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True success is not in the learning, 

but in its application to the benefit of mankind.



คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล  ได้ดำ า เนินงานตามพันธ กิจ ท่ีสำ าคัญของคณะฯ  
โดยจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน สร้างผลงานวิจัย
ที่มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างระบบ 
การดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรค 
ซบัซอ้น และพัฒนาระบบบรหิารจดัการเพ่ือสนบัสนนุการทำางาน 
ในทุกพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยขับเคล่ือน
ในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น “สถาบันการแพทย์ชั้นนำา 
ในระดับสากล”

ในปี 2562 คณะฯ มีการเตรียมการเปิดการเรียนการสอน
ในระดับพรีคลินิกที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อให้การ
ดำาเนนิงานเปน็ไปอย่างบรูณาการและเกดิความเปน็เลศิทางดา้น
การศึกษาแพทยศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้เป็นสถาบันการศึกษาท่ี
สามารถผลติบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่ปน็ผูน้ำาสูก่ารเปลีย่นแปลง
ไปสู่สุขภาวะท่ีดีขึ้นอย่างย่ังยืนของสังคม ด้านการวิจัยได้มี 
การส่งเสริมการทำาวิจัยที่มีประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม  
มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
ตอบโจทย์วิจัยที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการดำาเนินการของ
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND CENTER) ภายใต้ 
ศูนย์เพ่ือความเป็นเลิศ ซ่ึงเป็นสถานท่ีในการส่งเสริมให้เกิด 
การสรา้ง พัฒนา ทดสอบนวัตกรรมทางการแพทย์ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ด้านการรักษาพยาบาลมีการร่วมมือแบบสหสาขาโดยยดึ 
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางทำาให้ประสบความสำาเร็จในการรักษาโรค 
สลับซับซ้อน ด้านการบริหารมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศ และกระบวนการทำางานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากล เพ่ือสนับสนุนให้เกิดผลการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศในทุก 
พันธกิจ ต่อไป

คณะฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ท่ี
มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และให้ความร่วมมือในการจัดทำา
รายงานประจำาปฉีบบันี ้และหวังเปน็อย่างย่ิงว่าจะเปน็ประโยชน์
ต่อผู้สนใจ รวมทั้งเป็นการสื่อสารให้ทุกภาคส่วนทราบถึง 
ผลการดำาเนนิงานของคณะฯ และขอน้อมรบัคำาตชิม ขอ้เสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ปณิธาน
ปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the Land)

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล

ค่านิยม
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ  

คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม 

วัฒนธรรมองค์กร
ประสานความต่าง สร้างสิ่งที่ดีกว่า  

(Harmony in Diversities and Look Forward)

พันธกิจ
จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้บริการ

วิชาการและดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม

- ด้านการศึกษา : จัดการศึกษาด้าน 

การแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 

- ด้านการวิจัย : สร้างงานวิจัยเพื่อสร้าง

องคค์วามรูด้า้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ และการนำา

ไปประยุกต์ใช้

- ด้านบริการวิชาการ : ให้ความรู้ หรือ

คำาปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล 

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- ด้านการดูแลสุขภาพ : ให้การดูแล

สุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล

และฟ้ืนฟูสุขภาพ) ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุน  

การเรียนการสอน และการวิจัย

แผนยุทธศาสตร์
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มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Perspectives)

1. จดัการศกึษาดา้นการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตรส์ขุภาพท่ีมุง่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรยีน เพ่ือให้ได้บณัฑิต

ที่มีคุณภาพ มีความเป็นผู้นำา เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศ และมีศักยภาพสูงทางการวิจัย

2. มุง่สรา้งงานวิจยัท่ีมผีลกระทบสงูและก่อใหเ้กิดประโยชน์ตอ่สงัคม สรา้งนวัตกรรมทางการแพทย์ การบรกิาร

สุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. สรา้งระบบการดแูลผูป้ว่ยโดยสรา้งเครอืขา่ยเพ่ือการดแูลผูป้ว่ยแบบครบวงจรตัง้แตก่่อนมารบับรกิารจนถึง 

การส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยเป็นหลัก และสามารถให้การดูแลรักษา 

โรคซับซ้อนที่ไม่สามารถรักษาที่อื่นได้

4. บรหิารจดัการสดัสว่นภาระงานอาจารย์ท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาทกัษะ ความเชีย่วชาญ ศกัยภาพของอาจารย์ 

และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ

5. มุ่งพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามหลักคุณภาพ

และการวิเคราะห์กระบวนการที่สำาคัญ เพื่อให้เกิดกระบวนการการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการและงานบริหาร  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความคาดหวัง

7. บรหิารจดัการทรพัยากร พ้ืนท่ี สิง่แวดลอ้ม และอาคารสถานทีใ่หม้คีวามปลอดภัยและเปน็มติรกับผูร้บับรกิาร 

บุคลากร สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

8. การเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์



ภาพจ�าลองฝูงห่านไซบีเรีย
ในการอพยพหนีหนาวเป็นระยะทางยาวไกล 

ซึ่งท�าส�าเร็จได ้
เพราะการจัดรูปแบบฝูงบินเป็นรูปตัววี 

โดยแรงลมจากปีกตัวหัวขบวนจะไปช่วยการบินในตัวถัดไป 
ท�าให้ไม่ต้องออกแรงบินมาก เมื่อตัวแรกอ่อนแรงก็จะสลับต�าแหน่ง 

เป็นตัวอย่างที่ดีในการท�างานเป็นทีม
ท�าให้เรื่องยาก ๆ ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ สามารถประสบความส�าเร็จได้ 

หากพวกเราชาวรามาธิบดีเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ 7 ด้าน 
และร่วมแรงร่วมใจกันสานภารกิจในทุกด้าน เราจะก้าวไปสู่ 

“สถาบันการแพทย์ชั้นน�าในระดับสากล”
ได้อย่างรวดเร็ว
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ณ 30 กันยายน 2562

โครงสร้�งองค์กร
(Organizational Chart)

ภาควิชา

• กุมารเวชศาสตร์

• จักษุวิทยา

• จิตเวชศาสตร์

• พยาธิวิทยา

• รังสีวิทยา

• วิทยาศาสตร์ 

สื่อความหมาย 

และความผิดปกติ 

ของการสื่อความหมาย

• วิสัญญีวิทยา

• เวชศาสตร์ครอบครัว

• เวชศาสตร์ชุมชน

• เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

• เวชศาสตร์ฟื้นฟู

• ศัลยศาสตร์

• สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

• โสต ศอ นาสิกวิทยา

• ออร์โธปิดิกส์

• อายุรศาสตร์

โรงเรียน 

พยาบาล 

รามาธิบดี

โรงพยาบาล

• โรงพยาบาลรามาธิบดี

• ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

• ศูนย์การแพทย ์

สมเด็จพระเทพรัตน์

• โรงพยาบาลรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร์

กลุ่ม 

สาขาวิชา

ศูนย์

• ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

• ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

• ศูนย์นโยบายและ 

การจัดการสุขภาพ

• ศูนย์เรียนรู้และพัฒนา

สุขภาวะผู้สูงอายุแบบ

ครบวงจรและบริบาล 

ผู้ป่วยระยะท้าย

สถาบัน 

การแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์

สำานักงาน

• สำานักงานการศึกษา

• สำานักงานวิจัย 

วิชาการ 

และนวัตกรรม

• สำานักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ด้านการศึกษา

พันธกิจดา้นการศกึษา กำาหนดเปา้หมายการผลติบณัฑิต

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพและคุณลักษณะท่ี 

พึงประสงค์ เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะแก่สังคม

ตามบรบิทของวิชาชพี โดยจดัหลกัสตูรสาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

และจดัฝกึอบรมวฒุบิตัรวิชาชพี รวมทัง้สิน้ 140 หลกัสตูร มผีูเ้รยีน

ทั้งหมด 3,875 คน และผลิตบัณฑิต รวม 871 คน 

ผลการด�าเนินงาน

1. จำานวนหลกัสตูรและจำานวนนักศกึษา คณะฯ จดัการ

ศึกษาในระดับปริญญา บัณฑิตศึกษาและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ 

(ตารางที่ 1)

ตารางท่ี 1 จำานวนนักศึกษาจำาแนกตามระดับ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2562

จำานวน

หลักสูตร

นักศึกษา 

รับใหม่

นักศึกษา 

คงอยู่

ผู้สำาเร็จ 

ปีการศึกษา 2561

1. ระดับปริญญาตรี 4 534 2,334 441

 1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 1 213 1,184 170

 1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 256 910 215

 1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

1 30 112 30

 1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ 

1 35 128 26

2. ระดับบัณฑิตศึกษา 24 146 613 111

 2.1 ระดับปริญญาโท 18 111 440 94

 2.2 ระดับปริญญาเอก 6 35 173 17

3. วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 112 351 928 319

 3.1 การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน 29 211 676 192

 3.2 การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด 82 135 232 124

 3.3 หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร 1 5 20 3

รวมทั้งหมด 140 1,031 3,875 871
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หมายเหตุ หลักสูตร พ.บ. - สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ขั้นตอนแล้วเมื่อสำาเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรอื่น ๆ - สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพในการสอบครั้งแรก 
 หลักสูตร วท.บ. (ฉุกเฉินฯ) - ปีการศึกษา 2561 เป็นบัณฑิตรุ่นแรก

ภาพที่ 1 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ

 ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2561 

 ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2561 

 ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2561 

พ.บ.

100

0.46

100 98.4497.65 100 98.96

ภาพรวม

พ.บ. พย.บ. วท.บ. 
(สื่อความหมายฯ)

วท.บ. 
(ฉุกเฉินฯ)

ป.โท ป.เอกพ.บ. 
(คู่เทียบ 1)

พ.บ. 
(คู่เทียบ 2)

ป.โท ป.เอก แพทย์ประจำาบ้าน แพทย์ประจำาบ้าน
ต่อยอด

พ.บ.  
(คู่เทียบ 2)

พ.บ.  
(คู่เทียบ 1)

พย.บ. วท.บ.  
(สื่อความหมายฯ)

แพทย์ 
ประจำาบ้าน

วท.บ. 
(ฉุกเฉินฯ)

แพทย์ประจำาบ้าน
ต่อยอด

ภาพที่ 2 ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา

ภาพที่ 3 อัตราการสำาเร็จการศึกษาภายในวงรอบของหลักสูตรต่าง ๆ

4. อัตราสำาเร็จในวงรอบหลักสูตรต่าง ๆ (ภาพที่ 3)

3. ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา (ภาพที่ 2)

2. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (ภาพที่ 1)

100

75

50

25

0

1.40

1.05

0.70

0.35

0.00

100

75

50

25

0

ร้อ
ยล

ะ

77.67

64

0.68

1.00

0.31
0.45

ร้อ
ยล

ะ

88.83 92.18 93.17 87.50 92.00 86.67

43.18

21.74
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 ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวม ป.โทป.ตรี ป.เอก แพทย์
ประจำาบ้าน

แพทย์
ประจำาบ้าน

ต่อยอด

ป.ตรี 
(พ.บ.)

ป.ตรี 
(พย.บ.)

ป.ตรี (วท.บ. 
สื่อความหมายฯ)

5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรต่าง ๆ (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อทำางานอย่างน้อย 1 ปี

6. รายชื่อนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (ตารางที่ 2 และ 3)

น.ส. พัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2562 จากโครงการวิเคราะห์ความเส่ียงในการฆ่าตัวตาย
ของแต่ละบุคคลจากข้อมูลบน Facebook โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ กล่าวว่า จากการศึกษา 
พบว่าผู้ท่ีฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งหลายคนไม่เคยหาหมอ  
จึงไม่สามารถตรวจพบความเส่ียงได้ทันท่วงท ีโดยหลายการศึกษาได้ค้นพบอกีว่า การฆ่าตวัตาย 
มคีวามสมัพันธ์กับพฤตกิรรมและข้อมูลต่าง ๆ  บน Facebook ท่ีในปัจจุบันถกูใช้งานอย่างมากมาย
ใกล้ชิดกับชีวิตประจ�าวันของผู้คน “เราน่าเข้าถึงบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้มากขึ้น
และตรวจพบความเสี่ยงได้เร็วขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันการณ์ และหวังว่าจะช่วยลดอัตรา
การฆ่าตัวตายได้มากขึ้นด้วย” 

5

4

3

2

1

0

ระ
ดับ

4.45 4.19 4.36 4.56 4.68 4.49 4.25
3.73

4.59
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ตารางที่ 2 นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

รายชื่อนักศึกษา รางวัลที่ได้รับ องค์กรที่มอบรางวัล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

นศพ. ณัฐธยาน์ โชติสิริวัฒน์ รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณความประพฤติดีเด่น  

ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม 

แพทยสภา

นศพ. กฤติภูมิ นัยวัฒนกุล รับรางวัลโล่เกียรติและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติดีเด่น  

ด้านการปฏิบัติงานในชนบทของกองทุนนายแพทย์ทรงกิจ 

อติวานิชยพงศ์ ในมูลนิธิแพทย์ชนบท ประจำาปีการศึกษา 

2561

มูลนิธิแพทย์ชนบท

นศพ. พัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำาปี 2562

มูลนิธิรางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

น.ส. พนิตรา บุญมั่น ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคกลาง เพื่อเข้าร่วม

ประชุม Student Assembly, ICN Congress 2019

สมาคมพยาบาล  

แห่งประเทศไทย

นายธนพงษ์ เทพแพง รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำาปีการศึกษา 2561 สมาคมพยาบาล  

แห่งประเทศไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

น.ส. ย๊ะหยา มั่นคง

น.ส. นัสรีน แย้มลักษณะเลิศ 

น.ส. ศันสนีย์ มีสวัสดิ์

รางวัลชนะเลิศ การนำาเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา 

(Oral presentation) ภาษาไทย งานประชุมวิชาการ 

Emergency Medical Technician Annual Conference 

ครั้งที่ 4 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ

นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์

น.ส. กรนุช เสถียรรัมย์

น.ส. อมรรัตน์ สุขโข

รางวัลชนะเลิศ การนำาเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา 

(Oral presentation) ภาษาอังกฤษ งานประชุมวิชาการ 

Emergency Medical Technician Annual Conference 

ครั้งที่ 4 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ

นายจิรยุทธ เพชรเครือ

น.ส. สุปรียา ประสาทอะดีการี 

น.ส. ไพจิตร บุญตา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำาเสนอผลงานวิชาการ

ด้วยวาจา (Oral presentation) ภาษาอังกฤษ  

งานประชุมวิชาการ Emergency Medical Technician 

Annual Conference ครั้งที่ 4 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ

นายสรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

แห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 3 ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

รายชื่อศิษย์เก่า รางวัลที่ได้รับ องค์กรที่มอบรางวัล

ศ.ดร.นพ. พลรัตน์ วิไลรัตน์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 14 
(ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้อน)

ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
ประจำาปี 2561 สาขาแพทยศาสตร์ 

สำานักนายกรัฐมนตรี

นพ. สวรรค์ กาญจนะ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ใน
ดวงใจ 77 จังหวัด” จังหวัดระนอง 

แพทยสมาคม 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์พญ. แววดาว พิมลธเรศ 

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23
รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 
77 จังหวัด” จังหวัดชลบุรี 

พญ. นวพร พูลสุวรรณ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 26 

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 
77 จังหวัด” จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พญ. นันทกา เทพาอมรเดช 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 27 

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 
77 จังหวัด” จังหวัดยะลา 

รศ.พญ. ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 27 

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 
77 จังหวัด” จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ดร.พญ. ประกายทิพ สุศิลปรัตน์
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 31 

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 
77 จังหวัด” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พญ. พัสดาภรณ์ จิตน่วม 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 32 

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 
77 จังหวัด” จังหวัดสมุทรปราการ 

ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17 

ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
ประจำาปีงบประมาณ 2562 สาขาวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

สำานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

นพ. เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6 
นพ. สัมพันธ์ คมฤทธิ์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 11

ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการแพทยสภา  
วาระปี 2562 - 2564

แพทยสภา

นพ. ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 12 
(รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์  
โรงพยาบาลสระบุรี)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำา)  
ประจำาปี 2561 

กระทรวงศึกษาธิการ

นพ. สวรรค์ กาญจนะ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17 
(ผู้อำานวยการโรงพยาบาลระนอง)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำา)  
ประจำาปี 2561 

พญ. พัชรา ชาติอุดมพันธุ์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17 
(รองผู้อำานวยการด้านปฐมภูมิ  
โรงพยาบาลอุทัยธานี)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำา)  
ประจำาปี 2561 
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รายชื่อศิษย์เก่า รางวัลที่ได้รับ องค์กรที่มอบรางวัล

พญ. รจนา ขอนทอง 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 25 
(ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
กำาแพงเพชร)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำา)  
ประจำาปี 2561 

กระทรวงศึกษาธิการ

ศ.เกียรติคุณ พญ. บุญมี สถาปัตยวงศ์  
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4 

รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย ์
แห่งประเทศไทย

ศ.นพ. สมนึก สังฆานุภาพ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 22 

รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย ์
แห่งประเทศไทย

พญ. ทิพพาวดี สืบนุการณ์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 20 

รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านบริการชุมชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย ์
แห่งประเทศไทย

พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 9 

ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ  
ในคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภา พ.ศ. 2562 
วุฒิสภา (กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค)

ราชกิจจานุเบกษา  
(ประกาศวุฒิสภา)

ศ.เกียรติคุณ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 5

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ให้ดำารงตำาแหน่ง กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

สำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นพ. อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 14

รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำาปี 2562 สาขาบริหาร
ทางการแพทย์ 

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/ 
โรงพยาบาลทั่วไป  
มูลนิธินายแพทย์บุญยงค์  
วงศ์รักมิตร

ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6
(Honorary Fellowship of Royal 
College of Obstetricians and 
Gynecologists)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ  
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ของสหราชอาณาจักร 

Royal College of 
Obstetricians and 
Gynecologists (RCOG) 
Sussex Place, London, 
United Kingdom

น.ส. กมลชนก สินธุมงคลชัย
ศษิย์เก่าหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
รุ่นที่ 1

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา 
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
แห่งประเทศไทย

ได้รับพระราชทานโล่และเกียรติบัตร รางวัลเยาวสตรี
ไทยดีเด่น ประจำาปี 2562 จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่ืองในวันสตรีไทย 

สมาคมสตรีไทย

นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
รุ่นที่ 1

รางวัลผู้มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ในการสอบเพื่อขอรับ
ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
แห่งประเทศไทย

รางวัลพระราชทานรางวัล ระดับอุดมศึกษาจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กระทรวงศึกษาธิการ
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลงานเด่น

ก. ด้านการศึกษาระดับปริญญา

 1. คุณภาพหลักสูตร ทุกหลักสูตรปรับปรุงตาม
หลักการ OBE (Outcome-Based Education) รับรองโดย
สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพ และดำาเนินการตามกรอบ
มาตรฐานสากลระดบัหลกัสตูร โดยหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 
ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME. 
Standards 2017 รับรองโดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร ์(สมพ.) แพทยสภา และหลกัสตูรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต ตามเกณฑ์ Asean AUN-QA รับรองโดย AUN-QA 
Council 

 2. ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรบัปรงุ ปกีารศึกษา 2563 ไดแ้ก่ รายวชิา เนือ้หา ความตอ่เนือ่ง
ในชั้นพรีคลินิกให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่สถาบันการ
แพทย์จักรีนฤบดินทร์ และเพิ่มรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในชั้นปีท่ี 1 ได้รับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 549 วันที่ 16 ตุลาคม 2562

 3. ทำาบันทึกความร่วมมือกับคณะวิศวกรรม- 
ศาสตร์ ภาควิชาชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
จัดทำาโครงการร่วม: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - หลักสูตร
วิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการแพทย์ (M.D.-M.Eng) 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสาน
ระหว่าง 2 หลักสูตร โดยมุ่งเน้นสร้างแพทย์นวัตกร ที่มีความคิด
สร้างสรรค์และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก
ในปีการศึกษา 2563

 4. การพัฒนานักศึกษา ดำาเนินโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  4.1 โครงการ RAMATHIBODI Mentoring System 
เปน็ระบบการกำากับดูแลนักศึกษารายบคุคลอยา่งตอ่เน่ือง โดยมี
อาจารย์ทีป่รกึษาปจัจบุนัรวม 154 คน ดแูลนกัศกึษาแพทย์ตัง้แต่
ชั้นปีที่ 2-4 ในสัดส่วน 1 : 5 และได้สำารวจภาวะ Burn Out และ 
Depression ของนักศึกษาแพทย์ เพ่ือวางแผนในการปอ้งกันและ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

  4.2 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี พัฒนาและ
ส่งเสริมการทำางานวิจัย การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำาของ
นักศึกษาแพทย์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำาคัญให้เกิดสมรรถนะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนทุนวิจัย ทุนนำาเสนอผลงาน ทุน
ศกึษาดงูานตา่งประเทศเปน็เวลา 1 เดอืน รวมท้ังใหท้นุสนบัสนุน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในการนำาเสนอผลงานของนักศึกษาด้วย 
และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมาก - มากที่สุด
มากกว่าร้อยละ 90 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ผลดำาเนินงานโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

ผลดำาเนินงาน 2560 2561 2562

1. จำานวนนักศึกษารับทุน (คน)
 1.1 ทุนวิจัย (Dean’s Research Novice Awards)
 1.2 ทุนนำาเสนอผลงาน (Dean’s Research Awards)
 1.3 ทุนดูงานต่างประเทศ 1 เดือน (Dean’s Talent Awards)

2
1
-

16
8
2

8
9
1

2. จำานวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี (เรื่อง) - 4 5

3. จำานวนผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ (เรื่อง) - 1 1

4. จำานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้รับทุนนำาเสนอผลงาน (คน) - 2 3

5. ความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษา (ร้อยละระดับมาก - มากที่สุด) 78.8 66.7 93.75

6. ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ทีป่รกึษา (รอ้ยละระดับมาก - มากท่ีสดุ) 78.6 60.0 69.23
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 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานด้านการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานเดียวกัน
สำาหรับการบริหารจัดการ สะดวกต่อผู้ใช้งานทุกระดับ ได้แก่ 
ผูบ้รหิาร อาจารย์ เจา้หน้าที ่และนกัศกึษา ในปจัจบุนั ดำาเนนิการ 
ขึ้นระบบได้ 100% พร้อมจัดทำาคู่มือและอบรมเจ้าหน้าท่ี 
ที่เก่ียวข้อง รวม 5/9 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียนนักศึกษา  
2) ระบบหลักสูตร 3) ระบบกิจกรรมนักศึกษาและสวัสดิการ
นักศึกษา 4) ระบบประเมินผลการศึกษา 5) ระบบประเมินการ
เรียนการสอน และอีก 4/9 ระบบ ดำาเนินการข้ึนระบบได้ 90% 
ได้แก่ 1) ระบบอาจารย์ 2) ระบบติดตามและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 3) ระบบการจัดตารางสอน 4) ระบบ E-learning 

ข. ด้านการพัฒนา Life Skills ของนักศึกษา คณะฯ  
มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีพหุศักยภาพส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสขุ เพ่ือให้ได้บณัฑิตทีส่มบรูณ์ โดยใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรทางด้านการศึกษา ดังนี้

 1. การจัดการสร้างความพร้อมในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยัแก่นกัศึกษา ปลกูฝงัใหนั้กศกึษาเกิดความรกัความ
ผูกพันและความภูมิใจในคณะฯ ดังนี้

  1.1 โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษารามาธิบดี โดยจดั
ปฐมนเิทศนกัศกึษา ชัน้ปท่ีี 1 พิธีมอบเสือ้กาวนแ์ก่นกัศกึษาแพทย์
ชั้นปีที่ 4 การมอบเสื้อปฏิบัติการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และมอบเสื้อ 

ปฏิบัติการและเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปี ท่ี  2 หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

  1.2 จัดสวัสดิการที่จำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับ
นักศึกษาทุกหลักสูตร ได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษาทั้งจาก
ภายในและภายนอกคณะฯ การจัดสรรและดูแลหอพักนักศึกษา 
การสง่เสรมิสขุภาพนกัศกึษา โดยการจดัหาวัคซนีในราคาต้นทนุ
แก่นักศึกษาและสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาล

  1.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

 2. การพัฒนานักศึกษาท่ีมุ่งเน้นทั้งสุขภาพกาย ใจ 
สังคม และคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งสร้างค่านิยมที่เหมาะสม

  2.1 การจัดการศึกษาวิชาพัฒนาตน (Sel f 
development) จำานวน 6 หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เรื่องอื่น ๆ นอกเหนือไปจากวิชาการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการ
เปิดโลกทัศน์และเอื้อต่อการประกอบวิชาชีพ และการดำารงชีวิต
ของนักศึกษา อาทิ โครงการพัฒนาตนและเจริญสติ โครงการ
วิศวกรรมชวีการแพทย์ โครงการเรยีนรูก้ารให้คำาปรกึษา โครงการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการเรียน
ร้องเพลง โครงการศิลปะการแสดง เป็นต้น

  2.2 ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ผ่านกิจกรรม
นอกหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ MAHIDOL CORE VALUE 
และการมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ (เป็นคนดี มีปัญญา นำาพาสุข) พร้อมส่งเสริมด้าน
ทักษะชีวิตต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับสโมสรนักศึกษา
รามาธิบดี โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี ชมรมต่าง ๆ  ของนักศกึษา
โดยในแตล่ะปมีกีารจดัโครงการจำานวนไมน่อ้ยกว่า 100 โครงการ 
รวมทั้งโครงการ Faculty Hours

  2.3 การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Transformative 
Learning และ Social Responsibility ทุกหลักสูตร

  2.4 การจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษา 
ได้ทำาวิจัยและนำาเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

3. การสรา้งเครอืข่ายท้ังในและนอกประเทศ เพ่ือสนับสนนุ
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างคณะ 
ตา่งมหาวิทยาลยั และตา่งประเทศ ทัง้ในดา้นวิชาการ การดำาเนิน
ชวิีต และศลิปวฒันธรรม อาทเิชน่ โครงการคา่ยจรยิธรรมสหพันธ์
นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) โครงการมหกรรม
กีฬาระหว่างคณะ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ไทย - 
ญ่ีปุน่ โครงการ International Medical Student Academic and 
Cultural Exchange (IMES) โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษาแพทย์
ไทย - ไต้หวัน เป็นต้น

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

5. จำานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 

2562 ดังตารางท่ี 5
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ตารางที่ 5 จำานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

ประเภทกิจกรรม / โครงการ
จำานวนกิจกรรม/โครงการ

1* 2* 3* 4* 5* รวม

1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน Professionalism 10 12 2 - 7 31

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน Communication &  

 Collaboration

8 - 2 - 4 14

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน Teamwork &  

 Leadership

15 2 3 4 4 28

4. กิจกรรมพัฒนา Life/Soft Skills และ 21st Century  

 Skills

64 16 7 6 17 110

5. กิจกรรมสง่เสรมิการมสีว่นรว่มใน Social / Volunteer  

 activity ของนักศึกษา

12 2 1 1 8 24

6. กิจกรรมส่งเสริม Student Engagement 9 1 4 2 1 17

7. กิจกรรมส่งเสริม Alumni Engagement 6 1 2 - 2 11

รวม 124 34 21 13 43 235

หมายเหตุ 1* หมายถึง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 2* หมายถึง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 3* หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 4* หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 5* หมายถึง ทำาร่วมกัน

6. ปรับปรุงหอพักแพทย์
 ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับปรุงสภาพ 

ความเป็นอยู่ของหอพักนักศึกษา และหอพักแพทย์ประจำาบ้าน
เพ่ือให้เอือ้ตอ่การเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ โดยปรบัภูมทัิศนภ์ายใน
หอพักนักศึกษาแพทย์ หอพักแพทย์ประจำาบ้าน และซ้อมหนีไฟ
สำาหรับหอพักนักศึกษาแพทย์

7. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา Life / Soft Skills นักศึกษาให้
มีคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และสอดคล้องตามวัฒนธรรม
องคก์รของมหาวิทยาลยัมหดิล (MAHIDOL Core Value) ไดค้รบ
ทุกหลักสูตร 

8. จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการด้านการศึกษา และส่งเสริม
กิจกรรมจิตอาสา หรือบำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมแก่นักศึกษา
ทกุหลกัสตูร เชน่ โครงการสือ่ความหมายดว้ยสายใยเพ่ือในหลวง 
ค่ายตะวันยิ้ม โครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero 
เป็นต้น

9. กิจกรรมละครเวที Rama Drama คร้ังท่ี 12 เรื่อง  
ก่อนฟ้าจะสาง โดยรายไดบ้รจิาคเขา้มลูนิธิรามาธิบดี จำานวนเงนิ 
12,223,800 บาท 

10. กิจกรรม Faculty Hours ดำาเนินการมุ่งการพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะ
ความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และเน้นการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
นักศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุ่งหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ เช่น Disruptive Technology การเงิน การลงทุน 
และธนาคารยุคดิจิทัล คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี 
Rama Jeopardy: Medicine Tournament วิกฤต PM 2.5:  
เราจะชนะหรือพ่ายแพ้? Toward professionalism โลก(โรค)  
ของผู้พิการทางสายตา เป็นต้น 

11. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ เพ่ือ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจพร้อม 
เปิดโลกทัศน์ทางด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา พร้อมให้ความรู้ 
และพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาแพทย์
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ค. ด้านการศึกษาระดับหลังปริญญา

 1. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

  1.1 ระดับส่วนงาน ทุกหลักสูตรได้รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน

  1.2 ระดบัชาต ิหลกัสตูรฝกึอบรมแพทย์ประจำาบา้น  

ผา่นการตรวจรบัรองหลกัสตูรตามเกณฑ์ WFME โดยราชวิทยาลยั

และแพทยสภา จำานวน 15 หลักสูตร (สะสม) ได้แก่ 

 - สาขาอายุรศาสตร์

 - สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 - สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 - สาขาวิสัญญีวิทยา

 - สาขาจักษุวิทยา

 - สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 - สาขาศัลยศาสตร์

 - สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

 - สาขาออร์โธปิดิกส์

 - สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 - สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

 - สาขาจิตเวชศาสตร์ 

 - สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 - สาขากุมารเวชศาสตร์

 - สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

  1.3 ระดบันานาชาต ิหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับ

ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านมาตรฐานการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ

อาเซียน จากคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา (Acting Chairperson of AUN-

QA Council) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (Certified number: 

AP343MYSEP18)

2. โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของแพทย์

ประจำาบ้าน (Resident as a Teacher) 

 โดยมฐีานความคิดวา่แพทย์ประจำาบา้นเปรยีบเสมอืน

ครูด่านหน้าทางคลินิก (front line clinical teacher) แพทย์ 

ประจำาบ้านท่ีผ่านการฝึกทักษะความเป็นครู จะมีความสามารถ

ในการถ่ายทอดความรูแ้ละ supervise นกัศกึษาแพทย์ได้ดี และ

มักจะจบไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกว่าคนที่ไม่ได้รับการฝึก อีกทั้ง

ยังชว่ยใหผ้ลการรกัษาผูป้ว่ยดข้ึีน (better physician and better 

patient care) ได้ดำาเนินการวางแผนให้ภาควิชามีส่วนร่วมโดย

 2.1 จัดตั้งรางวัล Resident of the year รางวัลแพทย์

ประจำาบา้นดเีดน่ดา้นความเปน็คร ูและรางวัลแพทย์ประจำาบ้าน

ต่อยอดดีเด่นด้านความเป็นครูอบรม ซึ่งในเบื้องต้นมีภาควิชาท่ี

สนใจเข้าร่วมจำานวน 14 ภาควิชา

 2.2 จัดให้มี workshop ในหัวข้อเรื่อง Resident as a 

Teacher (RAT) ในกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำาบ้านปีท่ี 1  

ปกีารฝกึอบรม 2562 เพ่ือปพ้ืูนฐานทักษะดา้นความเปน็ครใูหกั้บ

แพทย์ประจำาบ้านใหม่ทุกคน

3. โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาและการ

สื่อสาร (Language and Communication Skills) สำาหรับ

นักศึกษาระดับหลังปริญญา

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านการ

สือ่สาร ทัง้การพูด การเขยีน หรอืนำาเสนอ โดยใชส้ือ่แบบตา่ง ๆ  อนั

จะส่งผลให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการสนทนาในท่ีสาธารณะได้

อย่างเหมาะสม อกีทัง้ยังเปน็การพัฒนาบคุลกิภาพและศกัยภาพ

ให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรท้ังจาก

ภายในและภายนอกคณะฯ

4. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการ

ทำางานและการสังคม (Professional and Personal skills 

development) ให้กับแพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่ 1 และแพทย์

ประจำาบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 

 ประกอบด้วย workshop จำานวน 9 หัวข้อ ได้แก่ 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล, จริยธรรมทางการแพทย์ 1 - 2, 
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การจัดซื้อจัดจ้าง, Conflict Management and Negotiation, 

Leadership, Project Management, Valuation of medical 

service และ Bad and Good presentation และมีการเรียน

การสอนระบบ online หลักสูตร soft skills ของบัณฑิตวิทยาลัย 

จำานวน 4 หัวข้อ ได้แก่ Language and communication skills, 

Leaderships and management skills, Research skills และ 

Information technology skills ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมและ 

ไดร้บัประกาศนยีบตัรเมือ่สิน้สดุการฝกึอบรม โดยจะตอ้งมชีัว่โมง

การอบรมไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจำานวนการอบรม workshop 

ท้ังหมด และผ่านหลักสูตร soft skills ท้ัง 4 หัวข้อหลัก ซึ่งมี

แพทย์ประจำาบา้น และแพทย์ประจำาบา้นตอ่ยอด ทีส่มคัรเขา้รว่ม

โครงการและผ่านเกณฑ์การอบรมร้อยละ 62

5. ให้ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำาบ้าน แพทย์

ประจำาบ้านต่อยอด และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

(ป.โท ป.เอก) ในการเดินทางไปนำาเสนอผลงานใน 

ท่ีประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิจำานวน 1,000,000 บาท/ป ี 

มีผู้ได้รับตีพิมพ์เฉลี่ยร้อยละ 50 ของผู้ได้ทุน โดยมีรายนาม 

แพทย์ประจำาบา้น แพทย์ประจำาบา้นตอ่ยอด และนกัศกึษาระดบั

บัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนเสนอผลงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 รายนามแพทย์ประจำาบ้าน แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับทุนเสนอผลงาน

ลำาดับ
รายชื่อแพทย์ประจำาบ้าน/ต่อยอด  

และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
การประชุมและประเทศ นำาเสนอ

1 พญ. จณิสดา สกุลสำาเภาพล 
ภาควิชาศัลยศาสตร์

8th World Congress of Endoscopic Surgery 
of Paranasal Sinuses, Skull Base, Brain and 
Spine, Spain

Oral presentation

2 พญ. พันธราภรณ์ ตั้งธรรมรักษ ์
ภาควิชาจักษุวิทยา

8th World Glaucoma Congress 2019, 
Melbourne, Australia

Poster presentation 

3 พญ. รจพร พฤกษาชลวิทย ์
ภาควิชาจักษุวิทยา

8th World Glaucoma Congress 2019, 
Melbourne, Australia

Poster presentation

4 นพ. จิรัฎฐ์ นิ่มวรพันธุ ์
ภาควิชาจักษุวิทยา

8th World Glaucoma Congress 2019, 
Melbourne, Australia

Poster presentation
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ลำาดับ
รายชื่อแพทย์ประจำาบ้าน/ต่อยอด  

และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
การประชุมและประเทศ นำาเสนอ

5 พญ. ศิรินทร์ เหลืองอร่าม 
ภาควิชาจักษุวิทยา

8th World Glaucoma Congress 2019, 
Melbourne, Australia

Poster presentation

6 นพ. นภัส เตชะเลิศไพศาล 
ภาควิชาจักษุวิทยา

APAO 2019, Bangkok, Thailand E-Poster presentation

7 พญ. นันทินี วิไลนิรันดร ์
ภาควิชาจักษุวิทยา

APAO 2019, Bangkok, Thailand Oral presentation

8 พญ. วิมพ์วิภา เดี่ยวสุทธิชาต ิ
ภาควิชาจักษุวิทยา

APAO 2019, Bangkok, Thailand Poster presentation

9 พญ. ธิติมา ศิริมนทกาน 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ATS international conference 2019,  
Dallas, USA

Poster presentation

10 พญ. ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

WONCA Asia Pacific Regional Conference 
2019, Kyoto, Japan

Poster presentation

11 นพ. กัมปนาท สุริย ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

WONCA Asia Pacific Regional Conference 
2019, Kyoto, Japan

Poster presentation

12 พญ. เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ISN world congress of nephrology 2019, 
Melbourne, Australia

Poster presentation

13 พญ. กชกร สิทธินามสุวรรณ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

The 58th Annual European Society for 
Paediatric Endocrinology (ESPE 2019), 
Vienna, Austria

Poster presentation

14 พญ. กินรี สรพิพัฒน์เจริญ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

The 58th Annual European Society for 
Paediatric Endocrinology (ESPE 2019), 
Vienna, Austria

Poster presentation

15 พญ. หรรษา ศรีพงษ์พันธุ์กุล 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

European Academy of Paediatrics-Master 
Course 2019 Paediatric Nutrition, Porto, 
Portugal

Oral presentation

16 นพ. ทรงเกียรติ ยอดที่รัก 
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ESC Congress 2019 together with World 
Congress of Cardiology, Paris, France

Poster presentation

17 พญ. ศศินิภา ตรีทิเพนทร ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ESC Congress 2019 together with World 
Congress of Cardiology, Paris, France

Poster presentation

18 นพ. วัฒนชัย งามพงศ์พรรณ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ESC Congress 2019 together with World 
Congress of Cardiology, Paris, France

Oral presentation

19 พญ. อติพร เทิดโยธิน 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

5th Joint Conference of the Bone Research 
Society (BRS) and British Orthopaedic 
Research Society (BORS), Cardiff, UK

Poster presentation

20 นายกรวิทย์ กาญจนะ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา

11th Annual Congress on Immunology & 
Immunotechnology, Zurich, Switzerland

Poster presentation
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6. ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำาบ้าน และแพทย์ประจำาบ้าน 
ต่อยอด ในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ สถาบันต่างประเทศ  
จำานวน 1,200,000 บาท/ปี 

โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก 15 คน โดยมีรายนามสถาบัน
ท่ีแพทย์ประจำาบ้าน และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด เดินทางไป
ฝึกอบรม ดังนี้ 

ตารางที่ 7 ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำาบ้าน และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด ในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ สถาบัน

ต่างประเทศ

ประเทศ สถาบันที่ไปฝึกอบรม
จำานวนแพทย์  

ที่ได้รับทุน

สหรัฐอเมริกา  
(5 คน)

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Memorial Hospital, New York, USA 1

Department of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, Stanford Medicine, 
Stanford, California, USA

1

Division of Allergy, Immunology & Rheumatology, Department of Pediatrics, 
University of Florida, USA

1

University of California, Los Angeles School of Medicine (UCLA’s David 
Geffen School of Medicine), USA

1

Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, USA 1

ออสเตรเลีย (1 คน) The Queen Elizabeth Hospital, Australia 1

สวีเดน (1 คน) Emergency Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, 
Sweden

1

ญี่ปุ่น (8 คน) National Center for Child Health and Development (NCCHD), Japan 2

Aichi Medical University Hospital, Nagoya, Japan 1

Osaka University Graduate School of Medicine Osaka University Hospital, 
Japan

1

Juntendo University Hospital, Tokyo, Japan 1

Fujita Health University Hospital, Nagoya, Japan 1

Department of Orthopaedic Surgery Tohoku University School of Medicine 
Sendai, Japan

1

1) Tohoku Central Hospital, Yamagata, Japan
2) Department of Orthopaedic Surgery Tohaku Medical and Pharmaceutical 
University, Sendai, Japan

1

รวม 15 คน

พญ. หรรษา ศรีพงษ์พันธุ์กุล แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด  
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ นำาเสนอผลงานในที่ประชุม 
European Academy of Paediatrics - Master Course 2019 
Paediatric Nutrition, Porto, Portugal
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แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

การศึกษาระดับปริญญา

1. วางแผนและจัดสรรอัตรากำาลังสำาหรับการจัดการ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2. พัฒนาระบบงานและกระบวนการทำางานให้สอดคล้อง
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต ระดับพรีคลินิก

3. ก่อสรา้งอาคารกายวิภาคทางคลนิิก สถาบนัการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์

4. พัฒนาโครงการ SLCM on mobile เพ่ือสะดวกต่อ 
การใช้งานของนักศึกษาแพทย์

กิจการนักศึกษา

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา Life / Soft Skills, 
Mahidol HIDEF ของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
และสอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(MAHIDOL Core Value) ได้ครบทุกหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการด้านการศึกษา 
และส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา หรือบำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม
แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร 

3. จัดกิจกรรม Faculty Hours เพ่ือมุ่งการพัฒนานักศึกษา
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงของสังคม
ปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และเน้นการศึกษาตลอดชีวิต 
ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 และ
สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งหล่อหลอมนักศึกษา
ให้มีคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์อย่างต่อเน่ือง

การศึกษาหลังปริญญา

1. เปิดหลักสูตรด้านวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางเพ่ิม  
3 หลักสูตร ได้แก่ 

 1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 1.2 หลักสตูรเพ่ือประกาศนียบตัรในวชิาชพีเวชกรรม
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

 1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด  
สาขาอายุรศาสตร์ภาวะหัวใจล้มเหลวช้ันสูงและปลูกถ่ายหัวใจ

2. เปดิหลกัสตูรบณัฑิตศกึษาท้ังในระดบัปรญิญาโทและ
ปริญญาเอก จำานวน 2 หลักสูตร ได้แก่

 2.1 เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฉุกเฉินการแพทย์ เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตนักวิชาการและ
วิชาชีพที่มีความรู้ความชำานาญในสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
และการวจิยัเพ่ือพัฒนาระบบการแพทย์ฉกุเฉนิของประเทศต่อไป

 2.2 เปดิหลกัสตูรหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑิต สาขา
วิชาวิทยาการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือสร้าง
นักวิจัยท่ีมีความรู้และความสามารถในด้านวิทยาการระบบ
สุขภาพ โดยเฉพาะเพ่ือทำางานในบทบาทนักวิจัยระบบสุขภาพ 
นักวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ ผู้กำาหนดนโยบายสุขภาพ ผู้บริหาร
ระบบบริการสุขภาพ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

3. ดำาเนินการโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของ
แพทย์ประจำาบ้าน (Resident as a Teacher) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้ครอบคลุมในทุกภาควิชา พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะ
ความเป็นครูในภาควิชา

4. ดำาเนนิการจดัโครงการ CSR รว่มกบัท่ีโรงเรยีนพยาบาล
รามาธิบดี โดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางด้านสังคม  
ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน โดย
จัดโครงการอบรม จำานวน 2 โครงการ

 4.1 จัดการอบรมปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีวิตข้ันพ้ืนฐาน 
(Basic Life Support) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร

 4.2 จัดโครงการอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา

5. สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในระดับสากล ให้ทุกหลักสูตรมกีารดำาเนินการ เน่ืองจาก ป ี2562 
(หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA, หลักสูตร 
การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ WFME)

6. จัดโครงการพัฒนาทักษะในการทำางานสำาหรับ 
นักวิชาการศึกษาของคณะฯ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 
ในด้านต่าง ๆ

นพ. อภินันท์ อวัยวานนท์ แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับทุนสนับสนุน

ในการเดินทางไปฝึกอบรม Juntendo university Hospital 
ประเทศญี่ปุ่น
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับอนุมัติงบประมาณ

สนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ในโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ และกำาลังคนท่ีมีสมรรถนะ

ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

โดยเปิดดำาเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำานวน  

2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

เวชปฏิบัติผู้สูงอายุ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

(การดูแลผู้สูงอายุ) 

ผลการด�าเนินงาน

ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาล

รามาธิบด ีเปน็หลกัสตูรพยาบาลศาสตรแ์หง่แรกของประเทศไทย 

ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN-QA) ครั้งที่ 121 

จากเครอืขา่ยมหาวิทยาลยัอาเซยีน ระหว่างวนัที ่25 - 27 กันยายน 

2561 โดยผลคะแนนประเมนิในภาพรวมอยู่ในระดบั “Better than 

Adequate”

3. ในปกีารศึกษา 2562 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) ในหมวด

การศกึษาทัว่ไป (General Education) รายวิชาสขุภาวะรว่มสมยั 

โดยมีผู้เรียนจาก 5 วิชาชีพ คือ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และการแพทย์ฉุกเฉิน

4. มกีารนำาการจดัการเรยีนการสอนโดยแบบทีมเปน็ฐาน 

(Team-Based Learning) เข้ามาใช้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  

ปัจจุบันมีการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐานใน 

ทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล

5. มีการใช้ e-Learning ในทุกรายวิชาทางการพยาบาล

ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

6. มีการใช้ห้องฝึกทักษะทางการพยาบาลมาสนับสนุน 

การสรา้งทักษะทางการพยาบาล และมกีารใชส้ถานการณ์จำาลอง

มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2. ผลการดำาเนินงานตัวชี้ วัดของหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลการดำาเนินงาน

2559 2560 2561

ร้อยละของการสอบผ่านการสอบ
ความรู้ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์
อัตราการสอบผ่านในครั้งแรก

84.15 90 77.67

ร้อยละของการสอบผ่าน ภายใน 1 ปี 96.72 99 N/A

ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การเป็นนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

90.47 91 94.85

7. นักศึกษาและอาจารย์ได้รับการเตรียมพร้อมในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักจิตตปัญญา

8. มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา ณ สถาบัน

การศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศออสเตรเลีย 

(หลักสูตร Double degree/Joint Program) อยู่ในระหว่าง 

การดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

9. จดัทำาโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษาพยาบาลระหว่าง

สถาบนัการศกึษาตา่งประเทศ โดยมนีกัศกึษาต่างชาตเิดนิทางมา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการศึกษากับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

(Inbound) จำานวน 38 คน (ปรญิญาโท 2 คน/ ปรญิญาตร ี36 คน)  

จำานวน 8 สถาบัน ได้แก่ The University of Tokyo, National 

Taiwan University, Mie Prefectural College of Nursing, 

Osaka Prefecture University, St.Luke’s International 

University, Taipei Medical University, Universitas Gadjah 

Mada, และ Tzu Chi University และมนีกัศกึษาพยาบาลโรงเรยีน

พยาบาลรามาธิบดีเดินทางไปแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ 6 สถาบนั (Outbound) จำานวน 41 คน ได้แก่ Osaka 

Prefecture University, Universitas Gadjah Mada, National 
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Taiwan University, St.Luke’s International University, Taipei 

Medical University และ Tzu Chi University

ด้านการสร้างเครือข่ายวิจัยและแหล่งทุนวิจัย

1. เชิญ Professor Dr. Gwen Sherwood จาก School 

of Nursing University of North Carolina at Chapel Hill, USA 

มาเป็น Visiting Professor ในวันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2561

สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Basic Life 

Support: BLS)” เพ่ือต่อยอดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR: Corporate Social Responsibility)

2. เชิญ Professor Dr. Diane Spatz จาก School of 

Nursing, University of Pennsylvania, USA มาเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Human Milk and Breastfeeding 

Outcomes: Improve Through Evidence - Based Practice 

in Sick Babies” ในวันที่ 24 มกราคม 2562

3. งานกิจการนักศึกษาได้จัดสถานที่สำาหรับการเรียนรู้ 

นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา โดยปรับพ้ืนท่ี ณ ชั้น 1 หอพัก

พยาบาล 1 เปน็ Co-working Space เพ่ือการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน 

และการประชุมเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ

ผลงานเด่น

ด้านบัณฑิตศึกษา

1. งานบัณฑิตศึกษา จัดโครงการฯ เพ่ือพัฒนาให้

นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอน มีทักษะท่ีจำาเป็นใน

การดำาเนินชีวิตและอาชีพ มีสัมพันธภาพกับเพื่อน รุ่นพี่ อาจารย์ 

และมีความรักความผูกพันต่อสถาบัน โดยจัดโครงการอบรม 

เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การฝกึปฏบิตักิารชว่ยฟืน้คนืชวิีตข้ันพ้ืนฐาน 

ด้านบริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล 

1. การจดัประชมุวิชาการท่ีตอบสนองนโยบายระดบัชาต ิ

ทั้งสิ้น 15 เรื่อง ผู้เข้าร่วมการอบรมทั่วประเทศ จำานวน 2,279 คน  

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 เร่ือง The 4th International  

Conference on Prevention & Management of Chronic 

Conditions: Innovations in Nursing Practice, Education, and 

Research จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 5 หลักสูตร ผู้สำาเร็จ

การอบรม 126 คน จัดการประชุมประสานความร่วมมือระหว่าง

ฝ่ายการศึกษาและฝา่ยบรกิาร (Collaboration Nursing Service 

and Nursing Education) 
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2. จัดอบรมใหแ้กบ่คุลากรในโครงการฝกึอบรมบุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 21  

ค.ศ. 2019 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ จำานวน 5 คน ในหลักสูตร

การบริหารการพยาบาล 

ด้านการสร้างเครือข่าย 

1. ผู้บริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไป

ประชุม/กระชับความสัมพันธ์เจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา  

วิจัยและวิชาการ ณ สถาบันการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  

จำานวน 4 สถาบนั ได้แก่ Tsinghua University, Peking University,  

Fudan University และ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) 

และประเทศญ่ีปุ่น 1 สถาบัน คือ Mie Prefectural College  

of Nursing 

3. ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกเพ่ือการพัฒนา 

การพยาบาลและผดุงครรภ์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการแต่งต้ังเมื่อ 

กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ได้รายงานผลการดำาเนินงานต่อ WHO/

SEARO ทุกปี และได้รับการต่ออายุทุก 4 ปี คร้ังล่าสุดในปี  

พ.ศ. 2561 (Re-designation 3 July 2018 - 3 July 2022)  

มี Terms of Reference ดังนี้ 

2. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเจรจาความร่วมมือกับ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำานวน 2 สถาบัน ได้แก่ Peking 

University School of Nursing และ School of Nursing, 

Kunming Medical University
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3. ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม WHOCC : Regional 
meeting to strengthen nursing and midwifery education and 
services to improve reproductive, maternal and newborn 
health in South-East Asia Region ณ กรงุนิวเดล ีประเทศอนิเดยี

6. การประสานความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันใน
การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา และพัฒนาอาจารย์พ่ีเล้ียง 
ในแต่ละแหล่งฝึก เพ่ือดำาเนินการต่อสัญญาบันทึกความเข้าใจ 
และ/หรือจัดทำาบันทึกความเข้าใจร่วมกับแหล่งฝึกของแต่ละสาขา
วิชาการพยาบาล ซ่ึงได้ดำาเนินการลงนาม ดังน้ี ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลบ่อพลอย สถาบันราชานุกูล กรม
สุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
โรงพยาบาลเสนา สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลท่าวุ้ง

7. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา ได้รับรางวัลชมเชย 
โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4 จากโครงการประกวดสวนมุมสวย 
ของกองกายภาพและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

4. บรษิทัปนูซเีมนตไ์ทย ไดเ้ชญิผูบ้รหิารโรงเรยีนพยาบาล
รามาธิบดี ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันฝีมือแรงงาน
นานาชาติ ครั้งที่ 45 World Skills Kazan 2019 สาขา Health 
and Social Care (การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย) ณ เมืองคาซาน 
ประเทศรัสเซีย

5. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษาพยาบาลชั้นนำาในระดับโลก ฉบับใหม่ จำานวน 4 แห่ง 
ได้แก่

 5.1 The Faculty and Graduate School of Medicine, 
The University of Tokyo, Japan

 5.2 School of Nursing University of Minnesota, USA

 5.3 Johns Hopkins University, USA

 5.4 Yong Loo Lin School of Medicine, National 
University of Singapore, Singapore

และต่ออายุสัญญา 1 แห่ง คือ College of Nursing, 
Taipei Medical University, Taiwan 

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1. หลักสูตรปริญญาตรีพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน 
การสอน โดยลดการบรรยายสู่ Less Lecture และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีด้วยห้องเรียนเสมือนจริง 
(Smart Classroom) 

2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาวางแผนเตรียมรับการตรวจ
เยี่ยมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ASEAN 
University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพ่ิม 
การเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ Distance Learning 

3. ด้านการวิจัย เพิ่มการวิจัยมุ่งเป้าที่เน้นคุณภาพ สร้าง
เครือข่ายการวิจัยและเพิ่มการขอทุนวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 

4. จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางและการประชุม
วิชาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

5. การสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้อย่างเป็นสากลภายในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
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งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ทำาหน้าที่เปิดอบรม

หลักสูตรระยะสั้นประมาณ 3 เดือน เพื่อสนองความต้องการของ

กระทรวงสาธารณสุข ในการปรับปรุงและส่งเสริมการบริหาร 

การแพทย์อย่างมีคุณภาพ เป็นการอบรมความรู้การบริหารใน

เชิงการบริการด้านสุขภาพ มุ่งเน้นไปที่ระบบการจัดการของ 

โรงพยาบาล และการศึกษาดูงาน ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร 

ดังนี้

1. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรสาขา การบรหิารโรงพยาบาล 

(Hospital Management for Chief Executive Officer: CEO)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา การบริหารระบบ

สารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Chief Information 

Officer: CIO)

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา ผู้บริหารระดับต้น 

(Basic Management Skill)

ผลการด�าเนินงาน

1. การจัดหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร ระยะเวลา

จำานวน 

ผู้เข้าอบรม 

(คน)

ร้อยละ 

ความพึงพอใจ  

(ดี-ดีมาก)

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้บริหารระดับต้น”  

 รุ่นที่ 4

5 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561 26 92

2. หลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารระบบ 

 สารสนเทศทางการแพทย์ (CIO)” รุ่นที่ 9

7 ม.ค. - 4 เม.ย. 2562 17 100

3. หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้บริหารระดับต้น”  

 รุ่นที่ 5

29 เม.ย. - 29 พ.ค. 2562 41 97

4. โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา 

 ศักยภาพ สำาหรับหัวหน้าภาควิชา

ครั้งที่ 1 - วันที่ 28 มิ.ย. 2562

ครั้งที่ 2 - วันที่ 18 ก.ค. 2562

ครั้งที่ 3 - วันที่ 31 ก.ค. 2562

22

23

30

95.65

5. หลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารโรงพยาบาล  

 (CEO)” รุ่นที่ 48

3 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562 50 100

2. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร CEO  

ได้รับประสบการณ์และเปิดมุมมองการบริหารโรงพยาบาลใน

ระดับสากล เรียนรู้การบริหารจัดการโรงพยาบาล ระบบการ

บรหิารจดัการอาคารสถานทีภ่ายในโรงพยาบาล เทคโนโลยีต่าง ๆ  

และการบรกิารดา้นสขุภาพสำาหรบัผูส้งูอายุท่ีเปน็มาตรฐานสากล 

ตลอดจนการนำามาประยกุต์ใช ้และการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลในต่างประเทศ โดย 

ในปี 2562 ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดังนี้

สถานที่ หัวข้อการดูงาน

1. Toyota Memorial Hospital, Nagoya, Japan - Concepts of Kaizen activities and Toyota Production System  

 (TPS)

- Visitation at materials room for stock management and medical  

 supply chain, Cyber Knife, prototype of transporting robots

2. National Center for Geriatrics and  

 Gerontology, Nagoya, Japan

- Concepts of Japanese Policy for Aging Society

- Visitation at Rehabilitation Medicine, Center of Assistive Robotics  

 and Rehabilitation for Longevity and Good Health
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สถานที่ หัวข้อการดูงาน

3. Tonomachi Area of Kanagawa Prefecture,  

 Kanagawa, Japan

- Concepts of healthcare in Japan

- Concepts of Kanagawa Healthcare New Frontier

- Visitation at Johnson & Johnson Institute, Kanagawa Life  

 Innovation Center

4. NTT Medical Center Tokyo - Visitation at Supply Processing Distribution, Gamma Knife Center,  

 Clinical Laboratory, digital queueing system at outpatient clinics,  

 premium private room

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

หลักสูตร Public Training

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้บริหารระดับต้น (BMS)” 

รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7

2. หลกัสตูรประกาศนยีบตัร “การบรหิารระบบสารสนเทศ

ทางการแพทย์ (CIO)” รุ่นที่ 10

3. หลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารโรงพยาบาล 

(CEO)” รุ่นที่ 49

4. หลักสูตร Elderly Care Management

5. หลักสูตร Ramathibodi Executive Development 

Program (RED)

ภาพที่ 1 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 48 (CEO48) เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ผลการด�าเนินงาน

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดำาเนินการสนับสนุน

กิจกรรมของคณะฯ ด้านการศึกษา ดังนี้

1. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ 90,000 บาท (รวม 3 ทุน)

2. การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาแพทย์  

และศษิย์เก่าแพทย์ สมาคมฯ สนบัสนุนกิจกรรมตา่ง ๆ  ของคณะฯ 

รวมทั้งสิ้น 555,220 บาท ดังนี้

 2.1. จัดทำาเนียบพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า

แพทย์รามาธิบด ีรุน่ที ่1 - 48 ทีแ่จง้เปลีย่นหรอืยา้ยท่ีอยู่ และพิมพ์

บันทึกข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม

 2.2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ศิษย์เก่าทุก 1 - 2 ครั้ง/เดือน และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีประจำาปี 2562

 2.3 รว่มจดัตัง้ “กองทนุ 100 ป ีเปรม บรุ ีเพ่ือการเรยีนรู”้  

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของ ศ.เกียรติคุณ นพ. เปรม บุรี 

สนับสนุน เป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท

 2.4 สนับสนุนงานคืนสู่ เหย้าคณะวิทยาศาสตร์  

ในโอกาสครบ 60 ปี และร่วมบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำานวนเงิน 

220,000 บาท

 2.5 รว่มถวายพระพรแด ่สมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ  

เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระวรกาย

แข็งแรง หายจากพระอาการประชวร 

 2.6 สนับสนุนโครงการ “Fantastic music II Tunes 

in Time” จัดโดยชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี และชมรม 

ขับร้องประสานเสียง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เป็นจำานวนเงิน 30,000 บาท 

 2.7 สนับสนุนโครงการค่ายรามาปณิธาน ครั้งท่ี 24  

ประจำาปี  2562 จัดโดยชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี   

เป็นจำานวนเงิน 10,000 บาท

 2.8 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร

หอพักนกัศกึษาแพทย์ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

เป็นจำานวนเงิน 15,000 บาท 

 2.9 สนับสนุนเสื้อกาวน์สำาหรับนักศึกษาแพทย์  

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นชั้นปีที่ 4 ประจำาปี 2561 งานปฐมนิเทศและพิธีมอบ 

เสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่นที่ 51 สู่ชั้นคลินิก เป็นจำานวนเงิน 

70,980 บาท

 2.10 สนับสนุนกิจกรรมละครเวที Rama Drama คร้ังท่ี 12  

จัดโดยชมรมนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 3 เป็นจำานวนเงิน 30,000 บาท 

 2.11 สนับสนุนงานพิธีกล่าวคำาปฏิญาณตนของ

บัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่  49 และงานอวยพรบัณฑิต

รามาธิบดี ประจำาปี 2562 เป็นจำานวนเงิน 49,240 บาท 

 2.12 สนบัสนนุการจดังาน MU Blue Night คนืสูเ่หย้า 

เรามหิดล ครั้งที่ 6 เป็นจำานวนเงิน 30,000 บาท 

 2.13 ดำาเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่ีมีความเหมาะสมและเสนอรายนาม 

รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี  

วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

 2.14 ให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการ อำานวยความ

สะดวกในด้านการรักษาพยาบาล แก่ญาติสายตรง ศิษย์เก่า

แพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์อาวุโส จำานวน 79 ครั้ง

 2.15 ดำาเนินการให้หนังสือรับรองเพ่ือช่วยเหลือ 

ในการรักษาพยาบาลแก่ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ตามระเบียบ

คณะฯ จำานวน 54 ครั้ง

3. การทำากิจกรรมสำาหรับศิษย์เก่า

 3.1 การคัดเลือกและมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 

ดีเด่นประจำาปี

 3.2 การคัดเลือกและมอบรางวัลมหิดลทยากร ประจำาปี

 3.3 งานปาฐกถา รจิต บุรี ประจำาปี

 3.4 งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำาปี

 3.5 งานมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่า

แพทย์รามาธิบดีอาวุโส ประจำาปี

 3.6 โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดี

 3.7 การมอบหรีดเคารพศพ อาจารย์รามาธิบดีอาวุโส

และศิษย์เก่าที่ถึงแก่กรรม

 3.8 การมอบดอกไมแ้สดงความยินดแีก่ศษิย์เก่าแพทย์

รามาธิบดีที่ได้รับรางวัล

 3.9 การดำาเนินการเรื่องสิทธิ และสวัสดิการค่ารักษา

พยาบาลของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
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ภาพที่ 3 งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำาปี 2562  
คืนสู่เหย้า บ้านของเรา “รามาธิบดี” (Colorful 90s)  

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910abc ชั้น 9  
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพท่ี 1 ถวายพระพรแด่ สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี
วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 ณ บรเิวณห้องโถง ชัน้ 1 ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 2 งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 29 ประจำาปี 2561 
วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมไทยจิตรลดา 1 - 2  

โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

 3.10 จัดทำาจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

 3.11 การดำาเนินการด้านสารสนเทศ (website : 

https://ramaalumni.mahidol.ac.th/)

 3.12 สนบัสนนุกิจกรรมของนกัศกึษารามาธิบด ีคณะฯ 

และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาฯ

 3.13 ดำาเนนิการจดัทำา/แก้ไขขอ้มลูทำาเนยีบฐานขอ้มลู

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และพิมพ์ข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

 3.2 ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่า

ดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จากสมาคมศิษย์เก่า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 ประเภทบริการ 

 - น.ส. อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ (รุ่นที่ 25)

 ประเภทบูรณาการทั่วไป 

 - รศ.ดร. สุภาพ อารีเอื้อ (รุ่นที่ 14)

 ประเภทวิชาการ/วิจัย 

 - ศ.ดร. อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร (รุ่นที่ 15)

 ประเภทบริหาร 

 - รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี (รุ่นที่ 7)

 3.3 ศ.ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ (รุ่นที่ 4) ได้รับการคัดเลือก 

เป็นศิษย์เก่าดีเ ด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเ ด่น 50 ปี  

วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.4 รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี (รุ่นที่ 7) ได้รับคัดเลือกเป็น  

สตรีไทยดีเด่น ประจำาปี 2562 ประเภทการส่งเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิต จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 3.5 นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ (รุ่นที่ 10) ได้รับ

ตำาแหน่งรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 3.6 น.ส. รตันาภรณ์ จรีะวฒันะ (รุน่ที ่26) ไดร้บัรางวัล

พยาบาลดีเด่น ด้านปฏิบัติการพยาบาล ประจำาปี 2562 จาก

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

4. กิจกรรมคัดเลือกศิษย์เก่าท่ีปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือรับ

รางวัลในสาขาต่าง ๆ ได้แก่

สาขาการวิจัย 1 รางวัล 

- รศ.ดร. ประณีต ส่งวัฒนา (หลักสูตรมหาบัณฑิต)

สาขาการศึกษา 2 รางวัล 

- ผศ.ดร. ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ (หลักสูตรมหาบัณฑิต) 

- ผศ.ดร. สตรีรัตน์ ธาดากานต์ (รุ่นที่ 16)

สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล 1 รางวัล

- น.ส. รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ (รุ่นที่ 26)

สาขาผู้บริหาร 1 รางวัล 

- ผศ.ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์ (หลักสูตรมหาบัณฑิต)

สาขาการบริการสังคม 1 รางวัล 

- น.ส. จารุวรรณ ศรีอาภา (รุ่นที่ 13)

5. กิจกรรมสานสัมพันธ์และช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ

 5.1 จัดของเยี่ยมไข้แก่ศิษย์เก่าฯ ทุกท่านตามที่ได้รับ

แจ้งในกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ

เป็นสมาคมวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก  

ช่วยเหลือเก้ือกูลสมาชิกของสมาคมฯ ส่งเสริม เผยแพร่ และ 

แลกเปล่ียนวิชาความรู้ท้ังในด้านการศึกษา การวิจัยและการปฏิบัติ 

การพยาบาลให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เชิดชูเกียรติของสถาบัน และ

ดำารงไว้ซึง่จรรยาบรรณอนัดงีามแห่งวชิาชีพรวมทัง้ชว่ยเหลอืและ

สง่เสรมิกิจกรรมตา่ง ๆ  ของสถาบนัวิชาชพี สงัคมและประเทศชาติ

โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ผลการด�าเนินงาน 

1. กิจกรรมสนับสนุนทุนด้านศึกษาและวิชาการทาง 

การพยาบาล มอบทุนวิจัยสมาคมฯ ให้แก่ 

 1.1 นายวิญญ์ทัญญู บุญทัน จำานวน 10,000 บาท 

 1.2 น.ส. เพ็ญนีติ์ ราชสาร จำานวน 10,000 บาท

2. กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันและความสามัคคีของ

นักศึกษาพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล  

รุ่นท่ี 46 สำาเร็จการศึกษา พร้อมมอบเงินจำานวน 10,000 บาท 

สมทบทุนการจัดงาน Rama Byenior & Thank 2019 ณ โรงแรม

ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

3. กิจกรรมสง่เสรมิเกียรตคิณุของอาจารยพ์ยาบาล และ

ศิษย์เก่าผู้ประกอบคุณงามความดี หรือได้รับรางวัลต่าง ๆ 

 3.1 รศ. สุนทรี ภานุทัต ได้รับรางวัลมหิดลทยากร 

ประจำาปี 2561
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 5.2 จดังานทำาบญุวันคลา้ยวันก่อตัง้สมาคมฯ และงาน

คนืสูเ่หย้าศษิย์เก่าพยาบาลรามาธิบด ีเมือ่วนัที ่8 กันยายน 2562 

ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

6. จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง Exploring 

Innovative Nursing Intervention for Chronic Care วันท่ี 21 - 23 

สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

8. ดำาเนนิการปรับปรุงบ้านพกัสวสัดิการฯ จนสำาเร็จตาม

เป้าหมาย

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ดำาเนินการบริหารบ้านพักสวัสดิการของสมาคมฯ ที่ 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ให้สมาชิกได้

พบปะสังสรรค์ และทำากิจกรรมร่วมกัน สร้างความผูกพันของ

สมาชกิต่อสมาคมฯ รวมท้ังดำาเนินการพัฒนากิจกรรมตา่ง ๆ  ตาม

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

7. จัดงาน Ramathibodi Nurses Fun Run 4.5 km. เพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพพยาบาลและประชาชน และนำารายได้สมทบทุน

การศึกษาและปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการฯ
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ด้านการวิจัย

การดำาเนินงานตามพันธกิจทางด้านการวิจัยของคณะฯ 

ผ่านระบบและกลไกตั้งแต่ระดับนโยบายจากคณะกรรมการ

บริหารคณะฯ จนถึงระดับปฏิบัติท่ีสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ

ตามนโยบายภายใต้การกำากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิจัย ซึ่งมี

การดำาเนินงานผ่านหน่วยงานสนับสนุนหลัก คือ

1. งานบรหิารทัว่ไปสนบัสนนุการวิจยั ทำาหน้าทีส่นับสนุน

การดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการทางด้านการวิจัยตาม

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย โดยการดำาเนินงานสนับสนุนส่วนใหญ่ 

อยู่ในรูปของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารทุน

พัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัยของอาจารย์ คณะอนุกรรมการ

พิจารณาเงนิรางวลัแก่ผูม้ผีลงานวิจยัท่ีได้รบัการตพิีมพ์ในวารสาร

วิชาการระดับสากล คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน 

การวิจัยเงินรายได้คณะฯ คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยร่วม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดแีละคณะวทิยาศาสตร์ 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

และสังคม และคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย

มุ่งเป้า เป็นต้น

2. งานสนับสนุนวิจัยทางคลินิก บริหารจัดการผ่าน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการพิจารณา

โครงการ และงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับ การสนับสนุนทุนวิจัย

จากภาคเอกชน

3. งานห้องปฏิบัติการวิจัย ได้ให ้การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิจัยแก่บุคลากรของคณะฯ ในด้านสถานท่ี  

เครื่องมือ บุคลากร ทั้งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย เทคโนโลยี และ

ความรู ้โดยเน้นการใช้ทรพัยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพ

สูงสุด มีการดำาเนินงานในลักษณะการสร้างงานวิจัยท่ีสะท้อน

ความเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล 

ผลการด�าเนินงาน

1. การส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ของ 

งานวิจัยในด้านนโยบายและสังคม

 คณะฯ ได้มีการประชุมประจำาเดือน โดยคณบดีเป็น

ประธานในการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และหาแนวทางในการผลักดัน

งานวิจัยท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ตลอดจนค้นหา

โจทย์วิจยัท่ีเหมาะสมเพ่ือต่อยอดงานวิจยัให้สามารถใช้ประโยชน์

ได้เป็นรูปธรรมมากข้ึน การดำาเนินการดังกล่าวได้ดำาเนินการมา

อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีผลงานวิจัยท่ีได้รับข้อคิด

เห็นการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ เช่น

 1.1 Behavioral economics และการประยุกต์ใช้เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 1.2 ปัญหา PM 2.5 และบทบาทของรามาธิบดี

 1.3 กัญชา กระท่อม กับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 1.4 กัญชาทางการแพทย์ : บทบาทของรามาธิบดแีละ

เครือข่าย

 1.5 การใช้เส้นรอบคอเพ่ือประเมินความเส่ียงทาง 

cardiometabolic

 1.6 การพัฒนางานวิจยัเพ่ือการใช้ประโยชน์เชงินโยบาย 

และสังคมในการลดมะเรง็ท่อนำา้ดี การพัฒนายาจากหญ้าดอกขาว  

และกัญชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากจังหวัดอุบลราชธานี

2. การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านห้องปฏิบติัการวจิยั

ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

 การดำาเนินการดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคณุภาพ

ของงานวิจัยของคณะฯ โดยได้พัฒนาการวิจัยและวิเคราะห์ทาง

ด้าน microbiome, serum/urine metabolomics targeted 

proteomics รวมทั้ง exosomal micro RNA ตลอดจนได้ร่วมมือ

กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล และ ศนูย์ความเป็นเลศิ 

ด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ในการพัฒนา high throughput screening เพื่อการค้นหาตัวยา 

ในด้านการค้นตัวยาได้ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ สกัดและ

พัฒนาขงิเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการรกัษาอาการคลืน่ไส้อาเจยีน 

จากการให้ยาเคมีบำาบัด นอกจากน้ี ยังได้เตรียมอุปกรณ์และ

สถานที่เพื่อพัฒนาการรักษาโรคด้วย CAR-T cell โดยที่บุคลากร

ของคณะฯ มีศักยภาพและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

3. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัยของอาจารย ์  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัยของอาจารย์

 คณะฯ ให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัยของ

อาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์แพทย์ มีเวลาในการ

พัฒนางานวิจัยอย่างเต็มความสามารถ 

ปี 2560

19.64 18.49 18.20

ปี 2561 ปี 2562

25

20

15

10

5

0

ล้านบาท



รายงานประจ�าปี 2562

39

4. การให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า 

 คณะฯ ริเริ่มให้มีทุนอุดหนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้าจากเงิน
รายได้คณะฯ ตั้งแต่ปี 2559 โดยมุ่งเกิดการรวมกลุ่มนักวิจัย 
และมีการวิจัยข้ามศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบโจทย์วิจัย 
ทีม่ผีลกระทบในเชงิวชิาการหรอืการใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตัสิงู  
โดยในปี 2561 มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุน
กลุ่มวิจัยมุ่งเป้า จำานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 8,825,650 บาท  
และ ในปี 2562 มโีครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากทนุสนับสนุน
กลุ่มวิจัยมุ่งเป้า จำานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 14,709,817 บาท

5. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ

 ได ้จัดให ้มี ทุนวิจัยจากเงินรายได ้คณะฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนบัสนุนนักวิจยัรุน่ใหม่ และกระตุ้นให้บคุลากร
มีความสนใจในการทำาวิจัย และมีการติดตามผลงานตีพิมพ ์
อย่างเป็นระบบ การสนับสนุนทนุอดุหนุน การวิจยัจากเงนิรายได้ 
คณะฯ เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี พบว่าจำานวนเงินที่คณะฯ ให้การ
สนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัย ดังนี้ 

ภาพที่ 2 จำานวนทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ

ภาพที่ 3 จำานวนทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 จากฐานข้อมูล Scopus & PubMed 
Document type: Article Review

ภาพที่ 4 จำานวนทุนอุดหนุนวิจัยจากภาคเอกชน

ภาพที่ 6 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ต่อจำานวนบุคลากรสายวิชาการ

6. ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินจากแหล ่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ)

 เป็นนโยบายของคณะฯ ที่สนับสนุนให้นักวิจัยได้รับ
อุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และเมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมลู 3 ปี พบว่า ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้รบัทนุอดุหนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

8. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

 จำานวนผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ปีปฏทิิน จากผลงานตีพิมพ์ท่ีสืบค้น ณ วันท่ี 27 กันยายน 2562 จาก
ฐานข้อมลู Scopus และ PubMed 

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1. จัดกระบวนการทำางานท่ีมีอยู่ให้เกิดเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ได้แก่

 1.1 การสร้าง/ประมวลความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์เชิง
นโยบายและสังคม

 1.2 การวิจัยมุ่งเป้า

 1.3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำา

2. จดัระบบการวิจยัเพ่ือการเรยีนรูแ้ละพัฒนาของนักศกึษา 
แพทย์ร่วมกับฝ่ายการศกึษา

3. จัดการวิจัยร ่วมระหว่างคลินิกและพรีคลินิกที่มี
ประสิทธิภาพ

จำานวนผลงานวิจัยที่ไม่นับซำ้า ข้อมูลปี 2562  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 

7. การวิจยัทางคลนิกิท่ีได้รบัการสนับสนนุจากภาคเอกชน

 การดำาเนินงานในส่วนของโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากผลการดำาเนินการเปรียบเทียบ 3 ปี พบว่า
ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ มีจำานวนเงินจากโครงการวิจัย 
ทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน ดังนี้

ภาพที่ 5 จำานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล 
ระดับนานาชาติ
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เป็นโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัที4มุง่สรา้งสรรคก์ารดแูลสขุภาพ 
ที4มคีณุภาพอยา่งย ั4งยนื  

วสิยัทศัน์
แผนที4กลยทุธด์า้นการดแูลสขุภาพ 
2561 - 2563

อพัเดท ณ วนัที4  18 กรกฎาคม 2562

พนัธกจิ สนบัสนนุการศกึษาและวจิยั ใหก้ารดแูลสขุภาพที4มคีวามเป็นเลศิ
ในระดบัสากล

ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วย 
ที4มโีรคซบัซอ้น

วตัถปุระสงค ์
เชงิกลยทุธ์

บรูณาการการดแูล
สขุภาพกบัการ
ศกึษาและวจิยั

สรา้งความผกูพนั
และเสรมิพลงัผูป่้วย
และครอบครวั

เพิ4มคณุภาพ 
และความปลอดภยั
ในการดแูลผูป่้วย

ยกระดบัการดแูล 
ผูป่้วยโรคซบัซอ้น

พฒันาระบบบรหิาร
จดัการเพื4อความ

เป็นเลศิ

สรา้งบรรยากาศ 
และสิ4งแวดลอ้มที4เอ ืLอ

ตอ่การพฒันา

นโยบาย/ 
แผนการดาํเนนิงาน

-บรูณาการเรื4อง
ความปลอดภยั 
ผูป่้วยในการศกึษา 
-สง่เสรมิการพฒันา
งานประจาํสูง่านวจิยั 
(R2R) 

-ใหค้วามรูแ้ละ 
เสรมิพลงัผูป่้วย 
และครอบครวั 
-ใชป้ระสบการณ์
ของผูป่้วยในการ
พฒันาคณุภาพ

-พฒันาการดแูล  
ผูป่้วยกลุม่สาํคญั 
-พฒันาการรกัษา
แบบผูป่้วยนอก  
-เป้าหมาย 
ความปลอดภยัข 
องผูป่้วย (Patient 
Safety Goals)

-พฒันาการดแูล  
ผูป่้วยโรคซบัซอ้น
ใหม้ผีลการรกัษา
ระดบัสากล 
-สง่เสรมิการขอ 
การรบัรองรายโรค 
(DSC)

-พฒันากระบวนการ
ทาํงานตาม
มาตรฐานสากล 
-พฒันาคณุภาพ
สถานพยาบาลตาม
มาตรฐาน A-HA 

-พฒันาสิ4งสนบัสนนุ/
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื4อสนบัสนนุการดแูล
ผูป่้วย 
-สรา้งความผกูพนั 
บคุลากร 
-เพิ4มรายได ้

SO3.1 SO3.2 SO3.3 SO3.4 SO3.5 SO3.6

วสิยัทศันค์ณะฯ  
“เป็นสถาบนัทางการแพทยช์ ัLนนํา 

ในระดบัสากล”

ด้านการดูแลสุขภาพ	

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ทำาหน้าท่ีจัดการดูแลสุขภาพท่ี
เป็นเลิศแก่ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอ่ืน มุ่งเน้นการบูรณาการกับ
กลุ่มภารกิจด้านการศึกษาและการวิจัย โดยมีเป้าหมายสำาคัญ 
คือ การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล ที่สอดคล้อง
กับวสิยัทัศน์ของคณะฯ และมุง่สร้างสรรค์การดแูลสขุภาพท่ีย่ังยืน 
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการในระดับสากล อีกท้ังยังส่งเสริม 
ให้ทกุหน่วยงานนำาค่านยิม 6 ประการ ได้แก่ มุง่เรยีนรู ้คูค่ณุธรรม  
ใฝ่คณุภาพ ร่วมสานภารกิจ คดินอกกรอบ รบัผดิชอบสงัคม ร่วมกับ 
เครือ่งมอืคณุภาพต่าง ๆ  เช่น Core value 3P (purpose/process/
performance) และ 3C-PDSA (plan/do/study/act) มาใช้ใน

การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นและการเรียนรู้

ร่วมกัน มีการนำา Quality Report Template มาปรับใช้เพ่ือให้

ทมีรกัษาต่าง ๆ  (CLT) สามารถดำาเนนิการทศิทางเดยีวกันภายใต้

การวางยุทธศาสตร์และการกำากับโดยคณะกรรมการอำานวยการ

ระบบดูแลสุขภาพ ที่เป็น Governance Body ในการส่งมอบการ

ดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่นผ่านทีมนำาทางคลินิก 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพได้กำาหนดแผนกลยุทธ์ ดังภาพ

ที่ 1 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ 

Excellence in professional services and social engagement 

และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ คือ สร้างระบบดูแลผู้ป่วยครบวงจร 

โดยได้ทำาการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่หน่วยงานและบุคลากร

ภาพที่ 1 แผนกลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพ ปี 2561 - 2563

ผลการด�าเนินงาน

ด้านระบบคุณภาพ

1. สนับสนุนทีมรักษาพยาบาล ให้พัฒนาคุณภาพการ
รับรองกระบวนการดูแลรายโรค เพิ่มเติมจากการผ่านการรับรอง
ต่ออายุกระบวนการพัฒนาคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ซึ่งมีกระบวนการดูแล
รายโรค 4 โรค ผ่านการรับรองจาก สรพ. ได้แก่ กระบวนการดูแล
รายโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke) (5 มนีาคม 2561 ถึง 4 มนีาคม 
2564) กระบวนการดูแลการปลูกถ่ายตับ (5 มีนาคม 2562 ถึง 4 
มนีาคม 2565) กระบวนการดแูลการปลกูถ่ายไต (5 มนีาคม 2562 
ถึง 4 มนีาคม 2565) และกระบวนการดแูลการปลกูถ่ายไขกระดกู 
(5 มีนาคม 2562 ถงึ 4 มนีาคม 2565) ซึง่ทัง้ 2 กระบวนการฯ หลงั
เป็นแห่งแรก ๆ ของประเทศไทย 

2. ส่งเสริมทีมสนับสนุนให้มีคุณภาพในมาตรฐานระดับ

สากล ได้แก่ ระบบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาได้การรับรอง 

มาตรฐาน ISO17025:2005 ISO15189 ISO15190 ISO22870 
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จำานวน 319 การทดสอบ ระบบ Nuclear medicine ได้การรบัรอง 

มาตรฐาน QUANUM (Quality Management Audits in Nuclear 

Medicine Practices) โดย IAEA (International Atomic Energy 

Agency) ระบบงานสนบัสนนุการดแูลสขุภาพ ผ่านมาตรฐาน ISO 

900:2015 ISO 22000:2008/GMP/HACCP ISO/IEC 20000-1-

2011 

3. ขยายขอบเขตระบบงานเพ่ือความเป็นเลิศไปสู ่

กระบวนการทำาการปลอดเชือ้ของอปุกรณ์การแพทย์และเครือ่งมอื 

ผ่าตัด โดยได้รับรางวัล “โรงพยาบาลท่ีมีผลการดำาเนินงานด้าน

ปลอดเชื้อเวชภัณฑ์ในระดับดีเลิศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” 

APSIC CSSD Center of Excellence Program Award จาก 

Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC) 

ภาพที่ 2 งานปลอดเชื้อเวชภัณฑ์ได้รับรางวัล APSIC CSSD Center of Excellence Program Award  
จาก Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ประเทศเวียดนาม

ด้านการดูแลสุขภาพ

1. ผลงานด้านการดแูลสขุภาพท่ีได้รบัรางวัล ได้แก่ ผลงาน 

ถุงรองรบัชิน้เนือ้สำาหรบัผ่าตดัโดยวิธีส่องกล้อง ได้รบัรางวลัเลศิรฐั  

สาขาบรกิารภาครฐั ระดบัชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.)

2. อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกและผู ้ป่วยใน 

ปีงบประมาณ 2557 - 2562 ดังภาพที่ 4-1 ถึง 4-4

ภาพที่ 4-1 อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอกภาพรวม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 5 การประกาศตัวเป็น “โรงพยาบาลที่ขับเคลื่อนคุณภาพและความปลอดภัย  
(Patient & Personnel Safety Hospital : 2P Safety Hospital)”

ภาพที่ 4-4 อัตราข้อร้องเรียนผู้ป่วยใน

3. ด้านความปลอดภัยในการบริการผู ้ป ่วย คณะฯ  
ให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยของผู ้ป ่วยและบุคลากร 
ในการปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมกับ 16 เครือข่าย ด้านสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข และ สรพ. ประกาศตัวเป็น “โรงพยาบาลที่ 
ขับเคล่ือนคุณภาพและความปลอดภัย (Patient & Personnel 
Safety Hospital : 2P Safety Hospital)” เมือ่วันท่ี 17 กนัยายน 2561  
ดังภาพท่ี 5 โดยมีการติดตามด้านความปลอดภัยผู้ป่วยอย่าง 
ต่อเนือ่งและกำากับให้บรรลเุป้าหมายดงัภาพที ่6 และรเิริม่โครงการ 
Patient Experience ที่สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนากระบวนการ
บริการด้วยมุมมองของผู ้รับบริการ และโครงการช่วยเหลือ 
ด้านจติสังคมสำาหรบับคุลากร (SSOS) เพ่ือช่วยเหลอืด้านจติสงัคม 
แก่บุคลากรที่ต้องการการดูแลด้านจิตอารมณ์ ดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 4-3 อัตราข้อร้องเรียนผู้ป่วยนอก

ภาพที่ 6 จำานวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ 
กับการบริการรักษาพยาบาล Sentinel Event

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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ภาพที่ 4-2 อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยในภาพรวม

 ผู้ป่วยในทั่วไป   ผู้ป่วยในพิเศษ   ผู้ป่วยในซับซ้อน 
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ภาพที่ 7 โครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคมสำาหรับบุคลากร (SSOS)

ภาพที่ 9 ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหายากในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติครอบคลุม 24 โรคหายาก

4. ให้การดูแลสุขภาพของชุมชน โดยส่งเสริมกลุ ่ม
มิตรภาพบำาบัด เพ่ือช่วยเหลือดูแลกันเอง (Self Help Group) 
ดังภาพที่ 8 ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผ่าน Rama Channel 
สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี และกิจกรรมสร้างเสริม 
สุขภาพนอกสถานที่ เพ่ือให้มีการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย 
ชุมชน และสังคมในวงกว้าง 

 บุคลากรเป็นกลไกสำาคญัในการขับเคลือ่นด้านสขุภาพ
กับองค์กรภายนอก เช่น กุมารแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญสาขาวิชา 
เวชพันธุศาสตร์ของคณะฯ ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ผลักดัน
การดูแลโรคพันธุกรรมเมแทบอลิกชนิดความผิดปกติของสาร
โมเลกุลเล็ก (Inborn errors of metabolism: Disorders of 
small molecules) ที่มีอาการรวดเร็ว รุนแรง ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถ
รักษาและป้องกันการเกิดซำ้าได้ทันท่วงทีมาตลอด จนกระท่ัง
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้บรรจุแนวทาง
การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหายากในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติครอบคลุม 24 โรคหายาก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2562 ดังภาพที่ 9

 อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโรคไตของคณะฯ  

ร่วมกับเครอืข่ายสมาคมวชิาชพี เช่น สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

ผลักดันให้เกิดการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพ่ือลดโรคติดต่อ

ไม่เรื้อรัง (NCDs) เกิดเป็นยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและ

โซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2568 ของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข จนมีการปรับเพ่ิมกลุ่มอาหารที่ต้องแสดง

ปรมิาณโซเดยีมในฉลากโภชนาการเพ่ิมเตมิ ได้แก่ ชาและกาแฟ

ปรุงสำาเร็จ นมและผลิตภัณฑ์ของนม และไอศกรีม เป็นต้น (ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 พ.ศ. 2561) 

5. การดำาเนินงานด้านประสิทธิผลของกระบวนการ

ทำางานสนับสนุนสำาคัญ ซึ่งคณะฯ คำานึงถึงความสมดุลของการ

มีวัสดุทางการแพทย์ท่ีพร้อมใช้อย่างเหมาะสม จึงมีการกำากับ

ติดตามการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ฯ คงคลัง ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2558 โดยนำาระบบการนับสนิค้าคงคลงัแบบ Cycle 

count มาใช้ เป็นผลให้เกิดประสทิธิภาพการบรหิารสนิค้าคงคลงั 

ดขีึน้ มลูค่าการปรบัเวชภัณฑ์คงคลงัในปีงบประมาณ 2557 - 2561 

ลดลงเป็นลำาดับ ท่ีแสดงถึงมูลค่าของการประหยัดทรัพยากร  

ลดการสญูเสยีในแต่ละปีงบประมาณเทียบกับปีฐาน (ปีงบประมาณ 

2557) ดงัภาพท่ี 10 และส่งผลให้การพยากรณ์ความต้องการใช้ยา

และเวชภณัฑ์ฯ มคีวามแม่นยำาและสามารถเก็บสนิค้าในปรมิาณ

ที่เหมาะสม ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 8 อัตรา Self-help Group ที่มีผลสำาเร็จระดับ 3 ขึ้นไป

100

80

60

40

20

0

ร้อ
ยล

ะ

90

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

85 85 90.5 90.5

เป้าหมาย
> 80%

ภาพที่ 10 มูลค่าคงคลังยา (บาท) และอัตราคงคลังยา (วัน)

GOOD

 รวม 2 คลงั มลูค่าคงคลงั (บาท)  รวม 2 คลงั อตัราคงคลงั (วัน)  

450,000,000
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000

50,000,000
0

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ปี 2557 ปี 2559ปี 2558 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

42

16

26
24

28
32

ภาพที่ 11 อัตราการเก็บเวชภัณฑ์คงคลัง (วัน)

  รวม 2 คลัง มูลค่าคงคลัง (บาท)  รวม 2 คลัง อัตราคงคลัง (วัน)

 รวม 2 คลัง มูลค่าคงคลัง (บาท)  รวม 2 คลัง อัตราคงคลัง (วัน)

 รวม 2 คลัง อัตราคงคลัง (วัน)

1,200

700

200

(300)

80

60

40

20

-

(ว
ัน)

(ล
้าน

บา
ท)

ปี 2558

72

158 129 128 131 136 142

856 868

1,021 1,083 1,129 1,093

ปี 2557 :  
ก่อนการ 

ดำาเนินงาน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

55
47 45 45 48



44

มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 คณะฯ นำาระบบเครื่องจัดยา 

ท้ังระบบ Central System และ Decentralized System  

มาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบยา โดยนำาระบบเครื่องจัดยา  

Central System มาใช้กับหอผู ้ป่วยในทั่วไป ซึ่งมีผลลัพธ ์

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดยาที่ส่งจ่ายยาไปยังหอผู้ป่วย  

โดยลดความคลาดเคลื่อน (Dispensing Error) ในการจัดยาของ

ห้องยาอย่างมากและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานของบุคลากร

อย่างชัดเจน ดังภาพท่ี 12 นอกจากนี้ยังนำาเคร่ืองจ่ายยาแบบ 

Decentralized System มานำาร่องใช้สำาหรับหอผู้ป่วยวิกฤต  

ซึ่งช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา สามารถจัดยาให้ 

หอผู้ป่วยวิกฤตได้ทัน และลด ward-stock ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 12 ระบบเครื่องจัดยา Central System หอผู้ป่วยในทั่วไป

ภาพที่ 13 เครื่องจ่ายยาแบบ Decentralized System  
หอผู้ป่วยวิกฤต

การเตรยีมความพรอ้มดา้นภาวะฉกุเฉินและภยัพบิตัิ

คณะฯ ให้ความสำาคัญกับการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ

หรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงทั้งต่อองค์กร ผู้ป่วย หรือความ

ปลอดภัยต่อบุคลากร โดยจัดให้มีการซ้อมรับสถานการณ์อย่าง

สมำ่าเสมอ รวมทั้งการคืนกลับของกระบวนการบริการชนิดนั้น ๆ 

รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง แบ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนภายในคณะฯ 10 

ครั้ง ได้แก่ แผนรับอุบัติภัยหมู่ แผนเด็กหาย แผนรับโรคติดต่อ

อุบัติซำ้าและอุบัติใหม่ แผนผู้ป่วยพลัดหลง แผนผู้ป่วยก้าวร้าว  

แผนรับระบบสารสนเทศล่ม และการฝึกซ้อมแผนร่วมกับ 

หน่วยงานภายนอก 1 ครั้ง คือ แผนรับอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติ 

สำาหรบัการฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ มอีตัราการเข้าร่วมฝึกซ้อม 56% 

แผนด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 - 2564

มีโครงการพัฒนาที่สำาคัญที่จะดำาเนินการ ดังนี้ 

1. การขับเคล่ือนเชิงระบบด้านคุณภาพ ได้แก่ ผลักดัน 

ระบบคุณภาพสู่ Advanced-HA โดยขับเคลื่อน Integrated 

Excellent Patient Care โดยใช้เครื่องมือ Disease/ Program 

Specific Certificate ของศูนย์ความเป็นเลิศ และ Clinical Lead 

Team ร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบาย 2P Safety สู่การปฏิบัติ  

มีการวางแผนการสร้างระบบ in-house trainer ด้านคุณภาพ

2. การพัฒนาด้าน R2R และ KM เพ่ือสนับสนุน 

ความเจริญขององค์กร 

3. Integration of Quality and Safety ในทุกหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

4. พัฒนา Healthcare Business ในเชิงการเงินเพ่ือ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น โครงการคิดต้นทุนของบริการรายโรค/

รายกิจกรรม การขยายบริการท่ีสนับสนุนบริการเพ่ือการศึกษา

และวิจัย
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ด้านการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ เป็นการให้ความรู้และคำาปรึกษา 

ทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ไปยังบคุลากรภายใน ไดแ้ก่ อาจารย์ นกัศกึษา บคุลากรรวมไปถึง 

บุคคลภายนอก ได้แก่ ศิษย์เก่า บุคลากรด้านสาธารณสุข และ

ประชาชนท่ัวไป โดยดำาเนนิการภายใตฝ้า่ยวิชาการและวัฒนธรรม 

อันมีวิสัยทัศน์ว่า “วิชาการก้าวหน้า นำาพาวัฒนธรรม” โดยใช้

กลยุทธ์วิชาการเชิงรุก มีความเป็นสากล ในการนำาความรู้และ

นวัตกรรมสู่สังคม ควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 จำานวนการจัดประชุม/อบรมทางวิชาการประจำาปีงบประมาณ 2560 - 2562

ภาพที่ 2 ตำารารามาธิบดีที่ได้รับรางวัลระดับดี ประจำาปี 2562  
โดย รศ.พญ. เกวลิน เลขานนท์ เป็นบรรณาธิการ

2. การจัดปาฐกถา

 คณะฯ ได้จัดงานปาฐกถาในระดับคณะฯ ทั้งสิ้น 3 
ปาฐกถา ดังนี้

 2.1 ปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 
2 ตุลาคม 2561 เรื่อง “Gut Microbiome and Cardiovascular 
Risk” โดยองค์ปาฐกคือ Professor W.H. Wilson Tang, MD., 
FACC, FAHA, FHFSA จาก Professor of Cardiovascular 
Medicine, Cleveland 

 2.2 ปาฐกถาอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ครั้งท่ี 17 เมื่อ 
วันท่ี 2 พฤศจกิายน 2561 เรือ่ง “Untangle the Art of Brain Bank 
Research” โดยองค์ปาฐกคือ Dr.Helen Ling, BMedSc(Hon), 
BMBS, MSc, MRCP(UK), PhD. จากInstitute of Neurology, 
University College London, England

 2.3 ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งท่ี 32 เม่ือวันท่ี 29 
เมษายน 2562 เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่” 
โดยองค์ปาฐกคือ คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการและประธาน 
ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

 ทุกปาฐกถามีผู้เข้าฟังจำานวนมาก และก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวางในแต่ละสาขา

3. โครงการตำารารามาธิบดี

 คณะฯ อนมุตัทินุผลติตำารา/หนงัสอื เพ่ือสนับสนุนและ
สง่เสรมิให้บคุลากร ผลติตำารา/หนงัสอืทีม่คีณุภาพ จำานวน 5 เรือ่ง 

ผลการด�าเนินงาน

1. การจัดประชุมและอบรมทางวิชาการ

 คณะฯ สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ จัดประชุมและ

อบรมทางวิชาการ เพ่ือเผยแพรค่วามรูแ้ก่บคุลากรทางการแพทย์ 

และประชาชนทั่วไปทั้งหมด 139 ครั้ง ดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ และก่อให้เกิดรายได้ท่ีมากกว่ารายจ่ายใน

ปีงบประมาณ 2562 เป็นจำานวนเงิน 20,635,416 บาท 

และมียอดการจำาหน่ายตำารา/หนังสือ จำานวน 5,054 เล่ม คิดเป็น
จำานวนเงนิ 1,333,632.50 บาท อกีท้ังได้จดัประกวดตำารารามาธิบดี
เพ่ือสง่เสรมิให้บคุลากรได้สรา้งสรรคผ์ลงานทางวิชาการทีท่นัสมยั
เหมาะกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพในความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่
คณะฯ ซึ่งผลการพิจารณารางวัลตำารารามาธิบดี ประจำาปี 2562 
คณะฯ ได้ให้รางวัลตำารารามาธิบดี ระดับดีแก่ รศ.พญ. เกวลิน 
เลขานนท์ ดังภาพที่ 2
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4. การให้บริการทางวิชาการต่อภาครัฐและเอกชน

ในประเทศ 

 บุคลากรของคณะฯ ได้รับเชิญจากองค์กรภายนอก

ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ และกรรมการ/

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทางการ

แพทย์ ดังภาพที่ 3 ท้ังน้ี คณะฯ ได้มีการพิจารณาทุนสนับสนุน

บุคลากรให้ไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศจำานวน 12 ทุน รวม

เป็นเงิน 630,546.88 บาท เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร 

ให้ไปถ่ายทอดความรู้ยังสถาบันชั้นนำาระดับนานาชาติ รวมถึง 

มหีนว่ยงานภาครฐัและเอกชน ขอเขา้ศกึษาดงูานตามหน่วยงาน

ต่าง ๆ ภายในคณะฯ จำานวน 109 ครั้ง

รูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ทำาให้ได้รับความสนใจจาก

นานาชาติเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 3 การให้บริการทางวิชาการต่อภาครัฐและเอกชน 
ในประเทศ ปี 2560 - 2562

ภาพที่ 4 จำานวนบทความที่ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ 
ในวารสารรามาธิบดีเวชสาร

5. วารสารรามาธิบดีเวชสาร

 คณะฯ ได้จัดทำาวารสารรามาธิบดีเวชสาร (Ramathibodi  

Medical Journal, RMJ) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทาง

วิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และสาขา

ที่เกี่ยวข้อง โดยตีพิมพ์ปีละ 4 เล่ม และมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อ

ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ 41 เรื่อง ดังภาพที่ 4 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.

2559 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน

ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร

ไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) จัดให้เป็น

วารสารกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเมื่อวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2561 วารสารรามาธบิดีเวชสารได้รับการบรรจุชื่อ

ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 

นอกจากน้ีไดน้ำาระบบเทคโนโลยีสารสารเทศมาใชใ้นการ

สืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนและอำานวยความสะดวก

ทั้งผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ เช่น การใช้งานระบบการจัดการ

วารสารออนไลน์ (Thai Journals Online, ThaiJO) การใช้ระบบ

สืบค้น Google Scholar และการใช้ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (Digital 

Object Identifier, DOI) เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเน้ือหาและ

6. สื่อออนไลน์

 คณะฯ ได้จดัทำาบทความเผยแพรใ่น “ไทยรฐัออนไลน์” 

www.thairath.co.th/life/health ทุกวันศุกร์ รวม 52 เรื่อง ซึ่งเรื่อง

ท่ีมีผู้เข้าชมมากท่ีสุด ได้แก่เรื่อง “การผ่าตัดกระเพาะอาหาร 

ทางเลือกของการรักษาโรคอ้วน (ตอนที่ 1)” โดย ผศ.นพ. ปรีดา 

สัมฤทธ์ิประดิษฐ ์ภาควชิาศัลยศาสตร ์มผู้ีเข้าชมท้ังสิน้ 8,956 คน

จัดทำา website และ Facebook เพื่อเผยแพร่ความรู้ 

1. http://ramacme.ra.mahidol.ac.th

2. http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th

3. http://med.mahidol.ac.th/cme

4. https://www.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal

5. เฟซบุ๊ก สาระสุขภาพกับ ramaclinic.com

6. เฟซบุ๊ก RamathibodiMedJournal

 คณะฯ ได้สร้างเครือข่ายออนไลน์ทางด้านบริการ

วิชาการกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข 

สมาคมราชวิทยาลัยแพทย์ต่าง ๆ และองค์กรต่างประเทศ 

นอกเหนือจากเครือข่ายภายใน เช่น งานสื่อสารองค์กร งาน

วิเทศสัมพันธ์ งานกิจการนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแพทย์และ

พยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น

7. การให้บริการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษา 

ต่อเนื่องของแพทย์ และสหสาขาทางการแพทย์

 คณะฯ ได้ให้บริการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษา 

ตอ่เน่ืองของแพทย์ (CME) ในปงีบประมาณ 2562 จำานวน 1,088 

กิจกรรม และออกประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 

การศึกษาต่อเน่ืองของแพทย์ จำานวน 404 ฉบับ และจัดเก็บ 

หนว่ยคะแนนการศกึษาตอ่เน่ืองของสหสาขาทางการแพทย์ ดงันี้
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ภาพที่ 6 จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 7.1 การศึกษาต่อเน่ืองทางเทคนิคการแพทย์ (CMET)  
ได้รับรองหน่วยคะแนนทั้งสิ้นจำานวน 2 กิจกรรม 

 7.2 การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ (CCPE) 
ได้รับรองหน่วยคะแนนทั้งสิ้นจำานวน 2 กิจกรรม 

 7.3 การศึกษาต่อเน่ืองทางทันตแพทย์ (CDCE)  
ได้รับรองหน่วยคะแนนทั้งสิ้นจำานวน 1 กิจกรรม 

8. การประชมุทางไกลทางการแพทย์ (Teleconference) 

 คณะฯ ได้ดำาเนินการจัดประชุมทางไกลและพัฒนา
ระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน
มกีารเพ่ิมโครงขา่ยความรว่มมอืและบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง ท้ังใน
ระดับคณะฯ ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างจังหวัด และระหว่าง
ประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการดูแลระบบการเรียนการ
สอน และการประชมุทางไกล (Teleconference) จำานวน 586 ครัง้ 
ดังภาพที่ 5

อำาเภอ เรือนจำา ประชาชนผู้สนใจ  และสมาชิกจุลสารข่าวฯ  

ได้ทราบข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพ จำานวน 4 ฉบับ 

ทั้งหมด 16,000 เล่ม ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 5 จำานวน (ครั้ง) การประชุมทางไกลทางการแพทย์ 
(Teleconference)

คณะฯ มีพันธมิตร และเครือข่ายประชุมทางไกลและ
พัฒนาระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

8.1 พนัธมิตร และเครอืขา่ยภายในประเทศ เครอืข่าย
ระหว่าง Campus คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้แก่ เครือข่าย MUCC ipTV 
Uni-Net ความร่วมมือพญาไท มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ความร่วมมือสมาคม VCS Thailand Live Steaming Thailand 
(Facebook Youtube)

8.2 พันธมิตร และเครือข่ายต่างประเทศ ได้แก่ เครือข่าย  
TEINs4 DVTS BARSIL MOU กับประเทศญี่ปุ่น (มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ มหาวิทยาลัยคิวชู และมหาวิทยาลัยจูเทนโด้)  
และโครงข่ายโรงพยาบาลเซนต์จูส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยโลก

9. จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 คณะฯ ไดผ้ลติจลุสารข่าวศนูย์การศกึษาตอ่เน่ือง โดย
จัดส่งให้กับโรงพยาบาล โรงเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาประจำา

10. การผลิตสื่อทางการแพทย์อื่น

 คณะฯ ให้บริการผลิตส่ือและการใช้ส่ือการศึกษาแก่ 

หน่วยงานภายในคณะฯ ตลอดจนให้คำาแนะนำาปรึกษา จัดฝึก

อบรม และให้บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้ 

 10.1 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 1 เรื่อง

 10.2 Animation ประกอบการเรยีนการสอน/วดีทัิศน ์ 

2 เรื่อง

 10.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เรื่อง

 10.4 ตัดต่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน  

97 เรื่อง และผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาต่อเนื่อง 68 เรื่อง

 10.5 ถ่ายบันทึกภาพวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนการสอน 

รวมถึงให้ความรู้ประชาชน และกิจกรรม 772 เรื่อง

 10.6 วีดิทัศน์วงจรปิดเพื่อการเรียนการสอน ประชุม

วิชาการ สอนแสดงสาธิตภายในและนอกห้องประชุม (cctv)  

2 ครัง้ และการประชมุทางไกลทางการแพทย ์(Teleconference) 

9 ครั้ง

 10.7 การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อประชุม

วิชาการ อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ 565 ครั้ง 

 10.8 จัดทำาส่ือโปสเตอร์นำาเสนอภายในประเทศ 

1,879 เรื่อง/2,632 แผ่น โปสเตอร์นำาเสนอต่างประเทศ 96 เรื่อง/

แผ่น และโปสเตอร์นำาเสนอกิจกรรมต่าง ๆ 1,019 แผ่น

 10.9 วาดภาพดว้ยมอื 13 ภาพ และออกแบบการต์นู 

แผ่นพับ การ์ด และปก DVD 122 ชิ้น ประกอบการสอน

 10.10 บริการถ่ายภาพน่ิงทางการแพทย์และท่ัวไป 

347 ครั้ง/28,904 ภาพ ถ่ายด้วยชุดไฟแฟลชสตูดิโอ 102 ครั้ง

 10.11 บริการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ และ

แก้ไขภาพอดีตเพื่อใช้ตัดต่อวีดิทัศน์ 36,000 ภาพ

 10.12 ให้บรกิารยืมโสตทศันปูกรณแ์ละบรกิารระบบ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 2,360 ครั้ง
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 จัดทำาส่ือวีดิทัศน์ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ด้าน

โรคมะเร็งสำาหรับใช้ในงานการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยา

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า 

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology 

Conference 2019) จำานวน 4 เร่ือง ได้แก่ การปฏิบัติตนเม่ือ 

เป็นมะเร็ง แนวทางการรักษามะเร็งในปัจจุบัน การบำาบัดมะเร็ง 

แบบกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน มะเร็งปากมดลูก

2. จดัประกวดรางวลัตำารารามาธิบด ีมผีูไ้ดร้บัรางวัล 1 ท่าน  

และส่งเข้าประกวดรางวัลมหิดลสาขาการแต่งตำาราต่อไป

3. ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำารา เร่ือง 

“การผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์” ของ รศ.นพ. กิตติณัฐ  

กิจวิกัย สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ 

4. จัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนตำารา/

หนังสือทางวิชาการ ที่มีคุณภาพ” 

5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 THE STAR 

RAMATHIBODI WEBSITE ภายใต้หัวข้อ โตเต็มตัว และรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 Best practice in Process ผลงานเรื่อง  

อย่าให้จอเลี้ยงลูก งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) 

ครั้งที่ 26 ประจำาปี 2562

6. การพัฒนา Mobile Application ได้แก่

 6.1 Articulation Test (V 0.1.0) ใช้สำาหรับทดสอบ

เสียงพูดเพ่ือทำาการตรวจหาการออกเสียงชัดหรือไม่ชัด โดย

สามารถใช้งานผ่านทาง Smart Phone Android 

 6.2 ยาสำาหรับผู้สูงอายุ (V 0.1.0) เป็น Application 

สำาหรับให้ข้อมูลเฉพาะยาของผู้สูงอายุ โดยแบ่งแยกตามกลุ่ม

ของโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต เป็นต้น

 6.3 ระบบตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CME 

(V1.0) เป็นระบบท่ีใช้ในการตรวจสอบหน่วยคะแนนการศึกษา

ต่อเน่ืองของแพทย์โดยใช้เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพในการสืบค้น 

ระบบพัฒนาให้ใช้งานในรูปแบบของ Web Application ซึ่ง

สามารถใช้งานได้ผ่านทาง http://intra9.rama.mahidol.ac.th/

online_requests 

ภาพที่ 7 สื่อวีดิทัศน์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ด้านโรคมะเร็ง

ผลงานเด่น

1. การจัดประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ 

เฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- 

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี:  

ประชุมร่วม 4 สถาบัน (Princess Chulabhorn International 

Oncology Conference 2019) ภายใต้แนวคิด “New Frontiers 

in Cancer Combat” ระหวา่งวันท่ี 8 - 9 สงิหาคม 2562 ณ โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ดังภาพที่ 8 โดยคณะฯ  

เป็นผู้รับผิดชอบหลักทางด้านวิชาการ
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 6.4 ระบบจองใช้ห้องประชุมออนไลน์ (Teleconference 

V0.1) เป็นระบบท่ีใช้สำาหรับการจองใช้ห้องประชุมออนไลน์  

หรือระบบ Teleconference สำาหรับการประชุมโดย ระบบพัฒนา 

ให้ใช้งานในรูปแบบของ Web Application ซ่ึงสามารถใช้งานได้ 

ผ่านทาง http://intra9.rama.mahidol.ac.th/online_requests 

 6.5 CME Vi-share (Version 0.1) เป็นระบบที่ใช้ใน

การเผยแพร่การบันทึกข้อมูลการประชุมในรูปแบบของ Video 

แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ หน้าบ้าน (Front End) ใช้สำาหรับผู้ใช้งานที่

ตอ้งการดาวนโ์หลด Video และหลงับา้น (Back End) เปน็สว่นที ่

ใช้ในการจัดการ Video โดย Video จะมีอายุไม่เกิน 3 เดือน  

หลังจากนั้นระบบจะทำาการลบออกโดยอัตโนมัติ

7. การตีพิมพ์ผลงานประเภทบทความวิชาการ เรื่อง  

การพัฒนาคุณภาพวารสารรามาธิบดเีวชสาร: จากอดตีสูป่จัจบุนั  

ในวารสาร Mahidol R2R e-Journal ปีท่ี 6 ฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม - มิถุนายน ประจำาปี 2562 หน้า 14 - 23

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1. การพัฒนาคุณภาพวารสารรามาธิบดีเวชสาร ให้มี

มาตรฐานระดับสากล และเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสาร

ตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยมี

ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2563 - 2567)

2. การพัฒนาระบบและยกระดับการประชุม

วิชาการสู่นานาชาติ เพ่ือมุ่งเน้นตามแผนยุทธศาสตร์สู่

ระดับ World Class ของมหาวิทยาลัย

3. นำาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนางานด้านบริการวิชาการเชิงรุกทุกด้าน

4. การพัฒนาแอปพลิเคชันทางการแพทย์เพ่ือใช้งาน 

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง

5. การพัฒนาจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

ให้เป็นจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองออนไลน์ เพ่ือ 

เผยแพร่เนื้อหาข้อมูลข่าวสารบนช่องทางอินเทอร์เน็ต

6. โครงการพัฒนาระบบการศกึษาและการประชมุ 

ทางไกล (Teleconference)

ภาพที่ 8 การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี:  

ประชุมร่วม 4 สถาบัน (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)
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ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

คณะฯ ให้ความสำาคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดย 

บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพในทุกพันธกิจ เพ่ือให้เกิด

นโยบายและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร ้างสุขภาพทั้งใน

รามาธิบดีและสังคม บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการและญาติ  

มีสุขภาพดีและเกิดสังคมสุขภาวะ

ผลการด�าเนินงาน 

การดำาเนินงานด้านสร้างเสรมิสขุภาพ เน้นการมส่ีวนร่วม

ของทุกภาคส่วน โดยมีโครงการ/กิจกรรม และผลงานด้านสร้าง

เสริมสุขภาพหลัก ๆ ดังนี้

จำานวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่ม 

เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย
ปีงบประมาณ

2560 2561 2562

บุคลากร 9 13 8

นักศึกษา 13 20 28

ผู้รับบริการและญาติ 26 8 18

ชุมชนและสังคม 9 14 3

รวม 57 55 57

ผลงานเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ ่ม 
เป้าหมาย

ผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ดังนี้

1. โครงการเริม่ต้น 60 นาที เพ่ือสขุภาพดใีนอนาคต ปีที ่3  
จัดกิจกรรมทั้งหมด 45 ครั้ง มีบุคลากรเข้าร่วมจำานวน 145 คน 
เป็นสมาชิกใหม่ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 บุคลากรภายนอก
คณะฯ จำานวน 16 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่อยที่จัดเพิ่มเติม 
2 กิจกรรม คือ 

 1.1 กิจกรรม Fit with friends เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนนุ
ให้เพ่ือนชวนเพ่ือนมาออกกำาลังกาย เพ่ือเพ่ิมสัมพันธภาพท่ีดี
ในหน่วยงาน และความสนุกสนานในการออกกำาลังกาย มีการ
วัดองค์ประกอบร่างกาย ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของ
หัวใจ และเก็บแต้มออกกำาลังกาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่ง
เป็นประเภทบุคคล 57 คน และประเภททีม 11 ทีม ผู้เข้าร่วม 
ส่วนใหญ่หลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมมดีชันมีวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 1.2 กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและฟื้นฟู
การบาดเจ็บ จากการออกกำาลังกาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
25 คน จากแบบสอบถามพบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีขึ้น

2. โครงการอ้วนแล้วไง ทำาไมต้องกลัว season 3 จัดขึ้น

เพ่ือป้องกันและลดอัตราการเกิดภาวะอ้วน ลดความรุนแรงของ

ภาวะอ้วนและโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ จากภาวะอ้วนของเจ้าหน้าที่

ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ ด้วยโภชนบำาบัดและการ

ออกกำาลงักาย เพ่ือให้ผูท่ี้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดแูลควบคมุ 

นำ้าหนักตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดไปเพ่ือเสริมสร้าง

มิตรภาพ ความมีนำ้าใจ และความสามัคคีให้กับเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะฯ ในการช่วยเหลือกันแบบเพื่อนในการ

ดูแลสร้างเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 130 คน หลังเสร็จสิ้น 

โครงการฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีนำ้าหนักลดลง 0.1  

ถึง 15.1 กิโลกรัม เนื้อเยื่อไขมันลดลงร้อยละ 0.1 ถึง 11.0 ของ 

นำา้หนกั และกล้ามเน้ือเพ่ิม 0.1 - 1.2 กิโลกรมั ซึง่ในก้าวต่อไปของ

โครงการจะมีการสร้างตัวแทนกลุ่ม จำานวน 12 คน เพื่อช่วยกัน 

ดูแลชาวรามาธิบดีด้วยกันในระยะยาว ภายใต้ชื่อโครงการ  

“กลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก Season 1” 

ภาพที่ 1 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร่วมออกกำาลังกาย)  
ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1  

อาคารบริหาร
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ผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา ดังนี้

1. โครงการบาสเกตบอลประเพณี 4 สัมพันธ์ ครั้งท่ี 12  

วันที ่21 ตลุาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬาในร่มจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของผู ้รับบริการ 

และญาติ ดังนี้

1. โครงการเครือข่ายมิตรภาพบำาบัดรามาธิบดี (self 

help group) จดัการมอบประกาศนยีบตัรให้กับผูด้แูลกลุม่/ชมรม

มิตรภาพบำาบัด ในฐานะเป็นผู้มีความเสียสละ ในงานมหกรรม

คุณภาพ ครั้งที่ 26 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จำานวน 20 คน 

ภาพที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง อาหารและการออกกำาลังกาย  
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริหาร

ภาพที่ 3 บาสเกตบอลประเพณี 4 สัมพันธ์ ครั้งที่ 12

2. โครงการเจรญิสตเิพ่ือการพัฒนานักศกึษา สาขาความ

ผิดปกติของการสื่อความหมาย ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - 

พฤษภาคม 2562 

3. โครงการสือ่ความหมาย ด้วยสายใย เพ่ือในหลวง ครัง้ที ่13  

ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกัน

บำาเพ็ญประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่เด็กที่มีความผิดปกติ

ทางด้านการสือ่ความหมาย เสรมิสร้างจติสำานกึในการทำาความด ี

ให้แก่นักศึกษา และก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี

ภายในหมูค่ณะ อกีทัง้ให้นกัศกึษาทุกชัน้ปีได้มโีอกาสทำากิจกรรม

ร่วมกับเด็กที่ต้องการเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่จะทำางานต่อไป

ในภายภาคหน้า เพื่อตระหนักถึงคุณค่าทางสายวิชาชีพของตน 

ภาพที่ 4 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ดูแลกลุ่ม/ชมรมมิตรภาพบำาบัด

ภาพที่ 5 จัดอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นอาสาสมัคร 
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

2. โครงการอาสาสมัครผู้ป่วยรามาธิบดี จัดอบรม หัวข้อ

บทบาทหน้าท่ีการเป็นอาสาสมัคร วันท่ี 27 เมษายน 2562  

มผีูเ้ข้าร่วมอบรม จำานวน 16 คน จากแบบประเมนิ พบว่าผูเ้ข้าร่วม

อบรมได้รบัแนวคิดในการเป็นอาสาสมคัรและสามารถนำาความรู้

ไปประยุกต์ใช้ได้ ในระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ 100

ผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคม 

ดังนี้

1. บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสาขาการ

พยาบาลเดก็โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สือ่ความหมายและความผดิปกตขิองการสือ่

ความหมาย เพ่ือทบทวนความรูพ้ื้นฐาน และพัฒนาศกัยภาพของ

เจ้าหน้าท่ีดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ด้วยเห็น 

ความสำาคัญของการสร้างองค์ความรู้และเสริมทักษะในการ 

สร้างเสริมสุขภาพให้กับเด็ก และการพัฒนาความสามารถของ 
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เจ้าหน้าท่ีดูแลเด็ก ในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ทีเ่ก่ียวข้องกับการดแูลเดก็ การป้องกันโรค และการดแูลเบือ้งต้น 
เมื่อเด็กเจ็บป่วย จึงจัดโครงการปันความรู้สู่สุขภาพดี ปี 7 เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลเด็กให้กับผู ้ดูแล อีกทั้งกระตุ้น
ให้เกิดความมั่นใจและมีสมรรถนะในการให้การดูแลผู ้ป่วย 
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้โดยมผีูเ้ข้าร่วมอบรม จำานวน 83 คน  
จากผูเ้ข้าร่วมอบรมทีท่างสถานสงเคราะห์กำาหนดไว้จำานวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94 จากการดำาเนนิงานในปี 2562 พบว่า ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมได้รบัการเสรมิความรูแ้ละฝึกทักษะด้านการใช้เสยีงทีถู่กวิธี 
พฤตกิรรมเดก็แต่ละช่วงวยั การดแูลเด็กในด้านต่าง ๆ การกระตุ้น
คำาศพัท์ การดูแลเครือ่งช่วยฟัง รวมถึงการเลอืกรบัประทานอาหาร
เพ่ือดแูลสขุภาพของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมอบรมเอง สร้างความมัน่ใจ 
ในการนำาความรูม้าปรบัใช้ในการทำางาน

ผลงานเด่น

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพตามแนววิถีเกษตรอินทรีย์ (RAMA 
MODEL) มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและขยายผลรูปแบบระบบ
อาหารสุขภาพและเกษตรกรรมย่ังยืน (Organization-supported 
Agriculture System) ท่ีครบวงจรในระดบัองค์กร ไปสูอ่งค์กรอืน่ ๆ   
รวมถึงดำาเนินการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร โดยมีการจัดการ
ผลผลติโดยการนำาส่งเข้าครวัรามาธิบดสีปัดาห์ละครัง้ และพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ ดังนี้ 

1. จดัการเรยีนรูท้ีผ่นวกกบัการเรยีนการสอน โดยมหีวัข้อ
เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพในหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางโภชนบำาบดั และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการทำานา ให้กับนักศึกษา 
และเป็นกิจกรรม CSR สำาหรับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

3. จดักิจกรรม Open House เพ่ือสร้างสงัคมให้ตระหนัก 
ต่ืนตัวในด้านการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย และการรักษา 
สิ่งแวดล้อม

4. เผยแพร่ความรู้เรื่องผัก ผลไม้ รวมถึงประเด็นความรู้
เรื่องสุขภาพผ่านสถานีโทรทัศน์รามาชาแนล และ Thai PBS

5. ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดยให้มีเกษตรกร
รอบฟาร์มสร้างสขุ ขยายพ้ืนท่ีการทำาเกษตรอนิทรย์ี 30 ครอบครวั 
และมีการวางแผนการดำาเนินการจดทะเบียนกลุ่ม เพ่ือให้เกิด 

รูปแบบการดำาเนินงานร่วมกัน

ภาพที่ 7 หนังสือรามาปณิธาน  
สู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ภาพที่ 8 กิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย 
เกษตรอินทรีย์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพตามแนววิถี 

เกษตรอินทรีย์ (RAMA MODEL)

ภาพที่ 6 อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ณ สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท ฐานการดูแลเด็ก : ดูดเสมหะ

2. โครงการรามาปณิธาน สู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท เป็นหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ความร่วมมือ ใน
การดูแลและพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 
หาแนวทางร่วมมือในการดูแลพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึ้น ปัจจุบันได้จัดพิมพ์เป็นที่เรียบร้อย และ
จะดำาเนินการส่งมอบหนังสือรามาปณิธานสู่สถานสงเคราะห์ 
เด็กอ่อนพญาไท เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ความร่วมมือในการ
ดูแลและพัฒนาเดก็ในสถานสงเคราะห์ฯ แก่บคุคล และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

มุ่งเน้นการบูรณาการ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ 
ภาควิชา/ฝ่าย/งานต่าง ๆ โดยยังคงดำาเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
ในทุกกลุ่มเป้าหมายทั้ง บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการและญาติ  
ชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ด้านสร้างเสริม 
สุขภาพ
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ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

มหิดล เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการสร้างจิตสำานึกและสร้าง 

ค่านิยมให้เกิดความรักศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และ

รกัษาสิง่แวดล้อม เพ่ือให้ศลิปวฒันธรรมไทย ภูมปัิญญาไทย และ

สิ่งแวดล้อมคงอยู่แบบยั่งยืน โดยคณะฯ มุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่

ส่งเสริมสร้างจิตสำานึกให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ของคณะฯ ได้มีส่วนร่วม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ 

ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและสมำ่าเสมอทั้งระดับคณะฯ  

ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ

ผลการด�าเนินงาน

1. งานทำาบุญบำาเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราชกุศล 

ครบรอบ 2 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

2. พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เน่ืองในโอกาส 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา- 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  

และวันพ่อแห่งชาติ ประจำาปี 2561

3. พิธีทำาบญุตกับาตรเนือ่งในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรบั

ปีใหม่ 2562

4. งานแสดงมทิุตาจติแด่ ศ.เกียรตคุิณ พญ. สมศร ีเผ่าสวัสดิ์

5. พิธีถวายพระพรสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวันคล้าย 

วันพระราชสมภพ และจดันิทรรศการเฉลมิพระเกียรตฯิ 

6. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา 

พิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 

พรรษา 41 พรรษา 

7. พิธีถวายพระพรพระบาทสมเดจ็ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 

8. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9. โครงการรักษ์สีนำ้า เพ่ือส่งเสริมสุนทรียมิติทางจิตใจ 

จัดโดยคณะอนุกรรมการชมรมรักษ์สีนำ้า จำานวน 30 - 40 คน/รุ่น 

จำานวน 3 รุ่น

10. โครงการนาฏศิลป์และดนตรีไทย จัดโดยคณะ

อนุกรรมการชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย โดยมีการฝึกหัด

นาฏศิลป์และดนตรีไทยแก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เพ่ือ

รองรับงานกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

11. กิจกรรมของคณะอนุกรรมการชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี  

และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องทางพระพุทธศาสนา ดังน้ี โครงการ

ปฏิบัติธรรมยามเย็น โครงการส ่งเสริมความรู ้ พุทธธรรม 

ปฏิบัติจิตตภาวนา โครงการกฐินสามัคคี โครงการวันสำาคัญ 

ทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา โครงการ

วันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

1. งานทำาบุญบำาเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราชกุศล 

ครบรอบ 3 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

2. พิธีทำาบญุตกับาตรเนือ่งในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรบั

ปีใหม่ 2563 

3. พิธีถวายพระพรสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวันคล้าย

วันพระราชสมภพ 

4. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา 

พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม- 

พรรษา 42 พรรษา 

5. พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

6. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม- 

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

7. โครงการรักษ์สีนำ้า เพื่อส่งเสริมสุนทรียมิติทางจิตใจ 

8. โครงการนาฏศิลป์และดนตรีไทย 

9. กิจกรรมของคณะอนุกรรมการชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี  

และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ โครงการ

ปฏิบติัธรรมยามเย็น โครงการส่งเสรมิความรูพุ้ทธธรรมปฏิบตัจิิตต 

ภาวนา โครงการกฐินสามัคคีโครงการวันสำาคัญทางพุทธศาสนา 

เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา โครงการวันอาสาฬหบูชา

และถวายเทียนพรรษา

ภาพที่ 1 พิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 2562
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ภาพท่ี 3 พธิทีำาบญุบำาเพญ็กุศลเพือ่ถวายพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

ภาพท่ี 5 พธิเีคารพธงชาตแิละร้องเพลงชาต ิเน่ืองในโอกาส 
วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็ 

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
วนัชาตแิละวนัพ่อแห่งชาต ิประจำาปี 2561

ภาพที่ 6 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพที่ 4 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา

ภาพที่ 2 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
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ด้านทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีคอื บคุลากรมศีกัยภาพ
ในการผลักดันผลสำาเร็จตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในปี 2562 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังคงดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลปี 2558 - 2562 โดยรับผิดชอบ 2 ยุทธศาสตร์
สำาคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Faculties Excellence บริหารและ
พัฒนาอาจารย์ สร้างสัดส่วนภาระงานอาจารย์ท่ีเหมาะสม มี 
Flexibility ตามภาระงาน และยุทธศาสตร์ที่ 5 Professional 

Support Excellence พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ทำางาน
แบบมืออาชีพ ใช้มืออาชีพในการทำางาน รวมท้ังสร้างงาน
สนับสนุนให้เป็น Best Practice ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ
สามารถสรุปแยกได้ 4 มิติ คือ 1) ด้านการเงิน/ค่าตอบแทน  
2) ด้านความสำาคัญของลูกค้า (ภายใน) 3) ด้านการเรียนรู้และ
เติบโต และ 4) ด้านการบรหิารภายในฝ่ายทรพัยากรบคุคล และเพ่ือ
ให้คณะฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ ฝ่ายทรัพยากร
บคุคลยังดำาเนนิงานเพ่ือสนับสนุนการทำางานของหน่วยงานตา่ง ๆ   
ทั้งด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานใน
คณะฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตามตำาแหน่ง
อย่างเพียงพอ

ผลการด�าเนินงาน

ภาพที่ 2 อัตราการบรรจุบุคลากร (CNMI)  
เทียบกับกรอบอัตรากำาลังที่เปิดสรรหา

ภาพที่ 1 ผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรบุคคล

ในช่วงปีท่ีผ่านมาคณะฯ มีการขยายงานหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือรองรับการเปิดสถาบันการแพทย์จักรี 

นฤบดินทร์ ทำาให้มีการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคลากรเป็นจำานวนมาก และต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน 

ได้ตามที่องค์กรคาดหวัง

49.41 
(836 ตำาแหน่ง)

84.02 
(657 ตำาแหน่ง)

80.82 
(813 ตำาแหน่ง)

76.99 
(1,091 ตำาแหน่ง) 67.57 

(1,021 ตำาแหน่ง)

79.37 
(450 ตำาแหน่ง)

88.22 
(502 ตำาแหน่ง)
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ปี 2555 - 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562ปี 2561 ปี 2562
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ภาพที่ 4 จำานวนบุคลากรของคณะฯ รวม 10,992 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ภาพที่ 5 จำานวนบุคลากรสายวิชาการ (แยกตามตำาแหน่งทางวิชาการ)

206, 27%

144, 19%

43,  
5%

383, 49%

วิชาการ

สนับสนุนวิชาการ

สนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ

สนับสนุนทั่วไป - ปฏิบัติการ

สนับสนุนทั่วไป - ช่วยปฏิบัติการ

 ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ  ลูกจ้างเงินงบประมาณ  ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 
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จุดเด่นอีกประการของคณะฯ ในการดูแลบุคลากร คือ การดูแลด้านความปลอดภัย สุขภาพ และอาชีวอนามัยท่ีดูแลบุคลากรต้ังแต่

บรรจุเข้าปฏิบัติงานจนเกษียณอายุราชการท้ังเชิงป้องกันและรักษา ซ่ึงการดูแลด้านสุขภาพไม่จำากัดเฉพาะตัวบุคลากรเท่าน้ัน แต่รวมถึง

ญาติสายตรงด้วย

ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและภาพลักษณ์องค์กร คณะฯ ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 คณะฯ จัดทำาเสื้อฟอร์ม

สำาหรับบุคลากรภายใต้แนวคิดที่สะท้อนค่านิยมขององค์กร เพื่อให้บุคลากรตระหนักรู้ในค่านิยมองค์กรและเกิดความภาคภูมิใจ

สิ่งแวดล้อม 
ปลอดภัย

ตรวจสุขภาพ 
ประจำาปี

ตรวจ Fitness- 
for-work

ตรวจสุขภาพ 
ตามความเสี่ยง

ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง

ประเมิน 
Return-to-work

ตรวจสุขภาพ 
ก่อนเกษียณ

อารมณ์
การ 

ออกกำาลังกาย
ความรู้เรื่องความ

ปลอดภัย
อาหารที่ดี 
ต่อสุขภาพ

การป้องกัน 
การติดเชื้อวัคซีน

Secondary 
Prevention

Primary 
Prevention

เฝ้าระวังการ 
บาดเจ็บจากงาน

ตรวจสุขภาพ 
ก่อนเข้าทำางาน

Sick group
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ผลงานด้านนวัตกรรมและภาคภูมิใจ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 

ต้ังแตปี่ 2556 เพ่ือสนบัสนนุแผนยุทธศาสตรด์า้นบรหิารทรพัยากร

บคุคล และเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารบคุลากร ลดเวลา 

ลดการใช้ทรัพยากร และงบประมาณ ส่งผลให้ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลสามารถนำาเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพท้ังระดับ

คณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
1. พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมรองรับองค์กรแห่งอนาคต

2. ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการทำางาน เพ่ือสร้าง

องค์กรที่เป็นเลิศ 

3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำางานด้านการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

ภาพที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
(HR i Service)

ภาพที่ 7 การลดค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลของระบบ HR i Service
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ภาพที่ 11 โปรแกรม Google sheet เพื่อการบริหารจัดการ
การเสนอขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการออนไลน์  
ได้รับรางวัลผลงาน CQI จากงานมหกรรมคุณภาพ  

ครั้งที่ 26 ประจำาปี 2562 

ภาพที่ 8 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล  
ได้รับรางวัลผลงาน CQI จากงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26  

ประจำาปี 2562

ภาพที่ 9 โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลประกอบการ 
นำาส่งเงินสมทบประกันสังคม ได้รับรางวัลผลงาน CQI  

จากงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26 ประจำาปี 2562

ภาพที่ 10 โปรแกรมบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการอาหารกลางวัน 
ของบุคลากรในคณะฯ ได้รับรางวัลผลงาน CQI  

จากงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26 ประจำาปี 2562
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งบบุคลากร งบดำาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

  เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,596 127 158 333 - 2,214

  เงินรายได้ส่วนงาน 2,160 13,322 2,698 1,045 95 19,320

ด้านการคลัง

ในปี 2562 การดำาเนินงานด้านการคลัง ยังคงมุ ่งสู ่ 

เป้าหมาย “Ramathibodi Financial Sustainability” คือการ

สร้างความมัน่คงทางการเงนิอย่างยัง่ยนืแก่รามาธบิด ีโดยในปีนี้

คณะฯ พบกับความท้าทายในเชิงการเงิน อาทิ การเปิดให้บริการ

ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่ยังคงต้องการปัจจัย

สนับสนุนเพ่ือการดำาเนินงานเป็นจำานวนมาก การเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็น 

รายได้หลักของคณะฯ จากกองทุนต่าง ๆ ทั้ง กรมบัญชีกลาง 

กองทุนประกันสุขภาพและกองทุนประกันสังคม ท่ีส่งผลต่อ

กระแสเงินสดรับของคณะฯ 

“คณะฯ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดทางการเงิน 

(Finance War Room)” และจัดทำาแผนประมาณการเงินสด 

(Financial Plan) เสนอต่อผู้บริหารพร้อมข้อเสนอแนวทาง 

ดำาเนินการอย่างสมำ่าเสมอ ด้วยการวางแผนทางการเงิน 

ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปีนี้คณะฯ ยังคงมีสภาพคล่อง

ทางการเงินที่ดี และสถานะทางการเงินที่มั่นคง

ผลการด�าเนินงาน

1. ด้านการบริหารงบประมาณ คณะฯ ได้รับจัดสรร 

งบประมาณประจำาปี 2562 จำานวน 21,534 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน จำาแนกตาม

หมวดรายจ่าย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ แยกตามแหล่งเงินและหมวดรายจ่าย

 คณะฯ ดำาเนินการวางแผนการใช้งบประมาณ ตรวจสอบ 
วงเงินงบประมาณและอนุมัติหลักการเพ่ือให้ถูกต้อง ตาม 
ข้อบังคับ ประกาศท่ีเก่ียวข้อง มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย 
งบประมาณ และชีแ้จงให้หน่วยงานเข้าใจข้ันตอนการปฏิบตังิาน
ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

2. ด้านการเบิกจ่ายเงิน ดำาเนินการตามข้อบังคับและ
ประกาศท่ีเก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยฯ และของคณะฯ รวมท้ัง
มีการวางระบบการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนา
กระบวนการทำางานได้แก่ การปรบัปรงุกระบวนการจ่ายเงนิสดย่อย 
ให้สามารถรับเงินได้ทันทีเมื่อยื่นเอกสาร รวมถึงการนำาระบบ 

บัตรเครดิตส่วนราชการ มาใช้แทนการยืมเงินจากคณะฯ เพ่ือ
เป็นการลดความเส่ียงในการถือครองเงินสด และลดขั้นตอน
การยืมเงิน 

3. ด้านการบริหารลูกหนี้ มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการพัฒนากระบวนการทำางาน โดยจัด
ทำาโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน ได้แก่ โครงการปรับปรุง
คุณภาพข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ กรุงเทพฯ โครงการปรับปรุง
กระบวนการติดตามผู้ป่วยสิทธิเงินสด และโครงการปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบข้อมลูเบกิสทิธิประกันสขุภาพ กรณียา จ.2  
ผลลพัธ์จากการดำาเนินงาน ทำาให้ระยะเวลาเฉลีย่ในการเรยีกเก็บ
หนี้ลดลงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

ภาพที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ค่ารักษาพยาบาลปี 2557 - 2562
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4. ด้านการรับเงิน รายได้จากการบริจาคเงินเพ่ือการ

ศึกษา มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของคณะฯ ฝ่ายการคลังมี

การพัฒนาระบบการรบัเงนิบรจิาคเพ่ือให้รองรบัการเปลีย่นแปลง

นโยบายของกรมสรรพากร ด้วยการนำาระบบ “E-donation” มาใช้

ในการดำาเนินงาน โดยร่วมกบังานสือ่สารองค์กร พัฒนา Website 

สำาหรับการรับเงินบริจาค และจัดทำาโครงการระบบมาตรฐาน

บริการประทับใจ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการรับเงินบริจาคเพ่ือ

การศึกษานอกสถานท่ี โดยการปรับปรุงภาพลักษณ์ และอบรม

ให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ในทางภาษีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริจาคและเสริมสร้างภาพลักษณ์

ของคณะฯ

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพงาน ส่งเสริมให้บุคลากร 

จัดทำาผลงานพัฒนาคุณภาพงาน โดยส่งผลงานเข้าร่วมแสดงใน

งานมหกรรมคณุภาพงาน ครั้งที ่26 ประจำาปี 2562 จำานวนทัง้สิน้  

105 เรื่อง ประกอบด้วย CQI 25 เรื่อง Kaizen 77 เรื่อง และ 

เรื่องเล่าเร้าพลัง 3 เรื่อง

ผลงานเด่น

1. ปรับปรุงเงื่อนไขการคัดเลือกผู ้ให้บริการเครื่องรับ 

ชำาระเงิน EDC โดยให้นำาเสนอสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ 

การเสนอราคา ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากเงินบริจาค มากกว่า  

50 ล้านบาทต่อปี

2. ผลงาน CQI เรือ่ง High Speed Program Cost Analysis 

ได้รับคัดเลือกให้นำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1 ในงาน Thailand 

Quality Education Forum 2019 

3. ได้รับรางวัลจากการประกวด Clip Video หัวข้อ รามา

แชนแนล ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี จากสถานีโทรทัศน์รามาฯ 

แชนแนล 

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ ด้วยการจัดทำา Work 

Instruction 

2. ดำาเนินการตามแผนในโครงการ Smart Payment 

Hospital

3. ดำาเนินการตามแผนการยุบรวมกองทนุสวัสดกิารคณะฯ 

เข้าสูร่ะบบเงนิรายได้คณะฯ ตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัฯ

ภาพที่ 3 “Finance Pretty Team”  
ผู้ปฏิบัติงานรับเงินบริจาคนอกสถานที่

5. ด ้ านการจัดเ ก็บเงินรายได ้  การจัดเก็บเงิน 

ค่ารกัษาพยาบาลดำาเนินการภายใต้ระบบการบรหิารงานคณุภาพ 

(Quality Management System) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ISO 9001:2015 และพัฒนาระบบการรับชำาระเงินค่ารักษา

พยาบาลร่วมกับสถาบันการเงินภาคเอกชน ภายใต้โครงการ 

Smart Payment Hospital ได้แก่ Smart EDC with QR Code  

และ Self-Payment Kiosk เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ชำาระเงิน
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ด้านการพัสดุ	

ฝ่ายการพัสดุบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ดำาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และกฎกระทรวง รวมท้ังได้นำาแนวทางการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมิน

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำาเนินงานของสว่นงานภาครฐั  

มาเปน็แนวทางในการดำาเนนิงาน ภายใตวิ้สยัทศันท์ีว่่า “เปน็ผูน้ำา 

ระดบัประเทศในด้านบรหิารจัดการดา้นการพัสด ุการจดัซือ้จดัจา้ง  

และบริหารสินทรัพย์เชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวดเร็ว 

มีคุณภาพ” โดยมีการดำาเนินงานเชิงรุก วางแผนเชิงกลยุทธ์ และ 

มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการพัสดุอย่าง 

เป็นระบบ รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

ผลการด�าเนินงาน

ในป ี2561 คณะฯ กำาหนดวงเงนิในการจดัหาดว้ยเงนิรายได ้

คณะฯ และเงินงบประมาณ 3,932.65 ล้านบาท ฝ่ายการพัสดุ

ดำาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณ 3,287.94 ล้านบาท 

สามารถประหยัดงบประมาณได้ 644.71 ล้านบาท

ภาพที่ 1 ผลการดำาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำาสัญญา

ภาพที่ 2 อัตราวัสดุคงคลังวัสดุทั่วไปของคณะฯ

การบริหารพัสดุคงคลังสามารถบริหารจัดการพ้ืนท่ีและ

สำารองวัสดุคงคลังในปริมาณท่ีเหมาะสม ทำาให้สามารถประหยัด

งบประมาณของคณะฯ และช่วยลดความเส่ียงจากความแปรผัน

ของอุปสงค์และอุปทานของการดำาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ   

ให้เชื่อมต่อกันได้ 

ฝ่ายการพัสดุบริหารสินทรัพย์ของคณะฯ โดยควบคุม

สินทรัพย์ของคณะฯ ตั้งแต่ลงทะเบียนจนกระท่ังจำาหน่ายอย่าง

ครบถ้วน อีกทั้งในระหว่างอายุการใช้งาน ได้เน้นให้สินทรัพย์ 

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อหมดความจำาเป็น

ต้องใช้งาน สินทรัพย์ดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ 
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กราฟแสดงอัตราประหยัดการจัดหาโครงการ Central Procurement ด้วยเงินรายได้คณะฯ และเงินงบประมาณ
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ผลงานเด่น

1. การจัดหาสิ่งปลูกสร้างที่สำาคัญ

 ดำาเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง เพ่ือใช้

ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพ่ือสนับสนุนการ

ดำาเนินงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งคณะฯ มุ่งหวัง

ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์

ที่เป็นผู้นำาสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม สู่สุขภาวะทีด่ี ผลิตงานวจิัยที่

สรา้งองคค์วามรู ้รองรบัความตอ้งการของประเทศและการบรกิาร

สขุภาพทีเ่ปน็ตน้แบบในระบบบรกิารสขุภาพอย่างครบวงจรของ

ประเทศ ตัวอย่างโครงการ เช่น

 1.1 งานก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

วงเงิน 9,736,103,086.73 บาท

 1.2 งานก่อสรา้งอาคารปรคีลนิกิและศนูย์วิจยัสถาบนั

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ วงเงิน 1,251,000,000 บาท

 1.3 งานก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะ 

ผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ระยะที่ 1 

วงเงิน 636,000,000 บาท 

ภาพที่ 3 การประหยัดงบประมาณ ตามมูลค่าครุภัณฑ์ที่นำากลับมาหมุนเวียนใช้ภายในคณะฯ

ภาพที่ 4 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ภาพที่ 5 อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัยสถาบันการแพทย์ 
จักรีนฤบดินทร์

ภาพที่ 6 ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ 
แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

2. การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

 พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามหลักคุณภาพและ
การวิเคราะห์กระบวนการที่สำาคัญ เพ่ือให้เกิดกระบวนการ 
การปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับ 
ผู้เก่ียวข้องในกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินผู้ส่งมอบ  
เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมบทบาทหน้าที่ให้กับ 
ผู้ส่งมอบได้ตระหนักถึงความสำาคัญ เรื่องการส่งมอบวัสดุ 
ท่ีมีคุณภาพ ครบถ้วน ตรงต่อเวลา และได้มีการมอบรางวัล 
ให้ผู้ส่งมอบที่มีผลการปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 8 การลงนาม MOU กับ SCG ในการเป็นพันธมิตรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ logistic and supply chain 

ภาพที่ 7 การมอบรางวัลผู้ส่งมอบดีเด่น

 คณะฯ ลงนามบนัทึกข้อตกลงความรว่มมอื กับบรษิทั 

เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จำากัด (มหาชน) เพ่ือรว่มกันพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการด้านงานคลังพัสดุในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น และร่วมกันพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ เ ก่ียวกับ 

การนำาระบบ DIGITAL PLATFORM มาใช้พัฒนาระบบ 

การทำางาน 

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ดำาเนินงานตามแผนงานในส่วนของการจัดหา การบริหาร 

พัสดุ และการควบคุมสินทรัพย์ รวมท้ังการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรับใช้ในการดำาเนินงาน และมุ่งเน้นการทำางาน

แบบ Lean process อันจะช่วยลดข้ันตอนการทำางานลง 

จากเดิม อำานวยความสะดวกให้กับภาควิชา หน่วยงาน บุคลากร 

รวมท้ังบริษัท ร้านค้า ให้มีความพึงพอใจในงานบริการมากข้ึน  

และสนับสนุนทุกพันธกิจของคณะฯ ให้สามารถดำาเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ด้านสารสนเทศ

ฝ่ายสารสนเทศ มหีน้าทีจ่ดัหา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
ทดสอบ ติดตั้ง บำารุงรักษา บริหารจัดการ สนับสนุนการใช้งาน 
แก้ไขปัญหา และกำากับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบสารสนเทศของคณะฯ และให้บรกิารข้อมลูสารสนเทศ 
เพ่ือสนบัสนนุพันธกิจคณะฯ และตอบสนองแผนแม่บท นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมท้ังฝึกอบรม
บุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้ด้านสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านสารสนเทศให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ โดยในปีงบประมาณ 2562  
ฝ่ายสารสนเทศมีการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ

1. ปรบัปรงุระบบสัง่ยาผูป่้วยนอกโดยแพทย์ (Computerized  
Physician Order Entry: CPOE) รองรับการขยายการใช้งาน 
ไปยังหน่วยตรวจผูป่้วยนอก ได้แก่ จติเวช, ศลัยกรรม, ออร์โธปิดกิส์,  
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  เพ่ือลดความผิดพลาดทางยา และ 
ลดระยะเวลาการรับยา โดยข้อมูลใบสั่งยาจะถูกส่งออนไลน ์
มาที่ห้องยา ส่งผลให้ห้องยาสามารถจัดยาได้ทันที ซึ่งพบว่า 
ช่วยให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดยาของห้องยาสำาหรับผู้ป่วยท่ี
แพทย์สั่งยาผ่านระบบ CPOE ลดลง

2. ปรบัปรงุระบบจดัการควิรบับรกิารผูป่้วยนอก (Service 
Queue Management System) เป็นระบบบริหารจัดการคิว
ให้กับผู้รับบริการ ทดแทนระบบเดิม โดยติดตั้งใช้งานนำาร่องท่ี 
หน่วยตรวจคลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

3. ปรับปรุง Mobile Application โดยพัฒนา Rama 
Application ใน Phase ที่ 1 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 
(มหาชน) เพ่ือใช้ทดแทนแอปพลเิคชนั Rama Appointment เดมิ  
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูการนัดหมาย ขอ/เลื่อนนัดหมาย Check-
in แจ้งยืนยันการเข้าตรวจ ชำาระเงิน (เฉพาะสิทธิเงินสด)  
ผ่านแอปพลิเคชันได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติแชทบอทและแผนท่ี
ช่วยนำาทางในอาคาร (Indoor Map Navigation) ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนและอำานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการรับบริการ
มากยิ่งขึ้น และมีแผนจะเปิดตัวในเดือนมกราคม 2563

4. ปรับปรุงระบบ Confidential Lab Online สำาหรับ 
ดูรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สำาคัญ เช่น HIV  
ซึ่งเป็นความลับของผู้ป่วยที่ต้องปกปิดเป็นพิเศษ โดยมีการ
กำาหนดสิทธิการเข้าถึง และเก็บประวัติผู้ที่เข้าถึงข้อมูลด้วย

5. พัฒนาระบบการสัง่รายการทดสอบทางห้องปฏิบตักิาร  
(Lab Orders) ให้รองรับ Lab Catalog ที่กรมบัญชีกลาง 

ได้ปรับปรุงรหัสค่าบริการหมวดท่ี 6 และ 7 สำาหรับผู้ป่วยท่ีเป็น

ข้าราชการหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

6. พัฒนาระบบแสดงรายละเอียดการรับ-จ ่ายยา 

(Medication Report Dashboard) เพื่อใช้งานภายในห้องยาที่มี

เครือ่งจดัยา (Robot) สำาหรบัยาประเภท Urgent เพ่ือให้พยาบาล

และเภสัชกรตรวจสอบสถานะของยา ช่วยให้การรับยาถูกต้อง

และทันกับการให้ยาผู้ป่วย 

7. ปรับปรุงระบบตรวจสุขภาพบุคลากร (iCheckup)  

เพ่ือให้แพทย์ดผูลจากห้องปฏิบตักิาร และ Vital Signs จากระบบ

ได้โดยอัตโนมัติ การแปลผลทางรังสีวิทยา และเพ่ิมฟังก์ชันการ 

ใช้งานเพ่ือความสะดวกของแพทย์ในการบันทึกผลการตรวจ  

การแปลผล BMI และเส้นรอบเอวอัตโนมัติ

8. ฝ่ายสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานภายในคณะฯ ได้จดัจ้าง 

พัฒนาระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนการ

ทำางานภายในคณะฯ ผ่านกระบวนการ IT Supplier Agreement 

Management (ITSM) โดยฝ่ายสารสนเทศรวบรวมความต้องการ 

จัดทำาร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ทบทวนสิ่ง 

ส่งมอบให้เหมาะสมและมคีณุภาพ และกำากับดแูลโครงการพัฒนา

ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยโครงการที่ได้ดำาเนินการในปีงบประมาณ 

2562 เช่น แอปพลิเคชันบริหารจัดการตารางเวรแพทย์บน

อุปกรณ์พกพาของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แอปพลิเคชัน 

สำาหรับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของภาควิชาอายุรศาสตร์ และ

แอปพลิเคชันสำาหรับการให้คำาแนะนำาผู้ป่วยเฉพาะบุคคล และ

คำานวณปริมาณรังสีในผู้ป่วยท่ีทำาการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี  

ของภาควิชารังสีวิทยา เป็นต้น

9. จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ให้มคีณุภาพและตอบสนองต่อความจำาเป็นในการใช้งาน 

งานเวชสารสนเทศคลินิก ฝ่ายสารสนเทศ จงึได้ขอรบัการประเมนิ

และได้รบัประกาศนียบตัรว่าผ่านการประเมนิมาตรฐานการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ Capability Maturity Model Integration (CMMI) for 

Development Level 3 เป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561  

และหลังจากน้ันได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำาเนินงาน  

วัดวิเคราะห์ผล และปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

อย่างต่อเน่ือง ภายใต้การกำากับของคณะกรรมการ Software 

Engineering Process Group (SEPG) ของฝ่ายสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

1. ตามท่ีกรมบญัชกีลางได้ประกาศปรบัปรงุกระบวนการ

ส่งเบิกในเดือนพฤษภาคม 2561 ทำาให้ข้อมูลการส่งเบิกของ

คณะฯ ถูกปฏิเสธการเบิกด้วยเหตุผลต่าง ๆ ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

ทำาให้ต้องมีการประชุมแก้ปัญหาการส่งเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไข
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การส่งเบิก (ติด C) ระหว่างฝ่ายสารสนเทศและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งความร่วมมือ 

ดังกล่าวทำาให้ยอดติด C ลดลงในปัจจุบัน 

System (NRLS) นอกจากนี ้ฝ่ายสารสนเทศได้ปรบัปรงุระบบตาม

ความต้องการของผูใ้ช้งานภายในคณะฯ ส่วนในระยะที ่3 ได้พัฒนา

คณุสมบติัเรือ่ง Risk Profile, Risk Matrix และ Risk Register  

เพ่ือรองรบัการทำางานให้สอดคล้องกับ สรพ.

3. พัฒนาระบบการเบิกพัสดุของคณะฯ (RIMO: Rama 

Inventory Management Online) ระยะที ่1 ร่วมกับฝ่ายการพัสดุ 

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายพัสดุให้บุคลากรของคณะฯ 

สามารถเบกิพัสดุผ่านระบบได้ ซึง่จะลดระยะเวลาในการดำาเนินงาน 

และลดการใช้กระดาษภายในคณะฯ โดยเริ่มติดตั้งใช้งานใน

เดือนตุลาคม 2562

4. พัฒนาระบบช่วยเหลือด้านจิตสังคมสำาหรับบคุลากร 

ระยะที ่1 (Support System for Our Staff: SSOS) เพ่ือช่วยเหลือ

บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการทำางาน (Second Victim) ให้

สามารถเข้ารับคำาปรึกษาจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ทำาให้สภาพ

จิตใจดีข้ึน และพร้อมท่ีจะทำางานต่อไปได้ ซึ่งเปิดให้พยาบาล 

ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 และเริ่มให้คำาปรึกษา 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

ภาพที่ 1 จำานวนเงินติด C สะสม ตั้งแต่ ก.ย. 2561 - ก.ค. 2562

ภาพที่ 2 Business Workflow ของระบบ RIMO

2. พัฒนาระบบรายงานอบุตักิารณ์ความเสีย่ง (Incident 

Occurrence Report: IOR) โดยในระยะที ่2 ได้ Export รายงาน

ข้อมลูให้กับสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

(สรพ.) โดย สรพ. จะนำาข้อมลูอบุตักิารณ์ของแต่ละโรงพยาบาลไป

รวบรวมและนำาเสนอในระบบ National Reporting and Learning 

การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ

ฝ่ายสารสนเทศได้ให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรภายใน

คณะฯ และบุคคลภายนอก ผ่านการย่ืนแบบฟอร์มขอข้อมูล

และช่องทางออนไลน์ โดยในแต่ละปีงบประมาณ มีจำานวนการ

ขอข้อมูลมากขึ้น 

ตารางที่ 1 จำานวนการให้บริการข้อมูลเป็นรายกรณี

ช่องทาง
จำานวนการให้บริการข้อมูล (ครั้ง)

2560 2561 2562

เอกสาร 346 470 503

ออนไลน์ 180 135 168

รวม 526 605 671

70,000,000

52,500,000

35,000,000

17,500,000
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เนื่องจากพบว่าการให้บริการข้อมูลช่องทางออนไลน์

ยังมีสัดส่วนท่ีไม่มาก จึงมีแผนปรับปรุงเว็บไซต์ และเพ่ิมการ

ประชาสัมพันธ์การใช้งานในปี 2563 ซึ่งฝ่ายสารสนเทศกำาหนด 

Service Level Agreement (SLA) ว่า ผู้รับบริการจะได้รับข้อมูล

ทั่วไปตามการร้องขอภายใน 7 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ส่วน

ข้อมูลที่มีความซับซ้อน ผู้รับบริการจะได้รับข้อมูลตามกำาหนด

เวลาที่ประเมินไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ตารางที่ 2 ร้อยละของการให้บริการข้อมูลที่เป็นไป

ตาม SLA

ลักษณะข้อมูล 2560 2561 2562

ทั่วไป 98.39 97.60 98.09

ซับซ้อน 94.94 92.47 91.52

สำาหรับความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสำารวจท่ีเห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างย่ิงว่า

พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมเป็นดังนี้

ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้ท่ีเห็นด้วยหรือเห็นด้วย 

อย่างย่ิงว่าพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศใน

ภาพรวม

ตัวชี้วัด 2560 2561 2562

ร้อยละ 98.79 100.00 99.09

การดำาเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ

1. ศกึษาเทคโนโลยี Container สำาหรบัการบรหิารจดัการ 

IT Environment บน Server และได้นำามาปรับใช้กับโครงการ 

Rama Application เป็นโครงการนำาร่อง เพ่ือเป็นแนวทางสำาหรบั

การพัฒนาระบบ New HIS ในอนาคต

2. ปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ในพ้ืนที่อาคารสมเด็จ 

พระเทพรัตน์ อาคารหลัก หอพักนักศึกษาแพทย์ หอพักพยาบาล 

1 - 2 และอาคารอื่น ๆ ภายในคณะฯ โดยติดตั้งอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ Wi-Fi ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน และ

เพ่ิมระดับสัญญาณให้ครอบคลุมแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือรองรับจำานวน

ผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

3. วางแผนปรับปรุงห้อง Data Center ท่ีอาคารสมเด็จ

พระเทพรัตน์ โดยจะเพ่ิมเครื่องสำารองไฟฟ้า (UPS) ปรับปรุง

ระบบควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Containment) สำาหรับ 

Rack คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปรับปรุงประตูและผนังให้ทนไฟไหม้  

และปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งจะดำาเนินการจริง 

ในปีงบประมาณ 2563

4. จดัหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged  
Infrastructure (HCI) ทำางานในลกัษณะกระจายการจดัเก็บข้อมลู
ในแต่ละเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Distributed Storage) เพ่ือลด
พ้ืนทีแ่ละลดการลงทนุระบบจดัเก็บข้อมลูส่วนกลาง (SAN)

5. การปรบัปรงุทะเบยีนข้อมลู Configuration Item (CI) 
เพ่ือติดตามและตรวจสอบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บรกิารภายใน
ฝ่ายสารสนเทศ ทำาให้การดูแลและบำารุงรักษาระบบสารสนเทศ
มีความครบถ้วน ผิดพลาดหรือตกหล่นน้อยลง รวมท้ังปรับปรุง
กระบวนการทำางานในการดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ 
โดยรวม เพ่ือเสถียรภาพ ความมัน่คงปลอดภัย และความพร้อม 
ใช้งานของระบบสารสนเทศ ทำาให้ระบบงานบรกิารผูป่้วยใช้งาน 
ได้อย่างต่อเน่ือง ไม่เกิดเหตกุารณ์ระบบขดัข้องอย่างมนียัสำาคญั 
เป็นเวลา 100 วันตดิต่อกันเป็นครัง้แรก ตามโครงการ “ร้อยวนั ระบบ
ฉันยังอยู่” ของผูบ้รหิารสารสนเทศ เมือ่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยมสีถิติร้อยละท่ีระบบใช้งานไม่ได้ ท้ังท่ีวางแผนปิดระบบเพ่ือ
ปรบัปรงุ (Planned Downtime) และระบบขดัข้องโดยไม่ได้วางแผน 
(Unplanned Downtime) ดงัภาพท่ี 3

ภาพที่ 3 ร้อยละที่ระบบสารสนเทศใช้งานไม่ได้ (% Downtime) 
ทั้งแบบที่วางแผน (Planned) และระบบขัดข้อง (Unplanned) 

การสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน

1. ในการรับแจ้งปัญหาผ่านช่องทาง IT Call Center  

ร้อยละของปัญหาระบบสารสนเทศ ท่ีแก้ปัญหาได้ตามระยะ

เวลาที่กำาหนด (ภายใน 30 นาที กรณีไม่ต้องส่งช่างคอมพิวเตอร์

ไปให้บริการและภายใน 45 นาที กรณีที่ต้องส่งช่างไปให้บริการ) 

ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ร้อยละของปัญหาระบบสารสนเทศ 
ที่แก้ปัญหาได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด
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การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ

1. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ดูงานการนำา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือพัฒนางานบริการผู้ป่วยและ

งานสนับสนุนบริการด้านต่าง ๆ 

2. สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ดูงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  

(สรพ.) ดูงานระบบรายงานอุบัติการณ์ (Incident Occurrence 

Report: IOR) และระบบ BI: Business Intelligence 

4. หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์  

(Healthcare CIO) รุ ่นที่  9 งานโรงเรียนการบริหารงาน 

โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดูงาน

ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 

5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูงานระบบ

สารสนเทศโรงพยาบาลและเภสัชกรรม 

6. การไฟฟ้านครหลวง ดูงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture) และการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมา

พัฒนาการให้บริการ 

7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรุ ีดงูานความมัน่คงและการ

รกัษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

ผลงานเด่น

1. นำาโปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft Power BI มา 

สร้าง Dashboard จากคลังข้อมูลของคณะฯ เสนอผู้บริหาร เพื่อ

ให้ดขู้อมลูสถิตกิารให้บรกิาร รายงานอบุตักิารณ์ต่าง ๆ  ตลอดจน

รายงานทางการเงนิและทรพัยากรบคุคลได้แบบ Near real-time 

ทั้งผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์พกพา และสร้างรายงานที่ซับซ้อน 

เช่น รายงานวิเคราะห์รายได้ - ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยรายโรค 

มกีารเชือ่มข้อมลูจากระบบ ERP เข้ากับ HIS เพ่ือคำานวณปันส่วน

รายได้ - ต้นทุน ผู้บรหิารสามารถใช้ข้อมลูน้ีประกอบการตัดสนิใจ 

ในการจัดสรรทรัพยากร และกำาหนดนโยบายการให้บริการได้ 

 โดยได้ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบน้ีให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในปี 2562 มีหน่วยงานในระดับ

ฝ่ายและภาควิชาใช้งานแล้ว 16 หน่วยงาน

ภาพที่ 5 ตัวอย่าง Dashboard รายได้ - ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยรายโรค
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2. พัฒนาสถาป ัตยกรรมองค ์ กร  (En te rp r i se 

Architecture) สำาหรับระบบงานผู้ป่วยนอก เพ่ือช่วยรวบรวม

ข้อมลูเก่ียวกับ Business Layer, Data Layer, Application Layer 

และ Infrastructure Layer รวมถึงการนำาข้อมูลที่รวบรวมได้ 

เข้าสู ่โปรแกรมที่สามารถนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นความ

สัมพันธ์ ความซำ้าซ้อนของระบบงาน โดยเริ่มใช้งานวิเคราะห์

ความซำ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล Medication Master ลงฐาน

ข้อมูล และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาระบบ HIS 

ใหม่ เพื่อทดแทนระบบ HIS เดิม

3. พัฒนาระบบ Customer Service Improvement 

(CSI) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือในการรับแจ้ง

ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ (Incident) การร้องขอการใช้

บริการระบบสารสนเทศ (IT Service Request) ให้กับผู้ใช้งาน 

ภายในคณะฯ และการบรหิารจดัการคลงัพัสดสุารสนเทศ (Asset 

Management) ท้ังนี้ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ ให้กับ

ตัวแทนผู้ใช้งานภายในคณะฯ แล้ว และจะเปิดใช้งานระบบ 

ในเดือนธันวาคม 2562

ผลงานที่ได้นำาเสนอในเวทีวิชาการต่างๆ

ฝ่ายสารสนเทศได้มีการนำาเสนอผลงานต่าง ๆ ในงาน

มหกรรมคุณภาพของคณะฯ และเวทีวิชาการอืน่ ๆ  รวม 20 ผลงาน  

เช่น การใช้ Linked Server (SQL Server Database Engine) 

เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือการวิเคราะห์ข ้อมูล 

ที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน การพัฒนารายงานข้อมูลให้กับ 

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ระบบติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

(RDU), Dashboard ผู้ป่วย, Waiting time และระบบบัญช ี

การเงิน การบริหารทรัพยากร เป็นต้น

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสั่งยาผู ้ป่วยนอกโดยแพทย์ 

(CPOE) และขยายการติดตั้งใช้งานเพ่ิมในหน่วยตรวจต่าง ๆ  

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งคณะฯ ภายในปี 2563 

 2. พัฒนาระบบควิรบับรกิารการรกัษา (Service Queue 

Management System) สำาหรับหน่วยตรวจอื่น ๆ

 3. พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ Rama 

Application Phase 2 โดยเพ่ิมการทำางาน เช่น ชำาระเงินผ่าน 

Kiosk แสดงข้อมูล Queue ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ การส่งข้อมูล 

Referral และนัดหมายเจาะเลือด เป็นต้น

 4. ปรบัปรงุกระบวนการทางธุรกิจ (Re-Business) และ 

ถ่ายโอน (Migration) ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 

จากระบบ SAP ECC 6.0 เป็น SAP S/4HANA

 5. พัฒนาระบบขนส่งสินค้า (Logistics) ภายในคณะฯ 

ในส่วนของการขนส่งสิ่งของในระยะที่ 1 ซึ่งเริ่มต้นใช้กับหน่วย

งานพัสดุของคณะฯ และงานผู้ป่วยสัมพันธ์ โดยออกแบบระบบ

ให้เชื่อมโยงกับระบบ RIMO

 6. พัฒนาระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Data Interchange: EDI) กับบริษัทคู่ค้าในรูปแบบ

มาตรฐานให้กับฝ่ายเภสชักรรม เพ่ือลดการทำางานซำา้ซ้อนและลด

เวลาการทำางานแบบใช้แรงงาน (Manual)

 7. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการจัดซื้อ  

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบของคณะฯ 

ผ่าน Web Service ตามโครงสร้างข้อมลูท่ีกรมบญัชกีลางกำาหนด 

เพ่ือลดความซำ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การส่งข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น

 8. พัฒนาฐานข้อมลูขนาดใหญ่ร่วมกับสาขาวิชาระบาด

วิทยาและชีวสถิติเพ่ือรองรับการวิจัยแบบ Real World Data  

และรองรับ Predictive Analytics

 9. ขยายจำานวนหน่วยงานที่ เข ้าใช ้งานโปรแกรม 

Microsoft Power BI เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดการนำาข้อมลูไปใช้มากขึน้

 10. ปรับปรุงระบบ CRM (Customer Relationship 

Management Software) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

ของเจ้าหน้าที่ Call Center

 11. ตดิตัง้ใช้งานระบบ Customer Service Improvement 

(CSI) สำาหรับการบริหารจัดการการแก้ไขเหตุการณ์ (Incident) 

การบริหารจัดการการร้องขอบริการ (Service Request) และ 

การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset)

 12. จัดทำาและปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจใน

การให้บริการด้านต่าง ๆ ของฝ่ายสารสนเทศ

 13. ปรับปรุงห้อง Data Center ที่อาคารศูนย์การแพทย์ 

สิริกิติ์

 14. การอบรมบคุลากรภายในคณะฯ ท่ีจะจดัเพ่ิมเตมิ เช่น 

การอบรมเพ่ือสร้างความตระหนกัในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างปลอดภยัของบคุลากร การสร้างแบบสอบถามด้วย Google 

Form และการใช้งาน Microsoft Word 2019 ให้เป็นมืออาชีพ 

เป็นต้น
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ด้านพัฒนาคุณภาพ

คณะฯ ดำาเนนิการดา้นคณุภาพตามมาตรฐานสากล โดย

บรูณาการพันธกิจหลกัทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นการศกึษา ดา้นการวิจยั 

ด้านการดูแลสุขภาพ และด้านบริการวิชาการ มีการวางระบบ 

ตดิตามประเมนิผล พรอ้มสนับสนุน สง่เสรมิกจิกรรมคณุภาพ โดย

ใชเ้ครือ่งมอืคณุภาพท่ีจำาเปน็ในการพัฒนากระบวนการทำางานให้

เหมาะสมกับบรบิทของแตล่ะภาควิชา/หนว่ยงาน ท่ีผา่นมาคณะฯ 

รับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพ่ือหาโอกาส

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการนำานโยบายคุณภาพลงสู่การปฏิบัติ

เพ่ือให้เกิดการรบัรูอ้ย่างทัว่ถึง มกีารจดัการความรู ้สรา้งเครอืขา่ย

ชุมชน แนวปฏิบัติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ คือ 

การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล

ผลการด�าเนินงาน 

1. ด้านบริหารคุณภาพ 

 1.1 การรับรองคุณภาพ คณะฯ สนับสนุน ส่งเสริม 

ให้หน่วยงานเกิดองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการทำางานจน

ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรชั้นนำาต่าง ๆ ดังนี้

ลำาดบั ชื่อใบรับรอง ช่วงเวลาที่ได้รับการรับรอง หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

1. มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์
ตามมาตรฐานสากล TMC.WFME.BME. 
Standards (2017)

27 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 67 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. Hospital Re-Accreditation (ครั้งที่ 4) 9 มี.ค. 60 - 8 มี.ค. 63

3. Disease Specific Certification (Stroke) 5 มี.ค. 61 - 4 มี.ค. 64

4. Disease Specific Certification 
(การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด) 

5 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 65

5. Disease Specific Certification (ตับ) 5 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 65

6. Disease Specific Certification (ไต) 5 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 65

7. Quality Management Audit in Nuclear 
Medicine โดย IAEA

ก.ย. 61 - ก.ย. 64 ภาควิชารังสีวิทยา

8. Sigma-metric Performance 2 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 63 ภาควิชาพยาธิวิทยา  
(อาคารหลักและศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์)

9. Certificate of Traceability Level I 
Laboratory Certification

1 มี.ค. 62 - 1 มี.ค. 63 ภาควิชาพยาธิวิทยา (Lab HbA1C)

10. ISO15189:2012/ ISO15190 29 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 63 ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์  
(แห่งเดียวของประเทศ)

11. ISO22870:2016 Point of care testing 
(POCT)

11 ส.ค. 61 - 10 ส.ค. 63 การทดสอบ ณ จุดที่ให้การดูแลผู้ป่วย

12. CMMI V1.3 for Development-Maturity 
Level 3 
ISO/IEC20000-1:2011

8 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 64

2 ม.ค. 60 - 1 ม.ค. 63

ฝ่ายสารสนเทศ

13. GMP, HACCP, ISO22000:200 17 มิ.ย. 62 - 31 มี.ค. 65 ฝ่ายโภชนาการ
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ลำาดบั ชื่อใบรับรอง ช่วงเวลาที่ได้รับการรับรอง หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

14. ISO9001:2015 23 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 64 หน่วยงานสนับสนุนทางการแพทย ์ 
งานบริหารโรงพยาบาล 

งานเวชระเบียน งานบริการผ้า 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 

งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

งานบริหารเวชภัณฑ์และงานผลิตยา  
ฝ่ายเภสัชกรรม 

งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย

งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมการ
บริการรักษาพยาบาล

24 เม.ย. 61 - 10 เม.ย. 64

17 เม.ย. 60 - 14 ธ.ค. 62

หน่วยงานสนับสนุน
- ระบบการรับชำาระเงินค่ารักษาพยาบาล  
 ฝ่ายการคลัง
- ฝ่ายพัสดุ

 1.2 การประเมินคุณภาพ คณะฯ ทบทวนผลดำาเนินการ 

และประเมินตนเองด้านการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับหลังปริญญา และมีกระบวนการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา AUN-QA  

(IQA : Internal Quality Assurance) และ WFME ในปกีารศกึษา  

2561 และ 2562 ครบทุกหลักสูตร จำานวน 25 หลักสูตร โดย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก 

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ (Clinical Epidemiology and Biostatistics: 

CE-PhD) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่านการรับรอง

การประเมนิคณุภาพการศึกษาระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ ASEAN 

AUN-QA สำาหรับหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้าน ผ่านการตรวจ

ประกันคุณภาพ WFME โดยแพทยสภา ร้อยละ 90 ท่ีเหลืออยู่

ระหว่างกำาหนดวันตรวจรับรอง และหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้าน

ทุกหลักสูตรได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในครบถ้วน

ในปี 2562 ยกเว้นหลักสูตรที่เพ่ิงได้รับการตรวจจากแพทยสภา  

บางหลักสูตรที่ยกเว้น ส่วนหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด 

ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในร้อยละ 70 

 คณะฯ ประเมินตนเองด้านดูแลสุขภาพตามเกณฑ์

สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (HA) โดยการเย่ียมสำารวจ

ภายใน (Internal Survey) หนว่ยงานสนับสนุนสงักัดโรงพยาบาล

รามาธิบดี 14 หน่วยงาน (ร้อยละ 100) หน่วยงานบริการผู้ป่วย 

124 หน่วยงาน (สุ่มเยี่ยม 32 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 30) และ

ทีมนำาสนับสนุนทางคลินิก 17 ทีม และรับการตรวจประเมิน

คุณภาพสำาหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จาก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) 

โดยผู้เย่ียมสำารวจสรพ.ประเมนิโอกาสพัฒนา Gap Assessment 

(Advanced HA) 3 ครั้ง

 คณะฯ รบัการประเมนิดา้นวิจยัเพ่ือสำารวจและประเมนิ

มาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจยัดา้นจรยิธรรมจาก SIDCER/

FERCAP เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2562 ได้รับรางวัลรับรอง 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 คณะฯ ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  

ในการดำาเนินงานท่ัวท้ังคณะ และสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

โดยได้รับรางวัล TQC (Thailand Quality Class) ในปี 2562

 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ คณะฯ จัดฝึก

อบรมและให้คำาปรึกษากลุ่มกิจกรรมคุณภาพ พัฒนาความรู้ 

ของบคุลากรในเรือ่งคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

การทำางานมากขึ้น โดยกำาหนดระดับของผู้รับการอบรมเป็น 

ผู้บริหาร facilitator และบุคลากร ซึ่งคณะฯ จัดอบรมตาม 

หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  - เครื่องมือคุณภาพ (3P/Kaizen/CQI/ work 

system & work process) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ 

เครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ เช่น หลักสูตร CQI-Kaizen ให้บุคลากร

สังกัดฝ่ายการพยาบาลฯ และการประยุกต์ใช้ Control Chart  

เพื่อพัฒนาผลงานกิจกรรมด้านคุณภาพ
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  - เกณฑ์คณุภาพ (TQA/EdPEx/AUN-QA/WFME/

AHA/DSC/ISO) จัดอบรมการเขียนแบบประเมินตนเอง และ

การตรวจประเมิน หลักสูตร EdPEx Criteria และ Assessor 

หลักสูตร WFME Criteria และ Writing หลักสูตร TQA Criteria 

และหลักสูตร AUN-QA Assessor 

 คณะฯ จดัอบรมการใช ้3C-PDSA เพ่ือนำาสูก่ารปฏิบตัิ

ให้กับบุคลากรกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ อบรมหลักสูตรบทบาท

ผู้นำาเพ่ือความสำาเร็จสู่ A-HA ให้กับหัวหน้าฝ่าย/งาน/หน่วยใน

ระบบดูแลสุขภาพ (Healthcare Cluster) และกิจกรรมเส้นทาง

สูค่วามเปน็เลศิดา้นการดูแลสขุภาพ (Ramathibodi Healthcare 

Journey to Excellence) (Episode 6 Do it now) 

2. ด้านจัดการความรู้

 2.1 การส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะฯ พัฒนา

ศกัยภาพนักถอดบทเรยีนโดยใหเ้ขา้รว่มการฝกึปฏบิตัจิรงิในการ

ถอดบทเรียนงานมหกรรมคุณภาพ รวมท้ังการประชุม/สัมมนา

พันธกิจด้านการศึกษา

 2.2 การเผยแพรค่วามรู ้คณะฯ รวบรวมองค์ความรู ้ 

โดยจัดเก็บผ่าน Website KM บน Intranet เผยแพร่ให้แก่

บุคลากรภายในคณะฯ ในงานมหกรรมคุณภาพ และส่งประกวด 

ภายนอกคณะฯ เชน่ มหาวิทยาลยัมหิดล สมาคมสง่เสรมิคณุภาพ

แห่งประเทศไทย (QCC) สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (กพร.) เป็นต้น

ผลงานเด่น

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ไดร้บัการ

ตรวจประเมินคุณภาพเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้

รับการพิจารณารับรองผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพการศกึษาเพ่ือการดำาเนินการ 

ที่เป็นเลิศ (EdPEx300) จากสำานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา เมื่อเดือนกันยายน 2562

ผ่านการรับรอง
คณะฯ รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx300  

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และผ่านการรับรอง

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1. แผนบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้าน 

ปฏิบัติการ (Operations Management with Performance 

Excellence Framework)

2. แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 

AUN-QA การขอรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากล

ตามเกณฑ์ WFME

3. แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการ

ทำางานของหน่วยงาน

4. แผนงานมหกรรมคุณภาพ เพ่ือเผยแพร่ผลงานคุณภาพ

ของบุคลากรภายในคณะฯ และต่อยอดผลงานคุณภาพโดยการส่ง

ผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรภายนอก 

5. แผนจดัเก็บองคค์วามรูผ้า่น Website KM บน Intranet 

เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้

6. แผนให้ความรูกั้บบคุลากร เรือ่งเครือ่งมอืคุณภาพใหม่

ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 หน่วยงาน

หน่วยงานที่ผ่านระดับคะแนน 300 ในปี พ.ศ. 2561  
(EdPEx300)
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ด้านวิเทศสัมพันธ์

ผลการด�าเนินงาน 

1.	การสนับสนุนเพือ่นำาคณะฯ	ก้าวสูค่วามเปน็สากล	

(Internationalization) 

 งานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใต้คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีบทบาทหน้าท่ีในการประสาน

สร้างให้เกิดความร่วมมือและข้อตกลงใหม่ ๆ ระหว่างคณะฯ กับ

สถาบันการศึกษาหรือองค์กรสำาคัญด้านการแพทย์ พยาบาล 

และวิทยาศาสตร์ท่ีอยู่ในต่างประเทศ โดยในการดำาเนินงาน 

มีหลายช่องทางประสานให้เกิดได้ เช่น การจัดทำาบันทึก 

ขอ้ตกลงความรว่มมอืฉบบัภาษาองักฤษ การประสานแลกเปลีย่น

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อ

ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม นำาเสนอผลงานทางวิชาการ  

การจดัหาแหล่งทนุ การจัดทำาทรปิการเดนิทางไปตา่งประเทศให้

แก่ผูแ้ทนคณะฯ ทีเ่ดนิทางไปรว่มศกึษาดงูาน เจรจาความรว่มมอื  

หรือกระทั่งการต้อนรับชาวต่างชาติในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

ที่ให้เกียรติร่วมงานกับคณะฯ ในฐานะนักวิชาการอาคันตุกะ 

(Visiting Scholar) ทั้งด้านการวิจัย การเรียนการสอน เป็นต้น 

ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้ และเกิดการจับคู่ 

ความรว่มมอืใหม ่ๆ  ทีจ่ะสง่เสรมิและสนบัสนุนต่อพันธกิจท่ีสำาคญั

ของคณะฯ ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นสถาบันชั้นนำาในระดับสากล 

2.	สถาบนัท่ีลงนามขอ้ตกลงใหม	่หรอืท่ีมีการตอ่อายุ

ในปีงบประมาณ	2562	ประกอบด้วย	

 USA: University of South Florida, CP Medical 

Center Co., Ltd. and Liberty Biosecurity LLC, Children’s 

National Medical Center, George Washington University, 

Johns Hopkins University (nurse), The Regents of the 

University of Minnesota (nurse)

 China: Thalassemia Research Institute, Guangxi 
Medical University

 Japan: Kansai Medical University, Jichi Medical 
University, School of Medicine, Tokyo and Medical and 
Dental University, Akita University

 Taiwan: National Taiwan University College of 
Medicine, College of Nursing, Taipei Medical University

 Singapore: Alice Lee Centre for Nursing Studies, 
University of Singapore

3.	ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดด้าน	 ACADEMIC	
MOBILITY	

ภาพที่	2	พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะฯ	 
กับ	Kansai	Medical	University,	Japan	วันที่	30	ตุลาคม	2561	 

ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	5	สำานักงานคณบดี

ภาพที่	1	พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะฯ	 
กับ	University	of	South	Florida,	USA	วันที่	22	ตุลาคม	2561	 

ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	5	สำานักงานคณบดี

ภาพที่	3	จำานวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาอื่น 
ในต่างประเทศ	ที่คณะฯ	เชิญมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
หรือทำากิจกรรมต่าง	ๆ	(Inbound	academic	staff)

ภาพที่	4	จำานวนอาจารย์ของคณะฯ	ที่เดินทางไปสถาบัน 
การศึกษาต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือทำากิจกรรมต่าง	ๆ	 

(Outbound	academic	staff)
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4.	ความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการกับ 
ผู้เช่ียวชาญจากสถาบันต่างประเทศ	 โดยหน่วยศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์
นานาชาติ	 (International	Medical	 Conference	 Promoting	
Center	:	IMCPC)

 4.1 World Federation of Hemophilia Workshop 
on Hemophilia Care and Treatment Options

 4.2 Early Nutrition eAcademy Southeast Asia 
2018 in BKK eLearning Platform Launch (Public Symposium)

 4.3 Early Nutrition eAcademy Southeast Asia 
2018 in BKK 3rd Biannual Meeting (ENeA Partner only)

 4.4 The 4th Bangkok International Adult Congenital 
Cardiology Symposium

 4.5 The 3rd Meeting and Workshop of The Person-
Centered Integrated Care (PCIC) Collaborative

 4.6 The 6th Bangkok International Fetal Echo- 
cardiography Symposium

 4.7 Bangkok Internat ional  Neonato logy 
Symposium 2019

 4.8 Reg iona l  T ra in i ng  Cou rse  on  t he 
Production and Quality Control f 18F (non-FDG) and 11C 
Radiopharmaceuticals for Positron Emission Tomography 
Applications

 4.9 Train the Trainer for Hand Hygiene Audit 2019

 4.10 The 3rd Joint Conference Ramathibodi-Osaka 
University

5.	ผลงานและกิจกรรมเด่นท่ีมีกับสถาบันในต่างประเทศ

	 5.1	Hefei	Institutes	of	Physical	Science,	Chinese	
Academy	of	Science,	China

  ได้มอบทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยท่ีมีความ 
ร่วมมือกับคณะฯ จำานวน 1 ลา้นบาท และมอบเครือ่ง DETECTOR 
AGE PRO Non-invasive assessment of diabetes จำานวน  
2 เครื่อง แก่ทีมนักวิจัย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการจัดทำา 
ผลงานตีพิมพ์ร่วมกัน จำานวน 2 เรื่อง

	 5.2	Kunming	Medical	University	(KMU),	China

  คณะฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก KMU เดินทาง 
มาศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือในงานวิจัย โดยให้ความสนใจ 
ในประเด็นการทำา Joint Program ด้าน Traditional Medicine, 
Short course training in Nursing และ Infectious disease  
ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพัฒนาหลกัสตูร Dual degree in Bachelor 
of Nursing Program ร่วมกับ รร.พยาบาลรามาธิบดี

	 5.3	Peking	 University	 Health	 Science	 Center	
(PKUHSC),	China

  - มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ PKUHSC จัดประชุม
วิชาการ “MU-PKUHSC Symposium 2019” โดยคณะฯ ส่งผู้แทน 2 
ท่านเข้าร่วมเป็นวิทยากร และหลังจากจบงานทางผู้แทน PKUHSC  
ขอเข้าศึกษาดูงาน ด้าน Cancer research

  - คณะฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานประชุม China-
ASEAN Medical Education Symposium & Roundtable 
Discussion on Establishing China-ASEAN University 
Consortium on Medical Education, Research and 
Healthcare สืบเนื่องจากงานประชุมดังกล่าวได้มีการตกลงร่วม
กันทีจ่ะจดัใหม้เีครอืขา่ยความรว่มมอื China-ASEAN University 
Consortium ขึ้น โดย PKUHSC เป็นผู้ประสานงานหลักของ
ประเทศจีน และให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ประสานงานหลัก
ในอาเซียน ซึ่งคณะฯ ได้เข้าร่วมเป็นหน่ึงในสมาชิก และในช่วง
ของการเดนิทางเขา้รว่มงานผูแ้ทนคณะฯ ไดม้โีอกาสเข้าเย่ียมชม 
Peking University Cancer Hospital ซึง่คาดวา่มโีอกาสทีจ่ะเกิด
ความร่วมมือในงานวิจัยร่วมกัน

	 5.4	Shanghai	Jiao	Tong	University	(SJTU),	China

  คณะฯ นำาโดย รศ.ดร. พิทักษ์ สันตนิรันดร์  
ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้มีงานวิจัย Antimicrobial resistant  
ร่วมกับ Prof. Yan Ping Sheu, Rujin Hospital โดยอยู่ระหว่าง
การหารือจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Ruijin Hospital 
(เป็น รพ.ภายใต้ Shanghai Jiao Tong University)

ภาพที่	6	จำานวนนักศึกษาของคณะฯ	ซึ่งไปศึกษาหรือทำาวิจัยที่
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ	หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ

 Undergrad   Postgrad

 Undergrad   Postgrad   Resident/Fellow

ภาพที่	5	จำานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 
ซึ่งเดินทางมาศึกษาหรือทำาวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล	หรือกิจกรรม

ทางการศึกษาอื่น	ๆ	ผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน
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	 5.5	Lao	Tropical	and	Public	Health	Institute,	Laos

  คณะฯ ติดตามโครงการ National Health 
Examination Survey ที่มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยขอทุน
สนับสนุนผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ 
TICA ได้นำาเข้าหารือในท่ีประชุมกรอบแผนงานความร่วมมือ
ทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาไทย-ลาวระยะ 3 ปี (2563 - 2565) 
ซึ่งโครงการนี้ผ่านการพิจารณาในท่ีประชุมเพ่ือบรรจุลงในกรอบ 
แผนงานความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อย 

	 5.6	โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

  คณะฯ จัดการฝึกอบรมฯ ตามโครงการพระราชดำาริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงจัดข้ึนเป็นรุ่นท่ี 21 ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ -  
28 มีนาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจาก สปป.ลาว จำานวน 15 คน

	 5.7	Health	 and	Global	 Policy	 Institute	 (HGPI),	
Japan

  คณะฯ ร่วมกับ Health and Global Policy 
Institute (HGPI) นำาโดย Mr. Ryoji Noritake CEO และคณะผู้
เชี่ยวชาญด้านโรคสมองเสื่อมจากประเทศญ่ีปุ่นและจากหลาก
หลายองค์กร อาทิ Ministry of Health, Labour and Welfare, 
Dementia Friendship Club, National Center for Geriatrics 
and Gerontology ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ THAILAND-
JAPAN DEMENTIA CONFERENCE ภายใต้หัวข้อหลัก 
Redesigning Dementia for People with Dementia

	 5.8	Tokyo	Medical	and	Dental	University	(TMDU),	
Japan

  คณะฯ ให้การต้อนรับ Prof. Keiichi Akita, M.D., 
PhD. จาก Tokyo Medical and Dental University ในฐานะ 
Visiting Scholar ของคณะฯ เพ่ือร่วมหารือกับทีมผู้เก่ียวข้อง
ด้าน Clinical Anatomy โดยได้เข้าดูงานที่สถาบันการแพทย์ 
จักรีนฤบดินทร์ และได้จัดบรรยายพิเศษให้แก่ ภ.ศัลยศาสตร์ 
ภ.ออรโ์ธปดิกิส ์ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวิทยา ภ.โสต ศอ นาสกิวิทยา 
และนักศึกษาแพทย์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 5.9	National	Sun	Yat-Sen	University	and	National	
Taiwan	University,	Taiwan

  คณะฯ ร่วมกับ National Sun-Yat Sen และ 
National Taiwan University ในการจัดงานประชุม “2018 
The 1st Thailand-Taiwan Forum on Medical Science and 
technology” ครั้งแรกคณะฯ เป็นเจ้าภาพ และคร้ังที่สองเดือน 
ส.ค. 2562 ท่ีประเทศไต้หวันในชื่อ The 2nd Taiwan-Thailand 
Forum on Medical Science and technology โดยคณะฯ  
ส่ง Dr. Meng-Shin Shiao ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
พร้อมนักศึกษาของคณะฯ จำานวน 2 คน

	5.10	Macquarie	University	(MQ),	Australia

  คณะฯ มีการหารือร่วมกับ Macquarie University 

ในการจัดทำาโครงการ ASEAN Hearing Hub ซึ่งเป็นโครงการ

ที่ต่อยอดมาจากโครงการ Mahidol-Macquarie Centre for 

International Education-MCIE ท่ีก่อต้ังขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อ

นโยบายเรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor) โดยสองสถาบันได้ส่งผู้แทน 

เดินทางไป-มา เพ่ือศึกษาดูงานและหารือร่วมกันอยู่เป็นระยะ 

และมีแผนการดำาเนินงานสำาคัญที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง อาทิเช่น  

โครงการจัดทำาความร่วมมือกำาหนดมาตรฐาน ASEAN 

Audiologist, โครงการ Staff mobility, โครงการ Cotutelle, 

โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Neurophysiology Speech and 

Hearing, โครงการวิจยัและนวตักรรมรว่มสองสถาบนั (การไดยิ้น 

& การพูด) โครงการจัดทำาหลักสูตร Double Degree Ph.D. 

Program และโครงการจัดทำาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ออนไลน์ ท้ังน้ีไดเ้ชญิอาจารย์ 2 ทา่น จาก Macquarie University 

ดำารงตำาแหน่งเป็น Adjunct Professor ของคณะฯ 

	5.11	NeuroSpin,	CEA-Saclay,	France

  คณะฯ ให้การต้อนรับ Prof. Denis Le Bihan, 

M.D., Ph.D., Director of NeuroSpin, CEA-Saclay ในตำาแหนง่ 

Visiting Scholar ได้เดินทางมาหารือและทำาวิจัยเรื่อง Prostate 

MRI cases in advance and the MR acquisition/ processing 

techniques กับหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาและคณะทำางาน 

ผู้เกี่ยวข้อง

	5.12	Royal	Free	London	NHS	Foundation	Trust,	UK

  คณะฯ ให้การต้อนรับ Sir David Sloman, Chief 

Executive of Royal Free London NHS Foundation Trust 

ตามคำาเชญิของรฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือมา

บรรยายให้ความรูกั้บแพทย์ของคณะฯ ในหัวขอ้เรือ่ง “การบรหิาร

ระบบบรกิารสุขภาพของกรงุลอนดอน” ในวันท่ี 28 มกราคม 2562

	5.13	 Ludwig-Maxilians-Universitaet	 Muenchen,	

Germany

  - คณะฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม Early 

Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA) ภายใต้ 

บันทึกข้อตกลงท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลทำาร่วมกับ European 

Union (EU) ซึ่ง รศ.พญ. อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ เป็นตัวแทน

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเข้าร่วมประชุมกับทาง EU และเป็น 

ผู้ประสานงานหลักในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมท่ีประเทศไทย 

โดยมี รศ.ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธ์ุ ร่วมเป็นผู้ประสานงาน 

ในโครงการนี้ด้วย
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  - รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดี

ในการร่วมงานแถลงข่าว “ครั้งแรก! ของวงการแพทย์อาเซียน 

e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต” ซึ่ง

เป็นการต่อยอดจากโครงการ Early Nutrition eAcademy 

Southeast Asia (ENeA SEA) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก EU

	5.14	Connecticut	Children’s	Medical	Center,	USA

  คณะฯ ให้การต้อนรับ Prof. Ching C. Lau, M.D., 

Ph.D., Chief, Hematology-Oncology, Jackson Laboratory 

for Genomic Medicine, University of Connecticut School 

of Medicine ในการมาหารือร่วมกับ ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง  

รศ.นพ.ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ผศ.ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน์ 

ด้าน Animal Lab ที่อาจมีโอกาสจัดตั้ง ณ สถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์ รวมถึงด้าน Thalassemia และความร่วมมือ 

ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน

	5.15	University	of	California,	Los	Angeles	(UCLA)

  คณะฯ ให้การต้อนรับ Dr. Jamil Aboulhosn, M.D. 

FACC, FSCAI, Director , Ahmanson/UCLA, Adult Congenital 

Heart Disease Center , Chairman, Global Research Working 

Group, International Society of Adult Congenital Heart 

Disease Center ในการมาหารอืรว่มกับ ศ.พญ. อลสิา ลิม้สวุรรณ 

เรื่อง joint research, staff/student exchange, joint research 

เป็นต้น

	5.16	Joint	Learning	Network	 for	Universal	Health	

Coverage	Network	Manager	 c/o	Management	Sciences	

for	Health

  คณะฯ เปน็เจา้ภาพจดัการประชมุ The 3rd Meeting 

and Workshop of The Person-Centered Integrated Care 

(PCIC) Collaborative ซึง่เปน็การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ

เก่ียวกับการสร้างหลักประกันสุขภาพ ระหว่างวันท่ี 13 - 15 

กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านระบบประกันสุขภาพจากนานาประเทศ

	5.17	The	2nd	CMU-MU	Symposium	ณ	China	Medical	

University	สาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)

  มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ China Medical 

University จัดงาน The 2nd CMU-MU Symposium ซึ่งคณะฯ 

ได้ส่งผูแ้ทนจากโรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดีรว่มเดินทางและเปน็

วิทยากรในงานประชุมนี้ด้วย

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1. การติดตามแผนการดำาเนินงานโครงการ ASEAN 

Hearing Hub 

2. การติดตามผลความร่วมมือด้านวิจัยภายใต้บันทึก 

ข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้กับสถาบันคู่สัญญา

3. การผลกัดนัให้กิจกรรมทางการศกึษาไดร้บัการตอ่ยอด

และมผีลทีเ่ปน็รปูธรรมมากขึน้ (Joint degree/ Double degree)

4. การเพิม่จำานวนนกัศกึษา Inbound Student ทีม่าจาก

สถาบันชั้นนำาในต่างประเทศที่อยู่ใน ranking 100-300 ของโลก

ภาพที่	3	พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะฯ	กับ	CP	Medical	Center	Co.,	Ltd.	and	Liberty	Biosecurity,	LLC	 
วันที่	14	พฤศจิกายน	2561	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	5	สำานักงานคณบดี
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ด้านสื่อสารองค์กร

งานสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ  

มพัีนธกิจในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้นนโยบายและกิจกรรม

ต่าง ๆ แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดความรู้  

ความเข้าใจ ยอมรับ สนับสนุน และเกิดความร่วมมือ ทั้งยังเป็น 

ช่องทางเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่ม

เป้าหมายให้มีความรู้ทันโรค สามารถดูแลสุขภาพตนเองและ 

คนใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี โดยการร่วมสานภารกิจกับแพทย์ 

พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ ผ่านการผลิต

สื่อต่าง ๆ โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ ์

เชิงรุก และมีการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน” 

ผลการด�าเนินงาน

1.	ด้านเว็บไซต์

 1.1 จำานวนเว็บไซต์ Intranet และ Internet ที่อยู่ 

ภายใต้การบริหารจัดการพ้ืนท่ีของ Server งานสื่อสารองค์กรมี

จำานวนเพิ่มขึ้นทุกปี

 1.4 กิจกรรมประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ประจำาป ี2562 

เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของภาควิชาและหน่วยงาน 

เกิดการเรียนรู้และพัฒนาเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อ “โต เต็ม ตัว”  

โดยทีมท่ีชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค)  

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานการศึกษาต่อเนื่อง และรองชนะเลิศ

อนัดบั 2 กลุม่สาขาวชิาระบาดวิทยาคลนิิกและชวีสถิต ิซึง่ไดม้อบ

รางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 26

2.	ด้านการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

	 2.1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร

ภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี	(1:20)	

 1.2 โครงการแปลเน้ือหาให้เป็นภาษาอังกฤษภายใน

เว็บไซต์ภาควิชา มีจำานวนเพ่ิมขึ้น 8 ภาควิชา รวมเว็บไซต์ท่ีมี

เนือ้หาเปน็ภาษาองักฤษแลว้จำานวน 16 เว็บไซต ์จาก 18 เว็บไซต์

 1.3 สถิตกิารเขา้ชมเวบ็ไซตข์องคณะฯ มอีตัราเพ่ิมขึน้  

โดยในปีงบประมาณ 2562 มียอดการเข้าเย่ียมชมจำานวน 

24,801,136 Pageviews ซึ่งมีการเติบโตเมื่อเทียบกับปี 2561 

คิดเป็น 40.96%

  มีสมาชิกจากหน่วยงานภายในคณะฯ จำานวน  

289 คน และมีบุคลากรได้รับข่าวสารจากสมาชิก ร้อยละ 21.40

	 2.2	Rama	Lounge

  Facebook Fanpage สร้างข้ึนเพ่ือนำาเสนอเรื่อง

ราวดีๆ ของบุคลากร ทำาให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำางานที่ดี

และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีจำานวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น

ทุกปี

	 2.3	หน่วยโทรศัพท์กลาง	(Call	Center)

  ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ข้อมูลการรักษา  

เช่น ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา อัตราค่าบริการ การเดินทางมา

โรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
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	 2.4	หน่วยประชาสัมพันธ์	(Information)

  ให้บริการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการ

ในโรงพยาบาล โดยมีจุดให้บริการ 3 จุด ได้แก่ อาคารหลัก ชั้น 1 

ชั้น 2 และอาคาร 4 ชั้น 1 

	 3.3	สถานีโทรทัศน์รามาฯ	แชนแนล

  ดำาเนินโครงการสู่ปีที่ 9 ภายใต้แนวนโยบายที่จะ

เป็นสถานีโทรทัศน์ท่ีพร้อม “ขับเคลื่อนสังคมไทย ให้สุขภาพดี”  

โดยผลิตรายการท่ีให้การส่งเสริมสุขภาพ เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ ท้ังในด้านการดูแลป้องกันและรู้เท่ารู้ทัน ถึงสาเหตุ

ของการเกดิโรคตา่ง ๆ  ทำาใหด้แูลตนเองใหห้า่งไกลจากโรคภยัได ้

มรีายละเอยีดการดำาเนนิงานผลติรายการตา่ง ๆ  ในปงีบประมาณ 

2562 ดังนี้

  รายการประเภทออกอากาศสด เพ่ือเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงของข่าวสารด้านสุขภาพ ความ 

คืบหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ และเปิดโอกาสให้

ประชาชนท่ีต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ถามแพทย์ผู้เช่ียวชาญ

ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook  

ในรูปแบบ Live เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงรายการมากย่ิงข้ึน ดังน้ี

  - รายการ	 RAMA	 SQUARE ออกอากาศสด 

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. รายการแบ่งออก 

เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเปิดตู้เย็น ช่วง Better to know และ 

ช่วง Daily Expert และเพิ่มช่วงใหม่ “Healthy Melody” 

  - รายการพบหมอรามาฯ  ออกอากาศสด  

ทุกวันจนัทรถึ์งวันศกุร ์เวลา 15.30 - 16.30 น. นำาเสนอขา่วสารทาง

ดา้นสขุภาพ นำาประเดน็ท่ีน่าสนใจทางสขุภาพท่ีกำาลงัเปน็กระแส  

มาพูดคุยในรายการ

  รายการประเภทสารคดีให้ความรู้ทางสุขภาพ	

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้

  -	 รายการ	“แฟ้มลับคดีอร่อย	ซีซั่น	2” รายการ

รูปแบบสาธิตการปรุงอาหาร โดยสอดแทรกเรื่องราวสุขภาพ 

ประโยชน์และโทษของอาหาร สามารถนำาความรู้ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจำาวันได้

  - รายการ	 “The	 Sexcret” นำาเสนอความรู้ทาง

ด้านเพศท่ีเข้าใจง่าย ผ่านการให้ข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ทางด้านสูติ - นรีเวชวิทยา โดยนำาตัวอย่างจำาลองของอวัยวะ

ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่พูดคุยมานำาเสนอให้เห็น เพ่ือให้ผู้รับชม

รายการเข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

  - รายการ	 “รุ่นใหญ่พาซ่า” ได้รับทุนสนับสนุน

การผลติรายการจากกองทุนวิจยัและพัฒนากิจการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนในกลุ่มผูสู้งอายุผ่านการท่องเท่ียวในประเทศไทย พรอ้ม

กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวระยะเวลาสั้น ๆ ในช่วงวันหยุด

  - รายการปลดชนวนป่วนใจ ส่งเสริมสุขภาพ 

ท่ีเก่ียวข้องกับจิตเวช ให้สามารถเข้าใจว่าอาการทางจิตเวชนั้น

3.	ด้านการประชาสัมพันธ์ภายนอก

	 3.1	“LINE	OFFICIAL	ACCOUNT	Ramathibodi”

  ขอ้มลูข่าวสารทางด้านสขุภาพทีถู่กตอ้ง นา่เชือ่ถือ

และรวดเรว็ผา่นชอ่งทาง LINE Application โดยมจีำานวนเพ่ิมขึน้ 

(Add Friend) มากขึ้นทุกปี

	 3.2	นิตยสาร	@Rama	

  เปน็นิตยสารวาไรตีส้ขุภาพด ีราย 4 เดอืน จดัทำาข้ึน 

เพ่ือนำาเสนอข้อมูลสาระดีๆ ทางด้านสุขภาพ กิจกรรม/ผลงาน 

ของคณะฯ ไปสู่ภายนอก ในรูปแบบ E-Magazine ผ่านเว็บไซต์

และรูปเล่ม 6,000 เล่มต่อฉบับ 

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
ปี 2560

จำานวนการเพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL

ปี 2561 ปี 2562

4,678,209 4,833,039 5,054,480
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เป็นอย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วจะรับมืออย่างไร รวมถึง

แนวทางการป้องกันไม่ให้เราได้ชื่อว่าป่วยเป็น “โรคจิต” 

  - รายการ	Gen	Y รวบรวมสารพัดปญัหาวัยรุน่...

ที่ยากจะเข้าใจ เพื่อให้เราเข้าใจวัยรุ่นมากกว่าเดิม ผ่านชีวิตจริง

ของวัยรุ่น 20 คน กับตัวตนที่แตกต่างกัน 20 เรื่อง โดยมีแพทย์ 

ผูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะมาสรา้งความเข้าใจใหเ้รารูจ้กัความตอ้งการของ

วัยรุ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งตอบปัญหา ข้อสงสัย เพื่อให้วัยรุ่นไม่ตกเป็น

จำาเลยเพราะความไม่เข้าใจ

  รายการสั้นให้ความรู้ทางสุขภาพ นำาเสนอ 

เกร็ดความรู้สั้น ๆ ง่าย ๆ เพ่ือนำาไปใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน 

ความยาว 3 นาที จำานวน 2 รายการ รวม 50 ตอน ได้แก่รายการ 

Three Minutes Talk และรายการอโรคยารามาฯ 

 การดำาเนินงานของสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล 

ด้านกระจายเนื้อหาสู่ประชาชน ได้รับความร่วมมือจากสถานี

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล และระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพ่ือนำา

รายการไปออกอากาศ ดังนี้

1. โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ได้แก่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก 

ช่อง 5 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ 

NBT Central

2. โทรทัศน์ระบบเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม ได้แก่

 2.1 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งออกอากาศท้ังระบบดาวเทียม C-Band 

และระบบ KU-Band

 2.2 ช่องพีเอสไอ สาระดี ช่อง PSI 99

 สถานโีทรทัศนร์ามาฯ แชนแนลไดอ้อกอากาศรายการ

สดคู่ขนาน พร้อมกับสถานีโทรทัศน์ NBT Central ช่อง 11  

(ภาคกลาง) 2 รายการ ไดแ้ก่ รายการ RAMA Square และรายการ 

พบหมอรามาฯ ช่วงลัดคิวหมอ 

 ปี 2562 มีจำานวนผู้เข้าถึงเนื้อหารายการต่าง ๆ ดังนี้

1. การวัดผลการแพร่ภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์

รามาฯ แชนแนล ที่ทำาการออกอากาศกับ True Vision ช่อง 42 

ยังไม่สามารถทำาการวัดผลได้ เนื่องด้วยกำาลังมีการพัฒนาระบบ 

ทำาให้การตรวจนับยังไม่แล้วเสร็จ

2. YouTube Channel: RAMA CHANNEL TV  

มีผู้ติดตาม 213,533 คน และมีการรับชมวิดีโอต่าง ๆ  59,681,819 คร้ัง 

3. Facebook: รามาแชนแนล (RAMA CHANNEL)  

มีผู้กดถูกใจ (Like) 221,939 คน มีผู้ติดตาม 237,436 คน 

4. Website: www.ramachannel.tv มีผู้เข้าเย่ียมชม

เว็บไซต์ 9,583,392 ครั้ง 

สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนลได้ทำาการสำารวจความ 

คิดเห็นออนไลน์จากประชาชนทั่วไป ได้ผลสรุปดังนี้

1. รับชมและกดติดตาม ช่องทางใด

2. เหตุผลในการกดติดตามและรับชมรายการ

3. ช่องทางในการถาม - ตอบคำาถามสุขภาพผ่านรายการสด

4. ระดับประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการ

 มากที่สุด  ค่อนข้างมาก  ปานกลาง

 ค่อนข้างน้อย  น้อยที่สุด

 สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล 
 โดยโทรศัพท์เข้ามา

 Facebook Live :  
 RAMA CHANNEL  
 (โดยการพิมพ์คำาถาม 
 มาในรายการ)

 มีประโยชน์

 ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้

 เมื่อมีปัญหาสุขภาพ สามารถ 
 ส่งคำาถามมาถามหมอได้

 เป็นคนไข้ของโรงพยาบาล 
 รามาธิบดีฯ

 ชื่นชอบและติดตามคุณหมอ 
 ที่อยู่ในช่องรามาแชนแนล

600

400
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0

นำาไปปรับใช้ได้ สามารถป้องกันได้ ได้คำาแนะนำาฯ ได้ปรึกษาหมอฯ
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ผลงานเด่น

1. สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ได้ รับรางวัล  

เณศไอยรา จำานวน 2 รางวัล ได้แก่ “รางวัลสื่อสารมวลชน”  

วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สาขารางวัลส่งเสริมสุขภาพและ 

ชวิีตดเีดน่ จากรายการพบหมอรามาฯ และสาขารางวัลสรา้งสรรค์

ส่งเสริมมวลชนและสังคมดีเด่น รายการ RAMA SQUARE 

จากชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ

สร้างสรรค์สังคมไทย ในงาน PRESS AWARDS 2019 

2. คลิปวิดีโอสั้น รายการสามัญประจำาบ้าน ตอน

ริดสีดวง...รักษาง่ายหายห่วง เป็นคลิปวิดีโอเก่ียวกับสุขภาพท่ีมี

จำานวนผู้เข้าชมมากท่ีสุด เมื่อทำาการค้นหาทาง YouTube ด้วย

การรับชมจำานวน 11,407,780 ครั้ง

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

พัฒนาการผลิตรายการหลัก ได้แก่ รายการ RAMA 

SQUARE รายการพบหมอรามาฯ และรายการลัดคิวหมอ ให้ 

น่าสนใจเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม พัฒนารูปแบบ

รายการ Documentary ในรูปแบบใหม่ ๆ เนื้อหารายการเข้าใจ

ง่าย ขยายฐานผู้รับชมรายการใหม่ ๆ ให้กว้างขึ้น อีกท้ังเพ่ิม 

ช่องทางการแพร่รายการโดยการร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ   

นำาไปออกอากาศ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปท่ีไม่ได้ติดตั้งจานรับ

สัญญาณดาวเทียมของทรูวิชั่นส์ ได้รับชมรายการได้มากยิ่งขึ้น 
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อต้ังข้ึนเพ่ือผลักดันให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์  

ในการเป็น “สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล” 

ผลการด�าเนินงาน

ด้านการศึกษาและวิจัย

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดำาเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์

และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มีความเป็นผู้นำา มีศักยภาพสูง

ทางวิจัย เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะของสังคม 

และการพัฒนาประเทศชาติ โดยในปีที่ผ่านมาโรงเรียนแพทย์

รามาธิบดีได้ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือก

ทางคลินิก RAID 435 สำาหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 และปีท่ี 5 

ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมและการ

ทำางานอย่างประสานกันเปน็ทีม ทำาใหอ้าจารย์ของโรงเรยีนแพทย์

รามาธิบดมีปีระสบการณ์ในการทำางานรว่มกันขา้มสาขาวิชา และ

เป็นการทดสอบแนวความคิดของการออกแบบสถาบันฯ เพ่ือ

เอื้อให้เกิด campus life สำาหรับนักศึกษาแพทย์ ผลการประเมิน

ของนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับการสอนวิชาดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ดี 

ถึงดมีาก โดยผลการประเมนิอาจารย์ผูส้อน ค่าเฉลีย่ 9.7 คะแนน  

และผลการประเมนิกิจกรรมการเรยีนการสอน/กิจกรรมการเรยีนรู ้ 

ค่าเฉลี่ย 8.8 คะแนน 

นอกจากน้ี อาจารย์ของโรงเรยีนแพทย์รามาธิบด ีไดส้มคัร
ทุนมุ่งเป้าด้านเกษตรของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของสารเคมีท่ีพบในผลิตภัณฑ์
เกษตรตอ่ระบบตา่ง ๆ  ของมนุษย์ และมกีารเตรยีมสถานทีส่ำาหรบั
ทำาวิจัยเพ่ือรองรับการทำาวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาพรีคลินิกที่
ชั้น 5 โซน B ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้ชั่วคราวก่อน
ทีอ่าคารปรคีลนิิกและศนูย์วจิยัสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์
จะสร้างเสร็จ ซึ่งจะพร้อมใช้งานในต้นปีงบประมาณ 2563

ด้านการบริการผู้ป่วย

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้ดำาเนินการเป็น 
ปท่ีี 2 มกีารขยายพ้ืนท่ีบรกิาร การเพ่ิมบรกิาร การมบีคุลากรมากขึน้  
ได้แก่ การเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ (เตียงเดี่ยว) 5D ในเดือน
ธันวาคม 2561 การเปิดบริการ CCU และ NICU ในช่วงเดือน
มกราคม 2562 การเปิดบริการหน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร 
ในเดือนสิงหาคม 2562 รวมท้ังได้ผลักดันให้เกิดการใช้ระบบ
คณุภาพตามมาตรฐานสากล โดยผา่นการรบัรองมาตรฐาน Joint 
Commission International (JCI) ซึง่เปน็มาตรฐานคุณภาพหลกั
ของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย อันสามารถ
สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการ
ในโรงพยาบาลไดม้ากขึน้ และในขณะเดยีวกันไดใ้ห้ความสำาคญั
กับการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized 
Health Care) โดยแพทย์และพยาบาลทุกคนต้องมีความเข้าใจ
ในการดูแลรักษาโรคแก่ผู้ป่วยให้ครอบคลุมท้ังทางด้านร่างกาย 
จิตใจ ครอบครัว และสังคมของผู้ป่วย 

ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ มีสถิติการดำาเนินงาน ดังนี้

1.	สถิติผู้ป่วยนอก

ภาพที่	1	จำานวนผู้ป่วยนอก	(OPD)	โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
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2.	สถิติผู้ป่วยใน

3.	สถิติผู้ป่วยวิกฤต

ภาพที่	2	จำานวนผู้ป่วยใน	(IPD)	โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

4.	สถิติผู้ป่วยฉุกเฉิน	และผู้ป่วย	Short	stay

ภาพที่	3	จำานวนผู้ป่วยวิกฤต	โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ภาพที่	4	จำานวนผู้ป่วยฉุกเฉิน	และผู้ป่วย	Short	stay	โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
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5.	สถิติผู้ป่วยผ่าตัด

ภาพที่	5	จำานวนผู้ป่วยผ่าตัด	โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1.	 ด้านการศึกษาและวิจัย	 มีเป้าหมายให้หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง สำาหรับการเรียนการสอน

ระดับพรีคลินิกโดยคณะฯ ผ่านการรับรองจากแพทยสภาและ

สามารถประกาศใช้ในปีการศึกษา 2563 และสามารถเตรียม

ความพร้อมอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนในเดือน

กรกฎาคม 2563 และจัดหาครุภัณฑ์ด้านการวิจัยประจำาอาคาร

ตาม platform ต่าง ๆ ที่วางแผนไว้เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัย

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

2.	 ด้านการรักษาพยาบาล	 ได้มีการเริ่มออกแบบ

และพัฒนากระบวนการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (NCDs) และทดลองดำาเนินการในระยะแรกในปลาย

ปงีบประมาณ 2562 รวมถึงไดด้ำาเนนิโครงการ Humanized Care 

เพ่ือเตรยีมให้บคุลากรสง่มอบบรกิารทีเ่ข้าใจผูป้ว่ยตามความเป็น

จริงด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ เพ่ือเป็นต้นแบบด้านบริการ

ให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในอนาคต รวมทั้งการจัดทำา

มาตรฐานการต้อนรับและการบริการท่ีเป็นเลิศ เพ่ือให้บุคลากร

สามารถส่งมอบการบริการที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ

3.	 ด้านการบริหารองค์กร	มีเป้าหมายในการพัฒนา

ระบบวัดผลองค์กรเพ่ือการพัฒนาองค์กรในภาพรวม โดยใช้

ระบบ Objective and Key Results (OKRs) มาปรับใช้ในการ

กำาหนดเป้าหมาย โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบ

ความสำาเรจ็ของตนเองให้สอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกับองค์กร 

ส่งเสริมการกล้าคิด กล้าทำา ไม่กลัวความล้มเหลว ซึ่งเป็นบ่อเกิด 

ของความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อันส่งผลให้สถาบัน 

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์สามารถดำาเนินการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
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ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ  
(Center of Excellence)

ศูนย์ต่าง ๆ ที่มีความเด่นในด้านการบริการสุขภาพ 

ดำาเนินงานในเชิงบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ

สุขภาพ การวิจัย การบริการวิชาการ และสร้างผลงานให้เป็น 

ทีย่อมรบัในระดบัสากล ร่วมสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ในด้าน

การศึกษา การวิจัย การบริการสุขภาพ และการบริการวิชาการ

สู่สังคม ให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกำาหนด อีกท้ังสนับสนุนการพัฒนา

งานของเขตสุขภาพท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะฯ  

(เขต 3, 9) ให้บรรลุการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี ท้ังในด้านการบริการสุขภาพ บริการวิชาการ งานวิจัย  

และการสร้างบุคลากร ปัจจุบันมีศูนย์ท่ีอยู่ภายในสังกัดศูนย์ 

เพื่อความเป็นเลิศ จำานวน 7 ศูนย์ ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์พิษวิทยา

 ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี มีพันธกิจเพ่ือเป็นเลิศใน

การให้บริการทางพิษวิทยาคลินิกทั้งด้านการบริการสุขภาพและ

วิชาการ เพ่ือเสริมศักยภาพให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ท่ัวประเทศ

สามารถให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษอย่าง

เหมาะสม โดยให้คำาปรึกษาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์

และประชาชนทัว่ประเทศเมือ่มผีูไ้ด้รบัพิษทางระบบ Call Center 

ผ่าน “Hotline 1367” ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากน้ี ยังเป็น 

แหล่งฝึกอบรม/ดูงานของบุคลากรทางการแพทย์จากทั้งใน

และต่างประเทศ มีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ชี้นำาสังคม 

ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น 

ศูนย์พิษวิทยาชั้นนำาในภูมิภาคเอเชีย 

 ผลการด�าเนินงาน

	 ด้านบริการสุขภาพ

 มีผู ้รับบริการขอคำาแนะนำาและคำาปรึกษาในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยา สารเคมี พืชพิษและสัตว์พิษ 

เพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังภาพที่ 1 มีระบบติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  

มีการประสานกับโรงพยาบาลเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย

ยาต้านพิษที่จำาเป็นอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการบันทึก

ข้อมูลอาการพิษ การรักษาที่ได้รับและผลลัพธ์ทางคลินิกอย่าง 

เป็นแบบแผน สามารถนำาไปศกึษาวิจยั พัฒนาการดแูลรกัษาและ 

หามาตรการป้องกันการเกิดพิษได้ ในปีงบประมาณ 2562  

มีผลงานวจิัยตพีมิพ์ระดบันานาชาต ิ5 เรือ่งและลงในจุลสารของ

องค์การอนามัยโลก 1 เรื่อง

	 การบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงาน 

ดำาเนินโครงการกับหน่วยงานภายนอกคณะฯ ดังนี้ 

 1. สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ร่วมทำา “โครงการกำากับดูแล ปรับปรุงแนวทางการใช้ยากำาพร้า

และการประเมินผลการใช้ยากำาพร้า” โดยได้สร้างเครือข่าย 

ยาต้านพิษแห่งที่ 8 ในเขตพื้นที่ สปสช.เขต 4 สระบุรี เพื่อทำาให้

การบริหารจัดการยา การใช้ยาและการกระจายยาในพ้ืนท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดระยะเวลาในการจัดส่งยาและเพ่ิม 

การเข้าถึงยาในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ ได้มีการนิเทศติดตามคุณภาพ

การให้การรักษาผู ้ป่วยถูกงูพิษกัดท่ีได้รับเซรุ ่มต้านพิษงูใน 

โรงพยาบาลทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดชุมพร  

เพื่อให้มีการใช้เซรุ่มต้านพิษงูอย่างสมเหตุผล

 2. สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด (ปปส.) ร่วมทำา “โครงการศึกษาประมวลองค์ความรู ้

ด้านพิษวิทยาของสารเสพติด” เพ่ือนำาองค์ความรู้ท่ีถูกต้องมา 

เผยแพร่ สื่อสาร สร้างการรับรู้ และกำาหนดแนวทางมาตรการ

ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ มีดังนี้ 

  2.1 รายงานองค์ความรู้พิษวิทยาของยาเสพติด

และยาอันตรายท่ีมีการนำามาใช้ในทางท่ีผิดท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศ

  2.2 รายงานองค์ความรู ้พิษวิทยาสารเสพติด 

ชนิดใหม่ ยาที่มีสารประกอบของยาเสพติด ยาเสพติดสังเคราะห์ 

ที่ปรากฏข้อมูลการใช้และแพร่ระบาดในต่างประเทศ

  2.3 คู่มอืการปฐมพยาบาลและการดูแลรกัษาเมือ่

เกิดอาการพิษต่อร่างกาย

 3. สถาบันบำาบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ 

บรมราชชนนี จัดอบรมหลักสูตรการบำาบัดรักษาฟื้นฟูผู ้ป่วย 

ยาและสารเสพติดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน จำานวน  

4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมเป็นแพทย์และพยาบาลทั้งหมด 227 คน

ภาพที่	1	จำานวนผู้รับบริการจากศูนย์พิษวิทยา	
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 ผลงานเด่น

	 1.	WHO	Collaborating	Centre	for	the	Prevention	

and	 Control	 Poisoning	ศูนย์พิษวิทยาได้รับการแต่งต้ังจาก

องค์การอนามัยโลก เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัย

โลกเพ่ือการป้องกันและดแูลด้านพิษวทิยา ตัง้แต่วันท่ี 18 ตลุาคม 

2561 - วันที่ 17 ตุลาคม 2565 (WHO CC No.THA-84)

 รางวัลน้ีได้รับจากการดำาเนินงาน “โครงการเพ่ิม
การเข้าถึงยากำาพร้ากลุ่มยาต้านพิษ” ในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งศูนย์พิษวิทยาได้ร่วมทำางานกับ สปสช.และ
องค์การเภสัชกรรม โดยมีผลงานการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบันในการเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยบริการ รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ยาต้านพิษ ทำาให้ผูไ้ด้รบัพิษสามารถเข้าถึงยาต้านพิษเพ่ิมมากขึน้ 
ทัง้ยังประหยัดงบประมาณการสำารองเซรุม่ต้านพิษงไูด้ โครงการนี ้
นอกจากช่วยรักษาผู้ป่วยในประเทศแล้ว ยังส่งยาไปช่วยผู้ที่เกิด
ภาวะพิษในต่างประเทศด้วย

 แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 1. ดำาเนินงานต ่อเ น่ืองในโครงการ In i t iat ive 
Coordinated Antidotes Procurement in the South-East 
Asia Region (iCAPS) เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการยา 
ต้านพิษท่ีสามารถใช้รักษาผู้ป่วยท่ีได้รับพิษได้อย่างเหมาะสม
และทันการณ์

 2. งานในฐานะเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การ
อนามัยโลกเพ่ือการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา (WHO 
Collaborating Centre for the Prevention and Control Poisoning) 
โดยจะร่วมมอืกับองค์การอนามยัโลกเพ่ือช่วยจดัต้ังศนูย์พิษวิทยา
ของประเทศท่ีอยู่ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้

 3. ดำาเนินการด้านทรพัย์สนิทางปัญญา เพ่ือขอสทิธิบตัร  
“ระบบการช่วยตัดสินใจดูแลผู้ป่วยถูกงูกัด (Mahidol Snake 
Envenomation)” ซึง่เป็นแอปพลเิคชนัท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือช่วยตดัสนิใจ 
ในการดูแลผู้ที่ถูกงูพิษกัด

ภาพที่	2	เว็บไซต์	iCAPS	ที่ออกแบบและจัดทำาระบบ	 
รออัปโหลด

ภาพที่	3	เลขาธิการ	สปสช.และหัวหน้าศูนย์พิษวิทยา	 
รับรางวัลจาก	ASEAN	Social	Security	Association	 

เมื่อวันที่	17	กันยายน	2562	 
ที่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน

 2. ร่วมดำาเนินโครงการ	 Initiative	 Coordinated	

Antidotes	 Procurement	 in	 the	 South-East	 Asia	 Region	

(iCAPS)	 เป็นโครงการเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยา 

ต้านพิษของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์พิษวิทยา

ร่วมกับ สปสช. องค์การเภสัชกรรม และองค์การอนามัยโลก  

ดังภาพที่ 2 ในการสร้างระบบการบริหารจัดการใช้ยาต้านพิษ

ในภูมิภาค โดยเน้นการจัดหา จัดซื้อ การส่งยาทั้งภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน โครงการนี้ได้จัดทำาระบบแล้ว ส่วนเว็บไซต์อยู่

ระหว่างการดำาเนินการและประสานงานกับประเทศในภูมิภาคนี้

	 รางวัลที่ได้รับ

 ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีและ สปสช. ได้รับรางวัล 

Recognition Award for Continuous Improvement จาก 

ASEAN Social Security Association ดังภาพที่ 3
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ภาพที่	1	จำานวนผู้รับบริการศูนย์ส่องกล้อง 
ระบบทางเดินอาหารฯ	ปีงบประมาณ	2560	-	2562

2. ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
และห้องปฏิบัติการประสาท 
ทางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว

	 พันธกิจด้านบริการสุขภาพ

 ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดิน
อาหารด้วยกล้องส่องตรวจ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมี 
ความชำานาญและประสบการณ์สงู และเทคโนโลยทีางการแพทย์
ที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการบริการผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำา รวดเร็ว
และปลอดภัย

	 ด้านบริการสุขภาพ

 ตารางที่	1	แสดงจำานวนหัตถการส่องกล้อง

หัตถการ 2560 2561 2562

Esophago-

gastroduodenoscopy

6,645 6,411 6,673 

Colonoscopy 6,054 6,147 6,496

EUS 192 192 189

ERCP 324 361 306

Enteroscopy 33 28 26

	 สถิติผลการให้บริการด้านการส่องกล้อง	 และ 
การตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร

ด้านบริการวิชาการ

บุคลากรของศูนย์ได้เข ้าร ่วมในสมาคมวิชาชีพ ใน

การกำาหนดมาตรฐานการล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดิน

อาหารของสมาคมพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

แห่งประเทศไทย และได้รับการเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุม

วิชาการ จำานวน 5 ท่าน และมหีน่วยงานมาศึกษา ดงูาน 2 หน่วยงาน 

3. ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

 ก่อตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนทั้งเด็ก

และผู้ใหญ่ ท่ีต้องการได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากท้ังผู้บริจาค 

ที่มีชีวิตและผู้บริจาคสมองตาย สามารถเข้าถึงบริการอย่าง 

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพในระดับสากล ภายใต้การดแูลของ

ผู้ให้บริการสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือบูรณาการ 

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ควบคู่กับการศึกษา การวิจัย  

สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการดำาเนินงาน 2560 2561 2562

จำานวนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

จากผู้บริจาคที่มีชีวิต

61 59 56

จำานวนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

จากผู้บริจาคสมองตาย

132 123 99

จำานวนการผ่าตัด Dual Kidney 

transplant

4 5 2

จำานวนการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ

จากผู้บริจาคที่มีชีวิต

6 16 14

จำานวนการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ

จากผู้บริจาคสมองตาย

3 5 13

จำานวนการผ่าตัดปลูกถ่าย

หัวใจจากผู้บริจาคสมองตาย

1 4 2

จำานวนครั้งการไปผ่าตัดนำา

อวัยวะออก

14 28 28

 Overall	patient	survival	(Pediatric)	2001	-	2018	

KPI ค่าเป้าหมาย สถาบันเทียบเคียง 2001	-	2017	 2001	-	2018	

Graft	survival SRTR
Japanese Liver 

Transplantation society
RAMA RAMA

Graft	survival	1	year >90% 94.9 NA 99.9 92.5

Graft	survival	5	year >80% 86 NA 99.9 91.1

 รวมหัตถการส่องกล้อง  Motility study  หัตถการอื่นๆ
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KPI ค่าเป้าหมาย สถาบันเทียบเคียง 2001	-	2017	 2001	-	2018	

Patient	survival	(PED)  SRTR
Japanese Liver 

Transplantation society
RAMA RAMA

Patient	survival	1	year >90% 90 89.4 90 88.5

Patient	survival	5	year >85% 84.6 86.8 84.6 85.6

	 Liver	Transplant	Overall	patient	survival	(Adult)	2007	-	2018

KPI ค่าเป้าหมาย สถาบันเทียบเคียง 2007	-	2017	 2007	-	2018	

Graft	survival UNOS RAMA RAMA

Graft	survival	1	year >90% 91.2 92.7 93.3

Graft	survival	5	year >75% 75.0 75.7 76.7

Patient	survival UNOS RAMA RAMA

Patient	survival	1	year >90% 89.1 92.7 93.3

Patient	survival	5	year >75% 71.9 75.7 76.7

Kidney	Transplantation	Graft	survival	according	to	 
donor	type,	2007	-	2018	

Kidney	Transplantation	Patient	survival	according	to	 
donor	type,	2007	-	2018

Graft	survival	rate	at	1	year,	2007	-	2018	(%) Graft	survival	rate	at	5	years,	2007	-	2018	(%)

RAMA LRKT 
1 year survival 99.24%
5 year survival 98.07%

RAMA DDKT 
1 year survival 95.54%
5 year survival 93.4%

USRDS LRKT 
1 year survival 97%
5 year survival 90%

USRDS DDKT 
1 year survival 94%
5 year survival 84%

 RAMA  Benchmark  RAMA  Benchmark

 LRKT  DDKT 

Time (years)

OHT

Adult LT

Pediatric LT

DDKT

LRKT

OHT

Adult LT

Pediatric LT

DDKT

LRKT

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

76.7093.30

Benchmark KT = USRDS
Benchmark Ped LT = SRTR
Benchmark Adult LT = UNOS

Benchmark KT = USRDS
Benchmark Ped LT = SRTR
Benchmark Adult LT = UNOS

75.0091.20
91.1092.50

86.0094.90
93.4095.54

84.0094.00
98.0799.24

90.0097.00

086 5090 2588 7592 10094 96 98 100

0 2 41 3 5 6 7 8 9 10 11 12

RAMA DDKT 
1 year survival 97.89%
5 year survival 95.87%

USRDS DDKT 
1 year survival 96%
5 year survival 84%

 LRKT  DDKT 

Time (years)

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

0 2 41 3 5 6 7 8 9 10 11 12

RAMA LRKT 
1 year survival 99.39%
5 year survival 99.14%

USRDS LRKT 
1 year survival 98%
5 year survival 93%
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Patient	survival	rate	at	1	year,	2007	-	2018	(%) Patient	survival	rate	at	5	years,	2007	-	2018	(%)

 ผลงานเด่น

 ได้รับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรอง
มาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ตับ  
และ (Disease Specific Certification: DSC) ไต จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)  
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 

 แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 ตัวชี้วัดด้านบริการสุขภาพ

 1. ผู้ป่วยที่ได้รับบริการการปลูกถ่ายไต 150 ราย

 2. ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับผู้ใหญ่ 7 ราย เด็ก 12 ราย

 3. ผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ 5 ราย

 4. ผู้ป่วยปลูกถ่ายปอด 1 ราย

 5. ผู้บริจาคอวัยวะสมองตายในโรงพยาบาล 5 ราย

 6. สัญญาหรือบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานนอก
องค์กร 1 สัญญาหรือบันทึกความเข้าใจ

 7. มีระบบงานบริการที่ได้รับรองคุณภาพระดับสากล 
2 ระบบบริการ

 8. ร้อยละการอยู่รอดหลังการปลูกถ่ายของแต่ละ
อวัยวะที่ 1 ปี และ 5 ปี (ตาม KPI)

 9. อุบัติการณ์การร้องเรียนด้านจริยธรรมหรือละเมิด
ผู้ป่วย 0 ครั้ง

 10. ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก มากกว่า
ร้อยละ 80 และผู้ป่วยใน มากกว่าร้อยละ 95

	 ตัวชี้วัดด้านวิจัย

 11. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 5 ฉบับ

 12. การนำาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 5 ครั้ง

	 ตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ

 13. การให้ความรู้ประชาชนได้รับความรู้ด้านบริจาค
อวัยวะหรือปลูกถ่ายอวัยวะ 1 ครั้ง / ปี

 14. เป็นแหล่งดูงาน 5 ครั้ง / ปี

 15. ทีมงานได้รับเชิญเป็นวิทยากร 10 ครั้ง / ปี

4. ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด
 เป็นศูนย์กลางและเป็นต้นแบบของการบูรณาการ 

การใช้กระบวนการคณุภาพผสมผสานกับความเชีย่วชาญจากทีม
สหสาขาท่ีมคีวามมุง่มัน่ในการยกระดับคุณภาพของกระบวนการ
การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับสากล โดยเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง กำากับ
ดูแลงานการศึกษา การวิจัย และเป็นผู้นำานวัตกรรมการรักษา
ด้านการปลกูถ่ายเซลล์ต้นกำาเนดิ เพ่ือให้ผูป่้วยและผูบ้รจิาคเซลล์
ต้นกำาเนิดปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

	 ด้านการศึกษา

 1. เป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล
รักษาผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต ให้แก่
บุคลากรด้านสุขภาพระดับประเทศและนานาชาติ

 RAMA  Benchmark  RAMA  Benchmark

OHT

Adult LT

Pediatric LT

DDKT

LRKT

OHT

Adult LT

Pediatric LT

DDKT

LRKT

93.30 76.70

Benchmark KT = USRDS
Benchmark Ped LT = SRTR
Benchmark Adult LT = UNOS

Benchmark KT = USRDS
Benchmark Ped LT = SRTR
Benchmark Adult LT = UNOS

89.10 71.90
88.50 85.60

90.00 84.60
97.89 95.87

96.00 84.00
99.39 99.14

98.00 93.00

80 090 5085 2595 75100 100
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 2. เป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรูร้ะบบพยาบาล 
ประสานงาน Coordinator Nurse ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ
ระดับประเทศ

 3. เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร ์
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการรับรองเป็น 
แห่งแรกในประเทศไทย รุ่นที่ 1 

	 ด้านการวิจัย

 1. มผีลงานวิจยัตพิีมพ์ระดบันานาชาต ิจำานวน 6 เรือ่ง

 2. ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
แห่งชาต ิประจำาปีงบประมาณ 2562 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด 
“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ” เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 จากผลงานในการรักษาโรคธาลัสซีเมีย
ให้หายขาดด้วยการตัดต่อยีนเป็นครั้งแรกของโลก

 2. ให้การบริการการเก็บเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต

	 ด้านการบริการสุขภาพ

 1. ให้การบรกิารการปลกูถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเมด็โลหิต

 3. พัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่าย

เซลล์ต้นกำาเนิดเมด็โลหิต สำาหรบับคุลากรทมีสหสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นแนวทางในการให้คำาแนะนำา การบรหิารจดัการและดแูล

รักษาผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต 

 4. ปรับปรุงและพัฒนาคู ่มือให ้ความรู ้ เ ก่ียวกับ 

กระบวนการการปฏิบตัติวัการเข้ารบัการปลกูถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด 

เพ่ือเผยแพร่ให้กบัผู้ป่วยเด็กและผูดู้แล ตลอดจนประชาชนท่ัวไป

ท่ีสนใจ ในรูปแบบ E-book และสื่อมัลติมีเดียและสื่อสิ่งพิมพ์ 

บริการในห้องพักผู้ป่วย และในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์ 

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด 

 5. พัฒนารปูแบบการให้บรกิารเพ่ือความเป็นเลศิและ

บุคลากรในทีมผ่านเกณฑ์รางวัลในการประกวดงานคุณภาพ

หลายรางวัล

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 

จำานวนผู้ป่วยเด็กและประเภทการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด

จำานวนผู้ป่วยผู้ใหญ่และประเภทการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด

จำานวนผลงานและประเภทงานคุณภาพการให้บริการ
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	 ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

 1. พัฒนาคูม่อืให้ความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการและการ

ปฏิบัติตัวในการเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด เพื่อเผยแพร่ 

ให้กับผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ  

ในรูปแบบ E- book และสื่อมัลติมีเดียและสื่อสิ่งพิมพ์ และ 

ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด

 2. ให้ความรูก้บัประชาชนผ่านรายการพบหมอรามาฯ  

RamaHealthTalk ในหัวข้อการเฝ้าระวังและการป้องกันภาวะ

เสีย่งต่อการเกิดโรคไข้หวัด H1N1 สำาหรบัผูป่้วยปลกูถ่ายไขกระดูก  

ในระหว่างที่มีการเริ่มระบาดของโรค หัวข้อปลูกถ่ายเซลล ์

ต้นกำาเนิด ในผู ้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และหัวข้อมะเร็ง 

ต่อมนำ้าเหลืองรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด 

 ผลงานเด่น

 1. พัฒนาระบบการดูแลผู ้ป่วยของศูนย์ปลูกถ่าย
เซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ โดยมี
ผลการดำาเนินการทัดเทียมกับระดับสากล และผ่านการรับรอง
การประเมินเฉพาะรายโรค Disease specific certification จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) 

 แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีมและกระบวนการ
ทำางาน เพ่ือขอรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์ระดับ
นานาชาติ FACT/JACIE (Foundation of the Accreditation 
of Cellular therapy/Joint Accreditation Committee ISCT 
(International Society of Cellular Therapy) EBMT (European 
Society of Bone Marrow Transplantation)

 2. จดัทำา outcome registry ให้ได้มาตรฐาน CIBMTR 
หรือ WBMT

5. ศูนย์มะเร็ง

 เป็นศูนย์กลางการดำาเนินงานสร้างความเป็นเลิศ
ในการบริการสุขภาพในรูปแบบสหสาขา (multi-displinary 
approach) มีพยาบาลประสานงานระหว่าง ผู้ป่วย บุคลากร
ทางการแพทย์และแพทย์ผู ้รักษาในรูปแบบของ one stop 
service เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพซึ่งจำานวน 
ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ ๆ ที่เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ศูนย์
มะเร็งได้ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการ ส่งเสริมการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
การให้ความรู้ประชาชน รวมถึงการพัฒนาการวิจัยในเชิงลึกใน
ระดบั precision medicine เพ่ือให้ศนูย์มะเรง็เป็นศนูย์กลางด้าน 

โรคมะเร็งของคณะฯ สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ  
การวิจัย และบริการวิชาการ

 ผลการด�าเนินงาน

 1. ทะเบียนผู ้ป ่วยโรคมะเร็งระดับโรงพยาบาล 
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ท่ีเข้ารับการรักษาที่ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างย่ิงต่อ 
การให้การรกัษา ท้ังยังเป็นแหล่งข้อมลูพ้ืนฐานในการประเมนิผล 
คุณภาพการรักษาการเรียนการสอนบุคลากรทางการแพทย์  
และการทำาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 2. มีระบบการบริหารจัดการในการดูแลรักษาผู้ป่วย

มะเร็งแบบครบวงจร (Multidisciplinary Tumor Conference/ 

Education Meeting) บริหารการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อ

ให้ได้รบัการตรวจรวดเรว็ โดยความร่วมมอืของแพทย์เฉพาะทาง

ด้านต่าง ๆ

จำานวน	cases	ที่เข้า	conference

 3. ปรบัปรงุการดแูลผูป่้วยมะเรง็ทัง้ 3 โรค ได้แก่ มะเรง็
ปอด (Lung cancer) มะเร็งตับ (HCC) และมะเร็งไต (Kidney 
Cancer) โดยใช้ทีมสหสาขาวิชา (Multidisciplinary team)  
มากข้ึน โดยเฉพาะ Ramathibodi Lung cancer consortium 
(RLC) ทำาให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยสูงกว่า American 
cancer society

 4. ถ่ายทอดความรู ้ความสามารถทางวิชาชพีมคีณุภาพ 

เป็นที่ยอมรับนานาชาติ เช่น home chemotherapy และการจัด

ประชุมวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในระดับคณะ/นานาชาติ

 5. เพ่ิมงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับสากลโดยเฉพาะ 

ใช ้เป ็นท่ีอ ้างอิงได ้  และตลอดจนเพ่ิมงานวิจัยท่ีสามารถ 

จดสิทธิบัตรได้

	 ผลงานเด่น

 1. Ramathibodi Comprehensive Cancer Center 

Interdisciplinary teamwork Activities

 2. การบรหิารยาเคมบีำาบดัทางหลอดเลอืดดำาส่วนกลาง 

ที่บ้าน (Home Chemotherapy)

 3. สหสาขาด้านโรคมะเร็งปอด (Ramathibodi Lung 

Cancer Consortium : RLC)

 4. สหสาขาด ้ านโรคมะเร็ ง ในระบบป ัสสาวะ 

(Genitourinary Multidisciplinary Tumor Board)

 5. งานวิจยัและธนาคารชวีภาพสำาหรบัโรคมะเรง็แบบ

ครบวงจร Research/Ramathibodi Comprehensive Tumor 

Biobank

 6. งานทะเบียนโรคมะเร็ง (Ramathibodi Cancer 

Registry)

 7. งานวิชาการต่าง ๆ  /การจดัประชมุวิชาการในระดบั

นานาชาติ จำานวน 6 การประชุม

 แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 1. ประชมุวิชาการระหว่างแพทย์สหสาขา เพ่ือปรกึษา
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันแบบสหสาขา (tumor 
conference) และการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ multidisplinary 

 2. จัดตั้งหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง OCC1, 2 
โดยความร่วมมอืจากแพทย์สหสาขาตรวจรกัษาผูป่้วย ในรปูแบบ 
One Stop Service

 3. พัฒนาฐานข้อมลูทะเบยีนโรคมะเรง็ให้ทันสมยัและ
มีความต่อเนื่อง เพื่อรองรับงานบริการ งานวิจัย และให้สามารถ
นำาไปถูกอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้

 4. พัฒนางานวิจยัด้านต่าง ๆ  ทัง้งานวิจยัด้านโมเลกุล 
การเก็บชิ้นเน้ือ และขยายงานวิจัยด้าน cell line, organoid  
เพื่อความก้าวหน้าทางงานวิจัยด้าน precision และอื่นๆ

 5. ให้ความรู ้ประชาชน เพ่ือให้เข้าใจถึงแนวทาง 
การดูแลตนเองและญาติที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

จำานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่	(คน)

2550 25542552 25562551 25552553 2557 2558 2559 2560
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 Ramathibodi  American Cancer Society
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6. ศนูย์โรคหัวใจพิการแต่ก�าเนดิในผู้ใหญ่

 ดูแล ตรวจรักษา และให้คำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ
พิการแต่กำาเนิดที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยการรักษาท้ังการรักษา 
ทางยา การผ่าตัด การทำาหัตถการหัวใจ การผ่าตัดร่วมกับการ 
สวนหวัใจ รวมทัง้การรกัษาการเต้นของหวัใจผดิจงัหวะ นอกจากน้ี 
ยังเป็นศูนย์ที่ Transfer Technology จากต่างประเทศ

 ผลการด�าเนินงาน 

จำานวนผู้ป่วย	(ราย)
ปีงบประมาณ

2560 2561 2562

OPD MED 12 34 25

OPD SUR 13 17 8

OPD PED 1 2 1

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
และอื่นๆ

22 11 25

	 Refer	for	treatment	advance	investigation

ปีงบประมาณ

2560 2561 2562

MRI 4 5 17

CATH (Lt & Rt heart 
cath, TPVR)

10 10 14

SURGERY 8 7 8

NON - INVASIVE 
(Echo, TEE, CPET)

7 5 9

รวม 29 27 48

 ผลงานเด่น

 ได้รับการอนุมัติให้ทำาหัตถการหัวใจ โดยไม่มีแพทย์

พี่เลี้ยง โดยเป็น Solo Center for Melody and Sapien Valve 

Implantation ซึง่เป็นศูนย์แรกในภมูภิาคเอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัออก  

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ 
(Medical Innovations Development 
Center)

 เป็นศูนย์กลางการให้บริการ (One Stop Service)  
ในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovation) 
โดยมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรมทาง 
การแพทย์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการท้ังในระดบัประเทศ
และนานาชาติ ซึง่การดำาเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำาคญั ดงัน้ี

 1. การส่งเสริม พัฒนา บ่มเพาะ ประกอบด้วย การให้
คำาปรึกษาด้านนวัตกรรม การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 
การให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ การให้บริการห้องประชุม  
การจัดกิจกรรมให้ความรู้อันจะนำาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
นวัตกรรม

 2. การสนับสนุนประสานงานด้านเงินทุนการสร้าง
นวัตกรรม ประกอบด้วย การขอทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม

 3. การผลักดันโครงการนวัตกรรมเพ่ือการเติบโต 
อย่างก้าวกระโดด ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังใน
และต่างประเทศ การนำาเสนอ/เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะ
ทั้งในและต่างประเทศ

ภาพที่	1	การเป็นศูนย์กลางให้บริการ	One	Stop	Service	ในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์
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	 ด้านวิชาการ

	 1.	การบริการให้คำาปรึกษาด้านนวัตกรรม	ทั้งภายในและภายนอก	(ตารางที่ 1)

การบริการให้คำาปรึกษา	(ครั้ง) ต.ค.	61	-	มี.ค.	62 เม.ย.	-	ก.ย.	62

ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) 16 34

ด้านการออกแบบ (Design, UX, UI) 9 21

ด้านระเบียบและกฎหมายทางด้านเครื่องมือแพทย์ (Regulatory) 12 32

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Properties) 5 17

ด้านการขายและการตลาด (Sale and Marketing) 47 59

ยอดรวมทั้งสิ้น	(ครั้ง) 89 163

ภาพที่	2	การนำาเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
จากเทคโนโลยี	3D	Printing

 ในปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีผู ้มาขอรับบริการ 
ให้คำาปรึกษาด้านนวัตกรรมมีอัตราสูงข้ึน และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่าด้านการขายและการตลาดมจีำานวนผูม้าใช้บรกิาร 
จำานวน 59 ครั้ง รองลงมาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำานวน  
34 ครั้ง (ดังตารางที่ 1) 

	 2.	เผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/นำาเสนอ 
ผลงานออกสู่สาธารณะ	(Exhibition)	

	 	 2.1	 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

   ศนูย์ฯ จดัการฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู ้
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพ่ือสร้างความ
ตระหนัก รับรู้ ปลูกฝังแนวคิดด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อให้
บคุลากรมคีวามสามารถในการประดิษฐ์ คดิค้นชิน้งานนวัตกรรม
ด้วยตนเองเพ่ิมมากข้ึน โดยจัดฝึกอบรมอาจารย์แพทย์ในหัวข้อ
ความรู้การใช้งานเครื่อง SECTRA เพื่อการเรียนการสอนสำาหรับ
แพทย์และนกัศกึษาแพทย์ การออกแบบโมเดลสร้างชิน้นวัตกรรม
ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และการใช้งาน 3D 
Printer การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ จาก 3D Printer และบุคลากรใน
หัวข้อการขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ

	 	 2.2	 การจัดกิจกรรมส ่ ง เสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นนักนวัตกร

   จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ และเกดิความสนใจนวตักรรมทางการแพทย์ ผ่าน
กลไกการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ นำาไปใช้ประโยชน์
จำานวน 11 ครั้ง มีความพึงพอใจร้อยละ 80

	 	 2.3	 นำาเสนอผลงานนวตักรรมออกสูส่าธารณะ	
(Exhibition)	ได้แก่ การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20 
วันที่ 12 - 15 มีนาคม 2562 การประชุมใหญ่ของมูลนิธิรามาธบิดี 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 MAHIDOL R-I-SE NOW วันที่ 23 - 24 
สิงหาคม 2562 และ Bio Investment Asia 2019 วันที่ 25 - 27 
กันยายน 2562

	 	 2.4	 มีผลงานวิชาการตีพิมพ์	จำานวน 1 เรื่อง 

	 ด้านการวิจัย

	 1.	การสร้างเครือข่าย

ประเภท หน่วยงานที่ลงนามข้อตกลง

MOU คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

Mutual Confidentiality 
Agreement

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน) 

MOU การยางแห่งประเทศไทย

MOU วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประเภท
หน่วยงานที่อยู่ระหว่าง 

รอการลงนามบันทึกข้อตกลง

MOU บริษัท บริดจ์เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

MOU บริษัท บางกอกแอธเลติก จำากัด

MOU บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน)
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	 2.	ประสานงานการดำาเนินงานโครงการด้าน
นวัตกรรม	 โดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์ได้รับอนุมัติงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล 1 โครงการ จากภายนอก 3 โครงการ 
และภาควิชาอายุรศาสตร์ได้รับอนุมัติงบประมาณจากภายนอก 
1 โครงการ

	 ด้านการศึกษา	

 ศนูย์ฯ ได้ฝึกงานนกัศกึษาจากภาควิชาวิศวชวีการแพทย์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัย
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

	 ผลงานความภาคภูมิใจ

	 รางวัลระดับคณะฯ

 ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อยอด 
ในเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน จำานวน 2 ผลงาน ได้แก่

 1. ผลงานรองเท้าและ Insole สำาหรับคนเท้าเจ็บของ 
อ.พญ. พีรยา รุธิรพงษ์

 2. ผลงาน Hemorrhoid Ligator ของ น.ส. เสาวรส 
พาณิชย์วิสัย

	 รางวัลระดับมหาวิทยาลัย

 ผลงาน เรื่อง อุปกรณ์ฟอกไตอัตโนมัติ โดย ผศ.นพ.
อาคม นงนุช ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการแข่งขนักิจกรรม Mahidol 
R-I-SE NOW : Smart Health Idea Pitching จากสถาบันบริหาร
จดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลยัมหดิล เมือ่วันที ่24 
สิงหาคม 2562

ภาพที่	3	ลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพที่	4	หารือและพัฒนาโจทย์ความร่วมมือกับ 
บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จำากัด	(มหาชน)

ภาพที่	6	โครงการด้านนวัตกรรมของอาจารย์	 
ที่ได้รับรางวัลระดับคณะฯ

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาออกแบบ 
และสร้างชิ้นงานต้นแบบด้านนวัตกรรม ซึ่งมีศักยภาพในการ
ต่อเชิงพาณิชย์ จำานวน 3 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมทาง 
การแพทย์ ซึง่อยู่ระหว่างพัฒนาข้ึนต้นแบบ และทำาเอกสารขอรบั
คำาปรึกษาด้านการจดทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 9 ผลงาน

 แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 1. ผลักดันศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ให้ได้
มาตรฐานสากลในการผลิตเครื่องมือแพทย์ เพ่ือให้สามารถนำา
ไปพัฒนาเป็นการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
ISO9001, ISO13485 และ GMP ตามลำาดับ

 2. สร้างรูปแบบการบริการเพ่ือช่วยในการรักษาผู้ป่วย
ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์ เพ่ือ
การนำาไปใช้การสร้างอวัยวะเพ่ือทดแทนของเดิม และการสร้าง
อุปกรณ์เพื่อช่วยในการรักษา

 3. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบริการด้านนวัตกรรม
ทางการแพทย์ย่านโยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID)

 4. ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการพัฒนานวัตกรรม
ทางการแพทย์ ในภาพรวมระดบัโรงพยาบาล ระดบัมหาวิทยาลยั 
และระดับประเทศ

 5. สร้างกระบวนการทดสอบทางคลินิกและทางด้าน
วิศวกรรม สำาหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ

 6. ผสานความร่วมมือทางด้านการจัดการนวัตกรรม
และสิทธิบัตรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 7. สร้างแบบอย่างความร่วมมอืระหว่างภาคการศึกษา
และภาคเอกชน

 8. แสวงหาเงิน ทุนวิจั ยจากแหล ่ ง ทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม

 9. พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เพ่ือรองรับความต้องการ
ในอนาคตและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีการนำาเข้าสูง

 10. สานต่อการจัดฝึกอบรม ได้แก่ การจัดอบรมเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ ผลงานของศูนย์ฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ประโยชน์
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ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ  
(Financial Support Center)

มีการบริการสุขภาพและการบริการวิชาการท่ีเป็นเลิศ 

สามารถดำาเนินการได้โดยพ่ึงรายได้จากการดำาเนินงานของ

ศูนย์ฯ และสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ อีกทั้งสนับสนุน

การดำาเนินงานตามพันธกิจอื่น ๆ สามารถบริหารจัดการและ 

ดำาเนนิการภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ประกาศของมหาวิทยาลยั

และคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ในปัจจบุนัมหีน่วยงานภายใต้สงักัดศนูย์สนับสนนุพันธกิจ จำานวน 

8 ศูนย์ 1 โครงการ ดังต่อไปนี้

ภาพที่	1	สรุปรายรับ	รายจ่าย	ศูนย์หัวใจ	หลอดเลือด	และเมเเทบอลิซึม	ปีงบประมาณ	2560	-	2562

การให้บริการ	Premium	Clinic

การให้บริการของ	Cath	Lab

1. ศนูย์หัวใจ หลอดเลอืด และเมเเทบอลซึิม (Cardiovascular and Metabolic Center : CVMC)

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	คลินิกพิเศษพรีเมี่ยม	(Premium	Clinic)	มุ่งเน้น

การให้บริการทางการแพทย์ที่มีความสะดวกสบายสูงสุดให้กับ 

ผูม้ารบับรกิาร โดยใช้หลกัการบรกิารผูป่้วยในลกัษณะ One Stop 

Service และมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา 

	 2.	หน่วยวินิจฉัยหัวใจ	 และหลอดเลือด	 (Non-

Invasive	Cardiovascular	Lab) มุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์ 

โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและช่องทางการตรวจที่รวดเร็ว 

 3.	หน่วยหัตถการสวนหัวใจ	และหออภบิาลผูป่้วย 

หลังสวนหัวใจ	 (Cardiac	 Catheterization	 Laboratory	 and	

Coronary	 Care	 Unit)	 ให้การตรวจรักษาความผิดปกติของ 

ลิ้นหัวใจ ผนังหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ ด้วยขบวนการและขั้นตอน

ต่าง ๆ อันได้แก่ การฉีดสี การซ่อมแซมหลอดเลือดทุกชนิดด้วย

บอลลูน ขดลวด หัวกรอความเร็วสูง อุปกรณ์เลเซอร์ คลื่นเสียง

ความถี่สูง เครื่องดูดลิ่มเลือด เป็นต้น

	 4.	 การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลอืดและเมแทบอลซิมึในพนักงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(EGAT)

	 การนำาเสนอผลงานวิจัย

 1. วารสาร (Journal) ระดบัชาต ิ3 เรือ่ง ระดับนานาชาติ 

8 เรือ่ง

 2. การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 2 เรื่อง ระดับ

นานาชาติ 4 เรื่อง
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 การให้บริการตรวจในกลุ่ม Echocardiogram
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 ผลงานที่นำาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

 1. ประชุมหารือโจทย์วิจัยด ้านโรค Metabolic 
syndrome เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

 2. การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของนโยบาย 
การควบคมุการบรโิภคอาหารท่ีมเีกลอืเป็นส่วนประกอบ เมือ่วันที่  
10 กรกฎาคม 2562 

2. ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี  
 (Rama Healthcare Frontier)

 ดำาเนินการให้บรกิารทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ   
ภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการ 

ในเชิงรุก เป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาล 
มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่ีสามารถตรวจวินิจฉัย 
และให้การรักษาอาการเจ็บป่วยท่ัวไป โดยท่ีพนักงานไม่ต้อง
เดนิทางไปโรงพยาบาล ให้การดแูลรกัษาแบบ Comprehensive 
care คือ ดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่การรักษาพยาบาล  
การป้องกันโรค และการส่งเสรมิให้มสีขุภาพแข็งแรง ให้คำาแนะนำา 
วิธีการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถนำาข้อมูลการรักษามา
ประเมินภาวะสุขภาพในภาพรวมของพนักงานภายในองค์กร
นั้น ๆ ด้วย

 ผลการด�าเนินงาน 

ภาพที่	1	สรุปรายรับ	รายจ่าย	ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี	ปีงบประมาณ	2560	-	2562

 ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี ดำาเนินการจัดทำา

สัญญาให้บริการทางการแพทย์กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 

โดยจัดตั้งสถานพยาบาลและจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อ

ให้บริการทางการแพทย์แก่บุคลากรภายในหน่วยงานนั้น ๆ 

 ในปีงบประมาณ 2562 มีสถานพยาบาลและจำานวน

การใช้บริการสถานพยาบาล ที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย 

ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี จำานวน 8 หน่วยงาน

ภาพที่	2	จำานวนการใช้บริการสถานพยาบาล	(Visit)	ปีงบประมาณ	2562

ภาพที่	3	สถานพยาบาลที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดยศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี
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 แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 ดำาเนินการจัดทำาสัญญาให้บริการทางการแพทย์ กับ 

บรษิทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จำากัด สำานกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การประปานครหลวง บริษัท  

บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

3. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC)

 ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่อง 

CT และ MRI โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักรังสี

การแพทย์และพยาบาลรังสี ทุกสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน 

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นศูนย์กลางของ

เทคโนโลยีระดับตติยภูมิทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา เพ่ือ

ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

ปัจจุบันให้บริการตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์บริการ

ทางการแพทย์ โรงเรียนเรวดี

	 ผลการดำาเนินงาน

	 ผลงานที่ได้รับรางวัล

 1. รางวลัชนะเลศิประกวดเว็บไซต์รามาธิบดเีดอะสตาร์  

โตเต็มตัว และรางวัล CQI ชนะเลิศ เร่ือง เพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการนดัผูป่้วยทำา IV Hydration ท่ีเกิดจากการประสานงาน 

หลายหน่วยงานได้แก่ ศนูย์รงัสวิีนิจฉยัก้าวหน้า หน่วยตรวจผูป่้วย

นอกมะเร็ง หน่วยพัฒนาระบบงาน หน่วยบริการหัตถการ (HTU) 

หน่วยบำาบัดระยะสั้น (SSS2) ช่วยขั้นตอนในการนัดหมาย และ

ลดเวลาในการรอคอย ผู้ป่วยพึงพอใจ ในงานมหกรรมคุณภาพ

โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 26 ประจำาปี 2562

 2. ได้รบัการคดัเลอืกแสดงผลงานนวตักรรม 2 ผลงาน  

ได้แก่ อปุกรณ์เจาะจกุยางขวดนำา้เกลอืเพ่ือดดูสารนำา้ และอปุกรณ์ 

สวนลมทางทวารหนัก ในงาน Thailand Tech Show 2019  

วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 

ภาพที่	1	สรุปรายรับ	รายจ่าย	ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า	ปีงบประมาณ	2560	-	2562

	 ผลงานพัฒนาด้านการวิจัย

 1. CTC Tagging Agent 

  สารทึบรังสี เ พ่ือการถ ่ายภาพทางการแพทย์  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยรับประทานก่อนเข้ารับบริการตรวจ 

CT Virtual Colonography ซึง่ช่วยเพ่ิมความแม่นยำาในการตรวจ 

ทำาให้แยกความผิดปกติของเน้ือเย่ือและเศษอุจจาระในลำาไส ้

ออกจากกันได้ มกีารย่ืนคำาขอรบัอนสุทิธิบตัร เลขที ่10803000743 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 และได้รับอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 15267  

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

	 2.	Barimac	

  สารทึบรังสีเพ่ือถ่ายภาพทางการแพทย์ รุ ่น 2 

โดยพัฒนาต่อจาก AIMC CTC Tagging Agent เป็นการ

ผลิตทางอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ

มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ไอแมคกับบริษัท เบอร์ลินฟาร์มา 

ซตูคิอล อนิตสัตรี ้จำากัด ได้รบัขึน้ทะเบยีน อย. เลขที ่1A15024/62 

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 และอยู่ในระหว่างการดำาเนินการ 

ยื่นคำาขออนุสิทธิบัตร
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ภาพที่	1	รายได้ศูนย์บริการพยาธิวิทยา	 
ปีงบประมาณ	2560	-	2562

	 3.	 อุปกรณ์ถ่วงนำ้าหนักท่ีกระดูกสันหลังส่วนเอว	

(Spine	Compression	Device	for	MRI) 

  ช่วยจำาลองแรงกดทีบ่รเิวณกระดกูสนัหลังส่วนเอว

ให้เสมือนผู้ป่วยอยู่ในท่ายืน ซึ่งจะทำาให้ได้ภาพเอ็มอาร์ไอหรือ 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของกระดูกสันหลังที่เกิดความผิดปกต ิ

ได้ชดัเจนถูกต้องมากย่ิงข้ึน เลขทีค่ำาขออนุสทิธิบตัร 1901006901 

ได้รับคำาขอวันที่ 30 ตุลาคม 2562

 แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 1. โครงการรณรงค์เรือ่งกฎหมายคุม้ครองนกัมวยเดก็

เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559

 2. โครงการพัฒนาอปุกรณ์ถ่วงนำา้หนักท่ีกระดกูสนัหลงั 

ส่วนเอวสำาหรับช่วยตรวจวินิจฉัยความผิดปกติด้วยเครื่อง 

เอ็มอาร์ไอ (Spinal Compressive Device for MRI) และ  

เส้ือคลุมทรวงอกและช่องท้องสำาหรับใช้กับอุปกรณ์ถ่วงนำ้าหนัก 

ที่กระดูกสันหลังส่วนเอว

 3. โครงการต่อยอดการผลิต CTC Tagging Agent 

ร่วมกับบริษัทผลิตยา BARIMAC เป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

4. ศูนย์บริการพยาธิวิทยา

 ให้บริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย์ที่ครอบคลุมงานทางพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยา

กายวิภาค และนิติเวชศาสตร์ เพ่ือให้ผู ้ใช้บริการสามารถ 

เข้าถึงบริการทางห้องปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐานสากล สนับสนุน 

งานบรกิารรกัษาพยาบาลและงานวิจยัให้แก่หน่วยงานทัง้ภายใน

และภายนอกคณะฯ และต่างประเทศ

 ผลการด�าเนินงาน

	 ผลงานด้านวิชาการ

 จัดประชุมวิชาการ AIMC สัญจร ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ 

“12th AIMC Lecture Tour, Highlights on MDCT/MRI :  

Toward optimized practice” ในวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2562 

 1. เพิ่มบริการการทดสอบใหม่ 66 รหัสการทดสอบ

 2. ได้รับการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง

มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 : 2012 

และ ISO 15190 : 2003

 3. พัฒนาคู ่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยาผ่าน 

เว็บไซต์ www.ramapatholab.com เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลการใช้

บริการทางห้องปฏิบัติการ

 4. พัฒนาแอปพลิเคชันระบบรายงานผลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการพยาธิวิทยา

 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามแผนงานสนับสนุนบริการเอดส์ 

วัณโรค และโรคติดเชื้อในการตรวจหาปริมาณไวรัสเพ่ือผู้ป่วย 

ได้รับการรักษาดูแลด้วยยาต้านไวรัส
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	 จำานวนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่าน

ศูนย์บริการพยาธิวิทยา	ปีงบประมาณ	2560	-	2562

ห้องปฏิบัติการ
จำานวน	(ราย)

2560 2561 2562

คลังเลือดและห้อง  

ปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ

919 1,129 2,212

จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 690 649 1,314

เคมีคลินิก 17,442 12,475 25,955

จุลชีววิทยา 15,446 15,485 25,437

เซลล์วิทยา 260 584 1,111

พิษวิทยา 40,821 37,535 41,256

มนุษย์พันธุศาสตร์ 6,702 7,954 8,818

โลหิตวิทยา 3,671 3,614 3,835

วินิจฉัยโรคเลือด 4,147 4,449 4,491

ไวรัสวิทยา 58,092 42,621 47,101

เภสัชพันธุศาสตร์ 1,787 1,737 2,355

อิมมูโนพยาธิวิทยา 

และแล็บพิเศษ

1,004 1,382 1,833

ภูมิคุ้มกันวิทยา 48,536 54,023 64,074

โฟลไซโตเมทรี 1,718 1,768 1,973

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน 578 382 429

จุลพยาธิวิทยา 420 491 1,062

รวม 202,233 186,278 233,256

 แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 

โดยดำาเนินการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบสารสนเทศคณะฯ เพ่ือ

ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

 2. เป็นศูนย์ประสานงานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

5. ศูนย์รังสีร่วมพิกัด

 ให้การรกัษาผูป่้วยเน้ืองอกในสมองและมะเรง็ทัว่ร่างกาย  

รวมถึงโรคเส้นเลอืดผดิปกตใินสมองชนดิ AVM ท่ีมขีอบเขตจำากัด

ชัดเจนและยากต่อการรักษาด้วยวิธีปกติ รวมถึงการฉายรังสีซำ้า 

ที่เดิม ด้วยรังสีร่วมพิกัด 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้การรักษาผู้ป่วยท่ีมีพยาธิสภาพท้ังในและ

นอกสมองทีม่กีารตอบสนองต่อรงัส ีแต่ไม่สามารถรกัษาด้วยวิธีอืน่

 2. เพ่ือลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตดั 

และฉายรังสีด้วยวิธีธรรมดา

 3. เพ่ือให้การรักษาพยาบาลท่ีดีแก่ผู้ป่วยในประเทศ

และภูมิภาคใกล้เคียง

 4. เพ่ือฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

และภาควชิารงัสวีทิยา ให้สามารถรกัษาผูป่้วยด้วยวิทยาการใหม่

อย่างถูกต้อง มปีระสทิธิภาพและเชีย่วชาญ

 5. เพ่ือฝึกอบรมแพทย์ผู้สนใจท้ังในและต่างประเทศ 

ให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิทยาการ

ใหม่อย่างถูกต้อง

 ผลการด�าเนินงาน 

ภาพที่	1	สรุปรายรับ	รายจ่าย	ศูนย์รังสีร่วมพิกัด	ปีงบประมาณ	2560	-	2562
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)

 รายได้   ค่าใช้จ่าย   กำาไร/ขาดทุน 
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Brain 84%
(330 ราย)

อื่นๆ  
1.28%
(5 ราย)

Prosstate 
1.02%
(4 ราย)

H&N 1.54%
(6 ราย)

Spine 4.09%
(16 ราย)

Lung 5.37%
(21 ราย)

Liver  
2.30%
(9 ราย)

	 ผลการดำาเนนิงานของเครือ่งรงัสศีลัยกรรม	EDGE	

และ	CyberKnife
6. ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไป 
 ต่างประเทศ

 ให้บริการตรวจสุขภาพผู ้ที่จะเดินทางไปทำางาน 

ศึกษาต่อ สมรส อบรม ดูงานระยะยาว ที่ต่างประเทศทุกประเทศ 

โดยเน้นถึงคุณภาพ มาตรฐานของการตรวจทุกข้ันตอน และ

เป็นสถานพยาบาลแห่งเดียวท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรมการ

จัดหางานให้ตรวจสุขภาพผู้ท่ีจะเดินทางไปทำางานต่างประเทศ

ได้ทุกประเทศ

	 จำานวนผู้ป่วยท้ังหมดของเครื่องรังสีศัลยกรรม	

แบ่งตามรอยโรค	ปีงบประมาณ	2562

 ด้านการศึกษา มีการดำาเนินงาน ดังนี้ 

 1. เป็นวิทยากรรับเชิญและผู ้ดำาเนินรายการงาน

ประชุมวิชาการ จำานวน 5 ท่าน บรรยาย 6 เรื่อง จากหน่วยงาน

ต่าง ๆ ดังนี้ สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิและกลุม่งานรงัสรีกัษา โรงพยาบาลมะเรง็

ลพบุรี

 2. ด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรมนักศึกษา

ปรญิญาตร ี24 คน นักศึกษาปรญิญาโท 14 คน แพทย์ประจำาบ้าน  

19 คน แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด 1 คน และจัดโครงการพิเศษ

เฉพาะกิจ “การเตรียมความพร้อมสำาหรับการตรวจรับรอง

คุณภาพการรักษาพยาบาลทางด้านรังสีรักษาเทคนิครังสี

ศัลยกรรม” 

 3. ด้านการเข้าเย่ียมชมดูงาน มจีำานวน 5 ครัง้ 246 คน 

 4. ด้านประชาสัมพันธ์ มีการจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์

ที่ห้องรังสีศัลยกรรม CyberKnife ภายใต้แนวคิด “ยุทธการต้าน

มะเร็ง” สำาหรับงานประชุมวิชาการ 4 สถาบัน และของมูลนิธิ

รามาธิบดี เครื่องรังสีศัลยกรรม CyberKnife และ EDGD

ภาพที่	1	รายได้ค่าบริการ	ปีงบประมาณ	2560	-	2562

 ผลการด�าเนินงาน

	 ภายในประเทศ

 1. ให้บริการตรวจสุขภาพเพ่ือศึกษาต่อ สมัครงาน  

ผู้ประกอบอาชีพอาหาร ตามแบบ สณ.11

 2. ให้บริการตรวจสุขภาพชาวต่างประเทศที่เข้ามา

ทำางานในประเทศ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2523) แห่ง

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

 ผลงานเด่น

 ได้รับการรับรองจากสภาสาธารณสุขกลุ่มประเทศ

อ่าวอาหรับ (Health Council States) เป็นสถานพยาบาลท่ีให้

ตรวจสุขภาพแรงงานที่จะไปทำางาน 6 ประเทศ ดังนี้ รัฐกาตาร์  

ซาอดุอีาระเบยี คเูวต โอมาน สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (ดไูบ) บาห์เรน

 แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 1. ให้ฝ่ายการคลัง รับชำาระเงินค่าบริการแทนศูนย์ฯ

เพื่อความปลอดภัย ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

 2. พัฒนาเพ่ิมระบบอ่านข้อมูลหนังสือเดินทาง โดย

สแกนจากเครื่องอ่าน

ภาพที่	2	จำานวนผู้รับบริการ	(คน)	ปีงบประมาณ	2560	-	2562

จำานวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รับการรักษาด้วยเครื่องรังสีศัลยกรรม	
ปีงบประมาณ	2560	-	2562

 EDGE  Cyber Knife  รวม
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 3. พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลผู้รับบริการกับระบบ 
HC Lab เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวยิ่งขึ้น 

 4. ให้บริการตรวจสุขภาพประจำาปีกับหน่วยงานของ
รัฐ และเอกชน

7. ศูนย์ ไตเทียม
 ให้บริการการบำาบัดรักษาทดแทนไตด้วยเครื่อง 

ไตเทียมและเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของแพทย์

ประจำาบ้านอายุรศาสตร์สาขาโรคไต และพยาบาลไตเทียม 
ด้านการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ เป็นศูนย์บำาบัดทดแทนไต
ท่ีมีการดูแลผู้ป่วยครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญสหสาขา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย ทำาให้ผู ้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี 
ลดอัตราการพิการ และให้ผู้ป่วยมีชีวิตท่ียืนยาวเทียบเท่าระดับ
สากล และเป็นศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนด้านการ
บำาบดัทดแทนไตครบวงจรแก่นักกำาหนดอาหาร พยาบาล เภสชักร 
อายุรแพทย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

 ผลการด�าเนินงาน

	 ด้านวิจัย

 มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 1 เร่ือง

	 ด้านการบริการสุขภาพ

 Number of dialysis session (Oct 2018 to Sep 2019)

NK SDMC

Chronic HD 7,130 6,623

Current amount of patient 47 55

Acute HD (in center) 2,668 1,100

Acute HD (bedside) 1,708 650

CRRT (day) 43 23

Plasmapheresis 55 9

DFPP 125 0

ภาพที่	1	สรุปรายรับ	รายจ่าย	ศูนย์ไตเทียม	ปีงบประมาณ	2560	-	2562

 จากรปูกราฟและตาราง แสดงถึงมาตรฐานการฟอกเลอืด 

ด้วยเครื่องไตเทียมท่ีศูนย์ไตเทียมคณะฯ มีอัตราการรอดชีวิต 

ที่ดีเทียบเคียงกับฐานข้อมูลในประเทศญ่ีปุ่นและดีกว่าประเทศ

สหรัฐอเมริกา

Patient	Survival	(year) Survival	Rate	(%)

1 93.5

3 83.5

5 76

10 51.2
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)

 รายได้   ค่าใช้จ่าย   กำาไร/ขาดทุน 
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8. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์

 มีหน้าที่หลักในการให้บริการตรวจวิเคราะห์จีโนม

ทางการแพทย์ เพื่อการตรวจกรอง ป้องกัน รักษาโรค (Disease 

screening, prevention, & Treatment) เพ่ือลดการเจ็บป่วย 

(Reducing illness) และเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness and 

Health Promotion) ในทกุอายุ ตัง้แต่ก่อนเกิดไปจนถึงผูส้งูวัย ให้

มีชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ในการเป็น

ห้องปฏบิตักิารชัน้นำาทีใ่ห้บรกิารตรวจวิเคราะห์ ด้วยคณุภาพและ

มาตรฐานในระดับสากล ดำาเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003

 ผลการด�าเนินงาน

	 ด้านบริการสุขภาพ

 ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ิมขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ 38.94 และทำารายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 67.17 

เทียบกับปี 2561 ดังภาพท่ี 2 โดยบริการตรวจวิเคราะห์ท่ีได้รับ

ความนิยมสูงสุด ได้แก่ Thai NIPT ดังภาพที่ 3

ภาพที่	1	สรุปรายรับ	รายจ่าย	ศูนย์จีโนมทางการแพทย์

ภาพที่	2	ปริมาณและรายได้ของบริการตรวจวิเคราะห์ 
ทางห้องปฏิบัติการ	ปี	2561	-	2562

ภาพที่	3	ร้อยละของงานบริการทางห้องปฏิบัติการ	 
จำาแนกตามชนิดของบริการปีงบประมาณ	2562

	 ด้านวิจัย

 ศนูย์จโีนมทางการแพทย์ ร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา 

และหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ดำาเนินการศึกษาวิจัย

เพ่ือพัฒนาให้เกิดการนำาจีโนมทางการแพทย์มาใช้ประโยชน ์

ทางคลินิก รวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ระดับ

ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (South East Asian Pharmaco-

genomics research network; SEAPharm) มีเป้าหมายในการ

เป็น Medical Genomics corridor to ASEAN 

 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ดำาเนินงานวิจัย จำานวน  

7 เรื่อง ได้แก่

 1. โครงการจัดทำาแผงจีโนมอ้างอิงของประชากรไทย

 2. เภสัชพันธุศาสตร์ ระยะที่ 15

 3. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ระยะที่ 2 ปีที่ 1

 4. Research Collaboration Agreement กับ BGI

 5. โครงการคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมสำาหรับ 

คู่สมรสไทย

 6. โครงการการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองพาหะโรค

พันธุกรรมสำาหรับคู่สมรสไทย

 7. โครงการถอดรหัสพันธุกรรม 100 ยีนทางเภสัช 

พันธุศาสตร์ด้วยเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมเนกซ์เจเนเรชัน  

ในประชากรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำานวน 1,000 คน 

และสนบัสนนุการวิจยัให้กับคณาจารย์/นกัศกึษาแพทย์/นกัศกึษา

ปริญญาโท-เอก/นักวิจัย ดังต่อไปนี้
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  7.1 โครงการการตรวจด้วย clinical exome 

sequencing เพ่ือการวินิจฉัยเฉพาะโรคทางต่อมไร้ท่อท่ีส่งทอด

ทางพันธุกรรมและโรคพันธุกรรม

  7.2 การแปรผนัทางพันธุกรรมและการตอบสนอง

ต่อยาPCSK9 inhibitor ในกลุม่คนไข้โรคหวัใจท่ีไขมนัในเลอืดสงู

และยังคุมไม่ได้ตามเป้าหมาย

  7.3 การพัฒนารปูแบบเทคโนโลยีเอน็จีเอสเพ่ือใช้

ในการตรวจหาเชื้อก่อโรค

  7.4 โครงการการเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรม และ

การค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเชิงเมตาบอลอมิคส์ของโรคมะเร็ง

ปอดในคนไทย

  7.5 การตรวจหาการกลายพันธ์ุของยีนส์บอีาร์ซเีอ

ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่

	 ด้านบริการวิชาการ

 มีภาระรับผิดชอบจัดสัมมนา ฝึกอบรมและเผยแพร่

ความรู้ทางด้านจีโนมทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะบุคคล

แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ผูป่้วยและครอบครวั 

นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการกำาหนดและผลักดันนโยบาย

สาธารณะของภาครฐัเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถงึการตรวจทาง

พันธุกรรมได้ ดงัตารางสถิตกิารให้บรกิารวิชาการของศนูย์จโีนม 

ทางการแพทย์ 

ประเภทของ	 

บริการวิชาการ

ปี
รวม

2560 2561 2562

จัดประชุมวิชาการ/

สัมมนา/workshop

2 3 2 7

บรรยายประชุมระดับชาติ 2 3 3 8

บรรยายประชุมนานาชาติ 3 5 3 11

เป็นแหล่งฝึกงาน - - 2 2

ศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม 2 4 8 14

กรรมการพิจารณารางวัล 1 1 1 3

ร่วมจัดนิทรรศการ/ 

Poster

2 2 2 6

บทความวิชาการ 6 6 3 15

อื่นๆ 1 2 2 5

รวม 19 26 26 71

	 ด้านนวัตกรรม

 ศนูย์จโีนมทางการแพทย์ร่วมมอืกับสถาบนัการแพทย์

และสถาบันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของทั้งภาครัฐและเอกชน 

อันเป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการของย่านนวัตกรรมการแพทย์

โยธี  (Yothi Medical Innovation District: YMID) ซึ่งรัฐบาลได้

วางเป้าหมายให้ย่านโยธีเป็นศูนย์รวมของการสร้างนวัตกรรม

การแพทย์และสุขภาพสมัยใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย 

สร้างผลิตภัณฑ์เชิงมูลค่า เพ่ือนำาประเทศก้าวเข้าไปสู่การเป็น

ศูนย์กลางการแพทย์อย่างครบวงจร (Medical Hub)

 ศนูย์จโีนมทางการแพทย์ ดำาเนนิการพัฒนานวัตกรรม

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรวม 3 ชนิด ได้แก่ 

 1. การตรวจคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมสำาหรับ 

คู่สมรส (Carrier Screening) 

 2. การตรวจวิเคราะห์ยีนกลายพันธุ์ท่ีสัมพันธ์กับ

มะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลำาไส้ใหญ่ท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

(Common Hereditary Cancer Testing) 

 3. การตรวจวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรม

จากเลือดในผู้ป่วยมะเร็ง

 ผลงานเด่น

 ด้านบริการสุขภาพ

 เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ Hereditary breast-

ovarian cancer (BRCA1,2) DNA analysis เบิกจ่ายได ้

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย  

เพ่ิมโอกาสเข้าถึงบรกิารตรวจวิเคราะห์ยีนท่ีสมัพนัธ์กับโรคมะเรง็ 

เต้านมและรังไข่ทางพันธุกรรม

 ด้านวิจัย

 นำาเสนอผลการวิจยั ในการประชมุ THE 8th SEAPharm 

(South East Asian Pharmacogenomics Research Network) 

meeting วันท่ี 9 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลยั YARSI ประเทศ

อินโดนีเซีย 

ภาพที่	4	วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม	ในงานประชุมวิชาการ	 
THE	8th	SEAPharm	(South	East	Asian	Pharmacogenomics	

Research	Network)	meeting
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	 ด้านบริการวิชาการ

 1. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ร่วมกับโครงการจัดทำา

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี

ชีวภาพ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล จัดทำามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการแพทย์ ขั้นท่ี 5 ให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ

มหาชน) 

 2. จัดประชุม pre-congress workshop 4 ภายใต้

หัวข้อ “Cancer Genomics 101: Laboratories and Lecture 

demonstrations” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

	 ด้านนวัตกรรม

 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์เข ้าร ่วมเครือข่ายย่าน

นวัตกรรมการแพทย์โยธ ีทำาให้เกิดการขยายความร่วมมือในการ

พัฒนานวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เป็นต้น

 แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
 ด้านบริการสุขภาพ

 1. ดำาเนินการย่ืนขอรบัรองระบบบรหิารคณุภาพตาม

มาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003

 2. ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจวิเคราะห์

ของศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ผ่านความร่วมมือ Private Public 

Partnership

 ด้านวิจัย

 3. สร้างสมาคมเภสชัพันธุศาสตร์ระดบัภูมภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือให้เครือข่ายมีความมั่นคง และสามารถ

กำาหนดแนวทางการรักษาท่ีนำาข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ใน

การตัดสินใจ

 ด้านบริการวิชาการ

 4. จัดประชุมสัมมนา เรื่อง Genetic Approach in 

Clinical Practice 

 5. จดัประชมุ The 9th SEAPharm (South East Asian 

Pharmacogenomics Research Network) meeting

 ด้านนวัตกรรม

 6. เสนอโครงการวิจยัพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้เครือข่ายย่านนวัตกรรมทางการ

แพทย์โยธี

 7. ย่ืนจดทะเบียนลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรนวัตกรรม

ทางการแพทย์

9. โครงการดูแลการได้ยินครบวงจร
 เปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์

บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี เพ่ือให้บริการด้านตรวจการ
ได้ยิน ด้านเครื่องช่วยฟังสำาหรับผู้มีปัญหาสูญเสียการได้ยิน
และมีสิทธิผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาต ิ(สปสช.) เพ่ือพัฒนาระบบการบรกิารด้านเครือ่งช่วยฟัง 
ที่มีคุณภาพเป็นต้นแบบในการให้บริการเรื่องเครื่องช่วยฟัง
และเป็นการเพ่ิมการเข้าถึงบริการของกลุ่มผู ้ที่มีการสูญเสีย
การได้ยินโดยทางหน่วยงานได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างโรงพยาบาลในเขต 13 ในการส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาการ 
ได้ยินและจำาเป็นต้องใส่เครือ่งช่วยฟังมารบับรกิารทางด้านเครือ่ง
ช่วยฟังที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ผลการด�าเนินงาน
 มีผู้ป่วยใหม่สิทธิผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลัก

ประกันสขุภาพแห่งชาตมิารบับรกิารลองเครือ่งช่วยฟังใหม่ จำานวน 
412 ราย โดยมจีำานวนกิจกรรมในการให้บรกิาร 2,679 ครัง้ 

 มเีครือ่งช่วยฟังท่ีจ่ายออก ท้ังหมด 416 เครือ่ง โดยแบ่ง
เครื่องช่วยฟังตามรูปแบบที่ผู้ป่วยเลือก ดังนี้ 

	 การให้บริการเรื่องตรวจการได้ยิน

 มีจำานวนกิจกรรมท่ีให้บริการทางด้านการตรวจการ
ได้ยินแก่ผู้มาตรวจสุขภาพ 238 ครั้ง และเป็นสถานที่สำาหรับ
ฝึกงานทางด้านเครื่องช่วยฟังให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 4 สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

 1. เรือ่งการให้บรกิารเรือ่งเครือ่งช่วยฟัง วางแผนขยาย
การให้บริการเพ่ือรองรับบริการสำาหรับโรงพยาบาลในเขต 13  
เพิ่มเติม (เดิมนำาร่อง 3 โรงพยาบาล) ให้ครอบคลุมมากขึ้น 

 2. เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา โสต ศอ นาสิก
แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 3. มีแผนการทำางานวิจัยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เรื่องการ
ศึกษาประสิทธิผลของเครื่องช่วยฟังระบบดิจิทัลแบบทัดหลังหู
ต้นแบบ

 แบบทัดหลังหู

 แบบในช่องหู

 แบบกล่อง

 แบบนำาเสียงผ่านทางกระดูก

9 เครื่อง, 2% 2 เครื่อง, 1%

304 เครื่อง, 73%

101 เครื่อง, 24%
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ  
(Center for Health Policy  
and Management)

ศนูย์ฯ จดัตัง้ขึน้เพ่ือสรา้งระบบสนับสนุนใหเ้กิดการพัฒนา

บุคลากร การวิจัย และบริการวิชาการด้านนโยบายสุขภาพอย่าง

เป็นระบบ ผ่านกลไกการประสานงานท้ังหน่วยงานภายในและ

ภายนอกในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของคณะฯ ไปสู่การเป็น

นโยบายสุขภาพท้ังในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือ

ให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง สมกับ

ปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน

ผลการด�าเนินงาน

1.	สร้างเสริมความเข้มแข็งของภารกิจต่าง	 ๆ	 ของ

คณะฯ

 1.1 สนบัสนนุการวิจยัภายในคณะฯ เพ่ือเปน็ตน้แบบ 

และนำาไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสุขภาพ

  ต้นแบบการตรวจคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมในคู่

สมรสก่อนการมีบุตร ได้รับทุนสนับสนุนร่วมจากศูนย์เพ่ือความเป็น

เลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) และโครงการ

พัฒนาศักยภาพประชากรไทยโดยสนับสนุนงบประมาณต้ังแต่ 

ปี 2560 - 2562 จนสามารถพัฒนาเป็น “ต้นแบบการบริการตรวจ

ยีนพาหะโรคพันธุกรรมหรือยีนด้อยท่ีแอบซ่อนอยู่ในประชากรไทย”  

ได้สำาเรจ็ในป ี2562 ซึง่เปน็การดำาเนนิการรว่มกันระหว่าง 3 สาขา

วิชา ได้แก่ อายุรศาสตร์ (อายุรศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาโรค

หัวใจ สาขาวิชาโรคมะเร็ง) สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเทคนิค

การแพทย์ โดยเก็บข้อมูลคู่สมรสจำานวน 180 คน (90 คู่) ซึ่งถือ

เปน็ฐานขอ้มลูพันธุกรรมทีจ่ำาเพาะตอ่ประชากรไทยในการชว่ยให้ 

แพทย์สามารถวินิจฉัยคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมได้อย่าง

ครอบคลุม ซึ่งถ้าคู่สมรสเป็นพาหะของโรคชนิดที่ตรงกันแล้วก็มี

โอกาสปอ้งกันการเกิดโรคในบตุรดว้ยเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร ์

อาทิเช่น การคัดกรองยีนโรคพันธุกรรมในตัวอ่อนจากเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธ์ุหรือเด็กหลอดแก้วที่สมบูรณ์ ก่อนย้ายกลับ

เข้าสู่โพรงมดลูกของมารดา นอกจากน้ียังสามารถช่วยในการ 

ตรวจพบการกลายพันธ์ุของโรคก่อนที่จะแสดงอาการ เช่น  

โรคเบาหวาน ทำาให้สามารถเขา้รบัการรกัษา และตดิตาม ปอ้งกัน

ภาวะแทรกซ้อนได้

ตัวอย่างผลงานที่ผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทาง

ปฏิบัติในระดับนโยบาย เช่น ผลงานวิจัย เรื่องการใช้เครื่องตรวจ

วัดโซเดยีมคลอไรดใ์นอาหารดว้ยตวัเองตอ่พฤติกรรมการบรโิภค

เกลือโซเดียมและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของผู้ป่วยโรค 

ความดันโลหิตสูงของ รศ.นพ. ธีรภัทร ย่ิงชนม์เจริญ สาขาวิชา 

โรคหัวใจ และ ผศ.นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ สาขาวิชาโรคไต  

ภาควิชาอายุรศาสตร ์ศกึษาพบว่า การใชเ้ครือ่งวัดปรมิาณโซเดยีม

ในอาหารสามารถชว่ยลดความดนัโลหิตขณะทีห่วัใจบบีตวัลดลง 

ปรมิาณโซเดยีมในปสัสาวะ 24 ชัว่โมงลดลง และความไวต่อการ

ได้รับรสเค็มดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลดังกล่าวสามารถ

นำาไปใช้สนับสนุนให้เกิดการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณโซเดียม

ในอาหารด้วยตนเองของงานโภชนาการ และร้านอาหารใน 

โรงพยาบาลท่ัวประเทศ ภายใต้โครงการโรงพยาบาลเค็มน้อย 

อร่อย (3) ดี ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 1.2 สร้างศักยภาพของบุคลากรในการเป็นนักคิด 

เชิงโยบายด้านสุขภาพ

  ศูนย์ฯ ตระหนักถึงศักยภาพของอาจารย์ ในการ

สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถนำามาใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพ 

ใหกั้บคนในสงัคม ดงันัน้เพ่ือเปน็การสง่เสรมิให้มอีาจารย์รุน่ใหม่

ที่ทำางานในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการบรรยายสร้างแรง

บันดาลใจ สร้างคุณภาพให้กับงานวิชาการ โดยเชิญวิทยากร 

เข้าร่วมบรรยายมาอย่างต่อเนื่อง สำาหรับปีนี้ได้รับเกียรติจาก

อาจารย์ในคณะฯ ที่มีผลงานเชิงนโยบายหรือการขับเคลื่อน

ชี้นำาสังคมเป็นท่ีประจักษ์ และวิทยากรท่ีเป็นนักคิดสร้างสรรค์

ประโยชน์ให้กับสังคมจากหน่วยงานภายนอก 

2.	การเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม	 และการสร้าง

เครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ

 ศูนย์ฯ ได้เป็นผู้นำาวิชาการในระดับนานาชาติด้าน

การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

โดยได้รับการทาบทามจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นหัวหน้า

ทีมในการประเมินความสำาเร็จของการป้องกันการแพร่เชื้อ HIV 

และซิฟิลิสจากมารดาสู่ทารกในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรีลังกา โดยท่ีประชุม Global Validation 

Committee for Elimination of Mother to Child Transmission 

of HIV and Syphilis นอกจากจะเป็นการสร้างความยอมรับจาก

สำานักงานองค์การอนามัยโลก ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(WHO SEARO) และหน่วยงานสาธารณสขุของประเทศศรลีงักา 
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ยังเป็นการสร้างโอกาสประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัย 

อีกด้วย 

ผลงานเด่น

บทบาทรามาธิบดีในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน 

วัยรุ่นของประเทศไทย

ในระยะ 7 - 8 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาการ 

ต้ังครรภ์ในวัยรุ่นอย่างรุนแรง มีจำานวนแม่วัยรุ่นปีละกว่า 130,000 คน  

โดยเฉพาะในปี 2553 - 2556 มีจำานวนวัยรุ่นหญิงอายุ 15 - 19 ปี  

ปีละกว่า 120,000 ราย คิดเป็นอัตรา 53 ต่อวัยรุ่น 1,000 คน  

ซึ่งคณะฯ ได้เป็นผู้นำาในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร่วมกับภาคีต่าง ๆ เช่น สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำานักอนามัย

เจริญพันธ์ุ กรมอนามัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุย์ กระทรวงศึกษาธิการ เปน็ตน้ โดยแสดงบทบาท

ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ

1. การสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในการให้

บรกิารเพ่ือปอ้งกนัการยตุกิารตัง้ครรภท่ี์ไมป่ลอดภัย โดยภาควชิา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

2. การศึกษาวิจัยรูปแบบการดำาเนินงานป้องกันและ

แก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับพ้ืนท่ี (มหิดลโมเดล และ

ศาลายาโมเดล โดย ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และ  

อ.พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)

3. การผลักดันให้ออกพระราชบัญญัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี พ.ศ. 2559 โดยศูนย์ฯ  

มีบทบาทเป็นกรรมาธิการวิสามัญและโฆษกคณะกรรมาธิการฯ 

เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว

4. การจัดประชุมระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ เพื่อ
สร้างความตื่นตัวของสังคมไทยต่อปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
โดยรามาธิบดเีปน็แกนนำารว่มกับภาคตีา่ง ๆ  มกีารจดัการประชมุ 
3 ครัง้ มผีูเ้ข้าประชมุท้ังส้ิน 5,200 คน โดยจะมผู้ีรว่มประชมุท่ีเปน็
นกัวชิาการ ผูร้บัผดิชอบจากกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง และผูป้ฏบิตังิาน
ด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากทุกจังหวัด

5. บทบาทในการประสานงานระดับชาติ โดยปัจจุบันมี 
ศ.พญ. สวุรรณา เรอืงกาญจนเศรษฐ ์เปน็ประธานคณะกรรมการ
ประสานยุทธศาสตร์ท้องวัยรุ่น ซึ่งมีบทบาทในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และเสริมสร้างศักยภาพภาคีต่าง ๆ

6. การเป็นผู้ให้คำาปรึกษาคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
อิสระเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัย
รุ่น ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการระดับชาติ เรื่อง การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีหน้าที่ให้คำาปรึกษา 
คณะกรรมการชาติและภาคียุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ระดับจังหวัด โดย 
คณะอนุกรรมการฯ ชดุน้ีม ีนพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เปน็ประธาน  
และ ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ เป็นรองประธาน

ผลการดำาเนนิการตา่ง ๆ  ดังกลา่วขา้งตน้ มสีว่นสรา้งความ
เข้มแข็งให้กับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ของประเทศ ทำาใหส้ถานการณ์ทอ้งวัยรุน่ลดปญัหาลง โดยขอ้มลู
ลา่สดุป ี2561 เหลอืเพียง 70,181 ราย (คดิเปน็อตัรา 35 ต่อวัยรุน่ 

1,000 คน) และมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

กล่ันกรองและผลักดันผลงานของคณะฯ ไปสู่ระดับ

นโยบาย และส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในการชี้นำานโยบาย

ดา้นสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง รวมท้ังประสาน แลกเปลีย่นเรยีนรู ้กับ

เครือข่ายองค์กรเกี่ยวกับนโยบายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ที่มาภาพ	:	https://hilight.kapook.com/view/183838
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการธนาคารชีวภาพส�าหรับ 
โรคมะเร็งแบบครบวงจร

“ธนาคารชีวภาพสำาหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร” 

(Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank) จัดตั้งข้ึน

ภายใต้ศูนย์เพ่ือความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ด้วยความร่วมมือ 

กับกลุม่สาขาวิชาเวชศาสตร์ปรวิรรต และสำานกังานวิจยั วิชาการ

และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งหวังให้เกิดการ

สนับสนุนทางด้านการศึกษาวิจัยเชิงลึกด้านโรคมะเร็ง เพ่ือเร่ง

พัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคแบบใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง 

ก่อประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวไทยท้ังในปัจจุบัน

และในอนาคต โดยในปัจจุบันมีผู้ป่วยใหม่ท่ีได้รับการวินิจฉัย

ว่าเป็นโรคมะเร็ง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น

จำานวนมากกว่า 3,500 รายต่อปี ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งจัดอยู่

ในกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมท้ังแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง

แบบการแพทย์แม่นยำา จำาเป็นต้องใช้หลักฐานทางการแพทย ์

ทีไ่ด้จากการศกึษาวิจยัในระดบัคลนิิก ร่วมกับการศกึษาวิจยัระดับ

พยาธิโมเลกุลโดยใช้ตัวอย่างทางคลินิกจากผู้ป่วยมะเร็งในห้อง 

ปฏิบตักิาร ดงัน้ันการจดัตัง้ธนาคารชวีภาพสำาหรบัโรคมะเรง็แบบ

ครบวงจร เพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บตัวอย่างทางคลินิกที่เหลือจาก 

ขั้นตอนการวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบแช่แข็งในระยะยาว  

ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกท่ีได้จากทะเบียนมะเร็ง

รามาธิบดีท่ีเชื่อมต่อกันโดยตรง จึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสำาคัญ

ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการวินิจฉัยและ

รักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ให้กับผู้ป่วยชาวไทยได้รวดเร็วข้ึนใน

อนาคต ท้ังยังสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยเชิงลึกทางพยาธิ

โมเลกุลโรคมะเร็งแบบสหสาขาอีกด้วย 

ผลการด�าเนินงาน

การดำาเนินการของธนาคารชีวภาพสำาหรับโรคมะเร็ง 

แบบครบวงจร สามารถแบ่งได้เป็น 2 เฟส 

โดยในเฟสที่ 1 ได้เริ่มต้นเก็บตัวอย่างทางคลินิกจาก 

ผู้ป่วยท่ียินยอมเข้าโครงการรายแรกในช่วงกลางปี 2557 จนถึง

ปัจจุบันมีจำานวนชิ้นเนื้อมะเร็งสด ชิ้นเนื้อปกติ องค์ประกอบของ

เลอืด และสารคดัหลัง่ต่าง ๆ  ทีเ่หลอืจากข้ันตอนการวินจิฉยัรกัษา

มะเร็งของผู้ป่วย ซึ่งแช่แข็งไว้รวมกันมากกว่า 16,000 ตัวอย่าง 

จากผู้ป่วยกว่า 2,000 ราย โดยมีแพทย์สาขาต่าง ๆ เข้าร่วมช่วย

เก็บจาก 8 ภาควิชา งานวจิยัสำาคญัภายหลงัจากธนาคารชวีภาพ

เกิดขึ้น คืองานวิจัยเพ่ือหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำาหรับโรคมะเร็ง 

(cancer biomarker) และผลงานวิจัยสำาคัญคือการค้นพบตัว

บ่งชี้การเกิดมะเร็งร่วมตำาแหน่งที่ 2 ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ 

ลำาคอ เป็นครั้งแรกในโลก 
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ส่วนการดำาเนนิงานในเฟสที ่ 2 น้ัน ทางโครงการฯ ได้นำา

เซลล์ท่ีได้จากชิ้นเนื้อมะเร็งสดของผู้ป่วยมาพัฒนาต่อยอดเป็น

โมเดลออร์แกนอยด์มะเรง็ (cancer organoid) ลกัษณะเป็นสามมติิ

เหมอืนก้อนเนือ้เย่ือจำาลองขนาดเลก็และสามารถคงคณุสมบติัทาง

ชวีวิทยาได้ใกล้เคียงกบัเนือ้เย่ือมะเรง็ในผูป่้วยจรงิ ออร์แกนอยด์ 

ถูกใช้เป็นโมเดลของโรคมะเร็งเพ่ือศึกษากลไกการเกิด และ

ติดตามการดำาเนินโรค รวมถึงการตอบสนองต่อการรักษาวิธี

ต่าง ๆ โดยสามารถใช้เป็นโมเดลในการทดสอบประสิทธิภาพ

ของตวัยาแทนตวัผูป่้วย การใช้โมเดลมะเรง็ออร์แกนอยด์สามมติิ 

เพ่ือทำานายการตอบสนองต่อยาของผู ้ป่วย จะช่วยส่งเสริม

ความสำาเร็จในการรักษามะเร็งแบบการแพทย์แม่นยำา ซึ่งทาง 

โครงการฯ มคีวามร่วมมอืด้านการวิจยัเพ่ือการค้นพบตัวยาใหม่ ๆ   

ร่วมกับศูนย์เพ่ือความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

ภาพที่	1	งานแถลงข่าว	“ธนาคารชีวภาพสำาหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร	ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง”	 
วันที่	13	พฤษภาคม	2562

ส่ิงท่ีท้าทายท่ีสุดของการสร้างโมเดลมะเร็งออร์แกนอยด์

สามมิติคือ การค้นหาสูตรนำ้ายาเล้ียงเซลล์ซึ่งสามารถกระตุ้น

การเจริญเติบโตของออร์แกนอยด์ นำ้ายาสำาหรับออร์แกนอยด์

ของมะเรง็แต่ละชนิดมสีตูรท่ีแตกต่างกัน ทีมวิจยัได้ประสบความ

สำาเร็จในการคิดค้นสูตรนำ้ายาและระบบการเลี้ยงเซลล์สำาหรับ

การผลิตออร์แกนอยด์จากเน้ือเย่ือมะเร็งจอประสาทตาของ 

ผูป่้วยเดก็ทีเ่ก็บในธนาคารชวีภาพฯ ทำาให้ประเทศไทยเป็นทีแ่รก

ในโลกที่มีการสร้างโมเดลออร์แกนอยด์ของมะเร็งจอประสาทตา 

สำาเร็จ ท้ังน้ี ทางธนาคารชีวภาพฯ ยังผลิตและเก็บสะสม 

ออร์แกนอยด์ของมะเรง็หายากและมะเรง็ทีพ่บได้บ่อยชนดิอืน่ ๆ  

อีกด้วย ได้แก่ ออร์แกนอยด์มะเร็งสมองในเด็ก ออร์แกนอยด์

มะเรง็เต้านม ออร์แกนอยด์มะเรง็ลำาไส้ใหญ่ โดยได้ปรบัสตูรนำา้ยา 

เล้ียงเซลล์ให้มีราคาถูกลงและเหมาะสมกับเน้ือเย่ือมะเร็งของ

ผู้ป่วยไทย โมเดลออร์แกนอยด์มะเร็งสามมิติท่ีถูกสร้างขึ้น 

และเก็บในธนาคารชีวภาพฯ น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและ 

การวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยมะเร็งของประเทศในอนาคต
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการจัดท�าแผงจีโนมอ้างอิง 
ของประชากรไทย

ปัจจุบันมีเพียง 2 ประเทศในแถบอาเซียน คือประเทศ

สิงคโปร์ และประเทศเวียดนามท่ีมีข้อมูลรหัสพันธุกรรมบรรจุ

ในฐานข้อมูลของโครงการ 1,000 Genome Project ที่เรา 

สามารถดาวนโ์หลดมาใชง้านได ้ดงัน้ันจงึมคีวามจำาเปน็อย่างย่ิง

ที่ประเทศไทยควรต้องเร่งรีบจัดทำา Reference Genome Panel 

ของประชากรไทยเองอย่างเร่งด่วนเพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้กับการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านจีโนมทางการแพทย์และ

สขุภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัในการเปน็ Medical 

Hub ในภูมิภาคนี้

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ได้รับทุนบูรณาการทางการ

แพทย์ เพ่ือดำาเนินการโครงการจัดทำาแผงจีโนมอ้างอิงของ

ประชากรไทย (Thai Reference Genome Panel) มวีตัถุประสงค์

เพ่ือถอดรหัสทั้งจีโนมของประชากรไทยจาก 4 ภูมิภาคใน 

ราชอาณาจกัรไทย เพ่ือจดัทำาแผงจโีนมอา้งองิของกลุม่ประชากร 

(Reference Genome Panel) สำาหรับระบุลักษณะของความ

หลากหลายทางพันธุกรรมอันจะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา 

จีโนมทางการแพทย์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการให้บริการ

ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมในประเทศ และมีเป้าหมายให้

สามารถนำาข้อมูลแผงจีโนมอ้างอิงของกลุ่มประชากรมาใช้เป็น 

กลุ่มอ้างอิงและกลุ่มควบคุม เพื่อหาตำาแหน่งกลายพันธุ์ที่ก่อโรค

เพ่ือการปอ้งกัน และรกัษา หรอืเพ่ือปรบัเปลีย่นวิถีการดำาเนินชวิีต 

(life style) เพ่ือให้มสีขุภาพและความกินดีอยูท่ี่ดขีึน้ (enhancing 

health & wellness) รวมถึงเพื่อพัฒนาชุดตรวจจีโนไทป์ทั้งจีโนม 

(Whole-Genome Genotyping) ราคาประหยัด โดยไมต่อ้งทำาการ

ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม 

โครงการจัดทำาแผงจีโนมอ้างอิงของประชากรไทย เน้น

กลุ่มผู้สูงวัยสุขภาพดี (Healthy aging cohort) อายุเฉลี่ย 60 ปี  

จากอาสาสมัครพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและครอบครัว 

(Electricity Generating Authority of Thailand: EGAT) จำานวน 

1,000 คน เนือ่งจากเปน็กลุม่อาสาสมคัรทีม่ขีอ้มลู digital health 

records ย้อนหลงั 15 - 20 ป ีและเก็บตอ่ไปขา้งหน้าอกีไมน้่อยกว่า  

10 ปี โดยสามารถเชื่อมโยงกับโครงการย่อย 15 โครงการท่ีมี

ทีมแพทย์ผู้ทำาวิจัยในโรคน้ัน ๆ หรือปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ  

กว่า 30 ท่าน ท่ีดำาเนินการอยู่ อันจะเกิดผลประโยชน์ต่อวงการ

การศึกษา การวิจัยและการให้บริการด้านชีววิทยาศาสตร์  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ท้ังต่อประเทศไทย 

และนานาชาติ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพ่ือสรรค์

สร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ สำาหรับการเป็น Medical Hub  

ในภูมิภาคนี้ 

ในปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดทำาแผงจีโนมอ้างอิง

ของประชากรไทย อยู่ระหว่างดำาเนินการถอดรหัสพันธุกรรม

ประชากรไทยท้ังจีโนม คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2564 สำาหรับ

แผนการดำาเนินงานในระยะต่อไป คือ วิเคราะห์ข้อมูลความ

หลากหลายทางพันธุกรรม และจดัทำาฐานขอ้มลูแผงจโีนมอา้งองิ

ประชากรไทยต่อไป
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โครงการ “การขับเคลื่อน 
เชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า
ของประเทศไทย”

ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  

ให้เกียรตศินูย์วิจยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคุมยาสบู (ศจย.)  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

เป็นคณะทำางานพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมการนำาเข้า

บุหรี่ไฟฟ้า ตามคำาสั่งกรมการค้าต่างประเทศที่ 316/2561 โดย

ให้เสนอข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุหร่ีไฟฟ้า เพ่ือประกอบประเด็นเรื่อง

มาตรการ “ห้ามนำาเข้า” บุหร่ีไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ศจย. 

ได้จัดตั้งคณะทำางาน เรื่อง บุหร่ีไฟฟ้าเพ่ือทบทวนวรรณกรรม

และติดตามประเด็นปัญหาผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าจากท่ัวโลก  

เพ่ือสนับสนุนนโยบายเพ่ือการคงไว้ซึ่งการห้ามนำาเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 

อันเป็นมาตรการที่ดีท่ีสุดเพ่ือการคุ้มครองสุขภาพของคนไทย  

โดยมีข้อเสนอแนะจากโครงการฯ ดังนี้

1. กระทรวงพาณิชย์ สมควรคงไว้ซึ่งมาตรการห้าม  

“นำาเข้า” บุหรี่ไฟฟ้าเช่นเดิม เพราะเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการ

คุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทย

โครงการบริหารยาเคมีบ�าบัด 
ทางหลอดเลือดด�าส่วนกลางที่บ้าน  
(Home Chemotherapy RAMA  
Model : HCRM)

อุบัติการณ์โรคมะเร็งมีอัตราเพ่ิมข้ึนและจำานวนผู้ป่วย

ท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  

แต่โรงพยาบาลมีข้อจำากัดของสถานท่ีและจำานวนเตียงบริการ 

ผู้ป่วยในมีจำากัด ทำาให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่ีรับยาเคมี

บำาบัดแบบผู้ป่วยในล่าช้า ไม่สามารถเข้ารับการรักษาตรงตามเวลา

ท่ีกำาหนด ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการรักษาลดลง ผู้ป่วยและ

ญาติเกิดความเครียด วิตกกังวลถึงความไม่แน่นอนของการรักษา  

ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต

โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีการพัฒนาระบบบริการแบบใหม่  

ภายใตช้ือ่ทีเ่รยีกว่า โครงการบรหิารยาเคมบีำาบดัทางหลอดเลอืด

ดำาส่วนกลางท่ีบ้าน (Home Chemotherapy RAMA Model :  

HCRM) โดยคำานึงถึงความปลอดภัยในการบริหารยาและ 

คงประสทิธิภาพของการรกัษา เพ่ือเปน็ทางเลือกสำาหรบัผูป้ว่ยใน

การลดคา่ใชจ้า่ย ชว่ยสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยและญาตใิชช้วิีตประจำาวัน 

ใกล้เคียงกับปกติมากท่ีสุด สำาหรับผู้ป่วยบางคนสามารถ 

ไปทำางานได้ในขณะรับยาเคมีบำาบัด

โครงการบริหารยาเคมีบำาบัดทางหลอดเลือดดำา 

ส่วนกลางท่ีบ้าน ช่วยให้ประชาชนได้รับการบำาบัดตรงตามรอบ

ของการรกัษาครบ 100% (จากศนูย์ขอ้มลูทะเบยีนมะเรง็รามาธิบด ี

2556 - 2557) และได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ  

ระดับดีเด่น ประเภทการพัฒนาการบริการ ประจำาปี พ.ศ. 2560  

และยังถือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบการบริการยาเคมีบำาบัดทาง

หลอดเลอืดดำาทีบ่า้น ชว่ยประหยัดงบประมาณ ลดการครองเตยีง

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย

2. แจ้งสถานทูตสายการบินทุกสายท่ีเดินทางเข้า
ประเทศไทย ให้ทราบว่าประเทศไทยมีการห้ามนำาเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 

3. ประสานงานกับกรมศุลกากร ในการตรวจจับการนำาเข้า 
บุหรี่ไฟฟ้า

4. ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการให้ความรู้ 
แก่ประชาชน ถึงเหตุผลและความจำาเป็นของการควบคุมบุหรี่
ไฟฟ้าในประเทศไทย

และมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

1. ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงสาธารณสุข ขานรับการคงไว้ซึ่งมาตรการห้ามนำาเข้า
บุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย 

2. ศจย.ส่งเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายแด่กรมการค้า 
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือการคงไว้ซึ่งมาตรการ 
ห้ามนำาเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

3. ศจย.จัดทำารายงานกลยุทธ์ของกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าของ
ประเทศไทยเสนอต่อองค์การอนามัยโลก

4. เผยแพร่งานวิจัยจากการสังเคราะห์สู่ภาคีเครือข่าย
และสาธารณะเพ่ือสนับสนุนการคงไว้ซึง่มาตรการห้ามนำาเขา้บหุรี่
ไฟฟ้าของประเทศไทย
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โครงการถอดรหัสพันธุกรรมยีน 
ทางเภสัชพันธุศาสตร์ ในอาสาสมัคร

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์ 

ในอาสาสมัคร จำานวน 1,500 คน จากประชากรภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลางและยุโรปใต้

ความร่วมมือภายใต้เครือข่ายเภสัชพันธุศาสตร์ระดับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อให้เกิดงานวิจัยระดับ

นานาชาติทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม ลาว 

เมียนมา ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา รวมถึงประเทศเนปาล ภูฏาน 

กรีซ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศ

เอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและยโุรปใต ้ในการถอดรหสัพนัธกุรรม

ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

ชว่ยเพ่ิมความปลอดภยัและประสทิธิผลในการรกัษาให้กับผูป้ว่ย

และมีความคุ้มค่าทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ 

วัตถุประสงค์

1. จำาแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของ 100 ยีน

เภสชัพันธุศาสตร ์(pharmacogenes) ท่ีเก่ียวข้องกบัประสทิธิผล

ของการรกัษาและอาการไมพึ่งประสงคท์ีม่คีวามสมัพันธ์กับเภสชั

จลนศาสตร์ของยาในประชากรชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

โดยใช้ Riken’s design 100 Pharmacogenes-NGS panel 

เป็นเกณฑ์

2. สร้างแนวทาง (guideline) การใช้ยาที่นำาข้อมูลทาง
เภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในการตัดสินใจในการรักษาสำาหรับ
ประชากรชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. ประเมินความคุ้มค่าของการตรวจยีนท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4. ขยายผลของประโยชน์จากงานวจิยัเภสชัพันธุศาสตรน้ี์ 
ไปสู่งานด้านจีโนมสาธารณสุข (Public Health Genomics)  
ผ่านการจัดการประชุม สัมมนา ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ

เป้าหมาย

องค์ความรู้ท่ีได้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดหน่วยบริการทาง
เภสัชพันธุศาสตร์ท่ีจะช่วยพัฒนาให้การรักษาผู้ป่วยด้วยยา 
มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

สรุปผลการด�าเนินงานที่ได้รับ

โครงการฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการถอดรหัส
พันธุกรรมยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์ คาดว่าจะสามารถนำาเสนอ
ผลการดำาเนินงานขั้นต้นได้ปี 2563

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1. ถอดรหัสพันธุกรรมยีน HLA 

2. วิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของ 
100 ยีนเภสัชพันธุศาสตร์

3.  วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจ
ยีนเภสัชพันธุศาสตร์
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ก้าวต่อไป
ของรามาธิบดี
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การเปิดการเรียนการสอนในระดับพรีคลินิก

ตามท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตร ี

ให้ดำาเนินโครงการ “พัฒนารามาธิบดสีูค่ณะแพทยศาสตร์ชัน้นำาในเอเชยี” เมือ่ พ.ศ. 2553 

เพ่ือเป็นการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันการแพทย ์

จกัรนีฤบดนิทร์” เพ่ือทำาหน้าทีเ่ป็นโรงพยาบาลรฐัขนาดใหญ่ในภาคตะวนัออก และทำาให้

เกิดความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาแพทยศาสตร์ สร้างบัณฑิตท่ีมีพหุศักยภาพและ 

เป็นผู้นำาที่สามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สุขภาวะที่ดีขึ้นของสังคมไทย

เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการศึกษาแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างบูรณาการ และ

สามารถบ่มเพาะความเป็นผูน้ำาของนักศกึษาแพทย์ คณะฯ จงึดำาเนนิแผนการในการจดัการ

เรยีนการสอนในระดบัพรคีลนิกิอย่างเตม็รปูแบบภายในสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์  

โดยมีความมุ่งหวังเพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในสถาบันฯ มีความใกล้ชิด

กับอาจารย์ และมคีวามผกูพันกับคณะฯ ทำาให้เกิด campus life ท่ีด ีตัง้แต่เป็นนกัศึกษา

แพทย์ปี 2 ถึงปี 6 โดยได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2563 โดยปรับให ้

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทำาหน้าท่ีบริหารจัดการและดำาเนินการเรียน 

การสอนในรายวิชาระดับพรีคลินิก

2. ขออนมุตัแิละดำาเนินโครงการอาคารปรคีลนิกิและศนูย์วิจยั สถาบนัการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์ โดยเริ่มดำาเนินการต้ังแต่ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 เป็นอาคารสูง 7 ชั้น

อยู่ในโซนการศึกษา พื้นที่รวม 51,111 ตารางเมตร ประกอบด้วย ส่วนการเรียนการสอน 

พรีคลินิก ทั้งห้องการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ ส่วนศูนย์การวิจัย มีห้องปฏิบัติ

การวิจัย ศูนย์วิจัยทางคลินิก และส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วย สำานักงานธุรการ ห้องทำางาน

อาจารย์ และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนการศึกษา 

ภาพที่	1	อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย



รายงานประจ�าปี 2562

119

3. เตรียมความพร้อมของการสรรหาบุคลากรทั้งในส่วน
ของการศึกษาและการวิจัยพื้นฐาน เพื่อรองรับการเรียนการสอน
ของนักศึกษาแพทย์ในระดับพรีคลินิก โดยมีอัตราบุคลากร 135 
อัตรา เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 35 อัตรา

4. ขออนมุตัเิพ่ือดำาเนนิโครงการก่อสร้างอาคารกายวภิาค
ทางคลินิก เป็นอาคารสูง 7 ชั้นอยู่ในโซนการศึกษา เพ่ือเป็น
สถานที่สำาหรับการเรียนการสอนด้านกายวิภาคและประสาท
วิทยาศาสตร์ และมี soft cadaver lab เพ่ือการเรียนการสอน 
ในระดับแพทย์ผู ้ เ ช่ียวชาญ ตลอดจนเป ็นท่ีทำาวิจัยด ้าน 
Bioengineering และจัดสถานที่ไว้เป็น Maker room คาดว่าจะ
เริ่มดำาเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563

3. การสรรหาอาจารย์ในระดับพรีคลินิก ณ วันที่ 1 
กันยายน 2562 มอีาจารย์พรคีลนิิกสงักัดโรงเรยีนแพทย์รามาธิบดี 
จำานวน 16 ท่าน

4. โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลนิกิ อยู่ระหว่าง 
นำาเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติ หากได้รับอนุมัติงบประมาณ  
จะเริม่ดำาเนินการก่อสร้างในต้นปี พ.ศ.2563 ซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ 
พร้อมใช้งานในปี พ.ศ.2566

ผลงานเด่น

หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ มีลักษณะเด่น คือ จัดให้
มีรายวิชาใหม่เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือเพ่ิมทักษะการวิจัย ต้ังแต่ 
ชัน้ปี 1 ถึงปี 6 และเมือ่จบการศึกษา คาดหวงัให้นักศกึษาสามารถ
ผลติผลงานวิจยัได้อย่างน้อยเป็นรายกลุม่ ปรบัรายวิชาในชัน้ปีที ่2 
และ 3 ให้มลีกัษณะทีเ่ป็นการเรยีนแบบบรูณาการในระบบต่าง ๆ   
ของร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ  
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ไตและระบบขับ
ปัสสาวะ ระบบโลหิตและนำา้เหลอืง ระบบทางเดนิอาหาร ตบั และ
ทางเดนินำา้ด ีระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสบืพันธ์ุ และระบบกล้ามเนือ้  
กระดูก และผิวหนัง จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อ
นักศึกษา 5 คน ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 และติดตามนักศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานและได้รับ
ประสบการณ์ทางคลินิกต้ังแต่ในชั้นพรีคลินิก ตลอดจนเป็น 
แบบอย่างด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ ปรับการเรียน 
พ้ืนฐานทางคลนิกิอย่างต่อเนือ่งในชัน้ปีท่ี 2 และ 3 โดยจดัรายวชิา
พื้นฐานทางคลินิก 1 และ 2 (Clinical Foundations of Medicine 
I and II) เป็นการเรียนแบบระยะยาวทั้งปี

อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย นอกเหนือจากห้องเรียน
และห้องปฏบิติัการต่าง ๆ  แล้ว จะจดัให้ม ีClinical Performance 
Center เป็นสถานท่ีสำาหรบัเรยีนรูทั้กษะหัตถการต่าง ๆ  ทางคลนิกิ 
ประกอบด้วยหุ่นจำาลองต่าง ๆ และสถานที่จำาลองสำาหรับปฏิบัติ
งานทางคลินิก เช่น ห้องตรวจผู้ป่วย ห้องผ่าตัด ซึ่งนักศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้เสมือนจริง ภายใต้การควบคุมชี้แนะอย่าง
ใกล้ชิดของอาจารย์

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1. ดำาเนินการให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฉบับ
ปรับปรุง ได้รับการรับรองจากแพทยสภา และสามารถใช้กับ
นักศึกษาแพทย์ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2. สรรหาอาจารย์ในระดับพรีคลินิกให้ได้ตามแผนงาน 
ที่วางไว้

3. เมื่ออาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัยก่อสร ้างเสร็จ
ตามแผน นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่ จะเข้ามาใช้อาคารนี้ใน
การเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2564 จะทำาให้
สถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์ เป็นโรงเรยีนแพทย์ชัน้นำาตามที่
คาดหวังไว้

ภาพที่	2	สถานที่ตั้งอาคารกายวิภาคทางคลินิก

ภาพที่	3	ความคืบหน้าอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย 
ณ	วันที่	10	กันยายน	2562

ผลการด�าเนินงาน 

1. หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2563  
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำาส่วนงาน เพ่ือนำาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม 2562 หากได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล จะดำาเนินการขอการรับรอง 
จากแพทยสภา เพ่ือให้สามารถใช้กับนักศึกษาท่ีจะเข้าศึกษาใน 
ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

2. โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย ณ วันท่ี 1 
กันยายน 2562 ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 45.64 (หากรวมงาน
เตรียมการจะเป็นร้อยละ 64) คิดเป็นงวดงาน 23 งวดงาน จาก
ทั้งหมด 36 งวดงาน คาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จในเดือน
กรกฎาคม 2563 ตามแผนงาน
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ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ 
แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ โดยมีพันธกิจสอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีในด้านการดูแลสุขภาพและการบริการ

วิชาการ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนำาไปสู่การสร้าง

ต้นแบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

อย่างครบวงจร โดยการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และการให้บริการ

ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์	

1. เพ่ือเปน็ตน้แบบในการใหก้ารดแูลผูส้งูอายุและผูป้ว่ย

ระยะท้าย

2. เพ่ือฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัคร และ 

ผู้ดูแลในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย

3. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมแบบ

บูรณาการสหสาขา ที่นำาไปสู่การสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาวะ 

ผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างครบวงจร

ผลการด�าเนินงาน

ดำาเนินการสร้างเครือข่าย การจัดการฝึกอบรม คู่ขนาน

ไปกับการก่อสร้างศูนย์ฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร

ภายในและภายนอกคณะฯ ท่ีมีความสนใจร่วมงานกับศูนย์ฯ  

ในอนาคต โดยมีกิจกรรมที่ดำาเนินการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเส่ือม

แบบครบวงจร (Comprehensive Dementia Care: CDC) รว่มกับ 

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วย

สมองเสือ่ม มวัีตถุประสงคเ์พ่ือสรา้งระบบการดแูลผูม้ภีาวะสมอง

เสื่อมทั่วประเทศครอบคลุม 12 เขตพ้ืนท่ี และกรุงเทพมหานคร 

ต่อยอดจากโครงการต้นแบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบ

ครบวงจรใน 4 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา และ

สรุาษฎรธ์านี ศูนย์ฯ มบีทบาทสนบัสนุนดา้นการพัฒนาศกัยภาพ

และทักษะการดูแลให้กับบุคลากรสุขภาพ โดยการจัดอบรม

เรื่องการทำากลุ่มสนับสนุน การให้คำาปรึกษา และการดูแลรักษา 

ผู้มีภาวะสมองเสื่อม มีผู้เข้าร่วมจำานวน 500 คน 

2. การจัดโครงการ Dementia Friendly Hospital: DFH  

ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 จำานวน 6 รุ่น ให้กับ 

พยาบาลและบุคลากรท่ีให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี  

ให้มีความรู้เรื่องโรคสมองเส่ือม การดูแลและจัดการอาการ 

ท่ีสำาคัญ ผลลัพธ์ท่ีได้รับคือ ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึง

ความสำาคญัในการดแูลผูป้ว่ยกลุม่น้ี และขอ้คดิเหน็จากกิจกรรม

กลุม่ เกิดแนวคดิการพัฒนางานของหนว่ยงานเพ่ือทีจ่ะตอบสนอง 

ต่อผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม

ภาพที่	1	โครงการพัฒนาระบบการดูแล 
ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร

3. การจัดอบรมให้ กับพยาบาลของโรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ทีมพยาบาลที่ปฏิบัติงาน

ในคลินิกผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ัวไป เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการทำางานใหบ้รกิารผูป้ว่ยสงูอายุ ซึง่พบว่าผูเ้ขา้อบรม

มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดต่อการอบรมร้อยละ 97.5 และ

ขอให้ศูนย์ฯ ดำาเนินการฝึกอบรมต่อเนื่องในปีต่อไป

ภาพที่	2	การจัดโครงการ	Dementia	Friendly	Hospital
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4. การร่วมจัดนิทรรศการ “สร้างสุขท่ีปลายทาง ปีท่ี2”  

ระหว่างวันท่ี 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา  

บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

โดยสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีการจัดกิจกรรม 

เช่น การให้สมุดโน้ต “10 สัญญาณสมองเสื่อม” แผ่นพับการ

ฝึกสมาธิและการใส่ใจเพ่ือชะลอความเสื่อมของความจำาแก่

ประชาชนที่สนใจ โดยมีผู้เยี่ยมชมประมาณ 100 คน 

5. โครงการที่พักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร 

(Senior Housing) ศูนย์ฯ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบด ีเขา้รว่มเปน็คณะกรรมการบรหิารโครงการ

ที่พักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Housing)  

มีผู้รับผิดชอบหลัก คือกรมธนารักษ์ และบูรณาการความร่วมมือ 

กับหนว่ยงาน อาทิ กรมกจิการผูส้งูอายุ กรมบญัชกีลาง สำานักงาน

ประกันสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบในการออกแบบสถาปัตยกรรม

ที่เหมาะสมกับสรีระและประโยชน์ใช้สอยสำาหรับผู้สูงอายุไทย 

โดยเบื้องต้น ศูนย์ฯ ได้มีส่วนกำาหนดขอบเขตการออกแบบ

สถาปัตยกรรมแบบ Universal design และร่วมกำาหนด 

หลกัเกณฑ์การบรหิารจดัการ เพ่ือใหเ้ปน็ตน้แบบดา้นการบรหิาร

จัดการที่พักอาศัยและชุมชนสำาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ 

และการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย โดยมีแผนจัดทำาหลักสูตร  

รวมถึงการขยายแผนงานอบรมลงไปในระดับชุมชน และเริ่มให้ 

การบริการรักษาและส่งเสริมป้องกัน ดังนี้

1.	การบริการวิชาการ:	งานฝึกอบรม

 1.1 จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

 1.2 ร่างหลักสูตรและจัดอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

ภาวะสมองเส่ือมให้กับบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี ครู

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

(กศน.) เภสัชกร บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำากัด และ 

ผู้ดูแล Nursing Home 

 1.3 จัดทำาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (4 เดือน  

สำาหรบัพยาบาล) รว่มกับโรงเรยีนพยาบาลรามาธิบด ี(อยู่ระหว่าง

รอการตอบกลบัจากสำานักงานกองทนุสนบัสนุนการวิจยั (สกว.)) 

โดยเริ่มจัดอบรมหลังการรับรองหลักสูตร

 1.4 ร่างหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

2.	การวิจัย:	Care	Model	with	Health	Promotion	&	

Prevention	

 2.1 โครงการ CDC เขตกรุงเทพมหานคร (ติดตาม)

 2.2 เตรียมการโครงการ CDC ต.บางปลา อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ

3.	การบริการสุขภาพ	 :	 เปิดคลินิกผู้ป่วยนอกท่ี	

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 3.1 เริ่มเปิดคลินิกผู้สูงอายุ 

 3.2 เริ่ม Day Care กลุ่มผู้มีภาวะสมองเสื่อม

 3.3 เตรียมการ Day center ส่งเสริมป้องกันสำาหรับ 

ผู้สูงอายุ

ภาพที่	3	การจัดอบรมให้กับพยาบาล 
ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา

ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีอยุธยา มีเน้ือท่ี  

2.3 ไร่ ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ Airport Rail Link 

ผลการด�าเนินงาน

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดใีห้ความสำาคญั

กับการสร้างความย่ังยืน คณะฯ ได้ดำาเนินการสำารวจพ้ืนท่ีและ

อาคารเดมิ ศกึษาการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ ศกึษารปูแบบอาคารต่าง ๆ   

ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด และศึกษาการใช้ประโยชน์

พื้นที่อาคารต่อสังคม ซึ่งมีแนวคิดโดยสรุป ดังนี้

1. เน้นการดูแลสุขภาพลักษณะผู้ป่วยนอกด้วยวิธีการ

ป้องกันแทนที่การรักษา คือการสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริม

ป้องกันโรค และการตรวจสุขภาพ เพ่ือค้นหา ป้องกันความ 

ผิดปกติของร่างกายตั้งแต่ระยะแรก และสร้างต้นแบบของ 

การดูแลสุขภาพ 

2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ โดยการบูรณาการ

ภาคส่วนต่าง ๆ ของคณะฯ รวมท้ังเกิดการดูแลสุขภาพแบบ 

ครบวงจร คือการส่งเสริมป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูและ 

การสร้างเสริมสุขภาพ

3. การมีรายได้คืนกลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี เพ่ือให้คณะฯ มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองอย่าง

ย่ังยืนและนำาไปสู่การเพ่ิมผลประโยชน์ต่อสังคม โดยนำาไป

สนับสนุนการดำาเนินงานของคณะฯ ให้เกิดผลการดำาเนินการ 

ท่ีเป็นเลิศในทุกพันธกิจ ท้ังการเรียนการสอน การสร้างผลงาน 

วิจัยท่ีมีผลกระทบสูง การดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร โดยเฉพาะ

การดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี วิทยาเขตพญาไทและสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์

4. มีตัวอย่างศูนย์และโครงการ ดังน้ี

 4.1 ศูนย์การรักษาภาวะมีบุตรยาก (IVF Center) 

 4.2 ศูนย์สุขภาพใจ

 4.3 โครงการศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง 

 4.4 โครงการศูนย์การฉายแสงยูวี (Phototherapy 

Center)

 4.5 โครงการศนูย์สขุภาพเสน้ผมและหนงัศรีษะ (Hair 

& Scalp Wellness) 

 4.6 โครงการศนูย์เลเซอร ์ศลัยกรรมผวิหนัง (Aesthetic 

Laser Surgery Center)

 4.7 ศูนย์รังสีวิทยา

แผนการด�าเนินงานในอนาคต

ดำาเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารของศูนย์การ

แพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา 24 ชั้น ใต้ดิน 6 ชั้น พ้ืนท่ีประมาณ 

35,000 ตารางเมตร และทำาทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS และ 

Airport Rail Link 

ภาพที่	1	พื้นที่ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา ภาพที่	2	แผนที่ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา

รามาธิบดี
ศรีอยุธยา
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2507 รัฐบาลได้วางนโยบายหลักในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 1 ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2507 - 2509 

ใหม้กีารผลติแพทย์และพยาบาลเพ่ิม เมือ่วันท่ี 25 มถุินายน 2508  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน

นามว่า “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” และ

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีเมือ่วันท่ี 27 กรกฎาคม  

2508 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2508 ได้เสด็จพระราชดำาเนิน

ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก และได้เสด็จ

พระราชดำา เนินทรงประกอบพิธี เปิดคณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 

2512 เวลา 15.00 น.

ในช่วงการก่อต้ัง พ.ศ. 2508 - 2512 ศ.นพ. ชัชวาล  

โอสถานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้นปฏิบัติ

หน้าที่รักษาการคณบดี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2512 สภามหาวิทยาลัย

มหิดล ได้แต่งตั้งให้ ศ.นพ. อารี วัลยะเสวี ดำารงตำาแหน่งคณบดี

ทา่นแรก คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยั

มหดิล เปน็คณะแพทยศาสตรล์ำาดบัทีส่ีข่องประเทศไทย มพัีนธกิจ 

หลักในด้านการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และการพยาบาล  

ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ และให้การรักษาพยาบาล 

ตลอดจนการสรา้งสรรคง์านวิจยั จนไดร้บัการยอมรบัว่าเปน็ผูน้ำา

ในระดับประเทศและภูมิภาค ผลงานวิจัยหลายเรื่องได้นำาไปใช้

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ผลงานทางด้านสร้างเสริม 

สุขภาพ มีความโดดเด่นจนได้รับการยอมรับโดยท่ัวไปว่าเป็น 

คณะแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพชั้นนำา
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ต่อมาคณะฯ ดำาเนินการจัดตั้งสถาบันการแพทย์จักรี- 

นฤบดินทร์ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรม-

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ระดับ

โรงเรียนแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให้การดูแลรักษา

ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่ในพ้ืนท่ี

เดียวกัน รวมทั้งประชาชนในจังหวัดชายฝั่งตะวันออก ซึ่งได้

รับพระราชทานชื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อันเป็น

สร้อยพระนามของพระองค์ โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำาเนนิทรงประกอบพิธีวางศลิาฤกษ ์เมือ่วันที ่19 กันยายน  

2555 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรี- 

นฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ขนาดพื้นที่

เมื่อเริ่มก่อตั้งมีพ้ืนที่ 37 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ต่อมา 

ได้มีการแลกเปล่ียนท่ีดินในซอยลาดพร้าว 71 บริจาคโดย

ท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ  อัมพรไพศาล กับที่ดินของ

กรมประชาสงเคราะห์ จำานวน 3 ไร่ 2 งาน เพ่ือก่อสร้างอาคาร

สวัสดิการและวิจยั ในป ี2548 คณะฯ ไดท้ราบว่าสถานสงเคราะห์

เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ

แยกตึกชัยประสบปัญหาความแออัดและกำาลังหาสถานท่ีใหม่ท่ี

เหมาะสมกว่า คณะฯ จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยให้การสนับสนุนเงินทุนก่อสร้างอาคารในสถานสงเคราะห์ท่ี 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และขอสิทธิ์เช่าพื้นที่บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 

99.86 ตารางวา เพ่ือสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และในปี 

2553 คณะฯ ได้รับมอบที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ 

ตั้งอยู่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 291 ไร่ 3 งาน  

81 ตารางวา และคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ ได้บริจาค

ที่ดิน 27 ไร่ 2 ตารางวา เพื่อสมทบเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างสถาบัน 

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์



128

มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่	1	เสวนา	“Moving	Forward	ทิศทางรามาฯ	ก้าวต่อไป”

สภาอาจารย์รามาธิบดี

สภาอาจารย์รามาธิบดีมีบทบาทหน้าท่ีในการเสนอแนะ 

และให้คำาปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์ ส่งเสริมความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับคณาจารย์ และ

ระหว่างคณาจารย์ดว้ยกัน รวมถึงปฏิบตัหิน้าทีอ่ืน่ ๆ  ตามท่ีคณบดี 

มอบหมาย ท้ังน้ีในปี 2562 อยู่ในช่วงการดำารงตำาแหน่งของ

กรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดีชุดที่ 24 ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจ 

ตามบทบาทหน้าที่และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดี 

ดังต่อไปนี้

ผลการด�าเนินงาน

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

ผดุงเกียรติของคณาจารย์

1.	การเสนอช่ืออาจารย์แพทย์เพ่ือรับรางวัลจาก

องค์กรต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์แพทย์ 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

ท้ังด้านการเรียนการสอนและด้านการแพทย์ ซ่ึงในปี 2562  

สภาอาจารย์ได้ทำาการสรรหาและเสนอแพทย์เพ่ือรับรางวัล 

จากองค์กรต่าง ๆ ดังน้ี

 1.1 เสนอชื่ออาจารย์แพทย์ต่อแพทยสภา เพ่ือมอบ

โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ ประจำาปี 2562 ได้แก่  

รศ.นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

 1.2 เสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2562 ได้แก่ ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 1.3 เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำาปี  

2563 ได้แก่ ศ.นพ. อภิชาติ จิตต์เจริญ ภาควิชาสูติศาสตร์ - 

นรีเวชวิทยา

2.	การจดักจิกรรมตา่งๆ	มวัีตถุประสงค์เพ่ือมอบความรู ้ 

สร้างเสริมความเข้าใจแก่อาจารย์แพทย์และผู้ที่สนใจ ดังนี้

 2.1 จดังานแสดงวิสยัทัศน์ ผูป้ระสงค์จะดำารงตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2562 

 2.2 จัดเสวนา “Moving Forward ทิศทางรามาฯ  

ก้าวต่อไป” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

3.	การจัดโครงการรณรงค์ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม 

ท่ีดีในคณะฯ โดยจัดทำากระเป๋าผ้ามอบให้แก่คณาจารย์และ 

คณะผู้บริหารคณะฯ เน่ืองในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 

รวมถึงเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน

4.	การจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาคณาจารย์

มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	2562

5.	การจัดการเลือกตั้ งกรรมการประจำาคณะฯ	 

จากบุคลากรสายงานต่างๆ	พ.ศ.	2562	
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แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1. จัดทำาโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ต่อบุคลากรภายในคณะฯ รวมถึงส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม

2. ส่งเสริม สนับสนุนและผดุงเกียรติของคณาจารย์  

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ

คณาจารย์ และระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน

3. ปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณบดีให้สำาเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

ภาพที่	2	โครงการรณรงค์รามารักษ์โลก	มอบกระเป๋าผ้าแก่คณาจารย์และคณะผู้บริหาร	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่	3	งานแสดงวิสัยทัศน์	ผู้ประสงค์จะดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี



130

มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หอจดหมายเหตุ 
และพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

หอจดหมายเหตุฯ ให้บริการข้อมูลทางด้านประวัติ

และพัฒนาการของคณะฯ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้าน

ประวัติศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของ

ไทย ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย มีส่วนจัดแสดง

นิทรรศการถาวรและหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะฯ ทั้ง

ยังมีศูนย์รามาธิบดีศึกษา (RAMATHIBODI Study Education 

Centre) อีกด้วย

ผลการด�าเนินงาน

 1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ โดย 

เพ่ิมเติมในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์และ 

สื่อผสมมัลติมีเดีย เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

 2. จัดทำาฐานข้อมูลโครงการจดหมายเหตุภาพถ่าย

ประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำาคัญของคณะฯ เพ่ือบันทึกเป็นภาพ

จดหมายเหตุของคณะฯ จำานวน 14,188 ภาพ

 3. จัดทำาฐานข้อมูลโครงการจดหมายเหตุภาพถ่ายการ

ก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยใช้ภาพถ่ายจาก

ฐานข้อมูลดังกล่าวในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ 

ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ จำานวน 500 ภาพ

 4. จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการเน่ืองในโอกาส

ต่าง ๆ จำานวน 8 เรื่อง 

 5. จัดทำาโครงการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์และเอกสาร

จดหมายเหตุรามาธิบดี จำานวน 500 รายการ

ภาพที่	1	การสัมมนาวิชาการ	RAMA	Museum	Talk	2019	 
พูดคุยกับแฟนพันธุ์แท้มิวเซียมไทย..จุดพลังประกายไฟเติมใจ 
ให้นักพิพิธภัณฑ์:	Talk	with	Fan	Pan	Tae	THAI	Museum	 

วันที่	11	กรกฎาคม	2562

ภาพที่	3	นิทรรศการห้องรำาลึก	100	ปี	เปรม	บุรี	ปูชนียแพทย์	 
100	Years	PREM	BURI,	MD.	Memory	Room	Exhibition	 

วันที่	30	ตุลาคม	-	14	พฤศจิกายน	2561

ภาพที่	2	กิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ	54	ปี	 
แห่งการพระราชทานพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	 
วันที่	8	-	9	สิงหาคม	2562

ภาพที่	4	นิทรรศการเทิดพระเกียรติ	“พระมหากรุณาธิคุณ 
เกื้อหนุนรามาธิบดี”	วันที่	9	-	15	ตุลาคม	2561
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 6. จัดทำาโครงการรวบรวมหนังสือท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร์ 

ของคณะฯ จำานวน 1,017 เล่ม

 7. ให้บริการบรรยายและนำาชมส่วนจัดแสดงภายใน 

หอจดหมายเหตุฯ ทั้งหมด 20 ครั้ง จำานวน 371 คน

 8. เปน็วิทยากรบรรยายความรูเ้ก่ียวกับหอจดหมายเหต ุ

พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ เพื่อบริการวิชาการ 3 ครั้ง

 9. ให้บริการข้อมูลที่เก่ียวกับประวัติและพัฒนาการ 

ของคณะฯ จำานวน 20 ครั้ง

 10. การพัฒนาบุคลากรหอจดหมายเหตุฯ

  10.1 จัดสัมมนาวิชาการด้านจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑ์ 2 ครั้ง

  10.2 เข้าร่วมฝึกอบรม/เสวนา/ฟังบรรยาย 4 ครั้ง

  10.3 การศึกษาดูงาน 3 ครั้ง

 11. เข้าร่วมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์สโมสร มหาวิทยาลัย 

มหิดล ตามโครงการพิพิธภัณฑ์ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือสนอง

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

 12. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งเป็น

องค์กรวิชาชีพทางด้านพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทย

ภาพที่	6	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	 

ประจำาปี	2562	วันที่	31	พฤษภาคม	-	10	มิถุนายน	2562

ภาพที่	5	นิทรรศการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
เปิดทำาการครบรอบ	1	ปี	A	Year	CNMI	Together	 

วันที่	17	-	25	ธันวาคม	2561

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1. พัฒนาระบบการให้บริการโดยตอบสนองความ

ตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยนำา VOC 

(Voice of Customer) มาใช้ในการหาแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาการให้บริการ

2. ปรับปรุงการจัดแสดงภายในส่วนจัดแสดงของ 

หอจดหมายเหตุฯ เพื่อสร้างเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. จัด กิจกรรมศึกษาดู งานหอจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑ์ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

ความรู้ ประสบการณ์และนำามาประยุกต์ใช้ในการทำางานด้าน

จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ต่อไป

4. ดำาเนินกิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้ังในระดับ 

นานาชาตแิละระดับประเทศ อาท ิเปน็สมาชกิ ICOM-UMAC หรอื 

International Council of Museums Committee for University 

Museums and Collections สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย Museum 

เป็นต้น

5. จดันิทรรศการพิเศษและนทิรรศการตามโอกาสสำาคัญ

ต่าง ๆ ของคณะฯ



132

มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับ 

พระมหากรณุาธิคุณจากสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมใหญ ่

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำาปี 2562 ซึ่งได้พระราชทานลายเส้น

ฝีพระหัตถ์ พร้อมด้วยข้อความ “สานต่อการให้...ไม่ส้ินสุด”  

อันเป็นเสมือนปณิธานตามพันธกิจหลักที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ  

ได้ตัง้มัน่ยดึถอืปฏิบตัมิาโดยตลอด ในการสนับสนนุดำาเนินกิจการ

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดอีย่างต่อเน่ืองต่อไป

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีดำาเนินงานตามพันธกิจหลกัภายใต้ 

ปรัชญา “คำาว่าให้…ไม่สิ้นสุด” เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของคณะฯ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมท่ีเห็นผลจริง  

ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและถูกต้อง

พันธกิจ 

มูลนิธิรามาธิบดีฯ มีความมุ่งมั่นและต้ังใจจริงในการ

สนับสนุนคณะฯ โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนใน 3 ด้านหลัก  

ประกอบด้วย ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยและบริหารจัดการของ

คณะฯ ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 

ตลอดจนด้านการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารต่าง ๆ โดยเฉพาะ

การดำาเนินงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตน์ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

คิดเป็นมูลค่า รวมมากกว่า 4,800 ล้านบาท จนประจักษ์ได้ว่า

มูลนิธิรามาธิบดีฯ สามารถนำาเงินบริจาคจากการระดมทุนต่าง ๆ  

มาบริหารจัดการจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมอย่างเป็น 

รปูธรรมโดยแท้จรงิ รวมท้ังตระหนกัถึงทรพัยากรบคุคลของคณะฯ  

ทีเ่ป็นหัวใจสำาคญั อนัได้แก่ อาจารย์ แพทย์ พยาบาล ผูเ้ชีย่วชาญ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ป่วย จนกล่าวได้ว่า มูลนิธิรามาธิบดีฯ 

และคณะฯ มีความเป็นหน่ึงเดียวกัน เพราะล้วนมีจิตวิญญาณ 

ในการเป็นผู้ให้อันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน

ท้ังน้ี ความสำาเร็จและการพัฒนาของมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

เกิดข้ึนได้จากการวางเป้าหมายดัชนีชี้วัดการทำางาน (KPIs)  

ไว ้อย่างชัดเจน อาทิ การเพ่ิมข้ึนของจำานวนเงินระดมทุน 

อัตราส่วนของรายจ่ายท่ีน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับ 

การขยายสัดส่วนของผู ้บริจาคในภาพรวม การเติบโตของ 

ผู้บริจาคผ่านทางโซเชียลมีเดีย รวมถึงคุณภาพและมูลค่าการใช้

สื่อประชาสัมพันธ์ที่บรรลุผลตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
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ผลการด�าเนินงาน

มลูนธิิรามาธิบดฯี ให้ความสำาคัญกับการสร้างความย่ังยืน

ขององค์กรเป็นอย่างย่ิง เพ่ือให้สามารถก้าวต่อไปร่วมกับคณะฯ  

ในการเป็นท่ีพ่ึงและสร้างสขุภาพทีด่ใีห้แก่คนไทย ซึง่ความย่ังยืนน้ี

ไม่ได้มาจากการระดมทุนในแต่ละปี สำาหรบัโครงการใหญ่เท่าน้ัน 

หากแต่ยังมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริจาคทุกกลุ่ม องค์กร

ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนให้ความร่วมมอืในการจดัทำาโครงการ

พิเศษต่าง ๆ 

ปัจจบุนัมลูนธิิรามาธิบดฯี ได้นำาองค์ความรูใ้นการบรหิาร

จดัการแบบสมยัใหม่ โดยการบรหิารจดัการ การควบคมุ และการ

ประเมินผล ทั้งในส่วนระบบงานและบุคลากรควบคู่ไปกับการใช้

เทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาการระดมทุน เช่น การวิเคราะห์ฐาน

ข้อมูลผู้บริจาค (Big Data) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การบริจาค

ในปัจจุบันการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ (ERP : 

Enterprise Resource Planning) การพัฒนาช่องทางการบรจิาค 

เว็บไซต์ สือ่สงัคมออนไลน์ต่าง ๆ  ตลอดจนการวเิคราะห์ระบบงาน 

และจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ

งานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และอำานวยความสะดวกให้แก่

ผู้บริจาคอย่างครบวงจร 

ภาพที่	2	ยอดเงินบริจาคผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	จากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ภาพที่	1	รายรับจากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

รายรับจากการระดมทุนมูลนิธิฯ

		ม.ค.	-	ต.ค.	 		ทั้งปี

สนับสนุนการดำาเนินงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

		ม.ค.	-	ต.ค.	 		ทั้งปี

รายรับจากการระดมทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ 
และยอดสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

รายรับมูลนิธิรามาธิบดีฯ
สนับสนุนการดำาเนินงาน 

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี	

 ม.ค. - ต.ค.   ทั้ังปี

ม.ค. - ต.ค. 2560 ม.ค. - ต.ค. 2561 ม.ค. - ต.ค. 2562
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นอกจากนี้  มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได ้ให ้การสนับสนุน 
งบประมาณการออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์แห่งปัญญา  
“องค์จกัรนีฤบดนิทร์บนัดาลใจ” ท่ีจะจดัสร้างข้ึนท่ีศาลาประชาคม 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร ์  พ้ืนท่ีประมาณ 2,000 
ตารางเมตร วัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมรำาลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแหล่งรวบรวม
เผยแพร่เอกสาร สิ่งของ และจดหมายเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตของ
ประชาชนทกุหมูเ่หล่า เป็นแหล่งบ่มเพาะคณุลกัษณะสำาคญัของ
นักศึกษา รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ การมีสำานึกท่ีดี และ 
การเสียสละเพ่ือสังคม ซึ่งจะเริ่มประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กร
ภาคเอกชนให้การสนบัสนนุการก่อสร้างและการดำาเนนิงานต่าง ๆ   
ต่อไป

โครงการและกิจกรรมระดมทุนที่สำาคัญ	

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ให้ความสำาคัญในการสื่อสารและ
สร้างสรรค์โครงการระดมทุน ท้ังโครงการภายใน และโครงการ
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนท่ัวไป
ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ได้เน้นเพียงเฉพาะกลุ่มผู ้บริจาคเดิม
เท่านั้น แต่มองไปถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปและองค์กรขนาดใหญ่  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือสังคม

3. ชุด “โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว” ความยาว  

30 วินาที

กิจกรรมที่จัดขึ้นประจำาปี	

1. งานกาล่าดินเนอร์การกุศล “บรมราชกุมารี ผู้ทรงให้... 
ไม่สิ้นสุด” ประจำาปี 2562

4. ชุด “คนไม่ป่วยก็ทุกข์ไม่ต่างกัน” ความยาว 30 วินาที

5. ชุด “เครื่องมือแพทย์” ความยาว 15 วินาที โดยม ี

นกัแสดงจติอาสาร่วมประชาสมัพันธ์โครงการ อาท ิคณุธนวรรธน์  

วรรธนะภูติ คุณราณี แคมเปน และนักแสดงในสังกัดบริษัท  

นาดาว บางกอก จำากัด

6. การจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ โดยได้รับ

เกียรติจากคุณนวลพรรณ ลำ่าซำา กรรมการผู้จัดการและประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิารบรษิทั เมอืงไทยประกันภยั จำากัด (มหาชน) และ

กรรมการกลางมลูนิธิรามาธิบดฯี พร้อมด้วย คณุนิชคณุ หรเวชกลุ  

ศิลปินจากค่ายเพลง เจวายพี เอนเตอร์เทนเมนท์ ไทยแลนด์  

เป็นผู้นำาแสดงและร่วมเชิญชวน

2. การเผยแพร่ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเชิญชวน 
ร ่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบัน 
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
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กิจกรรมพิเศษโดยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก	

ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

 1. คอนเสิร์ตการกุศล “นำ้าเอย นำ้าใจ” โดยคุณอัสนี -  

คุณวสันต์ โชติกุล 

 2. คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์การกุศล “เพลงหวาน ปันรัก

น้อง” โดยสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์

 3. กจิกรรมเดิน - วิง่การกศุล Isuzu Charity Run 2019 : 

Beyond The Best โดยบริษัท อีซูซุมอเตอร์เอเชีย (ประเทศไทย) 

จำากัด

 4. ละครเวทีการกุศล บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล 2019 

 5. งานว่ิง “ดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด Passion Partner Run” 

โดยบริษัท ดัชมิลล์ จำากัด

 6. โครงการ “อิ่มทอง อิ่มใจที่ฟูจิ” โดยภัตตาคารอาหาร

ญี่ปุ่นฟูจิ

 7. โครงการ H.I.P. (Happiness Is a Pleasure to give) 

โดยร้านอาหารเกรย์ฮาวด์ คาเฟ่

 8. โครงการ “Love & Share มหัศจรรย์แห่งรักและ 

แบ่งปัน” โดยบริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 

 9. โครงการ “Friends for Life” โดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนน

เชียลกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

 10. โครงการ “แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์สไตล์” โดยแรบบทิไฟแนนซ์  

และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด

การเปิดช่องทางการบริจาคเงินและจำาหน่ายของ 

ที่ระลึกใหม่

 1. มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก 

ผู้มีจิตศรัทธาท่ัวทั้งประเทศในการให้บริการช่องทางบริจาคเงิน

ด้วยข้อความตอบรับอัตโนมัติ (USSD) ผ่านระบบเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่พันธมิตร 1 ครั้งเท่ากับบริจาค 100 บาท ตั้งแต่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 

 2. การเปิดช่องทางการรับบริจาคและจำาหน่ายของ 

ท่ีระลึกผ่านพันธมิตรต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน อาทิ การแลกคะแนน

สะสมจากแอปพลิเคชัน Grab เป็นเงินบริจาค

 3. การบริจาคแสตมป์ ผ่านแอปพลิเคชัน 7-11 

 4. การบริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์ชำาระเงินของบ๊ิกซ ี

ซูเปอร์มาร์เก็ต

 5. การบริจาคเงิน ผ่าน QR Code

 6. การจำาหน่ายของท่ีระลกึผ่านเว็บไซต์ 24 catalog.com
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ของที่ระลึกชุดพิเศษลายภาพวาดฝีพระหัตถ์	

สานต่อการให้...ไม่สิ้นสุด ด้วยการจัดทำาของท่ีระลึก 

ชุดพิเศษ ชุดที่ 2 จากภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานรูปหัวใจ 

สแีดง 2 ดวงเชือ่มกัน ของสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำาหรับการระดมทุน

เพ่ือสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์ โดยเริ่มจำาหน่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

แผนการด�าเนินงานในอนาคต

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้มีการกำาหนดวัตถุประสงค์เชิง 

กลยุทธ์สำาหรับการดำาเนินงานอย่างชัดเจนใน 5 มิติ ได้แก่  

การหาทุน ภาพลักษณ์องค์กร ความพึงพอใจของผู้ให้ ความ 

พึงพอใจของผูร้บั และความย่ังยืนขององค์กร เพ่ือให้บรรลผุลตาม

พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ให้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในด้านต่าง ๆ อย่างมี

ประสทิธิภาพสงูสดุ โดยได้กำาหนดกลยุทธ์องค์กรซึง่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การสื่อสารทางการตลาดเพื่อการ

เป็นมลูนธิิในดวงใจของคนไทย การดำาเนนิงานเพ่ือให้ตอบสนอง

ตามความต้องการของผู้บริจาคการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ การรายงานและการเปิดเผยข้อมลู รวมท้ังการสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานองค์กรที่เอื้อต่อการเติบโต 

ปัจจุบันมูลนิธิรามาธิบดีฯ ดำาเนินงานโครงการต่าง ๆ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

ที่กำาหนดไว้ ภายในระยะเวลา 3 ปี (2562 - 2565) ดังนี้

นอกจากนี้ ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปเสือ 

จำานวน 2 ภาพ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- 

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช-

นาร ีเพ่ือนำาไปจดัทำาของทีร่ะลกึชดุพิเศษ นับเป็นพระกรณุาธิคณุ

อย่างหาท่ีสดุมไิด้ โดยเริม่จดัจำาหน่ายตัง้แต่เมือ่วันท่ี 1 กรกฎาคม 

2562 เช่นเดียวกัน และได้รับความสนใจและสนับสนุนจาก

ประชาชนทั่วไปเป็นจำานวนมาก
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บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ากัด (RFS)

บรษิทั อาร์เอฟเอส จำากดั (RFS : Ramathibodi Facilities 
Services) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 โดยคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหดิล มวีตัถุประสงค์ในการ
จัดตั้งบริษัทฯ ดังนี้

1. การให้บริการด้านระบบอำานวยความสะดวกแก ่
โรงพยาบาล (Hospital Facility Management: HFM) อย่าง
ครบวงจรด้วยมาตรฐานในระดับสากล ให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

2. ยกระดับมาตรฐานของการบริหารด้านระบบอำานวย
ความสะดวกแก่โรงพยาบาลในประเทศไทย เพ่ือสร้างเป็น 
องค์ความรู้ของประเทศ

การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ เริม่ต้นเป็น Hospital Facility 

Shared Service ให้กับศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์ (SDMC) 

จากน้ันในปี 2557 ได้ขยายบริการการจัดการเครื่องมือแพทย ์

ไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMA) และศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  

(QSMC) ในปลายปี 2560 ได้ขยายบรกิารไปยังสถาบนัการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์ (CNMI) ด้วยพ้ืนท่ีขนาดใหญ่กว่า 300 ไร่  

จำานวนเตียงผู้ป่วย 400 เตียง รวมถึงอาคารอื่น ๆ ท่ีทยอยเปิด 

ให้บรกิาร ได้แก่ อาคารหอพักเจ้าหน้าท่ี อาคารสนัทนาการ ศาลา

ประชาคมและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ศูนย์การเรียนรู้และวิจัย

เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์ซึง่ถือเป็นความท้าทาย

ในการทำางานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก 

บริการของอาร์เอฟเอส (Services)
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ผลการด�าเนินงาน

ด้าน	Hospital	Facility	Management

บริษัทฯ สามารถดำาเนินการได้ตามพันธกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร มีผลการดำาเนินงาน

ตามตัวชี้วัดขององค์กรที่ 75% ตามมิติชี้วัดด้านต่าง ๆ และมีผลงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ดังนี้

ผลงานเด่น

1. ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 GMP/

HACCP ISO 14001 ประกาศนียบัตร 5S Model Award 2018 

ตราสัญลักษณ์ Q-Mark รางวัลธรรมาภิบาล การให้บริการท่ีได้

มาตรฐานและมีจริยธรรมในการทำาธุรกิจต่อผู้รับบริการ และ

รางวัลองค์กรยอดเย่ียม (Corporate Excellence) จาก Asia 

Pacific Excellence Awards 2019

2. ขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO50001 ให้กับศูนย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ซึ่งเป็นระบบการจัดการพลังงาน

ตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นอาคารโรงพยาบาลรัฐฯ แห่งแรก

ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง

3. สร ้างความร ่วมมือกับกรมสนับสนุนการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำามาตรฐานการบำารุงรักษา

เครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย

4. การจัดการต้นทุนการบำารุงรักษาเครื่องมือแพทย์

สามารถควบคุมให้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่ารวมเครือ่งมอืแพทย์

5. บริษัทฯ ร่วมกับ ECRI Institute จัดทำาหลักสูตรและ

ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับวิชาชีพทางด้านเครื่องมือแพทย์เพ่ือยก

ระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เทียบเท่ากับสากล 

6. ดำาเนินการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสนับสนุนการลด

ก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) ให้กับศูนย์

การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์ ในเรือ่งของการจดัการขยะรไีซเคิล

เกิดขึน้ภายในอาคาร ส่งผลให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ลงได้ 45.123 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tco2eq) โดย

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ได้รับประกาศนียบัตรเพ่ือ

เชิดชูการเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริการจัดการลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การ

มหาชน) หรอื อบก. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
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ภาพที่	2	รางวัลองค์กรยอดเยี่ยม	(Corporate	Excellence)	วันที่	20	กันยายน	2562	ณ	โรงแรมเรเนซองส์	กรุงเทพฯ

ภาพที่	1	อายุเฉลี่ยเครื่องมือ

 7. การประหยัดหรอืลดต้นทุนการบรหิารการจดัซือ้และ

การรวมสัญญา ลดค่าใช้จ่ายได้ 12.9% ต่อเคร่ือง (ประมาณ 

155,000 บาท) ทั้งหมด 39 เครื่อง (ประมาณ 6 ล้านบาท) และ

จัดซื้ออะไหล่แบบรายปีสามารถประหยัดงบประมาณได้ปีละ  

3 ล้านบาท

 8. การบำารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ืองมือแพทย์ ส่งผลให้

ช่วยยืดอายุเครือ่งมอืแพทย์และประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลงทุน

ซื้อใหม่มาทดแทน

 9. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบ

ทำาความเย็นระบายความร้อนด้วยนำา้ (Chiller) สามารถประหยัด

พลังงานไฟฟ้าได้ 1,531,607 kWh/ปี และประหยัดเงินค่าไฟฟ้า

ได้ 6,039,368 บาท/ปี ระยะคืนทุน 5.3 ปี

 10. การใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 4,847,895 kWh/ปี และประหยัดเงิน

ค่าไฟฟ้าได้ 17,791,775 บาท/ปี ระยะคืนทุน 1.7 ปี

 11. มีคณะศึกษาดูงานจากสถาบันต่าง ๆ 8 แห่ง  

ในด้าน Healthcare Facility การให้บรกิารและการบรหิารจดัการ 

เครื่องมือแพทย์ และงานวิศวกรรมอาคารโรงพยาบาล เช่น  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

โรงพยาบาลราชวิถี เป็นต้น

 12. กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม  ( C o r p o r a t e  S o c i a l 

Responsibility: CSR) ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน ร่วมกับศูนย ์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ปรับปรุงอาคารสถานที่และ 

งานบริการด้านคลินิก

นอกจากน้ียังได้จัดทำาโครงการศึกษาระบบการจัดการ

บรหิารผ้าด้วย RFID ร่วมกับคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยจะสรุปผลดำาเนินโครงการ 

ในปี พ.ศ. 2563

 ค่าเฉลี่ยของอายุเครื่องตามเกณฑ์ (ปี)  ค่าเฉลี่ยของอายุเครื่อง (ปี)
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ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี
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และวิจัยอาวุโส

ศ.คลินิก นพ. พรชัย มูลพฤกษ์
รองคณบดี

ศ.น.อ.นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ระดับปริญญา

ศ.น.ท.หญิง พญ. ศิรินธรา
สิงหรา ณ อยุธยา

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รศ.นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์

ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
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คณะกรรมการประจ�าส่วนงาน
(วาระต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ

รศ.นพ. อาทิตย์ อังกานนท์
รักษาการแทนรองคณบดี

ฝ่ายนโยบายและแผน 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี



รศ.พญ. มะลิ รุ่งเรืองวานิช
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

ศ.นพ. สมนึก ด�ารงกิจชัยพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

นพ. ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

รศ.พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ

(เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2562)

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562)

อ.นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น
ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

รศ.ร.อ.นพ. ศิริโชย หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.นพ. ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกายภาพ 

และสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ผู้อ�านวยการการก่อสร้าง 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ศ.พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหาร

งานโรงพยาบาล

อ.นพ. สุกิจ แย้มวงษ์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่าย

ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
(เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2562)

ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

อ.นพ. สมเกียรติ ลีละศิธร
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี
ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
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ศ.นพ. อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ผศ.พญ. สมใจ แดงประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

รศ.นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

(ถึง 18 พฤศจิกายน 2561)
กรรมการประจ�าคณะฯ จากคณาจารย์ประจ�า

(เริ่ม 8 มีนาคม 2561)

ผศ.นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

รศ.พญ. สุวรรณี พุทธิศรี
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

รศ.พญ. ปราณี พลังวชิรา
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ศ.นพ. แสงชัย พฤทธิพันธุ์
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

(ถึง 31 พฤษภาคม 2562)

รศ.นพ. วิชัย ประสาทฤทธา
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

ผศ.นพ. ธนิต วีรังคบุตร
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

(เริ่ม 19 พฤศจิกายน 2561)

ประธานสภาอาจารย์
(ถึง 5 พฤศจิกายน 2561)

ศ.นพ. วินัย วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

รศ.พญ. ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

อ.ดร.นพ. ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผศ.นพ. อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

(เริ่ม 1 มิถุนายน 2562)
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มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



 

รศ.ดร.พญ. ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

รศ.ดร.นพ. ไชยพร ยุกเซ็น
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

(เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2562)

อ.นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ
กรรมการประจ�าคณะฯ 
จากคณาจารย์ประจ�า

น.ส. วาธินี คัชมาตย์
กรรมการประจ�าคณะฯ บุคลากร

จากสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ
(เริ่ม 11 กันยายน 2562)

อ. นิตยา เกษมโกสินทร์
หัวหน้าภาควชิาวทิยาศาสตร์สือ่ความหมาย

และความผิดปกติของการส่ือความหมาย
(เริ่ม 25 พฤษภาคม 2562)

ผศ.นพ. อัจฉริย สาโรวาท
กรรมการประจ�าคณะฯ 
จากคณาจารย์ประจ�า
(เริ่ม 6 พฤศจิกายน 2561)

นางสุชาดา แก้วบุบผา
รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ

ศ.นพ. วิชัย เอกพลากร
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

รศ. กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
หัวหน้าภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมาย

และความผิดปกติของการส่ือความหมาย
(ถึง 24 พฤษภาคม 2562)

ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
กรรมการประจ�าคณะฯ 
จากคณาจารย์ประจ�า

นายทวิช ฉิมประสาท
กรรมการประจ�าคณะฯ บุคลากร

จากสายงานสนับสนุนทั่วไป 
และสนับสนุนวิชาการ

รศ.นพ. จ�ารูญ ตั้งกีรติชัย
ประธานสภาอาจารย์

(เริ่ม 6 พฤศจิกายน 2561)

นางวันทนา วีระถาวร
กรรมการประจ�าคณะฯ บุคลากร

จากสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ
(ถึง 10 กันยายน 2562)
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