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	 คณะแพทยศาสต ร์ โ ร งพยาบาลรามา ธิบดี 	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผลงาน

ตามพันธกิจท่ีสำาคญัของคณะฯ	ทัง้ดา้นการเรียนการสอน	 

การวิจัย	และการดูแลสุขภาพ	ซึ่งในปีงบประมาณ	2563	

คณะฯ	มกีารดำาเนนิงานเพ่ือใหเ้กิดความเปน็เลิศทางดา้น

แพทยศาสตร์	 ด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะ

ด้านการวิจัย	 จนกระทั่งนักศึกษาได้รับพระราชทาน

ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 3	 ปี 

ต่อเนื่อง	ส่งเสริมการทำาวิจัยที่มีประโยชน์และผลกระทบ 

ต่อสังคม	 รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

องค์กรภายนอก	 เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ของประเทศ	อีกทั้งเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ	COVID-19	ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก	คณะฯ	ยังคง 

มีผลงานท่ีสำาคัญในการควบคุมสถานการณ์	 อาทิ	 

ชุดตรวจ	LAMP	สำาหรับเชื้อไวรัส	COVID-19	การค้นพบ 

สารสกัดของสมุนไพรกระชายขาว	 มีฤทธ์ิต้านเชื้อ 

ไวรัส	 COVID-19	 ทั้งนี้ 	 คณะฯ	 ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา 

กระบวนการทำ า งาน เ พ่ือ ใ ห้องค์ ก รมีมาตรฐาน

ที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 โดยคณะฯ	 มีความ 

ภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง	 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ในด้านต่าง	 ๆ	 อาทิ	 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	

(Thailand	Quality	Class:	TQC)	ได้รับการรับรอง	Joint	

Commission	 International	 (JCI)	 ของโรงพยาบาล

รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	 ได้รับการรับรองกระบวนการ

คุณภาพขั้นก้าวหน้า	 (Advanced	HA)	 และได้รับการ

รบัรองกระบวนการดแูลรายโรค	8	โรค	จากสถาบนัรับรอง

คณุภาพสถานพยาบาล	(องคก์ารมหาชน)	(สรพ.)	ซึง่เปน็

ส่วนช่วยเสริมในการก้าวสู่วิสัยทัศน์	 “การเป็นสถาบัน 

การแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล”

	 คณะฯ	ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน 

ที่ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มที่ 	 ทุ่มเทพลังกาย	 ใจ	 และ 

สติปัญญา	 เพ่ือให้คณะฯ	 ก้าวหน้าอย่างมั่นคง	 เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สารจากคณบดี
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สารบัญ 

	10	 โครงสร้างองค์กร

บทที่ 1 
	11	 ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ
	 12	 	 ด้านการศึกษา	 	 	
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	113	 	 ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
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	117	 	 ค้นพบยีนคนไทยแพ้ยา	“แบคทริม”	หรือกลุ่มยา 

	 	 	 ปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟาเป็นครั้งแรกของโลก

	119	 	 การตรวจหาเชือ้	COVID-19	ทางนำา้ลายและการ 
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	122	 	 การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์  
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	124	 	 ศูนย์ เรียนรู้ และพัฒนาสุขภาวะผู้ สู งอายุ  

	 	 	 แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย	

	127	 	 โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา

129		 ภาคผนวก	
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ปณิธาน
ปัญญาของแผ่นดิน	 
(Wisdom of the Land)

มุ่งเรียนรู้	คู่คุณธรรม	 
ใฝ่คุณภาพ	ร่วมสาน
ภารกิจ	คิดนอกกรอบ	
รับผิดชอบสังคม	

ค่านิยม 

ประสานความต่าง	 
สร้างสิ่งที่ดีกว่า	(Harmony	
in	Diversities	and	Look	
Forward)

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการแพทย์
ชั้นนำาในระดับสากล

แผนยุทธศาสตร์

วัฒนธรรม
องค์กร
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 จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้บริการวิชาการและดูแลสุขภาพ  
เพื่อสุขภาวะของสังคม

  ด้านการศึกษา : จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาล และ 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 

  ด้านการวิจัย : สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 สุขภาพ และการนำาไปประยุกต์ใช้

  ด้านบริการวิชาการ : ให้ความรู้ หรือคำาปรึกษาทางวิชาการ 
 ด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ด้านการดูแลสุขภาพ : ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษา 
 พยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียน 
 การสอนและการวิจัย

พันธกิจ

มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Perspectives) 

1  จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 

 ผลิตบัณฑิตที่มีผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ เป็นบัณฑิตที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถเป็นผู้นำาสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร (Change Agent)

2  สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง 

 สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและผลกระทบสูง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศ

3  สร้างระบบบริการสุขภาพครบวงจร

 ระบบดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย การดูแลผู้ป่วยซับซ้อนในระดับ
นานาชาติ รวมไปถึงสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและวิจัย

4  การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

 บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อความยั่งยืน

5  บุคลากรเป็นเลิศ

 บริหารจัดการบุคลากร เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ให้บรรลุวิสัยทัศน์

6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำาหรับการเปลี่ยนแปลง

 ระบบเทคโนโลยดีจิทิลัทีม่คุีณภาพ ปลอดภัย นำามาสนบัสนนุ พฒันาและเปลีย่นแปลงพนัธกิจ 
ของคณะฯ ได้ตามวิสัยทัศน์
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10 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงสร้างองค์กร
(Organizational	Chart)

โรงเรียน
พยาบาล
รามาธิบดี

ภาควิชา

 กุมารเวชศาสตร์
 จักษุวิทยา
 จิตเวชศาสตร์
 พยาธิวิทยา
 รังสีวิทยา
 ระบาดวิทยาคลินิก 
	 และชีวสถิติ
 วิทยาศาสตร ์
	 สื่อความหมาย 
	 และความผิดปกต ิ
	 ของการสื่อความหมาย
 วิสัญญีวิทยา
 เวชศาสตร์ครอบครัว
 เวชศาสตร์ชุมชน
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 ศัลยศาสตร์
 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 โสต	ศอ	นาสิกวิทยา
 ออร์โธปิดิกส์
 อายุรศาสตร์

โรงพยาบาล

 โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ
 ศูนย์การแพทย์สมเด็จ 
	 พระเทพรัตน์
 โรงพยาบาลรามาธิบดี 
	 จักรีนฤบดินทร์

กลุ่ม
สาขา
วิชา

ศูนย์

 ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
 ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
 ศูนย์นโยบายและการ	
	 จัดการสุขภาพ
 ศูนย์เรียนรู้และพัฒนา 
	 สุขภาวะผู้สูงอาย ุ
	 แบบครบวงจรและ 
	 บริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

สถาบัน 
การแพทย์

จกัรีนฤบดนิทร์

สำานักงาน

 สำานักงานการศึกษา
 สำานักงานวิจัย	 
	 วิชาการและนวัตกรรม
 สำานักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ	 ประกาศมหาวิทยาลัย	เรื่อง	การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย	

	 	 (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)	ดังนี้

	 	 1.	ฉบับ	พ.ศ.	2561	มีผลตั้งแต่	21	มี.ค.	2561

	 	 2.	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2561	มีผลตั้งแต่	16	พ.ค.	2561	

	 	 3.	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2562	มีผลตั้งแต่	19	ธ.ค.	2561

	 	 4.	ฉบับที่	4	พ.ศ.	2562	มีผลตั้งแต่	20	พ.ย.	2562

	 	 5.	ฉบับที่	5	พ.ศ.	2563	มีผลตั้งแต่	19	ส.ค.	2563

					 	 	 	 	 	 	 		ณ		30	กันยายน	2563
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บทที่
ผลการดำาเนินงาน

ตามพันธกิจ1
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ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2563 ผู้สำาเร็จ 
ปีการศึกษา 

2562
จำานวน

หลักสูตร
นักศึกษา
รับใหม่

นักศึกษา
คงอยู่

1.  ระดับปริญญาตรี 4 547 2,376 470

	 1.1		หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 1 210 1,195 188

	 1.2		หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 270 943 222

	 1.3		หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย 1 31 112 28

	 1.4		หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์		 1 36 126 32

 2.  ระดับบัณฑิตศึกษา 26 284 771 112

	 2.1		ระดับปริญญาโท 18 109 450 91

	 2.2		ระดับปริญญาเอก 7 25 171 21

	 2.3		ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1 150 150 -

3.  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 114 353 916 326

	 3.1		การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน 29 208 685 195

	 3.2		การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	 84 145 218 129

	 3.3		หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูง		ระดับวุฒิบัตร 1 - 13 2

รวมทั้งหมด 144 1,184 4,063 908

ด้านการศึกษา

 ตารางที่ 1 จำานวนนักศึกษาจำาแนกตามระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ผลการดำาเนินงาน

 1. จำานวนหลักสูตรและจำานวนนักศึกษา คณะฯ	

จัดการศึกษาในระดับปริญญา	บัณฑิตศึกษา	และวุฒิบัตร 

ผู้เชี่ยวชาญ		(ตารางที่	1)

	 พันธกิจดา้นการศึกษา	กำาหนดเปา้หมายการผลติบณัฑิต

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์	 เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะ

แก่สังคมตามบริบทของวิชาชีพ	 โดยจัดหลักสูตรสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพและจัดฝึกอบรมวุฒิบัตรวิชาชีพ	 รวม

ทั้งสิ้น	144	หลักสูตร		มีผู้เรียนทั้งหมด	4,063	คน	และผลิต

บัณฑิตรวม	908	คน		
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 2. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (ภาพที่ 1)

  หมายเหตุ  หลักสูตร	พ.บ.	-	สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง	3	ขั้นตอนแล้วเมื่อสำาเร็จการศึกษา

	 	 	 หลักสูตรอื่น	ๆ	-	สอบผ่านเกณฑ์ในการสอบครั้งแรก

	 	 	 หลักสูตร	วท.บ.	(ฉุกเฉินการแพทย์)	-	ปีการศึกษา	2561	เป็นบัณฑิตรุ่นแรก

ภาพที่ 1 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ

 3. ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา

 4. อัตราสำาเร็จภายในวงรอบของหลักสูตรต่างๆ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 อัตราสำาเร็จภายในวงรอบของหลักสูตรต่างๆ

ร้อยละ
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(คู่เทียบ1)
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(สื่อความหมายฯ)

วท.บ. 
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แพทย ์
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ภาพรวม ป.โท ป.เอก แพทย์ประจำาบ้าน แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด
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 5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรต่างๆ (ภาพที่ 4)

  หมายเหต	ุ	 หลักสูตร	วท.บ.(ฉุกเฉินการแพทย์)	-	ปี	2563	เป็นข้อมูลประเมินบัณฑิตรุ่นแรกของหลักสูตร

ภาพที่ 4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรต่างๆ

 6. จำานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

  ตารางที่ 2  จำานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2563

 ตารางที่ 3 จำานวนชั่วโมงกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2563

ภาพรวม ป.โทป.ตรี ป.ตรี

(พ.บ.)

ป.ตรี	
(พย.บ.)

ป.ตรี	(วท.บ.
สื่อความหมายฯ)

ป.ตรี	(วท.บ. 
ฉุกเฉินฯ)

ป.เอก

ปี	2561 ปี	2562 ปี	2563

4.48 4.38 4.61 4.45 4.35
3.84

4.66 4.68
ระดับ

5

4

3

2

1

0
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7. นักศึกษาได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำาปี 2563

ผลงานเด่น

 1. ด้านการศึกษาระดับปริญญา

  1.1 คุณภาพหลักสูตร	ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอน 

รองรับการเป็น	Outcome-Based	Education	(OBE)	รับรอง

โดยสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพ	และดำาเนินการตาม

กรอบมาตรฐานสากลระดับหลักสูตร		ดังนี้

    หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ตามเกณฑ์	TMC.

WFME.BME.	 Standards	 2017	 รับรองโดยสถาบันรับรอง

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์	 (สมพ.)	 และแพทยสภา	

โดยหลกัสตูร	พ.บ.	ฉบบัปรบัปรงุ	ปกีารศึกษา	2563	ไดร้บัการ

รับรองหลักสูตรและสถาบันฯ	ถึงวันที่	24	พฤษภาคม	2568	

และหลักสูตร	พ.บ.	ฉบับปรับปรุง	ปีการศึกษา	2562	ได้รับ 

การรบัรองหลกัสตูรและสถาบันฯ	ถึงวันท่ี	24	พฤษภาคม	2567 

   	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ตามเกณฑ์	

ASEAN	AUN-QA	รับรองโดย	AUN-QA	Council		และเป็น

หลกัสตูรแหง่แรกของประเทศในการขอรบัรองคุณภาพระดบั

นานาชาติจาก	Accreditation	Commission	for	Education	

in	Nursing	(ACEN)		ในเดือนเมษายน	2564	

   			หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต	สาขาความผดิปกต ิ

ของการสื่อความหมาย	 รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์	 

AUN-QA	Version	 3.0	 จากมหาวิทยาลัยมหิดล	 เมื่อวันท่ี	 

21	กันยายน	2563	

   	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาฉุกเฉิน 

การแพทย์	 ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยมหิดลใน

การเสนอให้ขอรับการตรวจประเมินจาก	ASEAN	AUN-QA	

Council	ในปี	พ.ศ.	2564

  1.2 ทำาบันทึกความร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในการเปิดโครงการร่วม:	 หลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต	 

(M.D.-M.M.)	เมือ่วนัที	่15	มถุินายน	2563		เปน็การนำาจดุแขง็ 

ของคณะฯ	ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์	ผนวกกับ 

ความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยการจัดการ	 

ซึง่เปน็หลักสูตรทีไ่ด้รับมาตรฐานจาก	AACSB	เพ่ือผลติแพทย์ 

นักบริหารท่ีมีภาวะผู้นำาและมีความรู้ความสามารถทางการ

บริหารจัดการในระดับสากล	 และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ	 ซึ่งจะเปิด

รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2564
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  1.3 เตรียมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 

เนื่องจากหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนสาระสำาคัญ	บูรณาการ

เน้ือหาระดบัพรคีลนิิกและคลนิกิ	ทัง้ในแนวดิง่และแนวราบใน 

ทุกช้ันปีให้มีความเช่ือมโยง	และพัฒนาหล่อหลอมทักษะสำาคัญ 

ตั้งแต่ชั้นปีที่	 1	 ได้แก่	ด้านการวิจัย	ความเป็นผู้นำาและการ

ทำางานเป็นทีม	มีการเตรียมการที่สำาคัญ	ดังนี้	

   	 ประชุมชี้แจงระดับคณะฯ	และระดับภาควิชา	

เพ่ือสื่อสาร	 ทำาความเข้าใจบริบทการจัดการเรียนการสอน

ของรายวิชาในหลกัสตูร	โดยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล

รามาธิบดี	 และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 จะเป็น

สถานที่การเรียนรู้หลักที่สำาคัญของหลักสูตร	

   	 ประชุมประธานกลุ่มรายวิชา	ประธานรายวิชา

และอาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา	เตรยีมจดัการเรยีนการสอน

รายวิชาระดับพรีคลินิกและระดับคลินิก	ซึ่งมีความก้าวหน้า

การเตรียมการของรายวิชาในหลักสูตรโดยจัดทำา	 มคอ.3	 

แลว้เสรจ็รอ้ยละ	70.49	(สำาหรบัหลกัสตูรปรบัปรงุ	พ.ศ.	2563	

แล้วเสร็จร้อยละ	76.32)	รวมถึงรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนา

ทักษะวิจัย	 โดยมีคณาจารย์ที่สมัครเข้าร่วมเป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิจัย	รวม	65	คน

  1.4 การพัฒนานักศึกษา ดำาเนินโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์	ดังนี้

   	 Mentoring	 System	 Project	 (MSP)	 เป็น

โครงการบรหิารการศกึษาเพ่ือสนับสนุนให้มกีารดูแล	ตดิตาม 

นักศึกษาอย่างเป็นระบบ	 โดยกำาหนดภารกิจ	 และพัฒนา 

อาจารย์ด้านทักษะการเป็นท่ีปรึกษา	ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของอาจารย์และประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ	 และ

สนับสนุนการทำาวิจัยทางการศึกษา	 ปัจจุบันมีอาจารย์ 

ทีป่รึกษารวม	184	คน	ดแูลนักศกึษาแพทย์ตัง้แตช่ัน้ปทีี	่2	-	6	 

ในสัดส่วน	 1	 :	 5	 	 โครงการนี้ได้รับการบรรจุในหลักสูตร 

แพทยศาสตรบณัฑิต	รายวชิาพ้ืนฐานทางคลนิิก	1	-	4	(Clinical	 

Foundations	 in	Medicine	 I-IV)	 และจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาแพทย์	ดังนี้

	 	 	 -		 กิจกรรม	Early	Clinical	 Exposure	 (ECE)	

เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสสังเกตการปฏิบัติงานของ

อาจารย์แพทย์ในการดูแลผู้ป่วยจริงในสถานการณ์ต่าง	ๆ	

	 	 	 -		 กิจกรรม	 Retreat	 เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยน 

รบัฟังปญัหา	สรา้งแรงบนัดาลใจในการเปน็แพทย์	ชว่ยเหลอื	

สนับสนุนพัฒนาทักษะการเป็นแพทย์	และ	reflect	สิ่งต่าง	ๆ	

ที่ได้เรียนรู้	

	 	 	 -		 กิจกรรม	 Communicat ion 	 เ พ่ือใ ห้มี

ประสบการณ์ในการส่ือสารกับผู้ป่วย/ญาติ	 และทำาการ	 

reflection	ถึงประสบการณ์เหล่านั้นกับอาจารย์แพทย์	

	 และได้สำารวจความพึงพอใจของนักศึกษา	พบว่า	ความ

พึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมในระดับ

ดี-ดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	92.16	ความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอ่อาจารย์ท่ีปรกึษาของโครงการฯ	ในระดบัด-ีดมีาก	คดิเปน็ 

รอ้ยละ	95.13	และความพึงพอใจของอาจารย์ในการทำาหนา้ที ่

อาจารย์ที่ปรึกษา	คิดเป็นร้อยละ	97.60
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   	 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี	เป็นโครงการพัฒนา	

สง่เสรมิการทำางานวิจยั	การทำางานเปน็ทมีและภาวะผู้นำาของ

นักศึกษาแพทย์	 ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำาคัญให้เกิดสมรรถนะผู้นำา

การเปลีย่นแปลง		โดยจดักิจกรรมกระตุ้นให้เกิดแรงบนัดาลใจ	 

สนใจในการทำาวิจัย	 สนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษาในทุก 

ขัน้ตอนการทำาวิจยั	รวมทัง้ทุนสนบัสนนุอาจารย์ท่ีปรกึษาวิจยั 

ในการดูแลการนำาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์มา

อย่างตอ่เนือ่ง	ในป	ี2563	นกัศกึษาในโครงการฯ	ไดร้บัรางวัล

การนำาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม	IMRC	2020	จำานวน	

3	คน	ได้แก่	

	 	 	 -		นศพ.ธัญญพร	 เปรื่องเมธางกูร	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	The	Best	Oral	Scientific	Presentation	พร้อมโล่

พระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา้	กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา		ฯ			สยามบรมราชกุมารี		พร้อมเงินรางวัล		20,000	บาท	 

และรางวัล	 The	Winner	 for	Oral	 Presentation	 on	 the	

Medical	 Education	Research	 Track	พร้อมเงินรางวัล	

10,000	บาท

	 	 	 -		นศพ.นรภัทร	 รุ่งเรืองพลางกูร	 ได้รับรางวัล	 

The	Winner	 for	 Poster	 Presentation	 on	 the	 Basic	 

Science	Research	Track	พร้อมเงินรางวัล	7,000	บาท

	 	 	 -		นศพ.พีรพล	 หม่อมศิลา	 ได้ รับราง วัล	 

The	Winner	 for	 Poster	Presentation	 on	 the	Hospital- 

based	Research	Track	พร้อมเงินรางวัล	7,000	บาท

	 และมผีลงานท่ีไดรั้บการตพิีมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ

จำานวน	1	-	2	เรือ่ง/ป	ีและโครงการฯ	วางแผนรองรบั	สนบัสนุน

การทำาวิจัยท่ีบรรจุไว้ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ฉบับปรับปรุง	2562	และ	2563	

ภาพที่ 5 นักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับรางวัลจากการนำาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ IMRC 2020 (นานาชาติ)  
ณ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 
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  1.5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ภายใต้โครงการเปิดบ้านรามาธิบดี คร้ังท่ี 1 (RAMA  

insight) โดยนกัศกึษาแพทย์ชัน้ปท่ีี	3	รว่มกับชมรมนกัศกึษา

แพทย์รามาธิบดีเป็นผู้ดำาเนินการหลัก	 เพ่ือประชาสัมพันธ์

และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่

มีการปรับโครงสร้าง	 เนื้อหาหลักสูตร	 การจัดการเรียนการ

สอน	 และสถานที่การเรียนรู้แห่งใหม่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	

แก่นักเรียนมัธยมศึกษา	ผู้ปกครอง	และผู้สนใจ	 โดยมีการ

จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึง

ความเป็นวิชาชีพแพทย์	เมื่อวันที่	9	-	10	พฤศจิกายน	2562	 

ณ	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบัน 

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 ซึ่งมีผู้เข้าลงทะเบียนเข้าร่วม	

1,856	 คน	 แบ่งเป็นนักเรียน	 83.8%	 ผู้ปกครอง	 15.1%	 

และผู้สนใจ	1.1%	

  1.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานด้านการศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐาน

เดียวกันสำาหรับการบริหารจัดการ	 	 สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

ทุกระดับ	ได้แก่	ผู้บริหาร	อาจารย์	 เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา	 

ในปัจจุบัน	ดำาเนินการข้ึนระบบได้	 100%	พร้อมจัดทำาคู่มือ 

และอบรมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง	 รวม	 9/9	 ระบบ	 ได้แก่	 

1)	ระบบทะเบยีนนกัศึกษา			2)	ระบบหลกัสตูร			3)	ระบบกิจกรรม 

นักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา	 4)	ระบบประเมินผล 

การศกึษา			5)	ระบบประเมนิการเรยีนการสอน				6)	ระบบอาจารย์	 

7)	ระบบติดตามและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	 8)	 ระบบ 

การจัดตารางสอน		9)	ระบบ	E-learning

  1.7 พัฒนาอาจารย์ทางด้านการศึกษา คณะฯ	 ให้

ความสำาคัญในการพัฒนาคณาจารย์ทางด้านการศึกษา	

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งความรู้และคุณธรรม	 โดย

ดำาเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 กำาหนด

ให้อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาภายใน	2	ปี

และอาจารย์ประจำาได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	 10	ชั่วโมง

ต่อปี	 (ภาพที่	 6	และ	7)	และในปี	 2563	 พัฒนา	platform	 

ในการเข้าถึงข้อมูลและรองรับการเข้าร่วมพัฒนาในรูปแบบ

ออนไลน์	
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  1.8 จัดทำาแผนกลยุทธ์ด้านการ

ศึกษา 2564 - 2567 ทมีผูบ้รหิารการศึกษาฯ	 

พิจารณาทบทวนตามกระบวนการ	Strategic	 

Thinking	 Process	 วิเคราะห์	 SWOT	

Analysis	 คำานึงถึงสมรรถนะหลักของ

องค์กรและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	 กำาหนด

เป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีผลลัพธ์ที่ 

ต้องการ	 (Outcome-Based	Education)	 

เป็นบัณฑิตท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง	 

และสามารถเป็นผู้นำาสู่การเปลี่ยนแปลง

ขององค์กร	(Change	Agent)	โดยกำาหนด

กลยุทธ์	4	ดา้นและโครงการเพ่ือดำาเนินการ	 

ดังภาพที่	8

ภาพที่ 8 แผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา 2564 - 2567

https://www.rama.mahidol.ac.th/meded/th/techdev

ภาพที่ 6 ร้อยละของอาจารย์แพทย์ใหม่ได้รับการพัฒนา 
ด้านแพทยศาสตรศึกษาภายใน 1 - 2 ปีหลังบรรจุ

100
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256325622561
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ภาพที่ 7 ร้อยละของอาจารย์ประจำาได้รับการพัฒนา 
ด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
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 2. ด้านกิจการนักศึกษา

  2.1 การพัฒนา Life Skills/ Soft Skills ของนักศึกษา 

คณะฯ	มุง่พัฒนานักศกึษาให้มพีหศุกัยภาพ	สง่เสรมิการเรยีนรู้ 

อย่างมีความสุข	 เพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีสมบูรณ์และสอดคล้อง

ตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล	MAHIDOL	

Core	 Values	 โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ทางด้านการศึกษา	 ดำาเนินการได้ครบทุกหลักสูตร	 มีผล

ดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้

   	 การจัดการสร้างความพร้อมในการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา	ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความรัก

ความผูกพันและความภูมิใจในคณะฯ	ดังนี้

	 	 	 -		 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดีชั้นปี

ที่	1	พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	2	และมอบ

เสื้อปฏิบัติการ	และเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่	2	หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

	 	 	 -		 จัดสวัสดิการที่จำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับ 

นักศึกษาทุกหลักสูตร	 ได้แก่	 การจัดหาทุนการศึกษา	 การ

จดัสรรและดแูลหอพักนักศึกษา	การสง่เสรมิสขุภาพนักศกึษา	

โดยการจัดหาวัคซีนในราคาต้นทุนแก่นักศึกษา	 มูลนิธิ 

รามาธิบดีฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่แก่นักศึกษาชั้นคลินิกทุกคน	และสวัสดิการใน

ด้านการรักษาพยาบาล

	 	 	 -		จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

   	 การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นทั้งสุขภาพกาย	ใจ	

สงัคม	และคณุธรรมจรยิธรรม	โดยมุง่สรา้งค่านยิมท่ีเหมาะสม	 

มีดังนี้

	 	 	 -		การจัดการศึกษาวิชาพัฒนาตน	 (Sel f	 

development)	จำานวน	6	หน่วยกิต	โดยเป็นการสง่เสรมิเพ่ือให ้

นักศกึษาไดเ้รยีนรูน้อกเหนอืจากดา้นวิชาการทางการแพทย์		

เป็นการเปิดโลกทัศน์และเอื้อต่อการประกอบวิชาชีพ	 และ

การดำารงชีวิตของนักศึกษา	 อาทิ	 โครงการพัฒนาตนและ

เจริญสติ	 โครงการศิลปะป้องกันตัว	 โครงการวิศวกรรม 

ชีวการแพทย์	เป็นต้น

	 	 	 -		 ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้	 ผ่านกิจกรรม 

นอกหลกัสตูรตา่ง	ๆ 	ทีส่อดคลอ้งกับ		MAHIDOL	Core	Values	

และการมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงค์	 (เป็นคนดีมีปัญญา	นำาพาสุข)	พร้อมส่งเสริม

ด้านทักษะชีวิตต่าง	 ๆ	 โดยประสานความร่วมมือกับสโมสร

นกัศกึษารามาธิบด	ีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด	ีชมรมต่าง	ๆ 	 

ของนักศึกษา	 โดยในแต่ละปีมีการจัดโครงการไม่น้อยกว่า	

100	โครงการ

	 	 	 -		 กิจกรรม	Faculty	Hours	เพ่ือพัฒนานักศกึษา

ใหเ้กิดทกัษะการเรียนรู้สอดคลอ้งกับภาวะความเปน็จรงิของ

สังคมปจัจบุนัท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว	และเนน้การเรยีนรู ้

ตลอดชีวิต	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษา 

ศตวรรษที่	 21	 เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งหล่อหลอม

นักศึกษาให้มีคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์	 เช่น	 กลยุทธ์ 

การลงทนุสำาหรบับคุลากรทางการแพทย์	ภาษแีละการจดัการ 

การเงินเบื้องต้นสำาหรับนักศึกษาแพทย์	 คณบดีพบ 

นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี	เป็นต้น

	 	 	 -		จัดกิจกรรมในรูปแบบ	 Transformative	

Learning	 และ	 Social	 Responsibility	 ให้แก่นักศึกษา 

ทุกหลักสูตร

	 	 	 -		จดักิจกรรมเชงิบรูณาการดา้นการศกึษา	และ

ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา	หรือบำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม	

อาทิ	 โครงการอาสาปันรัก	สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท	 โครงการ

มหิดลร่วมใจ	สานสายใย	นำานำ้าใจสู่ชุมชน	เป็นต้น

	 	 	 -		 กิจกรรมสง่เสรมิการวจิยัของนกัศกึษาแพทย์	

เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจ	

พร้อมเปิดโลกทัศน์ทางด้านการวิจัย	 ให้ความรู้และพัฒนา

ทักษะทางด้านการวิจัย

	 	 	 -		 จัดสรรทนุเพ่ือสนับสนนุให้นักศกึษาไดท้ำาวิจยั

และนำาเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

  2.2 สร้างเครือข่ายท้ังในและนอกประเทศ เพื่อ

สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ

นักศึกษาต่างสถาบันและต่างประเทศ	 ท้ังในด้านวิชาการ	

การดำาเนินชีวิต	 และศิลปวัฒนธรรม	 อาทิ	 โครงการค่าย

จริยธรรมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย

(สพท.)	 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ไทย-ญ่ีปุ่น	

โครงการ	East	Asia	Medical	Students	Conference	India	

2020	เป็นต้น

  2.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน	ผ่านโครงการ	“บ้านของเรา....รามาธิบดี”		โครงการ

ทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	

เป็นต้น
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 3. ด้านการศึกษาหลังปริญญา

  3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

   	 ระดับส่วนงาน	ปรับรูปแบบการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน	 ในรูปแบบ	 online		

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	 	 ใน

ประเทศไทย	 มีความรุนแรงมากขึ้น	 โดยหลักสูตรจัดทำา

แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์	WFME	 (แพทย์ประจำาบ้าน

และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด)	AUN-QA	 (บัณฑิตศึกษา)	

ตามแบบฟอร์มท่ีกำาหนดให้	 โดยคณะกรรมการฯ	 พิจารณา

ตรวจประเมินเอกสารของหลักสูตรผ่านระบบ	online	 โดยมี

หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน	ดังนี้

	 	 	 -		หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง	

(แพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด)	 56	

หลักสูตร	จากทั้งหมด	114	หลักสูตร	คิดเป็นร้อยละ	49.12

	 	 	 -		หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 24	 หลักสูตร	 

จากทั้งหมด	24	หลักสูตร	คิดเป็นร้อยละ	100

   	 ระดับชาติ	 มี	 14	หลักสูตร	 (สะสม)	 ท่ีผ่านการ

ตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์		WFME		โดยราชวิทยาลัย

และแพทยสภา	 ได้แก่	หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน	

11	หลักสูตร

	 1)	 สาขาอายุรศาสตร์

	 2)	 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

	 3)	 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

	 4)	 สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

	 5)	 สาขาออร์โธปิดิกส์

	 6)	 สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

	 7)	 สาขาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา

	 8)	 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย	

	 9)	 สาขาวิสัญญีวิทยา

	 10)	 สาขาจักษุวิทยา

	 11)	 สาขากุมารเวชศาสตร์

	และหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	3	หลักสูตร

	 1)	 อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

	 2)	 อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

	 3)	 อนุสาขาอายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิก

  3.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนเร่ือง 

Rapid Sequence Intubation and Airway Care เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ในประเทศไทย	

มีความรุนแรงมากขึ้น	 คณะฯ	 เห็นว่าแพทย์ประจำาบ้าน	

และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดอาจมีโอกาสต้องพบกับ

สถานการณ์ซึ่งต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือดูแลระบบทางเดิน

หายใจของผูป้ว่ย	จงึไดป้ระสานงานกับภาควิชาวิสญัญีวิทยา	

เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เพ่ือให้แพทย์ประจำาบ้านและ

แพทย์ประจำาบ้านต่อยอดได้ทบทวนความรู้และฝึกปฏิบัติ 

ให้มีความรู้ความชำานาญมากขึ้น

  3.3 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของแพทย์

ประจำาบา้น (Resident as a Teacher) ตามแผนยุทธศาสตร์ 

คณะฯ	 ที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความเป็นครู

ให้แก่แพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	

โดยมีฐานความคิดว่าแพทย์ประจำาบ้านเปรียบเสมือนครู 

ด่านหน้าทางคลินิก	(front	line	clinical	teacher)	หากผ่าน

การฝกึทักษะความเปน็คร	ูจะมคีวามสามารถในการถ่ายทอด

ความรูแ้ละ	supervise	นกัศกึษาแพทย์ไดด้	ีและมกัจะจบไป

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกว่าคนที่ไม่ได้รับการฝึก	อีกทั้งมักช่วย

ให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีข้ึน	 (better	physician	and	better	

patient	 care)	 ได้ดำาเนินการวางแผนให้ภาควิชามีส่วนร่วม	

ทั้งนี้เพื่อให้	Resident	as	a	Teacher	ได้ฝังอยู่ในระบบการ

ฝึกอบรมของแต่ละภาควิชา	จึงได้ดำาเนินการ	ดังนี้	
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   	 จดัตัง้รางวัล	ประกอบด้วย	1)	รางวัล	Resident	of	

the	year		2)	รางวัลแพทย์ประจำาบา้นดเีดน่ดา้นความเปน็คร	ู 

และ	3)	รางวลัแพทย์ประจำาบา้นตอ่ยอดดเีดน่ดา้นความเปน็ 

ครู	 ซึ่งในปีการศึกษา	2562	มีแพทย์ประจำาบ้านและแพทย์

ประจำาบ้านต่อยอดได้รับรางวัลดังกล่าว	 14	 คน	 13	 คน	 

และ	 9	คน	ตามลำาดับ	 และได้มีพิธีมอบรางวัลในกิจกรรม

ปจัฉมินิเทศแพทย์ผูส้ำาเรจ็การฝกึอบรม	เมือ่วันที	่17	มถุินายน	

2563	

   	 จัด	workshop	 ในหัวข้อเรื่อง	Resident	 as	 a	

Teacher	(RAT)	และ	Fellow	as	a	clinical	Teacher	(FACT)	

สำาหรบัแพทย์ประจำาบา้นและแพทย์ประจำาบา้นต่อยอดชัน้ปี

ที่	1	ปีการศึกษา	2563	เพื่อปูพื้นฐานทักษะด้านความเป็นครู

ให้กับแพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดใหม่

ทุกคน		ในวันที่	25	-	26	กรกฎาคม	2563	และ	1	-	2	สิงหาคม	

2563	 โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้	 1)	 Giving	 Feedback	 

2)	 How	 to	 teach	 procedural	 Skill	 3)	 Teaching	 in	 

busy	clinical	setting	4)	Non-violent	communication

  3.4 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตใน

การทำางานและการสังคม (Professional and Personal 

Skills Development) ให้กับแพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่	 1  

และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดชั้นปีที่	1	เพื่อเป็นการส่งเสริม

ให้แพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดได้มี

โอกาสเรียนรู้ในศาสตร์ด้านอื่นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากด้าน

วิชาการและวิชาแพทย์	ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ประจำาบ้านและ

แพทย์ประจำาบ้านต่อยอดที่สำาเร็จการฝึกอบรมจากคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 เป็นแพทย์ที่มีลักษณะ

เด่นและสมบูรณ์ในทุกด้าน	มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นวิชาชีพ	

อันเป็นที่เคารพและต้องการของคนในทุกองค์กร	 โดยแบ่ง

กิจกรรมทั้งหมดเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

   	 การจัดอบรม	 workshop	 จำานวน	 5	 หัวข้อ	

ประกอบด้วย	 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล	 จริยธรรม

ทางการแพทย์	 1	 -	 2	 Leadership	และ	Bad	and	Good	 

Presentation	 ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันพุธ	 ระหว่างวันท่ี	 4	 -	 18	

มีนาคม	2563	

   	 การเรียนการสอนระบบ	online	หลักสูตร	 soft	

skills	ของบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 โดยผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อ

ส้ินสุดปีการฝึกอบรม	จะต้องมีชั่วโมงการอบรมไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ	80	ของจำานวนการอบรม	workshop	ทัง้หมด	และผา่น

หลักสูตร	soft	skills	ทั้ง	4	หัวข้อหลัก	ซึ่งมีแพทย์ประจำาบ้าน	

และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการและ

ผ่านเกณฑ์การอบรมร้อยละ	75	ซึ่งได้เข้ารับประกาศนียบัตร 

ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตใน

การทำางานและการสังคม	 (Professional	 and	 Personal	

Skills	Development)	เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2563	ที่ผ่านมา

  3.5 ให้ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำาบ้าน แพทย์

ประจำาบ้านต่อยอด และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ป.โท ป.เอก) ในการเดินทางไปนำาเสนอผลงานใน 

ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	1,000,000	บาท/ปี	มีผู้ได้ 

ตีพิมพ์เฉล่ียร้อยละ	 50	 ของผู้ได้รับทุน	 โดยมีรายนาม 

แพทย์ประจำาบ้าน	แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	และนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนเสนอผลงาน	ดังนี้



23รายงานประจ� าป ี  2563

การประชุมและประเทศ นำาเสนอ
จำานวน
นักศึกษา

แพทย์ประจำาบ้าน และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด

The	58th	Annual	European	Society	for	Paediatric	Endocrinology	(ESPE	2019),	Vienna,	Austria Poster	presentation 2

European	Academy	of	Paediatrics	-	Master	Course	2019	Paediatric	Nutrition,	Porto,	Portugal. Oral	presentation 1

32nd	Annual	meeting	of	 the	Asia-Pacific	Association	of	Cataract	&	 refractive	 surgeons	
(APACRS)	Kyoto	2019,	Kyoto,	Japan.

Oral	presentation 1

ESC	Congress	2019	together	with	World	Congress	of	Cardiology,	Paris,	France. Poster	presentation 2

Oral	presentation 1

11th	Asia/Oceania	Congress	of	Gerontology	and	Geriatrics	2019	(IAGG	2019),	Taiwan. Poster	presentation 2

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

Poster	presentation 1

CHEST	Annual	Meeting	2019.	New	Orleans,	USA.19	-	23	October	2019 Poster	presentation 1

Asian	Pacific	Society	of	Respirology,	Hanoi,	Vietnam.	 Poster	presentation 1

46th	 Annual	Meeting:	North	American	Neuro-Ophthalmology	 Society,	 Amelia	 Island,	 
Florida,	USA.

Poster	presentation 2

APEN	2020	Nutrition	Science	&	Practice	Conference	Tampa	Convention	Center,	Tampa,	
Florida,	USA.

Poster	presentation 1

ICEMHS	2020:	22nd	 International	Conference	on	Emergency	Medicine	and	Healthcare	
systems,	Sydney,	Australia.	

Poster	presentation 1

The	37th	World	Ophthalmology	Congress	2020,	Cape	Town,	South	Africa.	(Online)	 E-Poster	presentation 5

ระดับบัณฑิตศึกษา

The	11th International	Association	of	Gerontology	and	Geriatrics	Asia/Oceania	Regional	
Congress	2019.	Taipei,	Taiwan.

Poster	presentation 4

Engineering	and	Physical	Sciences	in	Medicine	Conference	and	Asia-Oceania	Congress	
of	Medical	Physics	2019.	Perth,	Australia.

Poster	presentation 1

5th	International	Conference	New	Concepts	in	Lymphoid	Malignancies.	Estoril,	Portugal. Poster	presentation 1

Nursing	Education	Research	conference,	Washington,	DC.,	USA. Oral	presentation 1

Genomic	instability	in	cancer:	from	tumor	evolution	to	novel	cures,	Patras,	Greece	(Online) Poster	presentation 1

The	17th	International	Joint	Conference	on	Computer	Science	and	Software	Engineering	
(JCSS2020)	(Online)

Oral	presentation 1

  3.6 ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำาบ้าน และแพทย์

ประจำาบ้านต่อยอด ในการเดินทางไปฝึกอบรม  

ณ สถาบันต่างประเทศ จำานวน	1,200,000	บาท/ปี	โดยม ี

ผู้ได้รับการคัดเลือก	 15	 คน	 มีรายนามสถาบันท่ีแพทย์

ประจำาบ้าน	 และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	 เดินทางไป 

ฝึกอบรม	ดังนี้
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ประเทศ สถาบัน

แคนาดา McGill	University,	Montreal	General	 
Hospital,	Montreal,	Canada.

ญี่ปุ่น	 National	Center	for	Child	Health	and	 
Development	(NCCHD),	Tokyo,	Japan.

National	Center	for	Child	Health	and 
Development,	Tokyo,	Japan.

Akita	University,	Akita,	Japan.	

Tohoku	Medical	and	Pharmaceutical	 
University,	Sendai,	Japan.	

National	Center	of	Neurology	and	 
Psychiatry,	Tokyo,	Japan

เดนมาร์ก Aarhus	University	Hospital,	Aarhus,	 
Denmark.	

สหรัฐอเมริกา School	of	Medicine,	University	of	UTAH,	
USA.

Cincinnati	Children's	Hospital	Medical	
Center,	Ohio,	USA.

Columbia	University	Medical	Center,	 
New	York,	USA.	

ออสเตรเลีย Northern	Adelaide	Local	Health	Network	
Services,	Adelaide,	Australia.	

Peter	MacCallum	Cancer	Centre,	 
Melbourne,	Australia.

อังกฤษ UCL	Queen	Square	Institute	of	 
Neurology,	London,	United	Kingdom.

King’s	College	Hospital,	Denmark	Hill,	
London,	United	Kingdom.

Chapel	Street	Surgery,	Brighton	and	 
Sussex	Medical	School	and	clinics	at	
Royal	Sussex	County	Hospital,	Brighton,	
United	Kingdom.

Lister	Hospital,	Steven	age,	United	 
Kingdom.

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
การศึกษาระดับปริญญา

	 1.	พัฒนาโครงการจัดตั้ง	Excellence	Center	for	Health	

Professional	Education	 เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผล

การเรียนรู้ตาม	competency	ที่กำาหนดในผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของหลักสูตร	 รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษา	 

และงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษา

	 2.	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือ

รองรับการเรียนรู้	Digital	learning

	 3.	 พัฒนาระบบงานและกระบวนการทำางานใหส้อดคลอ้ง

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต	ระดับพรีคลินิกและระดับคลินิก

กิจการนักศึกษา

	 1.	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา	Life	 /	 Soft	 Skills,	

Mahidol	 HIDEF	 ของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติบัณฑิตที่

พึงประสงค์	 และสอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์กรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล	(MAHIDOL	Core	Values)	ได้ครบทุก

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

	 2.	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการด้านการศึกษา	

และส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา	 หรือบำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือ

สังคมแก่นักศึกษาทุกหลักสูตร

	 3.	จัดกิจกรรม	 Faculty	 Hours	 เพ่ือมุ่งการพัฒนา

นักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะ 

ความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

และเน้นการศกึษาตลอดชวิีต	เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการพัฒนา

นกัศกึษาในยุคศตวรรษที	่21	และสอดคลอ้งกับเปา้หมายของ

มหาวิทยาลัยทีมุ่ง่หล่อหลอมนักศกึษาให้มคีณุสมบตับิณัฑิต

ที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง

การศึกษาหลังปริญญา

 1.	ดำาเนินการโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของ

แพทย์ประจำาบ้าน	(Resident	as	a	Teacher)	อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกภาควิชา	 พร้อมทั้งส่งเสริมและ 

ปลูกฝังทักษะความเป็นครูในภาควิชา

	 2.	สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในระดบัสากล	ใหท้กุหลกัสตูรมกีารดำาเนินการอย่างตอ่เนือ่ง 

จากปี	 2562	 (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์	 

AUN-QA,	 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตาม

เกณฑ์	WFME)

	 3.	 จัดโครงการพัฒนาทักษะในการทำางานสำาหรับ 

นักวิชาการศึกษาของคณะฯ	 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ

ในด้านต่าง	ๆ
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

	 มีการดำาเนินงานตามพันธกิจหลักด้านการศึกษา	 

การวิจัย	และการบริการวิชาการ	

ผลการดำาเนินงาน

 1. ด้านการศึกษา ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา 

สาขาพยาบาลศาสตร	์คือมุง่ผลติบณัฑิตพยาบาลใหม้คีวามรู	้ 

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ	และให้มีคุณลักษณะและ 

อัตลักษณ์ของการเป็นบัณฑิตพยาบาลรามาธิบดี	 (RANS)	

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	 ถึงแม้มีเหตุการณ์การระบาดของ	 COVID-19	 ที่ 

ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน	 โรงเรียนฯ	มีการ

บริหารจัดการให้การศึกษาดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

ภาคทฤษฎีมีการนำาสื่อมัลติมีเดีย	 วีดิทัศน์	 วิดีโอคลิป	และ

โปรแกรมแอปพลิเคชัน	และโปรแกรมต่าง	 ๆ	 เช่น	Webex,	 

Microsoft	 team	 และ	 ZOOM	 ในการเรียนและจัดสอบ

ออนไลน	์รวมถึงการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร	์	ภาค

ปฏิบัติมีการจัดการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในห้องฝึกทักษะ	

และห้องฝึกสถานการณ์จำาลอง	 การฝึกปฏิบัติในคลินิกมี

การเตรยีมความพรอ้มแก่อาจารย์และนักศกึษาทกุหลกัสตูร

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	 ท้ังในด้านความรู้

และความปลอดภัย

	 	 1.1	 ระดับปริญญาตรี	

   	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 โรงเรียน

พยาบาลรามาธิบด	ีเปน็หลกัสตูรพยาบาลศาสตรท์ีมุ่ง่ผลลพัธ์	

(Outcome	-	Based	Curriculum)	โดยเปน็หลกัสตูรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการ

รับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์	 

ASEAN	University	Network	Quality	Assurance	(AUN-QA)	 

และกำาลังอยู่ในระหว่างการดำาเนินการเตรียมรับการตรวจ

รับรองคุณภาพหลักสูตรฯ	จากสถาบันรับรองมาตรฐานการ

ศกึษาพยาบาล	(Accreditation	Commission	for	Education	

in	Nursing:	ACEN)	จากประเทศสหรัฐอเมริกา	

   	 ดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย	 คือ	การออกแบบหลักสูตรท่ียืดหยุ่นและ 

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	(Flexi	Program)	และสร้าง 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	 โดยมีการ	 

1)	เปดิหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตแบบ	Double	degree 

ร่วมกับ	 School	 of	 Nursing	 and	Midwifery,	 Deakin	 

University	ประเทศออสเตรเลีย	 (ดังภาพที่	 1)	 2)	หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตสำาหรับผู้สำาเร็จจากสาขาวิชาอื่น	 

(Accelerate				Program)		และ			3)	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ต่อเน่ืองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยา 

การระบาดวิทยาทางคลินิก	

   	 อยู่ระหว่างการพัฒนาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร 

บัณฑิต	 (นานาชาติ)	 Bachelor	 of	 Nursing	 Science	 

Program	(International	program)	ทีจ่ะผลติบณัฑิตพยาบาล

ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลคุนหมิง	 มหาวิทยาลัยคุนหมิง 

   	 สนับสนุนทุกกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้

บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	เช่น	

มีการเตรียมนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการการแข่งขันฝีมือ

แรงงานนานาชาติ	(World	Skills)	สาขา	Health	and	Social	

Care	(การดแูลผูส้งูอายุและผูป้ว่ย)	ณ	เมอืงเซีย่งไฮ	้ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพที่ 1 การเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
แบบ Double degree ร่วมกับ Deakin University
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จากส่ือมวลชนเข้าร่วมงานหลายแขนง	ไดแ้ก่	medical	focus,	

วิทยุศึกษา,	 โทรทัศน	์ETV,	Health	 Focus,	สถานีโทรทัศน	์

ช่อง	7	ช่อง	9	และ	ช่อง	NewTV	

 2. ด้านการวิจัย	 โรงเรียนฯ	 มีนโยบายการขับเคลื่อน 

การวิจัยของอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งการ

ให้ทุนวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนท่ีเอื้อต่อการทำาวิจัย	 

ปี	 2563	 มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติถึง	 

31	เรื่อง	อาจารย์พยาบาลได้รับอนุมัติทุนวิจัยจากสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จำานวน	

2,500,000	บาท

 3. ด้านการบริการวิชาการ ถึงแม้มีการระบาดของ	
COVID-19	โรงเรยีนฯ	ยังมกีารดำาเนนิงานอย่างตอ่เน่ือง	โดยมี

การปรับเปลีย่นรูปแบบการจดัการอบรมหลกัสตูรเฉพาะทาง	

และการจดัประชมุวชิาการ	เปน็การจดัอบรม/ประชมุผา่นสือ่ 

ออนไลน์	 เช่น	 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำาปี 

ร่วมกับคณะฯ	 (RIAC	 2020)	 เรื่อง	New	Perspective	 in 

Healthcare	During	COVID-19	Pandemic	ในวันที่	3	-	4	 

กันยายน	2563	 (ดังภาพที่	 3)	 รวมทั้งการจัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ	 เร่ืองการเตรียมความพร้อมพยาบาลเพ่ือการ 

ดูแลผู้ป่วย	 COVID-19	 ในระยะวิกฤติ	 สำาหรับพยาบาล 

ประจำาการ	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 รุ่นแรกจำานวน	 30	 คน	 

ในช่วงสถานการณ์ไวรัส	COVID-19	ระบาดภายในประเทศ	

(ดังภาพท่ี	 4)	 รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชน	

โดยจัดตั้งศูนย์	COVID-19	Call	Center	 โรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดีข้ึน	 เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการสอบถาม 

เก่ียวกับ	COVID-19	 (ดังภาพท่ี	 5)	 พร้อมทั้งจัดต้ังคลินิก 

ในการให้ความรู้	 (COVID	 Health	 Education	 Clinic)	 

อีกด้วย

ภาพที่ 3 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (RIAC 2020) เรื่อง New Perspective in Healthcare During COVID-19 Pandemic

   	 โรงเรยีนฯ	เปน็สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา

ต้นแบบเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่	 ร่วมกับศูนย์วิจัยและ

จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ	 (ศจย.)	และสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ในการ

สนับสนุนสังคมปลอดบุหรี่	(ดังภาพที่	2)	

	 	 1.2	 ระดับบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา		

   	 เตรียมหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 

4	หลักสูตร	ได้แก่	สาขาการพยาบาลเด็ก	สาขาการพยาบาล

ผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ	สาขาการพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ	 

และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	 เพ่ือขอรับการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	ตามเกณฑ์	

AUN-QA		จากมหาวิทยาลัยมหิดล

   	 โรงเรยีนฯ	เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีมกีาร

เปดิหลกัสตูรฝกึอบรมพยาบาลขัน้สงูระดับวุฒิบตัรเทียบเทา่ 

ปริญญาเอก	 ปีท่ีผ่านมามีการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ให้เปน็ท่ีรูจ้กักว้างขวางมากย่ิงขึน้	ผา่นการแถลงขา่ว	โรงเรยีน

พยาบาลรามาธิบดีชู	 Advanced	Practice	Nurse	 (APN)	

ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน	ซึ่งได้รับความสนใจ

ภาพที่ 2 การสนับสนุนสังคมปลอดบุหรี่
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 4. ด้านอื่นๆ 

	 	 4.1	 โรงเรียนฯ	 ยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความ

ร่วมมือด้านการศึกษาและบริการพยาบาล	 ร่วมกับฝ่ายการ

พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือพัฒนาใน

การจัดการเรียนการสอนในคลินิก	พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย	

การบริการผู้ป่วย	และระบบบริการพยาบาล	

ภาพที่ 4 การจัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมพยาบาลเพื่อการดูแล 
ผู้ป่วย COVID-19 ในระยะวิกฤติ

ภาพที่ 5 ศูนย์ COVID-19 
Call Center 

	 	 4.2	 โรงเรียนฯ	คำานึงถึงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร

และการมีส่วนร่วมของบุคลากรของโรงเรียนฯ	 ปี	 2563	 

ที่ผ่านมามีการจัดงานกีฬาสี	 เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี	 

ความสนุกสนาน	และสร้างเสริมสุขภาพ				
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 5. เรื่องน่ายินดี

  5.1	 รามาธิบดีพยาบาลสาร 	 ซึ่ ง เป็น

วารสารทางการพยาบาลของโรงเรียนฯ	 ได้รับ

การประเมินจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐาน

ข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	

(Thai-Journal	Citation	 Index	Centre:	 TCI)	

ให้อยู่ในวารสารกลุ่มท่ี	 1	 สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 	 และฐานข้อมูล	 ASEAN	 

Citation	Index	(ACI)	เปน็ระยะเวลา	5	ป	ี(2563-

2567)

	 	 5.2	 โ ร ง เ รี ยนฯ 	 มี ร ะบบกา ร พัฒนา

คุณภาพและบริหารความเสี่ยง	 โดยรวบรวม

พัฒนาระเบียบปฏิบัติ	 (QP)	 ทุกพันธกิจของ 

โรงเรียนฯ	 เพ่ือเป็นแนวทางบริหารจัดการและ

ติดตามความเสี่ยงทุกพันธกิจอย่างต่อเนื่อง	

รวมทั้งจัดการให้มีระบบการจัดการความรู้ 	 

(KM)	 ทุกพันธกิจหลักให้เป็นคลังความรู้ใน

องค์กร	บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนฯ	 รวมท้ัง 

สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ร่วมกันในองค์กรผ่านผลงานคุณภาพ	ส่งผลงานเข้า

ประกวดในมหกรรมคุณภาพ	ครั้งที่	27	ปีงบประมาณ	2563	

ของคณะฯ	และไดร้บัคัดเลอืกรบัรางวัลคุณภาพถึง	41	ผลงาน	

แบ่งเป็นประเภท	CQI	2	เรื่อง	KAIZEN	24	เรื่อง	และเรื่องเล่า

เร้าพลัง	(SST)	15	เรื่อง	โดยประเภท	CQI	ได้รับการคัดเลือก

ส่งประกวดระดับมหาวิทยาลัย	1	ผลงาน	 เรื่อง	 ระบบสอบ 

รวบยอดออนไลน์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	และได้รับรางวัล 

ดีเด่น	ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล	(CQI	2020)	

	 	 5.3	 การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา	

โรงเรียนฯ	 ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงแวดล้อมบริเวณโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี	 โดยในปี	 2563	 โรงเรียนฯ	ณ	ศาลายา	 

ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสวนมุมสวย	 ปีท่ี	 5	 

จากโครงการประกวดสวนมุมสวยของกองกายภาพและ 

สิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยมหิดล	อีกด้วย

	 	 5.4	 ศ.เกียรติคุณ	 ดร.สมจิต	 หนุเจริญกุล	 ในฐานะ 

ศิษย์เก่าและท่ีปรึกษาของโรงเรียนฯ	 ได้รับปริญญาพยาบาล

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 

จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการดำาเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564

	 1.	สนับสนุนทุกหลักสูตรของโรงเรียนฯ	 ได้รับการรับรอง

จากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	(AUN-QA)	

	 2.	การจัดการ เรียนการสอนที่ มี เครือ ข่ายร่ วมกัน	 

(collaborative)	

	 3.	การจัดหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน	

	 4.	สนับสนนุให้อาจารย์ตพิีมพ์ผลงานวิจยั	ระดบันานาชาต	ิ 

การผลิตผลงานนวัตกรรมให้สามารถจดลิขสิทธิ์ได้	

	 5.	สนับสนนุงานบริการวิชาการ	โรงเรียนฯ	ใหเ้ปน็ศนูย์กลาง 

ของการอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางทีส่ำาคญัและ

โดดเด่นของประเทศ	

	 6.	ความร่วมมือกับ	WHO	CC.	 ในการจัดการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ	
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	 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลมีพันธกิจหลักด้าน

บริการวิชาการตั้งแต่เปิดดำาเนินการของคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 จากการเห็นว่างานด้านการบริหาร 

โรงพยาบาลยงัไมม่กีารเปดิสอนในสถาบันใด	และเปน็ความรู ้

ที่จำาเป็นสำาหรับผู้บริหารโรงพยาบาลซึ่งเป็นแพทย์	จึงได้เริ่ม

ดำาเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่บุคลากรทาง 

การแพทย์และสาธารณสุขทั้งจากภายในและภายนอก

คณะฯ	มาเป็นเวลา	50	ปี	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการปรับระบบ

การบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร	 และผู้ท่ีจะเตรียมตัวเป็น 

ผู้บริหาร

	 2.	 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เรื่องหลักการบริหารและทักษะที่

สำาคัญในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

	 3.	 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารโรงพยาบาลให้มีความรอบรู้ 	 

มีภาวะผู้นำา

	 4.	 เพ่ือใหส้ามารถวางแผน	วิเคราะหป์ญัหา	และตดัสนิใจ 

ที่จะดำาเนินงานเชิงกลยุทธ์ภายใต้บริบทของการบริการ 

ด้านสุขภาพ

	 5.	 เ พ่ื อ ใ ห้สามารถบริ หา ร งานในองค์ ก ร ท่ีมี ก า ร

เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และก้าวสู่การเป็น

องค์กรที่สมบูรณ์แบบและเป็นที่พึ่งของสังคมได้

	 6.	 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ความรู้เชิงบริหาร	และ

เสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร 

โรงพยาบาลและสหวิชาชีพ

หลักสูตรที่ดำาเนินการ	ประกอบด้วย	3	หลักสูตร	ดังนี้

	 1.	หลักสูตรประกาศนียบัตร	 การบริหารโรงพยาบาล	 

(Hospital	Management	for	Chief	Executive	Officer:	CEO)

	 2.	หลักสูตรประกาศนียบัตร	การบริหารระบบสารสนเทศ

ทางการแพทย์	 (Healthcare	Chief	 Information	Officer:	

CIO)

	 3.	หลักสูตรประกาศนียบัตร	 ผู้บริหารระดับต้น	 (Basic	

Management	Skills:	BMS)

ผลการดำาเนินงาน

	 ในปีงบประมาณ	2563	ที่ผ่านมา	(วันที่	1	ตุลาคม	2562	-	30	กันยายน	2563)	โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล	ดำาเนิน

การจัดอบรมรวม	4	หลักสูตร	ดังนี้

หลักสูตร จำานวนผู้เข้าอบรม
ต่อรุ่น (คน)

ความพึงพอใจ 
ภาพรวม (เต็ม 4.0)

1.	 ผู้บริหารระดับต้น	รุ่นที่	6	(BMS6)	(วันที่	11	พ.ย.	-	12	ธ.ค.	2562) 35 3.85

2.		การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์	รุ่นที่	10	(CIO10)
		 (วันที่	6	ม.ค.	-	31	มี.ค.	2563)

30 3.82

3.	 ผู้บริหารระดับต้น	รุ่นที่	7	(BMS7)	(วันที่	22	มิ.ย.	-	22	ก.ค.	2563) 39 3.44

4.	 	การบริหารโรงพยาบาล	รุ่นที่	49	(CEO49)	
					(วันที่	29	ก.ค.	-	11	พ.ย.	2563)

48 3.76

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
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ภาพที่ 2 ความพึงพอใจภาพรวม (เต็ม 4.0)

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
จัดอบรม 5 หลักสูตร ดังนี้

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำาภายในคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นท่ี 1 (Ramathibodi Executive  

Successors Development: RESD1)

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 8 -  

รุ่นที่ 10 (BMS8 - BMS10)

 3. หลกัสตูรประกาศนยีบตัร “การบริหารระบบสารสนเทศ 

ทางการแพทย์” รุ่นที่ 11 (CIO11)

 4. หลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารโรงพยาบาล”  

รุ่นที่ 50 (CEO50)

 5. หลักสูตร Senior Living Management

ภาพที่ 1 จำานวนผู้เข้าอบรม (คน)
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ผลการดำาเนินงาน

	 1.	 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์	 4	 ทุน	 

รวมท้ังส้ิน	180,000	บาท

	 2.	 สนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของนักศึกษาแพทย์และ 

ศิษย์เก่าแพทย์	ดังน้ี	

	 	 2.1	 สนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของคณะฯ	 รวมท้ังส้ิน		

341,900	บาท	ดังน้ี

   	 สนับสนุน	 “กองทุน	 100	ปี	 เปรม	บุรี	 เพ่ือการ 

เรียนรู้”	เพื่อส่งเสริม	พัฒนา	เผยแพร่การเรียนรู้ของนักศึกษา

แพทย์	 อาจารย์แพทย์	 แพทย์ประจำาบ้าน	 และศิษย์เก่า 

แพทย์รามาธิบดี	 วันท่ี	 13	พฤศจิกายน	 2562	 จำานวนเงิน	

100,000	บาท		

   	 สนับสนุนงานดนตรี 	 “Fantasmusic	 I I I	

Season	 Sonata”	 วันพฤหัสบดีที่	 6	 กุมภาพันธ์	 2563	 

ณ	หอประชุมอารี	วัลยะเสวี		คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี		จำานวนเงิน	30,000	บาท		

   	 สนับสนุนเสื้อกาวน์สำาหรับนักศึกษาแพทย์

รามาธิบดี	 ประจำาปี	 2563	 งานปฐมนิเทศ	 และพิธีมอบ 

เสื้อกาวน์	 รับศิษย์รามาธิบดี	 รุ่นที่	 53	 สู่ชั้นคลินิก	 คณะ

แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี	จำานวนเงนิ	66,000	บาท

   	 สนับสนุนพิธีกล่าวคำาปฏิญาณตนของบัณฑิต

แพทย์รามาธิบดี	รุ่นที่	50	และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี	

ประจำาปี	 2563	 วันท่ี	 1	 ตุลาคม	 2563	ณ	หอประชุมอารี	 

วัลยะเสวี	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 	 

จำานวนเงิน	45,900	บาท		

   	 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดภาคใต้ 	 

จำานวนเงิน	100,000	บาท

	 	 2.2	 จัดทำาเนียบพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดี	รุ่นท่ี	1	-	50		

	 	 2.3	 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า	

ทุก	1	-	2	คร้ัง/เดือน	และการประชุมใหญ่สามัญ	สมาคมศิษย์เก่า 

แพทย์รามาธิบดี	ประจำาปี	2563		

	 	 2.4	 จัดปาฐกถา	รจิต	บุรี	คร้ังท่ี	30		ประจำาปี	2562		วันท่ี	 

27	พฤศจิกายน	2562	 	ณ	หอประชุมอารี	 วัลยะเสวี	คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	และคร้ังท่ี	 31	ประจำาปี	

2563	 วันศุกร์ท่ี	4	 กันยายน	2563	 	ณ	 ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ	 

เวชชาชีวะ	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		

	 	 2.5	 จัดโครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า 

แพทย์รามาธิบดี	 คร้ังท่ี	 17	 วันท่ี	 10	 พฤศจิกายน	 2562	 

ณ	จังหวัดราชบุรี	

	 	 2.6	 จัดงานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ	 60	 ปี	 ของ

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	 รุ่นท่ี	 13	 วันท่ี	2	 กุมภาพันธ์	2563	 

ณ	 ห้องประชุม	 910abc	 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 	 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		

	 	 2.7	เย่ียมชมและให้กำาลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 วันที่	 18	 สิงหาคม	 2563		 

ณ	สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	

	 	 2.8	 ร่วมจัดการประชุมวิชาการ	 ประจำาปี	 2563	 

Ramathibodi	International	Academic	Conference	(RIAC)	 

2020	"New	Perspective	in	Healthcare	During	COVID-19	

pandemic"	วันท่ี	4	กันยายน	2563	ณ	หอ้งประชมุทา่นผูห้ญิง

วิระยา	ชวกุล	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 	 2.9	 จัดโครงการ	love	box	กล่องปันสุข	สำาหรับอาจารย์

แพทย์รามาธิบดีอาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม	-	กันยายน	2563	

	 	 2.10		 คัดเลือกและมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 

ดีเด่นประจำาปี

	 	 2.11		 คัดเลือกศิษย์เก่าท่ีมีความเหมาะสม	 เพ่ือเสนอช่ือ 

ผู้มีคุณสมบัติรับรางวัลมหิดลทยากร	ประจำาปี	2563		

	 	 2.12		 ให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการ	อำานวยความ

สะดวกในด้านการรักษาพยาบาลแก่ญาติสายตรง	ศิษย์เก่า

แพทย์รามาธิบดี	และอาจารย์แพทย์อาวุโส	จำานวน	83	ครั้ง

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
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	 	 2.13		ดำาเนินการให้หนังสือรับรองเพื่อช่วยเหลือในการ

รักษาพยาบาลแก่ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	 ตามระเบียบ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	จำานวน	54	ครั้ง

	 	 2.14		จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	ประจำาปี

	 	 2.15	จัดหรีดให้กับญาติ	 อาจารย์รามาธิบดีอาวุโส 

และศิษย์เก่าที่ถึงแก่กรรม	

	 	 2.16	 	มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดีที่ได้รับรางวัล

	 	 2.17		จัดทำาจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

	 	 2.18		ดำาเนินการด้านสารสนเทศ	(Website	:	https://

ramaalumni.mahidol.ac.th/)

ภาพที่ 1 โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ภาพที่ 2 งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 31

ภาพที่ 3 การประชุมวิชาการ ประจำาปี 2563 ภาพที่ 4 งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี  
ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 13
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ผลการดำาเนินงาน 
 1. เชดิชแูละธำารงไวซ้ึง่ความเปน็เลศิของสถาบนัพยาบาล

รามาธิบดี 

	 	 1.1		การจัดประชุมวิชาการ

   	 จัดประชุมวิชาการร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่ง 

ประเทศไทยฯ	ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ	ครั้งที่	 16	หัวข้อ

เร่ือง	“Center	of	Excellence	in	Palliative	Nursing	:	Ramathibodi	 

School	 of	Nursing	Model”	 เมื่อวันที่	 19	พฤศจิกายน	2562	 

ณ	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลีย์	ประตูนำ้า

   	 จัดประชุมวิชาการออนไลน์	 เรื่อง	 “The	 Second	

Waves	 of	 COVID-19	 Prevention	 for	 Nurses”	 เมื่อวันที่	 

15	กรกฎาคม	2563	ผ่าน		Application	Zoom	

   	 จัดประชุมวิชาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ในการประชุมวิชาการ	 Ramathibodi	 

International	Academic	Conference	 (RIAC)	 2020	 :	New	 

Perspective	 in	Healthcare	During	COVID-19	Pandemic	 

หัวข้อเร่ือง	 “Legal	 and	 Ethical	 Consideration	 during	

COVID-19	 Pandemic”	 เมื่อวันที่	 3	 กันยายน	 2563	 ผ่าน	 

Application	Zoom	

  1.2	 เชิดชูศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีผู้ประกอบคุณงาม

ความด	ีแสดงความยินดแีละประชาสมัพันธ์	ผา่นสือ่	Facebook	:	 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

	 เป็นสมาคมวิชาชีพท่ีก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี

และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก	 ช่วยเหลือเก้ือกูลสมาชิกของสมาคมฯ 

ส่งเสริม	 เผยแพร่	 และแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ท้ังในด้านการศึกษา	การวิจัย	และ

การปฏิบัติการพยาบาลให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ	 เชิดชูเกียรติของสถาบัน	และดำารงไว้

ซึ่งจรรยาบรรณอันดีงามแห่งวิชาชีพ	 รวมท้ังช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ของสถาบันวิชาชีพ	สังคมและประเทศชาติโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
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 2. เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดีและฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 	 2.1	 สนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี	 โดยมอบเงินสนับสนุนการจัดทำารามาธิบดี

พยาบาลสาร	จำานวน	50,000	บาท	(ดังภาพที่	1)	

  2.2	 ร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ 	กับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

และฝา่ยการพยาบาล	โรงพยาบาลรามาธิบด	ี(ดงัภาพที	่2-3)

ภาพที่ 1 มอบเงินสนับสนุนการจัดทำารามาธิบดีพยาบาลสาร

 ภาพที่ 3 งานเรียงร้อย ด้วยรัก ถักทอ สายใจ จากองค์กรบริหารการพยาบาล วันที่ 22 กันยายน 2563  
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 ภาพที่ 2 งานด้วยรักและขอบคุณ วันที่ 9 กันยายน 2563   
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

	 	 1.3	 ออกแบบสัญลักษณ์ของสมาคมฯ	 ใหม่	 เพ่ือใช้ใน

การประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
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 3. เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันกับศิษย์ปัจจุบัน

  3.1	 เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์	 ระดมทุน	

และรวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผ่านกิจกรรม

ต่าง	ๆ	ได้แก่	โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับ

นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี	จำานวน	200,000	บาท		

  3.2	 ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในวาระต่าง	 ๆ	 เพ่ือสร้าง

แรงบนัดาลใจและก่อใหเ้กดิความผกูพันกับสถาบนัพยาบาล

รามาธิบดี	โดยร่วมกล่าวต้อนรับและแนะนำาสมาคมฯ	ให้กับ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 ในกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2563	

 4. เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันกับศิษย์เก่า

  4.1	 คัดเลือกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีดีเด่น	ประจำาป	ี

2563	เพื่อรับรางวัลในสาขาต่าง	ๆ	ดังนี้

   	 สาขาการวิจัย	 ได้แก่	 ศ.	ดร.ดรุณวรรณ	สุขสม	 

(รุ่นที่	22)

   	 สาขาการศึกษา	 ได้แก่	 รศ.	ดร.แสงทอง	 

ธีระทองคำา	(รุ่นที่	13)

   	 สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล	 ได้แก่	

น.ส.นพกาญจน์	วรรณโสภณ	(รุ่นที่	26)

   	 สาขาผู้บริหาร	ได้แก	่ผศ.	ดร.วนดิา	วิสุทธพิานชิ	

(รุ่นที่	9)

  	 สาขาการบริการสังคม	 ได้แก่	 น.ส.วรรณา	 

จารุสมบูรณ์	(รุ่นที่	15)

 4.2 จัดงานครบรอบวันก่อต้ังสมาคมฯ	 เมื่อวันท่ี	 

9	กันยายน	2563		พร้อมมอบเงนิ	จำานวน	10,000	บาท	ให้กับ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเพื่อใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์

 4.3 จัดของเยี่ยมไข้แก่ศิษย์เก่าฯ	ทุกท่านตามที่ได้รับ

แจ้งในกรณีเจ็บป่วย	ประสบอุบัติเหตุ

	 	 4.4	 จำาหน่ายของท่ีระลึก	

ได้แก่	Mask	RNA	และ	Jacket	

เนื้อผ้า	PPE

	 	 4.5	 บ้านบ่อฝ้าย	 อำาเภอ

หัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ลดราคาพิเศษสำาหรับค่าท่ีพัก	 

ให้กับศษิย์เก่าฯ	เพ่ือใหศ้ษิย์เก่า
ได้พบปะสังสรรค์	และทำากิจกรรมร่วมกัน	สร้างความผูกพัน

ของศิษย์เก่าต่อสมาคมฯ		รวมทั้งดำาเนินการพัฒนากิจกรรม

ต่าง	 ๆ	 ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ	 	 ให้มีประสิทธิภาพ 

ดียิ่งขึ้น

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
	 ดำาเนินการพัฒนากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ตามวัตถุประสงค์ของ

สมาคมฯ		ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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	 การดำาเนินงานตามพันธกิจทางด้านการวิจัยของคณะฯ	

ผา่นระบบและกลไกตัง้แตร่ะดบันโยบายจากคณะกรรมการ

บรหิารคณะฯ	จนถึงระดับปฏิบติัทีส่นับสนุนใหเ้กิดการปฏิบตัิ

ตามนโยบาย	ภายใต้การกำากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิจัย	

ซึ่งมีการดำาเนินงานผ่านหน่วยงานสนับสนุนหลัก	คือ

	 1.	งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย	ทำาหน้าที่สนับสนุน

การดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการทางด้านการวิจัย

ตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย	 โดยการดำาเนินงานสนับสนุน

ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของคณะกรรมการ	 เช่น	 คณะกรรมการ

บริหารทุนพัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัยของอาจารย์	 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัยท่ีได้

รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล	คณะกรรมการ

ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม	

เป็นต้น

	 2.	งานสนับสนุนวิจัยทางคลินิก	 บริหารจัดการผ่าน 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 คณะกรรมการ

พิจารณาโครงการ	 และงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน

	 3.	งานห้องปฏิบติัการวิจยั	ได้ใหก้ารสง่เสรมิและสนับสนุน

งานวิจัยแก่บุคลากรของคณะฯ	 ในด้านสถานท่ี	 เคร่ืองมือ	

บคุลากร	ทัง้นักวิจยัและผูช้ว่ยนกัวิจยั	เทคโนโลยี	และความรู้	 

โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ	มกีารดำาเนนิงานในลกัษณะการสรา้งงานวิจยัท่ีสะท้อน

ความเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล	

ผลการดำาเนินงาน 
 1. การส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์

ของงานวิจัยในด้านนโยบายและสังคม คณะฯ	 ได้มีการ	

ประชุมประจำาเดือน	 โดยคณบดีเป็นประธานในการประชุม

เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู ้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและ 

ภายนอกคณะฯ	 และหาแนวทางในการผลักดันงานวิจัย 

ทีม่อียู่ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏบิตั	ิตลอดจนค้นหาโจทย์วจิยั 

ที่เหมาะสมเพ่ือต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน ์

ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น		ในการระบาดของโรคโควิด	19	ได้มี

การผลักดันให้เกิดงานวิจัยและการใช้ประโยชน์	 ได้แก่	 การ

ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พัฒนาชุด

ตรวจ	LAMP	สำาหรับเชื้อไวรัสโควิด	19	การสร้างแบบจำาลอง

การระบาดของโรคโควิด	 19	 เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย	

การพัฒนาการตรวจเชื้อไวรัสโควิด	 19	จากตัวอย่างนำ้าลาย	

เป็นต้น

 2. การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านห้องปฏิบัติการ

วิจัยท่ีใช้เทคโนโลยีชั้นสูง	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพ 

ของงานวิจัยของคณะฯ	และได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยมหิดล	และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	 

(องค์การมหาชน)	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 

วิจัยและนวัตกรรม	 ในการพัฒนา	 high	 throughput	 

screening	 เพื่อการค้นหาตัวยา	 ในช่วงการระบาดของโรค

โควิด	 19	 ได้ทำาการศึกษาเพ่ือค้นหาพืชสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิ 

ต้านเชื้อไวรัสโควิด	 19	 และพบว่าสารสกัดกระชายขาว 

และสารสกัดขิงมีฤทธ์ิดังกล่าว	 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนา

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อไป

 3. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัยของอาจารย์  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 คณะฯ	 ให้

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัยของอาจารย์	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์แพทย์มีเวลาในการพัฒนางาน

วิจัยอย่างเต็มความสามารถ	(ดังภาพที่	1)

 4. การให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า มุ่งให้เกิดการ

รวมกลุ่มนักวิจัยและมีการวิจัยข้ามศาสตร์	 มีวัตถุประสงค์

เพ่ือตอบโจทย์วิจัยที่มีผลกระทบในเชิงวิชาการหรือการ

ใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติสูง	 โดยมีโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนจากทุนสนบัสนนุกลุ่มวิจยัมุง่เปา้	ในป	ี2561	จำานวน	

7	โครงการ	ปี	2562	จำานวน	8	โครงการ	และปี	2563	จำานวน	

11	โครงการ	(ดังภาพที่	2)

 5. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ 	 คณะฯ	 

มนีโยบายสนบัสนุนการให้ทนุอดุหนุนการวิจยัจากเงินรายได้

คณะฯ	เพ่ือมุง่สนบัสนนุงานวิจยัท่ีมีคณุคา่ให้มีความคลอ่งตวั	 

และเอื้ออำานวยในการดำาเนินงานการวิจัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้	 และกระตุ้นให้

บุคลากรมีความสนใจในการทำาวิจัย	 มีการติดตามผลงาน 

ด้านการวิจัย
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ตพิีมพ์อย่างเป็นระบบ	การสนบัสนนุทนุอดุหนนุการวิจยัจาก

เงินรายได้คณะฯ	 เมื่อเปรียบเทียบ	 3	ปี	พบว่าจำานวนเงินท่ี

คณะฯ	ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัย	(ดังภาพที่	3)

 6. ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ) เป็นนโยบาย

ของคณะฯ	ที่สนับสนุนให้นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอก	 และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล	 3	 ปี	 

พบว่า	คณะฯ	ไดรั้บทนุอดุหนนุการวิจัยจากแหล่งทนุภายนอก

มหาวิทยาลัย	(ดังภาพที่	4)

 7. การวิจัยทางคลินิกท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาค

เอกชน การดำาเนินงานในส่วนของโครงการวิจัยท่ีได้รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากผลการดำาเนินการเปรียบเทียบ	 3	 ปี 

พบว่า	 คณะฯ	 ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยทางคลินิกจาก 

ภาคเอกชน	(ดังภาพที่	5)

ภาพที่ 1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัยของอาจารย์

ภาพที่ 3 ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ

ภาพที่ 2 ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า

ภาพที่ 4 ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 5 ทุนอุดหนุนวิจัยจากภาคเอกชน
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 8. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

จำานวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

ปีปฏิทิน	 ได้สืบค้นจากฐานข้อมูล	 Scopus	PubMed	และ	

Web	of	 Knowledge	ณ	 วันที่	 25	 ธันวาคม	2563	พบว่า 

ผลงานตีพิมพ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	(ดังภาพที่	6	-	7)

ภาพที่ 6 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

ภาพที่ 7 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ต่อจำานวนบุคลากร 
สายวิชาการ

แผนการดำาเนินการ ปีงบประมาณ 2564

	 1.	 จัดกระบวนการทำางานท่ีมีอยู่ให้เกิดเป็นระบบท่ีมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน	ได้แก่

	 	 1.1	 การสร้าง/ประมวลความรู้เ พ่ือใช้ประโยชน์  

	 	 	 เชิงนโยบายและสังคม

	 	 1.2	 การวิจัยมุ่งเป้า

	 	 1.3	 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนำา

	 2.	 จัดระบบการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของ 

นักศึกษาแพทย์ร่วมกับฝ่ายการศึกษา

	 3.	 จัดการวิจัยร่วมระหว่างคลินิกและพรีคลินิกท่ีมี

ประสิทธิภาพ
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	 มีแผนพัฒนาด้านดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศสนองต่อ 

ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น	 มุ่งเน้นการบูรณาการกับกลุ่ม

ภารกิจด้านการศึกษาและการวิจัย	 โดยมีเป้าหมายสำาคัญ

ร่วมกันที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล	 

และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้วยการบูรณาการและ 

การสนับสนุนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี	ศูนย์การแพทย์ทีมนำา 

ทางคลินิก	 ทีมสนับสนุนทางคลินิก	 ทีมระบบงานสำาคัญ	 

ด้านการดูแลสุขภาพ
และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ภายใต้การกำากับของคณะกรรมการ

อำานวยการระบบดแูลสขุภาพ	โดยมแีผนกลยุทธ์	(ดงัภาพที	่1)	 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่	3	ของมหาวิทยาลัยมหิดล	คือ	 

Policy	Advocacy	and	Leaders	in	Professional	/	Academic	 

Services	และแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 

รามาธิบดี	คือ	Healthcare	service	management

ภาพที่ 1 แผนกลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพ ปี 2563 - 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

39รายงานประจ� าป ี  2563
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ผลการดำาเนินงาน

 1. ด้านระบบคุณภาพ

	 	 1.1	 ได้รับการรับรองพัฒนาคุณภาพขั้นก้าวหน้า	 จาก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	 (องค์การมหาชน)	

(สรพ.)	อายุการรบัรอง	(11	ก.พ.	63	-	10	ก.พ.	66)	(ดังภาพที	่2)	 

โดยได้รับการตรวจเยี่ยม	Advanced	HA	วันที่	2	-	4		ธ.ค.	62	 

(ดังภาพที่	3)

	 	 1.2	 ได้รับการรับรองกระบวนการดูแลรายโรคเพ่ิมอีก	 

4	โรคจาก	สรพ.	(รวมเป็น	8	โรค)	ได้แก่	การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

ลำาไสท่ี้ไดร้บัยาเคมบีำาบดัทางหลอดเลอืดดำาสว่นกลางทีบ่า้น	

(24	ม.ีค.	63	-	23	ม.ีค.	66)	การดูแลผูเ้ป็นเบาหวาน	(5	ม.ิย.63	-	 

4	มิ.ย.66)	 การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับ

ประคอง	(5	ส.ค.	63	-	4	ส.ค.	66)	(ดงัภาพท่ี	2)	การดแูลผูป้ว่ย

โรคมะเรง็ปอดแบบสหสาขา	(อยู่ระหว่างรอ	Certificate)	และ

การพัฒนาคุณภาพดังกล่าวได้รับการเย่ียมศึกษาดูงานจาก

คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์(ดังภาพท่ี	4)

	 	 1.3	 ยกระดับมาตรฐานระบบงานสนับสนุน	 โดยขยาย

การรับรองมาตรฐานระดับสากล	ISO	9001:	2015	จากเดิม	

11	หนว่ยงาน	เพ่ิมเปน็	23	หนว่ยงาน	โดยหนว่ยงานทีเ่พ่ิมเตมิ	

ไดแ้ก่	งานบรหิารฝา่ยการพยาบาล		งานสงัคมสงเคราะห์	งาน

พัฒนาคุณภาพ	งานสำานักงานคณบดี		งานบริหารภาควิชา 

ศัลยศาสตร์		งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ	และศูนย์การแพทย์ 

สมเด็จพระเทพรัตน์	 7	หน่วยงาน	คือ	 งานบริหารศูนย์การ

แพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ	 

งานผู้ปว่ยสัมพันธ์	งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	งานเวชภัณฑ์

ปลอดเชือ้	งานการแพทย์และทนัตแพทย์	งานพัฒนาคณุภาพ

ซึ่งเข้ากระบวนการตรวจเยี่ยมในเดือนตุลาคม	2564

Ê¶ÒºÑ¹ÃÑºÃÍ§¤Ø³ÀÒ¾Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ (Í§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹)
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

ä´Œ»¯ÔºÑμÔμÒÁÁÒμÃ°Ò¹áÅÐ¢ŒÍ¡ÓË¹´¢Í§
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(¹ÒÂ¸ÕÃ¾Å âμ¾Ñ¹¸Ò¹¹·�)
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

No.1/AHA001/2563

ภาพที่ 2 การรับรองด้านระบบคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) (สรพ.)
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 2. ด้านระบบบริการสุขภาพ

  2.1	 การบริหารจัดการรองรับการระบาดของโรค	

COVID-19	ซึ่งเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และมีการระบาดใน

ระลอกแรกของประเทศที่เกิดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครใน

ช่วงธันวาคม	2562	 -	กุมภาพันธ์	 2563	 โดยคณะกรรมการ

อำานวยการระบบดูแลสุขภาพและคณะกรรมการประจำา

คณะฯ	มอบหมายให้คณะทำางานฯ	นำาแผนการรบัโรคตดิเชือ้ 

อุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซำ้าของคณะฯ	 มาปรับใช้ให้ 

เข้ากับสถานการณ์	วางแผน	กำาหนดมาตรการระดับปฏิบัติและ 

ตดิตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ดิผา่น	war	room	มกีารจดัตัง้

จุดคัดกรองการติดเชื้อทั้งองค์กร	จัดตั้งคลินิก	ARI	จัดเตรียม

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย	 (PPE)	 ให้เพียงพอต่อการใช้งาน	 

จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรอบรู้และปฏิบัติได้ถูกต้อง	 

มกีารบรหิารจดัการบรกิารผูป้ว่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์

การระบาด	 เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคน้ีและเพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร	 มีการระดมสรรพ

กำาลังของทีมรักษาพยาบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ใน

การต่อสู้และเผชิญกับการระบาดครั้งนี้ภายใต้ข้อจำากัดด้าน

ทรัพยากรทางการแพทย์ของประเทศ	(ดังภาพที่	5	-	7)	เช่น	 

ภาพที่ 3 คณะฯ รับการตรวจเยี่ยม Advanced HA ภาพที่ 4 คณะฯ ต้อนรับการศึกษาดูงานการขับเคลื่อน 
การขอรับรองรายโรค จากคณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพที ่5 จำานวนการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร 
สำาหรับการติดเชื้อ SARS-CoV-2 PCR 
แก่สถานพยาบาลอ่ืนในระยะต้นของ 
การระบาด (ม.ค. - เม.ย. 2563)

การรับตรวจทางห้องปฏิบัติการสำาหรับการติดเชื้อ	 SARS-

CoV-2	PCR	เปน็จำานวนมากแก่สถานพยาบาลอืน่ในระยะต้น

ของการระบาด	(มกราคม	-	เมษายน	2563)	นวัตกรรมบรกิาร

นำา	 N95	 กลับมาใช้ซำ้าท่ีสนับสนุนโดยงานวิจัยของแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญ	นวัตกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำาหรับ

การติดเชื้อ	SARS-CoV-2	PCR	จากตัวอย่างนำ้าลายเพื่อการ 

คัดกรองที่ง่ายต่อการปฏิบัติ	 นวัตกรรมการตรวจทางห้อง

ปฏิบตักิารสำาหรับการตดิเชือ้	SARS-CoV-2	PCR	ดว้ย	LAMP	 

technique	สำาหรับการคัดกรองภาคสนามท่ีจะช่วยประหยัด 

และลดต้นทุนลง	 2	 เท่า	 การบูรณาการของโรงพยาบาล

รามาธิบดีและโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ในการ

รองรับผู้ติดเชื้อ	COVID-19	ในการรับดูแลผู้ป่วยจำานวนมาก

ลำาดับต้น	ๆ	 ในการระบาดของกรุงเทพมหานคร	 (151	 ราย	 

ใน	 1,500	 ราย)	 นำาไปสู่การที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรี 

นฤบดินทร์ได้รับมอบหมายจากภาคีทางการแพทย์ให้เป็น 

หน่ึงในสี่โรงพยาบาลสำาหรับ	 ICU-COVID	 หากมีการ 

ระบาดใหญ่ที่มีผู้ป่วยวิกฤตจำานวนมาก	เป็นต้น
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	 	 2.2	 ระบบการตรวจ	 Telemedicine	 และการส่งยา

ทางไปรษณีย์	 ได้มีการพัฒนากระบวนการตรวจรักษาแบบ	

New	Normal	Medical	 Service	 เพ่ือรองรับการระบาด

ของโรค	COVID-19	 ซึ่งเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และมีการ

ระบาดในระลอกแรกของประเทศ	 โดยมีการนำาการตรวจ

รักษา	 “Telecare”	 ท่ีนำารูปแบบ	 Telemedicine	 เชื่อมต่อ

กับ	 RAMA	 Application	 ซึ่งดำาเนินการร่วมกันระหว่าง 

ภาควิชาและฝา่ยสารสนเทศ	โดยปรบัใหเ้ขา้กับบรบิทของการ 

บรกิารสขุภาพของทีมรกัษา	(ดงัภาพที	่8	-	9)	ตวัอยา่งเชน่	Tele	-	 

Check	 up	สำาหรับการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำาปีของ

คณะฯ	 Tele-Treatment	 สำาหรับการตรวจรักษาผู้ป่วยเก่า

ที่อาการคงท่ี	 Tele-Monitor	 	 สำาหรับการติดตามการรักษา 

ผูป้ว่ย	Tele-Consultation	สำาหรบัผูป้ว่ยกลุม่ประคับประคอง

ในระยะสุดท้ายหรือกลุ่มเย่ียมบ้าน	 และ	 Tele-Education	

สำาหรับผู้ป่วยที่มีการสอนแนะนำาแบบกลุ่ม

	 สำาหรับ	 Tele-Treatment	 ได้มีการขยายบริการส่งยา

ทางไปรษณีย์และการชำาระค่าบริการผ่าน	 e-banking	 เพ่ือ

ลดการมาโรงพยาบาล	 ทั้งนี้ในระยะยาวมีแผนพัฒนา

ทั้งกระบวนการทำางานและระบบสารสนเทศเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 6  นวัตกรรมการนำา N95 กลับมาใช้ซำ้า

ภาพที่ 7 นวัตกรรมการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการสำาหรับ
การติดเชื้อ SARS-CoV-2 
PCR จากตัวอย่างนำ้าลาย
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ภาพที่ 8 - 9 Tele Treatment

	 โดยมีผลการดำาเนินงานของการให้บริการ	Telemedicine	

และการส่งยาทางไปรษณีย์	(เม.ย. -	ก.ย.	2563)	ดังนี้

  	 อัตราการตรวจ	Telemedicine	คิดเป็นร้อยละ	1.98	

ของการตรวจทั้งหมด	(16,820	ครั้ง)	

  	 อตัราการสง่ยาทางไปรษณีย์ใหผู้ป้ว่ย	คิดเปน็ร้อยละ	

2.58	ของใบสั่งยาทั้งหมด	(15,715	ใบสั่งยา)

  	 อตัราการสง่ยาทางไปรษณีย์ได้สำาเรจ็	คิดเปน็ร้อยละ	

99.95

  	 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการตรวจทางไกลและ

รับยาทางไปรษณีย์	คิดเป็นร้อยละ	99

	 	 2.3	 ระบบจัดยาสำาหรับหอผู้ป่วยวิกฤต	 หลังจากได้

มีการขยายระบบจัดยาผู้ป่วยในโดยเคร่ืองจัดยาที่ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดยาไดร้วดเร็วและประหยัดกำาลงัคนได	้

2	เท่า	จึงได้มีการขยายระบบจัดยาต่อยอดสำาหรับหอผู้ป่วย 

วิกฤต	เพ่ือใหม้คีวามปลอดภัยของผูป้ว่ยมากย่ิงข้ึนควบคูก่าร

จดัยาไดท้นัการณ์	เนือ่งจากหอผู้ปว่ยวิกฤตมิกีารใชย้ากลุม่ยา 

วิกฤตที่ต้องเฝ้าระวัง	 กระบวนการบริการต้องรวดเร็ว	 จึงมี 

การนำาระบบจัดยาแบบ	Decentralized	 drug	machine		 

ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดยาได้รวดเร็ว	 (ทันเวลา 

น้อยกว่า	30	นาที)	และลด	dispensing	errors	ได้	1	เท่าตัว	

(ถูกต้องมากกว่าร้อยละ	95)
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  2.4	 ระบบการดูแลผูป้ว่ยแบบ	Cell	concept	เปน็ระบบ

การดูแลผู้ป่วยเป็นสัดส่วนหรือทีม	 โดยในทีมประกอบด้วย	

แพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	ดูแลผู้ป่วยร่วมกัน	สื่อสารข้อมูลที่

จำาเป็นในการดูแลผู้ป่วยระหว่างเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมกัน	และ

มีเภสัชกรคลินิกร่วมให้คำาแนะนำาและ	 verify	คำาสั่งใช้ยาให้

ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนแรก	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมระหว่างสหสาขา

วิชาชีพ	เพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารระหว่างวิชาชีพ	เพิ่ม

ความปลอดภัยในการใช้ยา	ลดขั้นตอนการแก้ไขคำาสั่งใช้ยา

ของแพทย์	

	 โดยเริ่มดำาเนินการใน	 2	 หอผู้ป่วยอายุรกรรม	 ตั้งแต่

สิงหาคม	2562	 จากนั้นขยายให้ครอบคลุมหอผู้ป่วยวิกฤต	

จำานวน	7	หอผู้ป่วย	ที่มีเภสัชกรประจำา	และหอผู้ป่วยสามัญ	

จำานวน	3	หอผู้ป่วย	มีผลลัพธ์	ดังนี้

  	 สามารถค้นหาและป้องกัน	medication	error	ก่อน

ถึงตัวผู้ป่วยได้มากขึ้น	เมื่อเปรียบเทียบก่อนดำาเนินการ

  	 ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างทีม

รักษา	ลดความเสี่ยงในการเกิด	medication	 errors	 จาก 

ร้อยละ	40	เหลือร้อยละ	30	โดยไม่เพิ่มเวลาในการให้บริการ	

(ใช้เวลาเฉลี่ย	20	นาที)

	 และมีแผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ	Cell	 concept	 โดยขยายในหอผู้ป่วยที่มีเภสัชกรคลินิกประจำาให้ครบ	 

และพัฒนาระบบ	verify	คำาสั่งใช้ยาออนไลน์พร้อมระบบสั่งยาออนไลน์ของผู้ป่วยในเพื่อลดขั้นตอนในการดำาเนินงาน

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
	 1.	ขบัเคลือ่นการพัฒนาคณุภาพให้ทมีรกัษาพยาบาลโดย

สนับสนุนการรับรอง	Clinical	Tracer	ในรูปแบบ	Disease/

Program	Specific	Certificate	และขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพสำาหรับหน่วยงานสนับสนุน	ผ่านคณะอนุกรรมการ

ดา้น	ISO	รวมถึงการวางระบบสรา้งบคุลากรเพ่ือเปน็	trainer	

สำาหรบัองคก์รดา้นคุณภาพและรว่มกับฝา่ยบรหิารทุนมนษุย์

และฝ่ายสารสนเทศพัฒนาโปรแกรมพัฒนาบุคลากรตาม

สาขาวิชาชีพ

	 2.	ขับเคลื่อนการสร้างสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศ

ด้านพัฒนากระบวนการและคุณภาพการรักษาพยาบาล	 

โดยจดัทำา	Dashboard	และการคลงัข้อมลูท้ังคลนิกิและการ

เรียนการสอนบนระบบสารสนเทศของคณะฯ	 เพื่อสนับสนุน 

การนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในระดับภาควิชา	 ทีมรักษา 

และหน่วยงาน	 ได้แก่	 นำาระบบตัวชี้วัดและการดำาเนินงาน

ผ่านโปรแกรม	 Power	 BI	 การจัดเก็บ/รวบรวม/ใช้ข้อมูล	 

การจัดการความรู้ในระบบสารสนเทศของคณะฯ	เป็นต้น

	 3.	เน้นการพัฒนา	Healthcare	Business	 ในเชิงการเงิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	เช่น	โครงการพัฒนา	Case	Manager	

โครงการคดิตน้ทนุของบรกิารรายโรค/รายกิจกรรม	การขยาย

บริการที่เพิ่มรายได้	เป็นต้น

	 4.	การวางนโยบาย	 แผนงาน	 และการปฏิบัติในระดับ 

หน่วยงาน	 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานตาม	 พ.ร.บ. 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562
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ด้านการบริการวิชาการ

	 ดำาเนินการให้ความรู้และคำาปรึกษาทางวิชาการด้าน 

การแพทย์	พยาบาล	และวิทยาศาสตรส์ขุภาพไปยังบคุลากร 

ภายในคณะฯ	 รวมไปถึงภายนอกคณะฯ	 ได้แก่	 ศิษย์เก่า	 

บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนท่ัวไป	โดยดำาเนินการ

ภายใต้ฝา่ยวิชาการและวัฒนธรรม	ซึง่มวิีสยัทศันว่์า	“วิชาการ

ก้าวหน้า	 นำาพาวัฒนธรรม”	 โดยใช้กลยุทธ์วิชาการเชิงรุก	 

มีความเป็นสากลในการนำาความรู้และนวัตกรรมสู่สังคม	

ควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรม

ผลการดำาเนินงาน

 1. การจัดประชุมและอบรมทางวิชาการ ทั้งใน 

ระดับชาติและนานาชาติ	 โดยสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง	ๆ	

เผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

ทั่วไป	จำานวน	72	ครั้ง	 ก่อให้เกิดรายได้ท่ีมากกว่ารายจ่าย	

เป็นจำานวนเงิน	27	ล้านบาท	(ดังภาพที่	1)	

 2. การจัดปาฐกถา ระดับคณะฯ	 4	 ปาฐกถา	 ซึ่งมี 

ผู้เข้าฟังจำานวนมาก	 และก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ

อย่างกว้างขวาง	ได้แก่	

  2.1	 ปาฐกถาอรรถสิทธ์ิ	เวชชาชีวะ	ครั้งที่	18	เมื่อวันที่	1	

พฤศจิกายน	2562	เรื่อง	“Stem	Cell,	Stem	Cell	Diseases	

and	Stem	Cell	Therapy	 :	From	patient	 to	bench	and	

from	bench	 to	 patient”	 โดยองค์ปาฐกคือ	ศ.เกียรติคุณ	 

นพ.สุรพล	 อิสรไกรศีล	 นายกราชบัณฑิตยสภา	 สำานักงาน 

ราชบัณฑิตยสภา	

	 	 2.2	 ปาฐกถาอารี	 วัลยะเสวี	 ครั้งที่	 33	 เมื่อวันที่	 3	

กันยายน	2563		เรื่อง	“Circular	Economy”	โดยองค์ปาฐก 

คือ	 คุณปฏิภาณ	 สุคนธมาน	 ผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 พีทีที	

โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

  2.3	 ปาฐกถา	รจิต	บุรี	ครั้งที่	31	เมื่อวันที่	4	กันยายน	

2563	 เรื่อง	 “เวชปฏิบัติแนวใหม่ท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือความ

ปลอดภัยในยุคโรคระบาด”	 โดยองค์ปาฐก	 คือ	 ศ.วุฒิคุณ	 

นพ.ศักดิ์ชัย	 วงศกิตติรักษ์	 ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น	

ประจำาปี	2563	ด้านวิชาการ

	 	 2.4	 ปาฐกถากัลยาณกิต์ิ	 กิติยากร	คร้ังท่ี	 34	 เม่ือวันท่ี	 

15	กันยายน	2563	เรื่อง	“Digital	Health	Transformation	in	 

a	post-COVID	world:	Where	do	we	go	from	here?”	โดย

องค์ปาฐกคือ	Assoc.Prof.Minang	 (Mintu)	 P.Turakhia,	

M.D.	M.A.S.	Stanford	University,	CA,	USA

ภาพที่ 1 จำานวนการจัดประชุม/อบรมทางวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2561 - 2563
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 3. โครงการตำารารามาธิบดี คณะฯ	 อนุมัติทุนผลิต
ตำาราหรือหนังสือ	 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร

ผลิตตำาราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพ	 5	 เร่ือง	 จัดทำา	 e-book	

เพ่ือจำาหน่ายในเว็บไซต์	Ookbee	และ	CU	Book	 3	 เรื่อง	

ผลิตตำาราหรือหนังสือ	4	 เล่ม	และมียอดจำาหน่ายตำาราหรือ 

หนังสือจำานวน	6,923	เล่ม	เปน็จำานวนเงิน	1,618,283.50	บาท	 

อีกทั้งจัดประกวดตำารารามาธิบดี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้

สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ	อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพใน

ความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่คณะฯ	ซึ่งผลการพิจารณา

รางวัลตำารารามาธิบดี	 ประจำาปี	 2563	มีผู้ได้รับเกียรติบัตร

ชมเชยได้แก่	 รศ.	นพ.วาสนภ	วชิรมน	สาขาวิชาโรคผิวหนัง	

ภาควิชาอายุรศาสตร์	 และ	 ผศ.สุพรรณี	 ธรากุล	 โรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี	(ดังภาพที่	2)
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	 4.	 การให้บริการทางวิชาการต่อภาครัฐและเอกชน  

โดยบุคลากรของคณะฯ ได้รับเชิญจากองค์กรภายนอก 

เปน็วิทยากร อาจารย์พิเศษ และกรรมการ/ผูท้รงคณุวฒุ ิเพ่ือ

ไปถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่บคุลากรทางการแพทย์ (ดังภาพท่ี 3)  

อีกท้ังคณะฯ ได้มีการพิจารณาทุนสนับสนุนบุคลากรให้

ไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ จำานวน 1 ทุน เป็นเงิน 

35,000 บาท เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ไป 

ถ่ายทอดความรู้ยังสถาบันชั้นนำาในระดับนานาชาติ รวมถึง 

มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเข้าศึกษาดูงานตาม 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ จำานวน 62 ครั้ง

	 5.	 วารสารรามาธิบดีเวชสาร (Ramathibodi Medical  

Journal, RMJ) จัดทำาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า

ทางวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

และสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยได้รับการประเมินและผ่าน

การรับรองคุณภาพ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(Thai-Journal Citation Index, TCI) ตามเกณฑ์มาตรฐาน

วารสารวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation 

Index (ACI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มีกำาหนดตีพิมพ์

ปีละ 4 ฉบับ และในปี พ.ศ. 2563 มีบทความที่ได้รับการ

พิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร 24 เรื่อง (ดังภาพที่ 4)

 นอกจากนี้ ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

สืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนและอำานวยความ

สะดวกทั้งผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ เช่น การใช้งานระบบ

การจดัการวารสารออนไลน ์(Thai Journals Online, Thai JO)  

การใช้ระบบสืบค้น Google Scholar และการใช้ตัวระบุ

วัตถุดิจิทัล (Digital Object Identifier, DOI) เป็นต้น รวมถึง 

การพัฒนาวารสารท้ังดา้นเนือ้หาและรปูแบบให้มมีาตรฐาน

ระดับสากล มีบทคัดย่อ เนื้อหา และเอกสารอ้างอิงเป็น 

ภาษาอังกฤษ ทำาให้ได้รับความสนใจจากนานาชาติในการ

เข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์วารสาร

ภาพที่	2	ตำารารามาธิบดีที่ได้รับเกียรติบัตรชมเชย	 
ประจำาปี	2563

ภาพที่	3	การให้บริการวิชาการต่อภาครัฐ 
และเอกชน	ปี	2561 - 2563

วิทยากร อาจารย์พิเศษ กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภาพที่	4	จำานวนบทความที่ได้รับการพิจารณา 
ตีพิมพ์ในวารสารรามาธิบดีเวชสาร	ปี	2563

20

15

10

5

0
2

4

17

บทความพิเศษ รายงานผู้ป่วยบทความปริทัศน์นิพนธ์ต้นฉบับ

1จำา
น
วน

เร
ื่อง



47รายงานประจ� าป ี  2563

ภาพที่ 5 การจัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของ
แพทย์ (CME) ปี 2560 - 2563

 8. การประชมุทางไกลทางการแพทย์ (Teleconference)  
และพัฒนาระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	

โดยในปจัจบุนัมกีารเพ่ิมโครงขา่ยความรว่มมอืและบคุลากร

อย่างต่อเน่ือง	 ในปีงบประมาณ	2563	มีการดูแลระบบการ

เรียนการสอน	และการประชุมทางไกล	 (Teleconference)	

2,514	ครั้ง	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ถึง	4	เท่า	(ดังภาพที่	6)	

 

 9. จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (E-book) คณะฯ	

ไดพั้ฒนาการผลิตจากสิง่พิมพ์เปน็รูปแบบออนไลน์	(E-book)	

เป็นปีแรก	เพื่อให้ความรู้	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

แก่แพทย์	 บุคลากรทางการแพทย์	 และประชาชนผู้สนใจ

ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะฯ	 ให้ได้รับความสะดวก

รวดเร็วและสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด	

	 จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้ทำาการเผยแพร่ทุก	ๆ 	 

3	 เดือน	 รวมเป็นปีละ	4	ฉบับ	 โดยฉบับล่าสุดคือฉบับที	่ 63	

ได้จัดส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ	 โรงเรียนมัธยมปลาย

ทั่วประเทศ	เรือนจำา	และสมาชิกจุลสารข่าว

 6. สื่อออนไลน์ คณะฯ	 ได้จัดทำาบทความเผยแพร่ใน	
“ไทยรัฐออนไลน์”	 https://www.thairath.co.th/tags/ศุกร์

สุขภาพ	รวม	52	เรื่อง	ซึ่งเรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด	คือ	เรื่อง	

ทำาความรูจ้กักับ	“โรคนิว่ในตอ่มทอนซลิ”	โดย	อ.	พญ.นวรัตน	์

อภริกัษกิ์ตตกุิล	ภาควชิาโสต	ศอ	นาสกิวทิยา	มผีูเ้ขา้ชมทัง้สิน้	

277,321	คน	และมกีารเผยแพรค่วามรูผ้า่น	Facebook	สาระ

สุขภาพกับ	ramaclinic.com	และ	RamathibodiMedJournal	

และ	Website	ได้แก่

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

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

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

	 	 6.4	 http://www.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal

	 อีกทั้ง	 สร้างเครือข่ายออนไลน์	 ด้านบริการวิชาการกับ

เครอืขา่ยภายใน	หนว่ยงานภายนอก	และองคก์รต่างประเทศ	

 7. การให้บริการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษา 

ต่อเนื่องของแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ 

คณะฯ	ใหบ้รกิารรบัรองหน่วยคะแนนการศกึษาตอ่เนือ่งของ

แพทย์	 (CME)	 1,624	 กิจกรรม	 (ดังภาพท่ี	 5)	 และให้การ 

รับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองของสหสาขาวิชาชีพ

ทางการแพทย์	 ได้แก่	 การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์	

(CCPE)	1	กิจกรรม	และทางทันตแพทย	์(CDCE)	1	กิจกรรม	

เป็นต้น
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ภาพที่ 6 จำานวน (ครั้ง) การจัดประชุมทางไกล
ทางการแพทย์ ปี 2563

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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48 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 10. การผลิตสื่อทางการแพทย์อ่ืน คณะฯ	 ให้บริการ 
ผลิตสื่อและการใช้สื่อการศึกษาแก่หน่วยงานภายในคณะฯ	

ตลอดจนให้คำาแนะนำาปรึกษา	 จัดฝึกอบรม	และให้บริการ 

ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์	ดังนี้	

  

  10.1	 บริการถ่ายภาพน่ิงทางการแพทย์และทั่วไป	 

347	ครัง้		ถ่ายดว้ยชดุไฟแฟลชสตดูโิอ	138	ครัง้	และตกแตง่/

แก้ไขภาพด้วยคอมพิวเตอร์	34,095	ภาพ

  10.2	 ถ่ายภาพวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนการสอนและ

กิจกรรม	522	เรื่อง

  10.3	 ออกแบบกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียนการสอน

ทางการแพทย์	12	งาน	168	ชิ้น

  10.4	 จดัทำาสือ่โปสเตอรน์ำาเสนอภายในประเทศ	1,256	

เรื่อง	ต่างประเทศ	52	เรื่อง	

  10.5	 ตัดต่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน	 120	

เรื่อง	

	 	 10.6	 ถ่ายวีดิทัศน์วงจรปิดเพ่ือการเรียนการสอน	

ประชุมวิชาการ	สอนแสดงสาธิตภายในและนอกหอ้งประชมุ	 

ท้ังแบบออนไลน์และการประชุมทางไกลทางการแพทย์		

(Teleconference)	30	ครั้ง

	 	 10.7	 Animation	ประกอบการเรียนการสอนวีดิทัศน์		

9	เรื่อง	17	ชิ้นงาน

	 	 10.8	 	สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์	1	เรื่อง	

	 	 10.9	 	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	1	เรื่อง

	 	 10.10	 ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์	 เพ่ือประชุม

วิชาการ	อบรม	สัมมนา	และกิจกรรมต่าง	ๆ	434	ครั้ง

	 	 10.11		 ให้บริการยืมและติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์และ

ระบบเครื่องเสียงเคลื่อนที่	1,754	ครั้ง

ผลงานเด่น

 1. ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็น

โรงพยาบาลต้นแบบของสถาบันการศึกษาที่ทำากิจกรรม

วิชาการสูงสุดเป็นอันดับ	 1	 ของประเทศ	 เนื่องในโอกาส 

ครบรอบ		20		ป	ีของการจัดต้ังศูนย์การศกึษาตอ่เน่ืองของแพทย์	 

(ศ.น.พ.)	สำานักงานเลขาธิการแพทยสภา

 2. การพัฒนาเว็บไซต์ และ Mobile Application  

Ramathibodi Knowledge Sharing for COVID-19  

Management ที่ใช้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ	COVID-19	
ในรูปแบบคลิปวิดีโอ		จำานวนมากกว่า	30	เรื่อง
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 3. การพัฒนา Web Application 

	 	 3.1	 ระบบตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองของ

แพทย์	 (CME)	 สามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนจากเลขที่ 

ใบประกอบวิชาชีพ		และสามารถใช้งานได้ผ่านทาง		http://intra9. 

rama.mahidol.ac.th/online_requests	

	 	 3.2	 	ระบบจองใช้การประชุมทางไกล	Teleconference	

สามารถใช้งานได้ผ่านทาง	 http://intra9.rama.mahidol.

ac.th/online_requests

  3.3	 เว็บไซต์ศูนย์	 Teleconference	 เพ่ือรองรับ

สถานการณ์ฉกุเฉนิ	เชน่	ภัยธรรมชาติ	โรคระบาด	สถานการณ์

ฉุกเฉินต่าง	 ๆ	 สามารถใช้งานผ่านทาง	 https://www3.ra. 

mahidol.ac.th/rtc/	

 4. ผลิตสื่อการเรียนรู้ และจัดทำาระบบการเรียนรู้ 

ทางไกลออนไลน์ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 

และกระทรวงศึกษาธิการ	ในหลักสูตรการจัดกิจกรรม	กศน.	

ปอ้งกันภาวะซมึเศรา้	คงสมรรถนะทางกาย	จติ	สมองผู้สูงอายุ	

ระหว่างวันที่	15	มิถุนายน	ถึง	25	กันยายน	2563	

 5. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาต่อเน่ือง 
ของแพทย์	 จากกระทรวงสาธารณสุข	ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	เมื่อวันที่	20	มกราคม	2563

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 1.	 พัฒนาระบบและยกระดับการประชุมวิชาการสู่

นานาชาติ	 เพ่ือมุ่งเน้นตามแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ	World	

Class	ของมหาวิทยาลัย

	 2.	นำาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน

ด้านบริการวิชาการเชิงรุกทุกด้าน

	 3.	การพัฒนาคุณภาพวารสารรามาธิบดีเวชสาร	 (RMJ)	 

ให้มีมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	 โดยมี

ระยะเวลาการรับรอง	5	 ปี	 (2563	 -	 2567)	และพัฒนาเป็น

ระบบ	Online	และ	E-Journal	

	 4.	พัฒนา	Mobile	Application	และ	Web	Application	 

ทางการแพทย์เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง	

	 5.	 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาและการประชุม 

ทางไกล	(Teleconference)	ครบวงจร

	 6.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาต่อเนื่อง 

ของสหวิชาชีพทางการแพทย์

	 7.	 พัฒนาเว็บไซต์ของโครงการตำารารามาธิบดี	 ให้บริการ

ในรูปแบบออนไลน์ครบวงจร	เช่น	การสมัครรับทุน	การเขียน

ตำาราและหนังสือวิชาการ	ผ่านระบบออนไลน์	การให้ความรู้ 

ด้านหลักการเขียนตำาราและหนังสือวิชาการ	การจำาหน่าย

ตำาราและหนังสือวิชาการทั้งแบบเล่มและแบบ	 e-book	

เป็นต้น

	 8.	จดัอบรมหลกัการเขียนตำาราและหนังสอืวิชาการใหแ้ก่

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

	 9.	บริจาคหนังสือความรู้วิชาการสำาหรับประชาชนให้แก่

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั	กระทรวงศกึษาธิการ	เพ่ือมอบใหห้อ้งสมดุประชาชน

ทั่วประเทศไทย	920	แห่ง

	 10.	 วางระบบงานของงานโสตทัศนศึกษาให้เป็นรูปแบบ 

รับส่งงานแบบออนไลน์มากข้ึน	 และปรับปรุงเว็บไซต์ 

งานโสตฯ	เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบ

https://www3.ra.mahidol.ac.th/rtc/
https://www3.ra.mahidol.ac.th/rtc/
http://intra9.rama.mahidol.ac.th/online_requests/
http://intra9.rama.mahidol.ac.th/online_requests/
http://intra9.rama.mahidol.ac.th/online_requests/
http://intra9.rama.mahidol.ac.th/online_requests/
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	 3.	 การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์กลุ่มภารกิจดูแล

สุขภาพ	 สร้างความผูกพันและเสริมพลังผู้ป่วยและ

ครอบครัว

  3.1	 เครือข่ายมิตรภาพบำาบัดรามาธิบดี	 มีเป้าหมาย 

เพื่อสร้างเครือข่ายในรูปแบบกลุ่ม	Self	-	help	group	คณะฯ	

ตระหนัก	เห็นความสำาคัญ	สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมของ

กลุ่ม	ในป	ี2563	ผลการดำาเนินงานของอตัรา	Self	-	help	group	

ที่มีผลสำาเร็จระดับ	4	-	5	คิดเป็นร้อยละ	60	โดยมีกลุ่ม/ชมรม 

ที่มีผลสำาเร็จระดับ	4	-	5	จำานวน	12	กลุ่ม/ชมรม	จากทั้งหมด	 

23	กลุ่ม/ชมรม	รายละเอียด	ดังนี้

	 	 3.2	 	 มีการประชาสัมพันธ์กลุ่ม/ชมรมสู่สังคมผ่าน

รายการ	RAMA	Square	จัดกิจกรรมเสริมพลังกลุ่ม	เครือข่าย

มติรภาพบำาบดัรามาธิบด	ีประจำาป	ี2563	ในวันท่ี	9	กันยายน	

2563	ณ	สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

	 4.	การสร้างเสริมสุขภาพในคณะ	(AUN-HPN)

	 	 4.1	 นโยบายปลอดบุหร่ี	บุหร่ีไฟฟ้า	และเหล้า	จัดทำาขึ้น 

เพ่ือส่งเสริมใหบ้คุลากร	นกัศกึษา	และขยายผลไปยังเยาวชน	

และประชาชนให้ทราบถึงพิษภัยของบุหร่ีและบุหรี่ไฟฟ้า	

สร้างแนวทางให้ผู้ต้องการเลิกบุหรี่	 และเป็นแบบอย่างให้

องคก์รตา่ง	ๆ 	โดยจดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเลกิบหุร่ี	และให้

ความรู้ผา่นกิจกรรมตา่ง	ๆ 	เกิดนโยบายปอ้งกันนักสบูหนา้ใหม	่ 

(ดังภาพท่ี	 1)	 เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชน 

ใกลเ้คยีง	ในการรณรงคเ์ลกิบหุรี	่สรา้งสงัคมสขุภาพท่ีดตีอ่ไป

ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
	 บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพในทุกพันธกิจ	 เกิด

นโยบายและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ	

ทั้งในรามาธิบดีและสังคม	 เพ่ือให้บุคลากร	นักศึกษา	 ผู้รับ

บริการ/ญาติ	 และชุมชน	 ให้มีสุขภาพดี	 และเกิดสังคม 

สุขภาวะ

ผลการดำาเนินงาน

	 1.	 การดำาเนินโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย	 เน้น 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 โดยมีจำานวนโครงการ 

สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมาย	ดังนี้

	 2.	 การดำาเนินโครงการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล 	 โดยมีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม	(University		Social	Engagement)	 

และสอดคล้องกับ	SDGs	จำานวน	18	โครงการ	รายละเอียด

ดังนี้

https://drive.google.com/file/d/1APDQnCzKuseXNKon9YxbUn-
qBGSVAw1w6/view?usp=sharing

กลุ่มเป้าหมาย
ปีงบประมาณ

2561 2562 2563

บุคลากร 13 8 13

นักศึกษา 20 28 13

ผู้ป่วย/ญาติ 8 18 4

ชุมชน/สังคม 14 3 13

รวม 55 57 43
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ระดับความสำาเร็จกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำาบัดรามาธิบดี
ปีงบประมาณ	2561-2563
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	 	 4.2	 โครงการ	Walk	Together	จดัทำาข้ึนเพ่ือรณรงคก์าร

เพ่ิมกิจกรรมทางกายด้วยการเดินของบคุลากรและนกัศกึษา

ในคณะฯ	เปา้หมายรวม	500,000,000	ก้าว	เพ่ือมอบจกัรยาน

ส่งต่อสุขภาพดีแก่น้อง	 ๆ	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	

โดยมีผู้เข้าร่วมที่	 Active	 จำานวน	600	คน	จำานวนก้าวรวม 

ทั้งสิ้น	170,143,423	ก้าว	(ดังภาพที่	2-3)

 ภาพที่ 1 E-poster รณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 

ภาพที่ 3 มอบจักรยานจำานวน 10 คัน แก่สถานสงเคราะห์ 
เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 23 กันยายน 2563

ภาพที่ 2 จำานวนก้าวรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	 	 4.3	 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม	 โดยจัดสรรพ้ืนท่ี

ในการปลูกผักปลอดสาร	ณ	 สวนสุขวนา	 ชั้น	 10	 อาคาร

สมเด็จพระเทพรัตน์	 ส่งต่อผลผลิตไปยังฝ่ายโภชนาการเพ่ือ 

ประกอบอาหารแก่ผู้ป่วยต่อไป

 5. การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคม

	 	 5.1	 โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี	 ดำาเนินการใน

ระยะท่ี	 5	 ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ	 เอกชน	 และ

ชมุชน	เพ่ือพัฒนาและขยายรูปแบบระบบอาหารสขุภาพและ

เกษตรกรรมยั่งยืน	นอกจากนี้	 ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา

เกษตรปลอดภัย	ตรวจรบัรองเกษตรและอาหารปลอดภยัจาก

สารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง	 โดยคณะเทคนิค

การแพทย์	มหาวิทยาลยัมหดิล	จากการสง่ผลผลติของฟาร์ม	

16	รายการ	ที่ส่งตรวจ	โดยใช้	GC-MS/MS	หรือ	LC-MS/MS	

จำานวน	2	ครั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง	

คือ	 ไม่พบทุกรายการ	และได้รับประกาศนียบัตรการรับรอง

ผลผลิตเกษตรปลอดภัย	 หมายถึง	 ผัก-ผลไม้ท่ีมีปริมาณ 

สารตกคา้งหรือการปนเปือ้นจากสารกำาจดัศตัรพืูช	เชือ้ก่อโรค	 

โลหะหนัก	 และสารอื่น	 ๆ	 ในปริมาณท่ีตำ่ากว่ามาตรฐาน 

ความปลอดภัยที่กำาหนดสำาหรับผู้บริโภค	(ดังภาพที่	4)



52 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  5.2	 โครงการชุมชนต้นแบบปลอดบุหร่ีต้านภัยโควิด	19 

โดยลงพ้ืนท่ีในชุมชนซอยสวนเงินเพ่ือรณรงค์ให้เป็นชุมชน

ต้นแบบปลอดบหุรี	่และจดักิจกรรมรวมพลงัชมุชนปลอดบหุรี ่

ต้านภัยโควิด	 19	 ร่วมกับ	ศจย.	 เนื่องในวันงดสูบบุหร่ีโลก	 

ในวันที่	29	พฤษภาคม	2563	(ดังภาพที	่5)	

	 	 5.3	 โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใสใส่ใจสุขภาพ	 (50	

Healthy	Schools	Project)	รว่มกับองค์กรชว่ยเหลอืเดก็	Save	

The	Children	และ	INMU	(50	Healthy	Schools	Project)	 

อบรมพัฒนาครูในการใช้เคร่ืองมือกระบวนการเรียนการสอน 

แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา	มีความรู้	 ทัศนคติ	และแนว

ปฏบิตัขิองเดก็	เรือ่งโภชนาการและการออกกำาลงักาย	พัฒนา

โรงอาหารและครวัของโรงเรยีนใหม้คีณุภาพและสขุลกัษณะ

ด้านโภชนาการ	 ได้จัดทำาคู่มือความรู้ด้านโภชนาการ	 ดูแล

โภชนาการในโรงเรยีน	ปรบัเปลีย่นเมนูอาหารทีถู่กสขุลกัษณะ

ด้านโภชนาการให้เด็ก	ๆ	ในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ภาพที่ 4 รับมอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย

ภาพที่ 6 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) 

แก่เด็กนักเรียน

ภาพที่ 5 กิจกรรมรวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ต้านภัยโควิด 19

 6. การสร้างเสริมสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19  

โดยให้ความรู้	 การปฏิบัติตัว	 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและ 

ลดการแพร่กระจายเช้ือโควิด	19	 อย่างถูกต้องแก่บุคลากร

และชมุชน	มีการคดักรองคนเขา้-ออกในชุมชน	โดยมีผลงาน

ที่สำาคัญ	ดังนี	้

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07399332.2020. 
1823984

ภาพที่ 7 ผลงาน: Management of food insecurity  
in the COVID-19 pandemic: A model of sustainable  

community development

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07399332.2020.1823984
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07399332.2020.1823984
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	 หลังจากดำาเนินการจัดกิจกรรม	 พบว่าบุคลากรและ 

ชมุชนมคีวามรอบรู	้สามารถนำาไปใชใ้นการดแูลสขุภาพและ

ป้องกันตนเองในสถานการณ์โควิด	19

 7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. จัดอบรม	 
“หลักสูตรการจัดกิจกรรม	 กศน.	 ป้องกันภาวะซึมเศร้า	 

คงสมรรถนะทางกาย	 จิต	 สมองผู้สูงอายุ”	 เมื่อวันท่ี	 15	

มิถุนายน	 ถึง	 25	 กันยายน	 2563	ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 

ระหว่างสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 มูลนิ ธิสถาบันวิจัย 

และพัฒนาระบบสุขภาพ	 (มสพช.)  และคณะฯ	 โดยงาน 

สร้างเสริมสุขภาพได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ด้านงบประมาณ	รวมถึงประสานงานต่าง	 ๆ	 กับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ

ภาพที่ 8 E-poster New Normal for Health Promotion

ภาพที่ 9 การสื่อสารผ่าน Line Official 
สร้างสุขภาพสู้โควิด

ผลการสำารวจความรอบรู้โควิด 19 ก่อน-หลังทำากิจกรรม

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
	 1.	 โครงการ		Happy		Healthy		Rama	เพ่ือสนับสนุน	กระตุน้ 

ให้บุคลากรในคณะฯ	เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ

เชิงป้องกันโรค	รักษาสุขภาพ	สร้างสิ่งแวดล้อม	และเกิดเป็น

วัฒนธรรมองค์กร	

	 2.	มีการวางแผนเพ่ิมจำานวนก้าวเดินระดับหน่วยงาน 

ในระยะต่อไป		เช่น		กิจกรรม	D-Day	เดินดีมีแต่ได้	กิจกรรม 

	7	วัน	7,000	ก้าว	และดำาเนินโครงการต่อเป็น	Season	2	

	 อีกท้ังมุ่งเน้นบูรณาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	 

ร่วมกับภาควิชา	ฝ่าย	หน่วยงานต่าง	ๆ	สร้างการมีส่วนร่วม

กับชุมชนและสังคมมากขึ้นผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง	 ๆ	 

ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
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	 มีความสำ าคัญในการสร้ างจิตสำ า นึกและค่านิยม 

ให้เกิดความรักศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย	 

โดยคณะฯ	มุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม	 สร้างจิตสำานึก 

ให้แก่คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาของคณะฯ	 ได้มี 

ส่วนร่วม	มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

อย่างต่อเ น่ืองและสมำ่ า เสมอทั้ งระดับคณะฯ	 ระดับ

มหาวิทยาลัย	และระดับประเทศ

ผลการดำาเนินงาน

	 1.	 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

	 2.	 พิ ธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร	

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

	 3.	 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธา	 

พิมลลักษณ	 พระบรมราชินี 	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

	 4.	 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้	กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีเนือ่งในวันคลา้ย

วันพระราชสมภพ

	 5.	 พิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่	2563

	 6.	 กิจกรรมวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา	 เน่ืองในวัน

มาฆบูชา

	 7.	การแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ เนื่องในวัน

วิสาขบชูา	โดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ	จากสถานพำานักสงฆ ์

บ้านไร่ทอสี	จังหวัดนครราชสีมา

	 8.	การแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ เนื่องในวัน

อาสาฬหบูชา	 โดยพระอาจารย์ไพศาล	 วิสาโล	 เจ้าอาวาส 

วัดป่าสุคะโต

	 9.	การดำา เ นินงานชมรมนาฏศิลป์และดนตรี ไทย	 

มีกิจกรรมจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์	 

ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น	447	ชั่วโมง	มีการแสดงนาฏศิลป์	จำานวน	4	ครั้ง	

และแสดงดนตรีไทย	จำานวน	6	ครั้ง

	 10.	 การดำาเนินงานชมรมรักษ์สีนำ้า	 การเรียนการสอน

ในรูปแบบปกติและออนไลน์ช่วงสถานการณ์	COVID-19	

ระหว่างเดือนมีนาคม	-	เดือนพฤษภาคม	2563	สมาชิกของ

ชมรมรักษ์สีนำ้าได้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดสีนำ้า	 จำานวน	 

214	รูป

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 1.	งานทำาบญุบำาเพ็ญกศุลเพ่ือถวายพระราชกุศล	ครบรอบ	 

4	 ปี	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

	 2.	 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

	 3.	 พิ ธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร	

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

	 4.	 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธา 

พิมลลักษณ	 พระบรมราชินี	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา	

	 5.	 พิธีถวายพระพรสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้	กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีเนือ่งในวันคล้าย

วันพระราชสมภพ	

	 6.	การกำาหนด	“วันรามาธิบด”ี	และการจดักิจกรรมและจดั

แสดงนิทรรศการเนื่องในวันรามาธิบดี

	 7.	 พิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่	2564

	 8.	 โครงการรักษ์สีนำ้า	เพื่อส่งเสริมสุนทรียมิติทางจิตใจ

	 9.	 โครงการนาฏศิลป์และดนตรีไทย
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ภาพที่ 1 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพที่ 2 การแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์

เนื่องในวันวิสาขบูชา

ภาพที่ 3 กิจกรรมวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา

เนื่องในวันมาฆบูชา

ภาพที่ 4 พิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

ภาพที่ 5 กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย

ภาพที่ 6 กิจกรรมชมรมรักษ์สีนำ้า



56 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
	 ปี	 2563	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น	 “ฝ่าย

บริหารทุนมนุษย์”	 เน้นแผนยุทธศาสตร์ในการเตรียมคน 

ใหม้ศีกัยภาพรองรบัการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์	รวมถึง 

ทิศทางและเป้าหมายในอนาคตของคณะฯ	 ด้วยแนวคิด

ด้านการบริหารบุคลากรที่ถือว่า	บุคลากร	หรือ	“มนุษย์”	เป็น

สินทรัพย์ท่ีมีค่าที่สุดในองค์กร	การดำาเนินการตามกลยุทธ์

ด้านบุคคลมีส่วนสำาคัญในการช่วยผลักดันให้ยุทธศาสตร์

องค์กรประสบความสำาเร็จ		และถือว่ามนุษย์	หรือ	บุคลากร	

เปน็	“ทนุ”	(Capital)		ซึง่ทุนมนษุย์ประกอบด้วย	ความรู	้ทกัษะ	

ความสามารถ	และประสบการณต่์าง	ๆ 		ทีม่อียู่ในตัวบคุลากร

ทุกคน	 และสามารถสร้าง	 “มูลค่าเพ่ิม”	 ได้เสมอด้วยการ

พัฒนาศักยภาพในตัวบุคลากร	 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้พร้อม 

ส่งมอบงานตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน	โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การสนับสนุนพันธกิจหลัก	3	ด้านของคณะฯ	คือ	การศึกษา	

วิจัย	 และการรักษาพยาบาล	 รวมถึงการปลูกฝังการนำา 

ค่านิยมองค์กรทั้ง	6	ข้อมาใช้ในการตัดสินใจ	การแก้ปัญหา	 

และการปฏิบัติงาน	รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กร	และ 

สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่เีพ่ือดงึดดูผูม้ศีกัยภาพมารว่มงาน	ซึง่เปน็ 

เป้าหมายสำาคัญตามยุทธศาสตร์ที่	 5	 ของแผนยุทธศาสตร์

คณะฯ	ด้านบุคลากรเป็นเลิศ	(People	Excellence)		โดยใช ้

เคร่ืองมือ			SWOT		&		TOWS				Analysis			เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถ 

ขององค์กร	และกำาหนดเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนา

บุคลากร	 (ดังภาพท่ี	 1)	 ซึ่งมีจำานวนบุคลากรของคณะฯ	 

(ดังภาพที่	2	-	3)

ภาพที่ 1 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ภาพที่ 2 จำานวนบุคลากรของคณะฯ (Full Time)  รวม 11,184 คน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

สนับสนุนทั่วไป	ระดับช่วยปฏิบัติการ

สนับสนุนทั่วไป	ระดับปฏิบัติการ

สนับสนุนวิชาการ

วิชาชีพเฉพาะ

วิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ ลูกจ้างเงินงบประมาณ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณข้าราชการ
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	 คณะฯ	 เผชิญสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีต้องการ 

การปรบัตวัทีร่วดเรว็	ซึง่เกิดทัง้จากสภาวการณ์ภายนอก	และ

บริบทภายในคณะฯ	ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์จึงต้องบริหารการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในฝ่ายและการบริหารจัดการบุคลากร

ในภาพรวมของคณะฯ	โดยดำาเนนิการทัง้	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ปรับ

โครงสร้างองค์กรของฝ่าย	 (Structure)	2)	ปรับกระบวนการ

ทำางาน	 (Process)	 	 3)	นำาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำางาน	

(Technology)		และ	4)	คนและวัฒนธรรมองค์กร	(People	

&	Culture)	ซึ่งทั้ง	4	ประการนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่ง

ผลกระทบซึ่งกันและกัน	

 ด้านโครงสร้างองค์กร	 จัดโครงสร้างองค์กรโดยมี 

เป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง

ของบุคลากรแต่ละกลุ่มพันธกิจที่มีความแตกต่างได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ	ตามหลกั	Customer	Centric	โดยเพ่ิมกลุม่งาน	 

Business	partner	ทำาหน้าที่สนับสนุนและ	 Facilitate	 ให้ 

ผูบ้รหิารหนว่ยงานสามารถบรหิารจดัการบคุลากรไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ		และยังเชือ่มโยงบคุลากรกับฝา่ยบรหิารองค์กร

ในการถ่ายทอดนโยบายด้านทุนมนุษย์ลงสู่หน่วยงานและ

รับฟังความเห็นสะท้อนกลับจากหน่วยงานสู่ฝ่ายบริหารของ

คณะฯ	สิ่งที่สำาคัญที่สุดในการปรับโครงสร้างองค์กร	คือ	การ

จดัภาระงานใหม	่	โดยใชเ้ปา้หมายคณะฯ	ความคาดหวังของ

บคุลากรเป็นแนวทาง		นำามาซึง่การได้	Work	Instruction	ของ

กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น		

ภาพที่ 3 จำานวนบุคลากรสายวิชาการ (แยกตามตำาแหน่งทางวิชาการ)

 ด้านกระบวนการทำางานและการนำาเทคโนโลยีมาใช้  

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ใช้เครื่องมือการบริหารคน	 ตั้งแต่

วางแผนอัตรากำาลัง	 แผนการสรรหา	แผนการปรับเปลี่ยน	

โอนย้าย	 โยกย้ายคนตามศักยภาพ	แผนพัฒนาและความ

ก้าวหน้าในสายอาชีพ	และแผนการสืบทอดตำาแหน่งสำาคัญ	

รวมเรียกว่า	People Plan	 	 เพ่ือใช้เป็นแผนการดำาเนินงาน

สำาคญัท่ีผู้บริหารหน่วยงาน	ฝ่ายบริหารทนุมนุษย์	และคณบด	ี

ร่วมกันผลักดัน	 	 นอกจากนั้น	 ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ได้นำา

เทคโนโลยีมาชว่ยลดข้ันตอนการทำางาน	ลดการใชท้รพัยากร		

เชน่	ระบบการประเมนิผล	Online	และมแีผนการจดัหาระบบ

อ่ืน	ๆ	และจัดทำารายงานด้านบุคลากรเพ่ือเป็นข้อมูลสำาคัญ

เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ	

 ด้านคนและวัฒนธรรมองค์กร	 	 มีการกำาหนดแผน

พัฒนาบุคลากรระดับบริหาร	 กลุ่ม	 successor	 และกลุ่ม 

ตำาแหน่งต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับศักยภาพที่คาดหวัง	 

ทั้งแนวกว้าง	 เช่น	ทักษะการบริหารจัดการ	การ	coaching	

การมอบหมายงานและการจดัการตวัชีวั้ดผลงาน	การบรหิาร

ผลการปฏิบัติงาน	 และแนวด่ิงท่ียกระดับความเชี่ยวชาญ

ตามสายงาน

	 สำาหรับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	 ได้กำาหนดให้	 

SYNERGY	และ	INNOVATION	เป็นพฤติกรรมตามค่านิยม 

ที่มุ่งเน้น	 เ พ่ือช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ของคณะฯ	 ใน

สถานการณ์ปัจจุบัน	

385, 46%
218, 26%

186, 23%
44, 5%

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
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ผลการดำาเนินงาน

	 1.	ดำาเนินการปรับปรุงรูปแบบการ

รายงานข้อมูลด้านบุคลากร	 เพ่ือช่วยให้ 

ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลสำาคัญในการอ้างอิง

เพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

ท่ีสำาคัญ	 (Management	 by	 Fact)	 

(ดังภาพที่	4)

	 2. 	ผลกัดนัการสร้างกลยุทธ์และสง่เสรมิ

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกัน	 	 จึงกำาหนด

คำาจำากัดความหรือพฤติกรรมท่ีชัดเจน	

กำาหนดแผนพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร		

โดยมี	 module	 การพัฒนาสมรรถนะ 

ตามค่านิยม	(ดังภาพที่	5	-	6)		

 ภาพที่ 4  การบริหารจัดการข้อมูลและรายงานบุคลากรที่สำาคัญ

	 3.	ด้วยสถานการณ์โรคระบาด	COVID-19	ในประเทศไทย	 

ต้ังแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์			2563		ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ 

ไดก้ำาหนดแนวปฏิบติัสำาหรบัการทำางานชว่งวกิฤตของคณะฯ	

เช่น	 แนวทางการบันทึกการทำางาน	 การมอบหมายงาน	 

การตดิตามงานชว่ง	Work	from	Home	รบัและบรรจบุคุลากร	 

การพัฒนาบุคลากร	การเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ	 

ตลอดจนการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร		

ภาพที่ 5 - 6  การเปิดตัววัฒนธรรมองค์กร และกำาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากรที่ชัดเจน

โดยยึดหลักสำาคัญคือ	 บุคลากรทุกคนต้องมีความปลอดภัย	

โดยเตรียมการภายในฝ่ายบริหารทุนมนุษย์	ดังนี้

	 	 3.1	 กำาหนดความจำาเป็นเร่งด่วนและขอบเขตงานของ

ฝ่ายฯ	 ในช่วง	COVID-19	คือ	 งานหรือกระบวนการที่ต้อง

ดำาเนินการ	 งานที่ชะลอการดำาเนินการ	 รอเวลาได้ไม่ตำ่ากว่า	

3	เดือน	และงานที่หยุดดำาเนินการชั่วคราว
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	 	 3.2	 ปรับรูปแบบ/กระบวนการปฏิบัติงาน	 ปรับวิธีการ

จ่ายสวัสดิการของขวัญเดือนเกิด	 ปรับลดจำานวนร้านค้า 

และพ้ืนท่ีใช้บริการ	 ตามนโยบายรักษาระยะห่าง	 และ

นำาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานในบางส่วน	 เช่น	 

การวางขอ้มูลผ่าน			Google		Drive				และ			Share			Drive				การประชมุ/ 

สัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์ต่าง	ๆ	ทั้ง	Cisco	Webex	

และ	Zoom	Meeting	การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำานักงาน

ด้วย	VPN		และกำาหนดช่องทางการสื่อสาร	รวมถึง	contact	

person	ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด	(ดังภาพที่	7)

	 	 3.3	 จัดทำาประกันชีวิตการติดเ ช้ือไว รัสโคโรนา	

(COVID-19)	แกแ่พทย์	พยาบาล	และบคุลากรทางการแพทย์ 

รวมถึงนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะฯ	

ทัง้หมด	เพ่ือดแูลคณุภาพชวีติบคุลากรซึง่มคีวามเส่ียงในการ

ทำางาน	(ดังภาพที่	8)

	 ท้ัง น้ี 	 สามารถสรุปผลการดำาเ นินการด้านกลยุทธ์	

คุณภาพและกระบวนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ 

โรคระบาด	(ดังภาพที่	9	-	10)

	 4.	 ด้านระบบสารสนเทศก็เป็นอีกปัจจัยสำาคัญท่ีสนับสนุนการบริหารทุนมนุษย์	การเตรียมความพร้อมของระบบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

รองรับการทำางานออนไลน์	คัดเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	โดยนำา	Application	บนโทรศัพท์เข้ามาเพื่อบันทึก

การเข้า-ออกงาน	 เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานแบบ	Work	 from	Home	ของบุคลากรในฝ่ายฯ	 รวมถึงมีการพัฒนาระบบต่าง	ๆ	

เช่น	ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	(e-PA)	พัฒนา	HC	I	Service	(iVaccine)	และพัฒนารูปแบบข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย 

เพื่อการวางแผนงบประมาณด้านบุคลากร	ซึ่งได้เสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ	มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพที่ 7 ช่องทางการติดต่อฝ่ายฯ ในกรณีเร่งด่วน

ภาพที่ 9 - 10  ผลการดำาเนินการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

ภาพที่ 8 ประกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแก่บุคลากรคณะฯ
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ด้านการคลัง
	 ในปี	 2563	 การดำาเนินงานด้านการคลังยังคงมุ่งสู่ 

เป้าหมาย	 “Ramathibodi	 Financial	 Sustainability”	 คือ	

การสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างย่ังยืนแก่รามาธิบดี	

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่	 2019	

(COVID-19)	ทำาให้คณะฯ	พบกบัความทา้ทายในเชงิการเงนิ	 

อันเนื่องมาจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง	 จากการ

กำาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของพันธกิจบริการ	

ในขณะที่ต้นทุนคงที่	(Fixed	Cost)	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 “คณะทำางานติดตามและประเ มินผลตัวชี้ วัด

ทางการเงิน (Finance War Room)” โดยการนำาของ 

รองคณบดฝีา่ยการคลงัและการพัสดุ	ได้ทำาการติดตามข้อมลู

สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบด้านการเงินอย่างใกล้ชิด	ใช้

ระบบ	Business	 Intelligence	 (BI)	 มาประมวลผลข้อมูล 

และนำาผลมาวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงและเตรียมแผนการ 

รองรับเพื่อป้องกันปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน	

	 คณะทำางานดังกล่าว	 ได้มีการจัดทำาแผนประมาณการ

เงินสด	(Financial	Plan)	นำาเสนอต่อผู้บริหารพร้อมข้อเสนอ

แนวทางในการดำาเนินงาน	 อาทิ	 การขออนุมัติเปิดวงเงิน 

เกินบัญชี	Over	Draft	(O/D)	และการวางแผนสำารองเงินสด 

กรณีฉุกเฉิน	 นอกจากนี้ ยังทำาการติดตามประเมินผล 

การดำาเนินงานด้านการเงินและรายงานต่อผู้บริหารอย่าง

สมำ่าเสมอ	 ด้วยการวางแผนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ	 

ส่งผลให้ในปีน้ีคณะฯ	 ยังคงมีสภาพคล่องดีและมีสถานะ

ทางการเงินที่มั่นคง	

ผลการดำาเนินงาน

 1. ด้านการบริหารงบประมาณ คณะฯ ได้รับจัดสรร 

งบประมาณประจำาปี	2563	จำานวน	20,851	ล้านบาท	โดย

แบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน	2,442	ล้านบาท	และเงิน 

รายไดส้ว่นงาน	18,409	ลา้นบาท	จำาแนกตามหมวดรายจา่ย 

ตามภาพแสดงสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ	 แยกตาม

แหล่งเงินและหมวดรายจ่าย	(ดังภาพที่	1)

	 คณะฯ	 ได้ดำาเนินการวางแผนการใช้งบประมาณและ

ฝ่ายการคลังได้ตรวจสอบวงเงินงบประมาณและการขอ

อนุมัติหลักการ	 ตามข้อบังคับและประกาศที่เ ก่ียวข้อง	 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง

ภาพที่ 1 ข้อมูลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ 2563

 2. ด้านการเบิกจ่ายเงิน มีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทำางาน	 ได้แก่	 โครงการ	Smart	 Payment	 ซึ่ง

เป็นการขยายขอบเขตการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีด้วยวิธีการ

โอนเงนิผา่นระบบธนาคาร	โดยสามารถโอนเงนิใหแ้ก่เจา้หน้ี 

ได้ทุกธนาคาร	 เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ผู้รับเงิน	 และ 
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งบบุคลากร งบดำาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

			เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,685 78 603 76 - 2,442

			เงินรายได้ส่วนงาน 2,451 12,598 2,356 1,004 - 18,409
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ภาพที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ค่ารักษาพยาบาล 
ปีงบประมาณ 2561 - 2563

ลดการเดินทาง	นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการโอนเงิน

ต่างประเทศ	เพื่อลดขั้นตอนการทำางานรวมทั้งค่าธรรมเนียม

ในการโอนเงินด้วย	 ในด้านการปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายใน	 ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การยืมเงินและเสนอ

ปรบัปรงุประกาศหลกัเกณฑ์การขอยืมเงนิทดรองจา่ย	เพ่ือให้

ระบบการควบคมุภายในดา้นการเงนิมคีวามเขม้แข็งมากข้ึน	

	 ในชว่งระยะเวลาการระบาดของ	COVID-19	ฝา่ยการคลงั 

ไดม้กีารนำาเสนอแนวทางการปฏิบติังานด้านการเบกิจา่ยเงนิ	

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์	 ได้แก่	แนวทางการใช้เงิน

ทดรองจ่ายและแนวทางการเบิกจ่ายกรณีฉุกเฉิน

 3. ด้านการบริหารลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล ผลงาน 

ดา้นการบริหารลกูหนีค้า่รักษาพยาบาลยังคงมปีระสทิธิภาพ

ทีด่ขีึน้อย่างตอ่เนือ่ง	แมจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์หรอื

โปรแกรมการส่งเบิกของกองทุนต่าง	 ๆ	 อันเป็นผลจากการ

ทำางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ส่งผล

ให้ระยะเวลาเฉล่ียในการเรียกเก็บหน้ีลดลง	และส่งผลดีต่อ

สภาพคล่องทางการเงิน	(ดังภาพที่	2)

 4. ด้านการจัดทำาบัญชีและรายงานการเงิน จาก 

การที่มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้มีนโยบายให้ทุกส่วนงาน 

ทำาการโอนทรพัยส์นิของกองทุนสวัสดิการ	เขา้สูร่ะบบการเงิน 

และบัญชีของส่วนงาน	 เพ่ือให้การแสดงผลการดำาเนิน

งานครอบคลุมค่าใช้จ่ายในทุกส่วน	 ฝ่ายการคลังได้ทำาการ

วางแผนการโอนทรัพย์สิน	วางระบบการบริหารงบประมาณ	

การเงินและการบัญชี	 ได้อย่างเรียบร้อย	 นับเป็นส่วนงาน

ลำาดับต้น	 ๆ	 ท่ีสามารถดำาเนินการได้ตามที่มหาวิทยาลัยฯ	

กำาหนด

 5. ด้านการจัดเก็บเงินรายได้	 การจัดเก็บเงินค่ารักษา

พยาบาล	 ฝ่ายการคลังยังคงดำาเนินการภายใต้ระบบการ

บริหารงานคณุภาพ	(Quality	Management	System:	QMS)	

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน	 ISO	 9001:2015	อย่างต่อเน่ือง	 

โดยได้ผ่านการตรวจติดตาม	 (Surveillance)	 ครั้งที่	 2	 

เมือ่พฤศจกิายน	2562	ในด้านการปรับปรุงระบบการควบคมุ

ภายใน	 ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การรับเงินรายได้และ

เสนอออกประกาศหลักเกณฑ์การขอเป็นหน่วยงานผู้รับเงิน

รายได้

	 คณะฯ	 ได้มีการพัฒนาระบบการรับชำาระเงินค่ารักษา

พยาบาลร่วมกับสถาบันการเงินภาคเอกชนภายใต้โครงการ	

Smart	Payment	Hospital	ไดแ้ก่	การรบัชำาระเงินผา่น	Rama	

Application,	Self	Payment	Kiosk	(ดังภาพที่	3	-	4)	รวมทั้ง

ได้มีการจัดทำาโครงการ	Payment	Link	 เพื่อเพิ่มช่องทางให ้

ผู้ป่วยสำาหรับการชำาระเงินผ่านระบบการตรวจรักษาผู้ป่วย

ทางไกลด้วยวิธี	 Telemedicine	 ในช่วงการระบาดของ	
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ผลงานเด่น

	 1.	การคัดเลือกผู้ให้บริการเครื่องรับชำาระเงิน	 EDC	 

และให้ผู้ เข้ารับการคัดเลือกนำาเสนอสิทธิประโยชน์อื่น 

นอกเหนือการเสนอราคา	จากการดำาเนินการสามารถสร้าง

รายได้จากเงินบริจาคเข้าสู่คณะฯ	มากกว่า	 50	 ล้านบาท 

ต่อรอบสัญญา

	 2.	ผลงานการถอดบทเรียน	การบริหารงานด้านการคลัง

ในสถานการณ์	COVID-19

ภาพที่ 3 การแถลงข่าว
ความร่วมมือกับภาค
เอกชนภายใต้โครงการ 
Smart Payment Hospital

ภาพที่ 4 การประชาสัมพันธ์ใน
โครงการ Smart Payment Hospital

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 1.	 โครงการ		Insurance		Claim		เพ่ือพัฒนาระบบการเก็บเงนิ 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพ	

	 2.	 โครงการ	Payment	Link	เพื่อพัฒนาระบบการเก็บเงิน 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

	 3.	 โครงการ	Paperless	Project	 เพื่อลดการใช้ทรัพยากร

ของคณะฯ	

	 4.	 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้วยการจัดทำา	Work	

Instruction	
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	 ฝ่ายการพัสดุ	 บริหารจัดการพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล	

ดำาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อ	 จัดจ้าง	 และ

การบรหิารพัสดภุาครฐั	พ.ศ.	2560	ระเบยีบกระทรวงการคลงั 

ว่าด้วยการจัดซื้อ	 จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 

พ.ศ.	2560	และกฎกระทรวง	รวมทัง้ไดน้ำาแนวทางการประเมนิ 

คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำาเนนิการตามหลกัเกณฑ์

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ

ส่วนงานภาครัฐมาเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน	เพื่อจัดให้

มีพัสดุในการสนับสนุนการดำาเนินงานทุกพันธกิจของคณะฯ

ด้านการพัสดุ
	 ฝ่ายการพัสดุ	 ดำาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีว่า	 เป็นผู้นำา

ระดับประเทศในด้านบริหารจัดการด้านการพัสดุ	 การจัดซื้อ 

จัดจ้าง	 และบริหารสินทรัพย์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ	

โปร่งใส	 รวดเร็ว	มีคุณภาพ	 โดยการดำาเนินงานเป็นไปตาม

นโยบายของรองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ	 ซึ่งได้มี 

นโยบายในการดำาเนินงานเชิงรุก	 วางแผนเชิงกลยุทธ์	 และ

มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 

อย่างเป็นระบบ	 รวมท้ังการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการ 

ปฏบิตังิาน	ก่อใหเ้กิดประสทิธิภาพตอ่การดำาเนินงานภายใต้

แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

ผลการดำาเนินงาน

 1. การจัดซื้อจัดจ้าง ในปี	2563	คณะฯ	
กำาหนดวงเงินในการจัดหาด้วยเงินรายได้ 

คณะฯ	 และเงินงบประมาณ	 5,518.90	 

ล้านบาท	 ฝ่ายการพัสดุดำาเนินงานจัดซื้อ	 

จดัจา้งโดยใชง้บประมาณ				4,750.74			ลา้นบาท	 

ทำาให้สามารถประหยัดงบประมาณการ

จดัหาไดม้ากถึง	768.15	ลา้นบาท		(ดงัภาพท่ี	1) 

 

 2. การบริหารพัสดุคงคลังของฝ่าย

การพัสดุ 	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่และสำารองวัสดุ

คงคลงัในปรมิาณท่ีเหมาะสม	ทำาใหส้ามารถ

ประหยดังบประมาณของคณะฯ	และชว่ยลด 

ความเสี่ยงจากความแปรผันของอุปสงค์ 

และอุปทานของการดำาเนินงานระหว่าง

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ให้เชื่อมต่อกันได้อย่าง

ไร้รอยต่อ	 ในส่วนของปี	 2563	 นั้น	 มีการ

สำารองวัสดุมากข้ึนเพ่ือสำารองวัสดุรายการ

ท่ีเก่ียวข้องกับการทำาความสะอาดไว้ให้ 

เพียงพอรองรับสถานการณ์	 COVID-19 

(ดังภาพที่	2)

ภาพที่ 1 แสดงผลการดำาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำาสัญญา  
(จากโครงการ Central Procurement ด้วยเงินรายได้คณะฯ และเงินงบประมาณ)
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 3. การบริหารสินทรัพย์ของคณะฯ	 ฝ่ายการพัสดุ	 

ได้ควบคุมสินทรัพย์ของคณะฯ	ตั้งแต่ลงทะเบียนจนกระทั่ง

จำาหน่ายอย่างครบถ้วน	อีกทั้งในระหว่างอายุการใช้งาน	 ได้

เน้นให้สินทรัพย์ของคณะฯ	 มีคุณค่าหรือใช้งานได้อย่างมี

ภาพที่ 3 แสดงการประหยัดงบประมาณ ตามมูลค่าครุภัณฑ์ที่นำากลับมาหมุนเวียนใช้ภายในคณะฯ

ประสิทธิภาพสงูสดุ	และเม่ือหมดความจำาเปน็ตอ้งใชง้านแลว้	 

สินทรัพย์ดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	 

ทำาให้คณะฯ	ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	(ดังภาพที่	3)

 4. การดำาเนินงานโครงการที่สำาคัญ

  4.1  โครงการความโปร่งใสในการ ก่อส ร้าง  

(Construction Sector Transparency Initiative : CoST) 

เปน็การนำากลไกและมาตรฐานของ		CoST			ไปใช	้มเีปา้หมายใน

การสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างภาครัฐ	 

เพื่อทำาให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดทางการเงินของภาครัฐ

ในการลงทุนโครงการก่อสร้าง	 รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนได้

รับบริการจากโครงการลงทุนของภาครัฐที่มีคุณภาพ	 โดย 

มีหลักการ	คือ	 ดำาเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เน้นการ

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ	สร้างความโปร่งใส

ในโครงการก่อสร้างภาครัฐ	วางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

เก่ียวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก	 ๆ	 ระยะที่ 

ดำาเนินการ	มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	

โดยคณะทำางานตรวจสอบข้อมูล	(Assurance	Team)	และ 

แปลให้อยู่ในรูปของภาษาท่ีเข้าใจง่าย	เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้

	 ฝ่ายการพัสดุ	ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งพัสดุสิ่งก่อสร้าง	

โดยคำานงึถึงวัตถุประสงคข์องการใชง้านเปน็สำาคญั	ก่อให้เกิด

ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน	มีการวางแผนการดำาเนินงาน	 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และประการสำาคัญคือ	 

ยึดหลักธรรมาภิบาล	 ในปี	 2563	 ฝ่ายการพัสดุได้นำาเสนอ 

คณะฯ	ถึงความสำาคญัของการเขา้รว่มโครงการ	CoST	ซึง่มมีต ิ

ให้	การจัดหาอาคารกายวิภาคทางคลินิก	สถาบันการแพทย์ 

จกัรนีฤบดนิทร	์ซึง่เปน็โครงการก่อสรา้งท่ีมงีบประมาณสูงสุด

ของมหาวิทยาลัยมหิดล	มูลค่าโครงการ	948,949,000	บาท	 

เข้าร่วมโครงการ	 CoST	 ซึ่งผลการพิจารณาของคณะ

อนุกรรมการเพ่ือสง่เสริมความโปรง่ใสในการก่อสร้างภาครฐั	 

ได้พิจารณาคัดเลือกอาคารกายวิภาคทางคลินิกของคณะฯ	 

ให้เข้าร่วม	 โครงการ	CoST	ประจำาปี	 2563	ทำาให้คณะฯ	มี

ส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณให้ม ี

ความคุ้มค่า	และยกระดับความโปร่งใสในโครงการก่อสร้าง 
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ภาครัฐของประเทศ	 รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมี 

ส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานของภาครัฐ	ตลอดจน 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนองาน

โครงการก่อสร้างของรัฐว่าเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง

  4.2  โครงการพัฒนาระบบเบิก - จ่ายวัสดุระบบใหม่  

Rama Inventory Management Online: RIMO เป็น
โครงการนวัตกรรมที่ฝ่ายการพัสดุมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ

การปฏิบัติงานด้านการเบิก-จ่ายวัสดุ	 นำาไปสู่ระบบการ

ทำางาน	 Paperless	 เพ่ือให้สามารถรับ-จ่ายวัสดุได้รวดเร็ว

ย่ิงขึ้น	 ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	 

รวมไปถึงลดตน้ทนุ	การบรหิารระบบวัสดุคงคลงั	ซึง่ในวันที	่4	

มกราคม	2564	ฝ่ายการพัสดุได้มีการประกาศยกเลิกการใช้

กระดาษใบเบิก	ใบจ่ายวัสดุ	เป็นการปฏิบัติงานแบบ	Online	

ในระบบ	RIMO	ทั้งหมด	ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ	

ทีต่อบสนองตอ่การพัฒนาคณะฯ	สูก่ารเปน็	Digital	Platform

 5. การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะฯ 	 ฝ่าย 

การพัสดุร่วมสานภารกิจของคณะฯ	 โดยการสนับสนุนทุก

กลยุทธ์	 และในส่วนกลยุทธ์	 ข้อ	 SO4	 	Management	 for	 

Sustainability	 ซึ่งได้แก่	 ด้านความมั่นคงด้านการเงิน	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือความย่ังยืนนั้น	 ฝ่ายการพัสดุ	 

ไดต้อบสนองท้ังการใชเ้งนิอย่างมปีระสทิธิภาพ	บรหิารจดัการ

งบประมาณตามแผนกลยุทธ์	เช่น	การประหยัดงบประมาณ

ในการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	 และการจัดซื้อจัดจ้างท่ี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ท้ังในมิติการจัดหาและการจัดทำา

โครงการต่าง	ๆ	ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	เช่น	โครงการใช้

เครือ่งถ่ายเอกสารแทนเครือ่งปริน๊เตอร	์การพัฒนาระบบการ

เบิกจ่ายวัสดุที่เป็น	Paperless	การยกเลิกการพิมพ์เอกสาร

จัดซื้อจัดจ้าง	เป็นต้น

 
 6. การสนับสนุนการดำาเนินคณะฯ ในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของ COVID-19	 ในการจัดหาพัสดุที่

จำาเป็นเร่งด่วนทั้งในประเทศ	 พัสดุบางรายการที่จัดหาไม่ได้ 

ในประเทศ	ฝา่ยการพัสดุก็ประสานเพ่ือจดัหาจากต่างประเทศ	 

เชน่		การปฏบิติังานด้านขออนุมติัยกเว้นอากร	พิธีการศลุกากร

เฉพาะรายการเครือ่งมอืแพทย์ทีส่ามารถนำาเขา้บรจิาคใหแ้ก่

หน่วยงานรัฐในสถานการณ์	COVID-19	 ในด้านการสำารอง

วัสดุท่ีจำาเป็นและเพียงพอเพ่ือรับมือกับความต้องการใช้

บริการของคณะฯ	 ไม่ว่าจะเป็น	Alcohol	 handgel	 ท้ังแบบ

เครื่องอัตโนมัติและแบบขวดปั๊ม	Chlorhexidine	Scrub	4%	 

(นำ้ายาล้างมือในห้องผ่าตัด)	 นำ้ายาฆ่าเชื้อโรคแบบผสม

ด้วยเคร่ือง	 สบู่เหลวล้างมือ	 ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด	

(Virkon)	 ฯลฯ	 โดยได้วิเคราะห์และประเมินปริมาณความ

ต้องการใช้แล้ว	 พบว่าวัสดุรายการเหล่าน้ีมีความจำาเป็น 

อย่างย่ิงท่ีจะต้องจัดหาให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการใช้	 

โดย	Inventory	Digital	Platform	เปน็เครือ่งมอืในการกระจาย 

วัสดใุหกั้บหน่วยงานตา่ง	ๆ 	ซึง่พบว่าสามารถกระจายวัสดไุด้

อย่างรวดเร็ว	และสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของคณะฯ	 

ในการตรวจ	 คัดกรอง	 ป้องกัน	 และลดการแพร่เชื้อไวรัส	

COVID-19	ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งได้มี

การถอดบทเรียน	จำานวน	2	เล่ม	(ดังภาพที่	4)

ภาพที่ 4 การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  
ในสถานการณ์ COVID-19

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 การเตรยีมการทบทวนการดำาเนินงานเพ่ือปรบัปรงุพัฒนา

กระบวนการในทุกมิติ	 ทั้งในด้านการจัดหา	 การบริหาร

สินทรัพย์	 และคลังวัสดุ	 เพ่ือเตรียมสู่การรับรองคุณภาพท่ี 

มุง่สูค่วามเปน็เลศิตามมาตรฐานสากล	อกีทัง้ใหก้ารสนบัสนุน 

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	 เข้าสู่หลักสูตร

มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส	์(Electronic	Certificate	in	Public	 

Procurement	 :eCPP)	 เป็นการสร้างองค์ความรู้ในการ 

ปฏิบัติงานท่ีถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	 เพ่ือสนับสนุนการ

ดำาเนินงานของคณะฯ
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ภาพที่ 2 แสดงการตรวจรักษาทางไกลและการจัดส่งยาทางไปรษณีย์

ภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบ 
ระหว่างการสั่งยาผ่านระบบ CPOE และใบสั่งยา

ด้านสารสนเทศ
	 มีหน้าที่จัดหา	วิเคราะห์	ออกแบบ	พัฒนา	ทดสอบ	ติดตั้ง	

บำารุงรักษา	บริหารจัดการ	สนับสนุนการใช้งาน	แก้ไขปัญหา	

และกำากับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	และระบบ

สารสนเทศของคณะฯ	และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนนุพันธกิจคณะฯ	รวมท้ังฝกึอบรมบคุลากรของคณะฯ	

ให้มีความรู้ด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	

ผลการดำาเนินงาน

 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ

	 	 1.1		พัฒนาระบบ ส่ังยา ผู้ ป่ วยนอก โดยแพท ย์  

(Computerized	Physician	Order	Entry:	CPOE)	โดยขยาย

การติดตั้งใช้งานระบบไปยังหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหลัก	 ๆ	

ของคณะฯ	 ได้ท้ังหมดและมีปริมาณการสั่งยาผ่านระบบ	

CPOE	มากถึงร้อยละ	74.67	(ดังภาพที่	1)

	 	 1.2		พัฒนาระบบการตรวจรักษาทางไกลและการจัด 

ส่งยาทางไปรษณีย์	 (Telemedicine)	 จากสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	เพื่อลด

อัตราผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ(	ดังภาพที่	2)

	 	 1.3		ปรับปรุง	 Rama	App	 ให้สามารถชำาระค่ารักษา

พยาบาลได้	 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ป่วยสิทธิประกัน 

สุขภาพ	 สิทธิประกันสังคม	 (ยกเว้นสิทธิข้าราชการ	 

กรมบัญชีกลาง)	(ดังภาพที่	3)
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	 	 1.4		พัฒนาปรับปรุงระบบยาเพ่ือเช่ือมต่อข้อมูลการ 

สั่งยาผ่านเครื่องจัดยา	Pyxis	สำาหรับยากลุ่ม	Urgent	

	 	 1.5		พัฒนาระบบ	ARI	Clinic	ซ่ึงเป็นระบบแบบสอบถาม

อิ เล็กทรอนิกส์ 	 ที่สามารถรวบรวมข้อมูลเข้า สู่ระบบ 

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง	 โดยภายหลังมีการขยาย

การใช้งานต่อยอดออกไปในหลายหน่วยตรวจ	และปรับปรุง

เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบ	Rama	Care	ต่อไป

	 	 1.6		ปรับปรุงโปรแกรมเวชระเบียนหมุนเวียน	 ให้

สามารถแสดงข้อมูลสถานะของเล่มเวชระเบียนว่าค้างอยู่ 

ท่ีหน่วยบริการใด	 รวมทั้งมีรายงานแสดงจำานวนเล่ม 

เวชระเบียนที่ส่งคืนและคงค้างของแต่ละหน่วยบริการ	

	 	 1.7		พัฒนาโปรแกรมการคิดราคาค่าผ่าตัดแบบ	Group	

and	Itemization	ซึง่เปน็การคดิราคาค่าผา่ตดัตามคา่ใชจ้า่ย

ที่เกิดขึ้นจริง	 จากเดิมเป็นการคิดแบบเหมาจ่าย	 ซึ่งคาดว่า 

จะช่วยให้คณะฯ	มีรายได้เพิ่มขึ้น

	 	 1.8		ปรับปรุงโปรแกรมตรวจสุขภาพบุคลากร	 (iCheck-

Up)	โดยสามารถแสดงผล	Lab,	Chest	X-ray,	Mammogram	

และอื่น	ๆ	สามารถแปลผลและส่งรายงานสรุปผลการตรวจ

เข้าระบบ	RamaEMR	ได้โดยอัตโนมัติ

 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

	 	 2.1		จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	

(COVID-19)	กองทุนได้มีการปรับกระบวนการและกำาหนด

เง่ือนไขการเบิกที่เก่ียวข้อง	 จึงได้พัฒนาระบบส่งเบิกให้

สามารถส่งข้อมูลเรียกเก็บได้อย่างถูกต้อง	โดยสามารถสรุป

ยอดส่งเบกิคา่รักษาพยาบาลได	้4,298	รายการ	เปน็จำานวนเงนิ	 

7,322,680	บาท

	 	 2.2		พัฒนาระบบเช่ือมต่อข้อมูล	 การเบิกยากดภูมิ	 

สิทธิประกันสังคม	 ตามข้ันตอนแบบใหม่ของสำานักงาน

ประกันสังคม	

	 	 2.3		พัฒนาระบบส่งเบิกค่ารักษาผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ	

ตามทีก่รมบญัชกีลางไดป้ระกาศปรบัปรงุกระบวนการส่งเบกิ

ผู้ป่วยใน	ในเดือนพฤษภาคม	2563	

	 	 2.4		ปรับปรุงระบบการจัดการใบส่ังซ้ือ	(Mass	Generate 

Purchase	Order)	 ระยะที่	 2	 โดยขยายกลุ่มผู้ใช้งานไปยัง 

ฝ่ายเภสัชกรรม	ฝ่ายเวชภัณฑ์	และฝ่ายการพัสดุของคณะฯ	

และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 ให้สามารถจัดการ

ใบสั่งซ้ือจำานวนมากได้พร้อมกันในเวลาที่รวดเร็วขึ้น

ภาพที่ 3 หน้าจอ RAMA App
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ภาพที่ 4 การดำาเนินการผ่านระบบ Lime Survey

	 	 2.5		พัฒนาระบบขนส่งสินค้า	ภายในคณะฯ	ระยะท่ี	1	 

ร่วมกับหน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์และหน่วยพัฒนาระบบงาน	

ช่วยติดตามสถานะการส่งผ่านระบบขนส่งสินค้า	ดูรายงาน

การขนส่ง	 รวมทั้งพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบการเบิกพัสดุของ

ฝา่ยการพัสดใุหส้ามารถตดิตามสถานะของการจดัสง่ของได	้

 
 3. การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ

	 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	 (COVID-19)	 ได้มีการจัดเตรียมระบบรายงาน	 

เพ่ือสนับสนุนการนำาข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการให้บริการ	 

และตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที	ดังนี้

	 	 3.1		Dashboard	 แสดงสถิติการให้บริการในช่วง	

COVID-19	เพื่อใช้วางแผนในการให้บริการ

	 	 3.2		แบบสำารวจเพ่ือบันทึกข้อมูลผู้ป่วย	PUI	ผ่าน	Rama	

App	 และประมวลผลข้อมูลการจัดการผ่านระบบธุรกิจ

อัจฉริยะ	ลดการสัมผัสกับผู้ป่วย	(ดังภาพที่	4)	

	 	 3.3		Dashboard	การติดตามความหนาแน่นของผู้รับ

บรกิาร	และเสน้ทางของผูท่ี้ผลตรวจ	COVID-19	Detectable	 

เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงพยาบาล	 

(ดังภาพที่	5)

	 	 3.4		Dashboard	 เพ่ือสนับสนุนบริการ	Telemedicine	

และการส่งยาทางไปรษณีย์	 เพ่ือลดความคับคั่งของผู้รับ

บริการ	(ดังภาพที่		6)

	 	 3.5		Dashboard	ข้อมูลวัสดุท่ีใช้รองรับผู้ป่วย	COVID-19	

รายวัน	เพื่อให้ทราบถึงทรัพยากรที่ต้องใช้

ภาพที่ 5 จำานวนผู้รับบริการและผลการตรวจ COVID-19

ภาพที่ 6 จำานวนผู้รับยาทางไปรษณีย์

 4. การดำาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

	 	 4.1		นำาเทคโนโลยี	Container	ปรับใช้งานกับระบบ	HIS	 

ส่วนต่อขยายและระบบงานอื่น	 ๆ	 ภายในคณะฯ	 ทำาให้มี 

ความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้มากขึ้น	

	 	 4.2		จัดเตรียมทรัพยากรด้านสารสนเทศ	 เพ่ือรองรับ 

การทำางานในช่วง	COVID-19			เช่น			ระบบ	Remote	Worker	 

ให้ผู้ใช้งานทำางานจากที่บ้าน	 การติดตั้ง	 LAN	 และ	WiFi	 

เร่งด่วนรองรับพื้นที่ตรวจ	ARI	Clinic	เป็นต้น

	 	 4.3		ปรับปรุง	 Security	 Patch	 และระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	 ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย	

อุปกรณ์เครือข่าย	 Lan	 และ	WiFi	 เพ่ือปิดช่องโหว่	 และ

ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัย	ลดความเสี่ยง

การเกิด	Security	Breach

	 	 4.4		จัดทำาระบบสำารองข้อมูล	Veeam	Backup	สำาหรับ

สำารองขอ้มลูคอมพิวเตอรเ์สมอืน	(Virtual	Machine)	ทีต่ดิตัง้ 

บนระบบปฏิบัติการ	Vmware	ข้อมูลระบบงานบริการผู้ป่วย	

ข้อมูลระบบงานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร	และข้อมูลอื่น	 ๆ	 

เพ่ือเป็นข้อมูลสำารองไว้กู้คืนหากเกิดมัลแวร์เรียกค่าไถ่	 

(Ransomware)
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 5. การสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศของ 

ผู้ใช้งาน

	 	 5.1		พัฒนาระบบการรับแจ้งปัญหาสารสนเทศ	 การ

ร้องขอบริการสารสนเทศ	 (IT	 Request)	 และการบริหาร

ทรัพย์สินของหน่วยคลังพัสดุสารสนเทศ	 เพ่ือให้เกิดการ

บริหารอย่างเป็นระบบ	และให้บริการได้ตรงตาม	SLA

	 	 5.2	 บริหารจัดการการจัดซ้ือจัดจ้างระบบสารสนเทศให้

กับโรงพยาบาล	โดยให้คำาแนะนำาการจัดทำา	TOR		คัดเลือก

ผู้รบัจดัหา	ควบคมุติดตามตรวจสอบ	ประเมนิผลกระบวนการ 

พัฒนาระบบ	และสิ่งส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำาหนดการ 

จดัซือ้จดัจา้ง	โดยดำาเนินการเสรจ็สิน้แลว้	จำานวน	9	โครงการ	

รวมมูลค่า	45,818,825.00	บาท	และอยู่ระหว่างดำาเนินการ

ต่อเนื่องปีงบประมาณ	2564	จำานวน	11	โครงการ

 

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
	 1.	 พัฒนา	Rama	App	ให้สามารถชำาระค่ารักษาพยาบาล

สิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลาง	 สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาต	ิ(สปสช.)	การยืนยันตัวตน	(KYC)	โดยผูป้ว่ยสามารถ

ลงนามยืนยันผ่านการเซ็นแบบดิจิทัล	 และการจัดกลุ่ม 

การนัดหมายให้เป็นหมวดหมู่

	 2.	 โครงการ	Health	 Informatics	Exchange	 ร่วมมือกับ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	และหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ	 เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา	 

เพ่ือใหแ้พทย์สามารถดูขอ้มลูการรกัษาของโรงพยาบาลตา่ง	ๆ 	 

ได้	โดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยแล้วเท่านั้น

	 3.	 พัฒนาฐานข้อมูลยา	 (Medication	Master)	ทดแทน 

ระบบเดมิทีม่ขีอ้จำากัด	เพ่ือใหเ้ปน็ศูนย์กลางขอ้มลูยาเชือ่มโยง 

กับทุกระบบบริการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

	 4.	 พัฒนาระบบ	Emergency	Care	 ทดแทนระบบเดิม 

ท่ีมีข้อจำากัด	 เพ่ือสนับสนุนการทำางานของหน่วยตรวจฉุกเฉิน	

ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

	 5.	 พัฒนาระบบส่ังยาโดยแพทย์	CPOE	V.3.0	ต่อยอดจาก

ระบบเดิม	 โดยปรับปรุงระบบให้แพทย์สามารถคีย์ข้อมูล 

ใบกำากับการใชย้าออนไลนใ์นกลุม่ยาไดท้ัง้หมด	และให้แพทย์ 

สามารถระบุเลือกผู้ป่วยรับยาทางไปรษณีย์ได้	 รวมถึง 

แพทย์สามารถเลือกให้ผู้ป่วยรับยาจากห้องยาใดก็ได้

	 6.	 พัฒนาระบบบริหารยาอิเล็กทรอนิกส์	 (New	EMAM)	

ทดแทนระบบเดิมที่มีข้อจำากัด	 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ 

ผู้ใช้งานให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	

	 7.	 พัฒนาระบบ	Diagnosis	Note	สำาหรับหน่วยตรวจบริการ 

ผู้ป่วยใน	 โดยแพทย์สามารถคีย์ข้อมูล	 Diagnosis	 ผ่าน	

Application	ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลท่ีคีย์ได้	แทนการพิมพ์

เอกสารโดยพยาบาล	และสามารถ	Scan	เข้าระบบได	้ชว่ยลด 

ปริมาณกระดาษ	 เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการทำางาน	 

และลดเวลาในการรอคอยของผู้ป่วย

	 8.	 พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจาก	SAP	

ECC	6.0	ไปยัง	SAP	S/4	HANA	

	 9.	 พัฒนาระบบผู้ช่วยเสมือน	 (Virtual	 Assistant)	 เพ่ือ

ปรับปรุงตรวจสอบกระบวนการส่งเบิกค่าตรวจสุขภาพ

บุคลากรสิทธิประกันสังคม	 กระบวนการตรวจสอบและ

สะสางลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลคงค้างในระบบ	 SAP	

กระบวนการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบ	Electronic	

และกระบวนการ	Fax	Claim	ลูกค้า	AIA

	 10.	 วิเคราะห์การทำางานของระบบการชำาระเงินให้กับฝ่าย

โภชนาการ	 เพ่ือหาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับความ

ต้องการของคณะฯ

	 11.	 พัฒนาคลังข้อมูลให้รองรับข้อมูลจากสถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์	 และให้เกิดการควบคุมตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562

	 12.	 พัฒนาระบบรายงานตัวช้ีวัดกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

ผา่นระบบธุรกิจอจัฉรยิะ	และพัฒนากลุม่ขอ้มลูดา้น	Patient	

Experience	เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมลูผลการดำาเนนิการได้

แบบ	Near	Real-time	

	 13.	 วางแผนปรับปรุงและติดต้ัง	 3	 โครงการ	 ดังน้ี	 ติดต้ัง 

Data	Center	อาคารศูนย์การแพทย์สริิกิติ	์ตดิตัง้คอมพิวเตอร์

แม่ข่ายแบบ	HCI	 เพ่ิมเติม	และปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย 

ไร้สาย	WiFi

	 14.	 จัดทำาส่ือการสอนการใช้ระบบงาน	HIS	 ในรูปแบบ 

การสอนออนไลน์

	 15.	 โครงการ	 ISO/IEC	 27001:2013	 เพ่ือรองรับ	 

พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	และ	พ.ร.บ.	ไซเบอร์	2562
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ด้านพัฒนาคุณภาพ
	 คณะฯ	 ดำาเนินการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล	

โดยบูรณาการพันธกิจหลักทั้ง	 3	 ด้าน	 คือ	 จัดการศึกษา	 

สรา้งงานวิจยั		ให้การดูแลสขุภาพและการบรกิารวิชาการ	เพ่ือ 

สขุภาวะของสงัคม	มกีารวางระบบ	ติดตามประเมนิผล	พรอ้ม

สนับสนนุ	สง่เสรมิกิจกรรมคณุภาพ	โดยใชเ้ครือ่งมอืคณุภาพ

ที่จำาเป็นในการพัฒนากระบวนการทำางานให้เหมาะสมกับ

บริบทของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน	 ที่ผ่านมาคณะฯ	 รับ

การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก	 เพ่ือหาโอกาส

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง	 มีการนำานโยบายคุณภาพลงสู่การ

ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง	 และจัดการความรู้	 

สร้างเครือข่ายชุมชน	 แนวปฏิบัติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	 

เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์	 คือ	 การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาใน

ระดับสากล

ผลการดำาเนินงาน 
 1. ด้านบริหารคุณภาพ  

  1.1 การรับรองคุณภาพ	คณะฯ	สนับสนุน	ส่งเสริมให้

หน่วยงานเกิดองค์ความรู้	 เพ่ือพัฒนากระบวนการทำางาน 

จนได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรชั้นนำาต่าง	 ๆ	

โดยมีใบรับรองที่อยู่ในช่วงเวลาปีงบประมาณ	2563	ดังนี้

ลำาดับ ชื่อใบรับรอง หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

1. Advanced	Healthcare	Accreditation	(AHA) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. Hospital	Re-Accreditation	(ครั้งที่	4)

Disease	Specific	Certification

3. การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง	Stroke

4. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด

5. การปลูกถ่ายตับ

6. การปลูกถ่ายไต

7. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ที่ได้รับยาเคมีบำาบัดทาง
หลอดเลือดดำาส่วนกลางที่บ้าน

8. การดูแลผู้เป็นเบาหวาน

9. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง

10. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดแบบสหสาขา	

11. มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน
สากล	TMC.WFME.BME.	Standards	(2017)

12. Joint	Commission	International	(JCI) โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

13. Certificate	of	the	Asean	University	Network	
Quality	Assurance	Standard	(AUN-QA)	 
Programme		Assessment

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต	สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก	(หลักสูตรนานาชาติ)

14. SIDCER หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน

15. Quality	Management	Audit	in	Nuclear	 
Medicine	โดย	IAEA

ภาควิชารังสีวิทยา
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  1.2 การประเมินคุณภาพ	คณะฯ	มีหลักสูตรท่ีแตกต่าง 

จากที่อื่นที่ชัดเจน	 มีกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ 

การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	 โดยหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต	ได้รับการรับรองเกณฑ์				World			Federation	 

for	Medical	Education	(WFME)	เปน็	1	ใน	3	โรงเรยีนแพทย์ 

แห่งแรก	 และได้รับการรับรองรอบที่ 	 3	 ในปี 	 2563	 

ลำาดับ ชื่อใบรับรอง หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

16. Sigma-metric	Performance ภาควิชาพยาธิวิทยา	(อาคารหลักและอาคารศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์)

17. Certificate	of	Traceability.	Level	I	Laboratory	
Certification

ภาควิชาพยาธิวิทยา	(Lab	HbA1C)

18. ISO15189:2012/	ISO15190:2003 ห้องปฏิบัติการ

19. ISO22870:2016	Point	of	care	testing	(POCT) การทดสอบ	ณ	จุดที่ให้การดูแลผู้ป่วย	

20. CMMI	V1.3	for	Development-Maturity	Level	3	 ฝ่ายสารสนเทศ

21. GMP,	HACCP,	ISO22000:200	 ฝ่ายโภชนาการ

22. ISO9001:2015	 หน่วยงานสนับสนุนทางการแพทย ์ 
งานบริหารโรงพยาบาล		งานเวชระเบียน		
งานบริการผ้า		งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ		
งานอุปกรณ์ทางการแพทย์			งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์		
งานบริหารเวชภัณฑ์และงานผลิตยา	ฝ่ายเภสัชกรรม		
งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย		
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมการบริการรักษาพยาบาล		
งานสังคมสงเคราะห์		
งานบริหารการรักษาพยาบาล		
งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
งานบริหารฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงานสังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
งานบริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
งานผู้ป่วยสัมพันธ์		งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ
งานพัฒนาคุณภาพงาน		งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
งานการแพทย์และทันตแพทย์
หน่วยงานสังกัดสำานักงานคณบดี
งานพัฒนาคุณภาพงาน	
ระบบการรับชำาระเงินค่ารักษาพยาบาล	ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายพัสดุ
หน่วยงานสังกัดภาควิชา
งานบริหารและธุรการ	ภาควิชาศัลยศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 และหลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก	(หลักสูตรนานาชาติ)	 

(Clinical		Epidemiology		and		Biostatistics:	CE-PhD)	ไดผ้า่น 

การรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ตามเกณฑ์	ASEAN	AUN-QA	
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	 ในปี	2563	 เน่ืองจากสถานการณ์	COVID-19	 รูปแบบการ 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน		(IQA:		Internal					Quality					Assurance)	 

ได้ปรับเป็นการตรวจประเมินข้อมูล/เอกสารหลักสูตรผ่าน

ระบบออนไลน์	 โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในครบทุกหลักสูตร	 จำานวน	 24	

หลักสูตร	 ได้แก่	 หลักสูตรปริญญาโท	 18	 หลักสูตร	 และ

หลักสูตรปริญญาเอก	 6	 หลักสูตร	 ส่วนหลักสูตรแพทย์ 

ประจำาบ้าน	 แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	 ได้รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน	 50%	จำานวน	 56	 หลักสูตร	 ดังน้ี	

หลักสูตรแพทย์ประจำาบ้าน	 24	 หลักสูตร	 หลักสูตรแพทย์

ประจำาบ้านต่อยอด	32	หลักสูตร	

	 ด้านดูแลสุขภาพ	 คณะฯ	 รับการตรวจประเมินคุณภาพ

สำาหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า	 (Advanced	 HA)	 จาก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	 (องค์การมหาชน)	

(สรพ.)	 โดยผู้เย่ียมสำารวจเข้าประเมิน	 3	 ครั้ง	 และให้การ

รับรองคุณภาพเมื่อวันที่ 	 11	 กุมภาพันธ์	 2563	 และ 

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	 สถาบันการแพทย์ 

จกัรนีฤบดนิทร	์ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน				Joint				Commission	 

International	 (JCI)	 มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล	 

เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2562

	 คณะฯ	 รับการประเมินด้านวิจัยเพ่ือสำารวจและประเมิน

มาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรมจาก	 

SIDCER/FERCAP	เมื่อวันที่	27	-	29	มิถุนายน	2562	ได้รับ

การรับรองเมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2562

  1.3  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ	คณะฯ	 จัดฝึกอบรม

และให้คำาปรึกษากลุ่มกิจกรรมคุณภาพ	 พัฒนาความรู้ของ

บคุลากรในเรือ่งคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทำางานมากขึ้น	 โดยกำาหนดระดับของผู้รับการอบรม 

เปน็ผูบ้รหิาร	facilitator	และบคุลากร	ซึง่คณะฯ	จดัอบรมตาม 

หัวข้อต่าง	ๆ	ดังนี้

    เครื่องมือคุณภาพ	 (3P/Kaizen/CQI/	 work 

system	&	work	process)	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

เคร่ืองมือคุณภาพต่าง	 ๆ	 เช่น	 หลักสูตร	 CQI-Kaizen	 

ให้บุคลากรสังกัดฝ่ายการพยาบาลฯ	และการประยุกต์ใช้	 

Control	Chart	เพื่อพัฒนาผลงานกิจกรรมด้านคุณภาพ

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

AHA/DSC/ISO)	จดัอบรมการเขยีนแบบประเมนิตนเองและ

การตรวจประเมิน	หลักสูตร	EdPEx	Criteria	และ	Assessor	

หลักสูตร	 	WFME	Criteria	 และ	Writing	 หลักสูตร	 TQA	 

Criteria	และหลักสูตร	AUN-QA	Assessor	

	 คณะฯ	 จัดอบรมการใช้	3C-PDSA	 เพ่ือนำาสู่การปฏิบัติให้

กับบุคลากรกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ	อบรมหลักสูตรบทบาท

ผู้นำาเพื่อความสำาเร็จสู่	 A-HA	ให้กับหัวหน้าฝ่าย/งาน/หน่วย

ในระบบดูแลสุขภาพ	 (Healthcare	Cluster)	และกิจกรรม

เสน้ทางสูค่วามเปน็เลศิดา้นการดแูลสขุภาพ	(Ramathibodi	

Healthcare	 Journey	 to	Excellence)	 (Episode	6	Do	 it	

now)	 และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัย 

ผู้ป่วยและบุคลากร	(Patient	&	Personnel	Safety)

 2. ด้านจัดการความรู้

  2.1 การส่งเสริมการจัดการความรู้	 คณะฯ	 พัฒนา

ศกัยภาพนกัถอดบทเรยีนโดยใหเ้ขา้รว่มการฝกึปฏิบตัจิริงใน

การถอดบทเรียนงานมหกรรมคุณภาพ	รวมท้ังการประชุม/

สัมมนาพันธกิจด้านการศึกษา

  2.2 การเผยแพร่ความรู้	 คณะฯ	 รวบรวมองค์ความรู้ 

โดยจัดเก็บผ่าน	Website	KM	บน	 Intranet	 เผยแพร่ให้แก่

บุคลากรภายในคณะฯ	 ในงานมหกรรมคุณภาพ	 และส่ง

ประกวดภายนอกคณะฯ	 เช่น	มหาวิทยาลัยมหิดล	สมาคม

ส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย	 (QCC)	 สำานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการ	(กพร.)	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด	COVID-19	

มีการจัดทำาหนังสือถอดบทเรียน	 COVID-19	 ซึ่งรวบรวม

ประสบการณ์และองค์ความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์	

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
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ผลงานเด่น

	 1.	คณะฯ	 ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	

(TQA)	ในการดำาเนินงานทัว่ท้ังคณะฯ	และสมคัร

รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 โดยได้รับรางวัล 

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ	 (Thailand	Quality	

Class	:	TQC)	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2563

	 2.	คณะฯ	 ได้รับการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะ

ระบบ	(Disease	Specific	Certification	:	DSC)	

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	

(องค์การมหาชน)	ในปี	2563	รวมจำานวน	4	โรค

	 3.	คณะฯ	 ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้า

รว่มประกวดงานมหกรรมคุณภาพ	มหาวิทยาลยั

มหิดล	 เมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2563	 ใน

ประเภท	 Public	 Policy	 Avocacy,	 CQI,	 

เรื่องเล่าเร้าพลัง	รวมจำานวน	14	รางวัล	

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 1.	แผนบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ	 (Operations	 

Management	with	Performance	Excellence	Framework)

	 2.	แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์	AUN-QA	การขอรับรอง

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากลตามเกณฑ์	WFME

	 3.	แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน	และกระบวนการทำางานของหน่วยงาน

	 4.	แผนงานมหกรรมคุณภาพ	 เพ่ือเผยแพร่ผลงานคุณภาพของบุคลากรภายใน

คณะฯ	และต่อยอดผลงานคุณภาพโดยการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กร

ภายนอก	

	 5.	แผนจัดเก็บองค์ความรู้ผ่าน	Website	 KM	 บน	 Intranet	 เพ่ือรวบรวม 

และเผยแพร่องค์ความรู้

	 6.	แผนให้ความรู้กับบุคลากร	 เร่ืองเคร่ืองมือคุณภาพใหม่ท่ีทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง
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ด้านวิเทศสัมพันธ์
	 ดำาเนินการสนับสนุนเพ่ือนำาคณะฯ	 ก้าวสู่ความเป็นสากล	

(Internationalization)	 มีบทบาทหน้าที่ในการแสวงหา

และช่วยประสานให้เกิดความร่วมมือและข้อตกลงระหว่าง

คณะฯ	 กับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรชั้นนำาด้านการ

แพทย์	พยาบาล	และวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ	 รวมถึง 

กระชับความสัมพันธ์กับคู่สถาบันท่ีมีความร่วมมืออยู่แล้ว	

โดยมีกลไกการดำาเนินงานหลากหลายรูปแบบ	 เพ่ือให้เกิด

การต่อยอดขององค์ความรู้	 และเกิดการจับคู่ความร่วมมือ 

ท่ีจะสง่เสรมิและสนบัสนุนคณะฯ	ให้ก้าวข้ึนสูก่ารเปน็สถาบนั

ชั้นนำาในระดับสากล	และในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ได้มีการ

ปรับเปลี่ยนและกำาหนดเป้าหมายแนวทางในการทำางาน 

อย่างชัดเจน	 ให้มีความเหมาะสม	 โดยสามารถผลักดัน 

และประสานงานที่สำาคัญในช่วงสถานการณ์นี้ให้สำาเร็จได้

ด้วยดี

ผลการดำาเนินงาน

 1. การดำาเนินการลงนามหรือต่ออายุข้อตกลง 

ความร่วมมือ ได้แก่

  Joint	Degree	in	Undergraduate	Nursing	with	

Kunming	Medical	University,	China

  General	 MOU	 and	 Funding	 Agreement	 

between	The	Pierre	Fabre	Foundation,	France,	and	The	

Asia	eHealth	Information	Network,	Hong	Kong

  General	MOU	with	Universiti	Sains	Malaysia	

School	of	Pharmaceutical	Sciences,	Malaysia

  General	MOU	for	Student	and	Staff	Exchange	

with	the	University	of	Hong	Kong	School	of	Nursing

  Agreement	with	Bionet	Corp.,	Taiwan

ผลงานเด่น

 1. ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ

	 	 1.1	 โครงการสำารวจสุขภาพประชาชนลาว	 (National	

Health	 Examination	Survey)	 งานวิเทศสัมพันธ์รับหน้าท่ี

ประสานงานหลักในการจัดทำาเอกสารและงบประมาณ	 

อันเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	 กับสถาบันการแพทย์เขตร้อน	และสาธารณสุข	

สปป.ลาว	(Lao	Tropical	and	Public	Health	Institute)	โดย

ไดร้บัการสนับสนนุงบประมาณจากกรมความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ	 (TICA)	กระทรวงการต่างประเทศ	ทั้งน้ีได้นำาแบบ

สำารวจสขุภาพประชากรท่ีใชใ้นประเทศไทย	ซึง่พัฒนาข้ึนโดย 

คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน	ไปปรับใช้เพ่ือให้เหมาะสม	 

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการวาง

นโยบายด้านสาธารณสุขของ	 สปป.ลาว	 ต่อไป	 โดยมีพิธี 

เปิดโครงการฯ	วันที่	24	กุมภาพันธ์	2563	(ดังภาพที่	1)

	 	 1.2	 งานวิเทศสัมพันธ์ประสานให้การต้อนรับท่าน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประจำาประเทศไทย	ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการแพทย์ 

กับคณะฯ	เมือ่วันท่ี	3	ตลุาคม	2563	ซึง่การเดนิทางมาเยือนนี้

สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน

Regions Mahidol Medicine Nursing Total

Americas - 13 8 21

Asia 9 37 5 51

Europe 1 3 3 7

Oceania 2 - - 2

Total 12 53 16 81

ตารางที ่1 สถติ ิMOU กับ MOA ท่ีมีกิจกรรมตอ่เน่ือง
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	 	 1.3	 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์  

และสาธารณสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์จาก	 สปป.ลาว	 

โดยงานวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานหลักของคณะฯ	 

ในการบริหารจัดการโครงการฯ	 ตามพระราชดำาริ	 สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	ร่วมกับทางสำานักพระราชวังอย่างต่อเน่ือง	 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการรักษา

พยาบาลแก่บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแขวง

ของ	สปป.ลาว	และเปดิโอกาสใหบ้คุลากรของทัง้สองประเทศ

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ความรู้	 รวมถึงประสานความ

ร่วมมือกันในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุข	

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป	โดยปี	 

2563	ดำาเนินการรุ่นที่	 22	 ระหว่างวันที่	 28	มกราคม	2563	 

ถึง	 7	 มีนาคม	 2563	 มีผู้เข้ารับการอบรมจาก	 สปป.ลาว	 

จำานวน	23	คน	โดยมีพิธีเปิดงานโครงการฯ	(ดังภาพที่	2)

	 	 1.4	 ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงสาธารณสุข	สปป.

ลาว	 เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	 และโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบด	ี	จำานวน		9		ทา่น		ในวันที	่	20		มกราคม			2563 

โดยงานวิเทศสมัพันธ์ประสานงานและบรหิารจดัการตอ้นรับ	

(ดังภาพที่	3)

	 	 1.5	 ผู้แทน	 Fujita	 Health	 University,	 Japan	 

ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล	 ในวันที่	 4	

พฤศจิกายน	 2562	 โดย	 ผศ.	นพ.สุชิน	 วรวิชชวงษ์	 ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 เป็นผู้แทนคณะฯ	 ในการเข้าร่วม

เป็นเกียรติในพิธี	 ท้ังน้ี	 Prof.	 Saitoh	 ได้รับการแต่งตั้งเป็น	

Visiting	Scholar	ในปี	2562	ผ่านทางงานวิเทศสัมพันธ์เป็น

ผู้ประสานงานและดำาเนินการยื่นเรื่องขอเสนอแต่งตั้ง	 โดย

มีผลงานวิจัยที่ทำาร่วมกับอาจารย์	ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู	 

มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	

	 	 1.6	 โครงการความร่วมมือกับ	Macquarie	University	 

ในการจัดทำา	 ASEAN	Hearing	 Hub	 เริ่มต้ังแต่ปี	 2561	

ประกอบด้วยโครงการย่อย	อาทิ	โครงการจัดประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติด้านการแพทย์	 โครงการการจัดต้ังห้อง 

ปฏิบัตกิาร	Neurophysiology	Speech	and	Hearing,	โครงการ 

จัดทำาหลักสูตร	Double	Degree	Ph.D.	Program,	โครงการ

วิจัยและนวัตกรรมร่วมสองสถาบัน	 (การได้ยิน	&	การพูด)	

ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	และคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยมหิดล	

โครงการจัดทำาความร่วมมือกำาหนดมาตรฐาน	 ASEAN		 

Audiologist	 ซึ่งในวันท่ี	 24	 ตุลาคม	 2562	 ผู้แทนจาก	 

Macquarie	University	 นำาโดย	 Prof.	 Simon	Handley,	

Executive	 Dean,	 Faculty	 of	 Human	 Science,	MQ	 

เดินทางมาหารือเพ่ิมเติมพร้อมเข้าศึกษาดูงานกับภาควิชา 

วิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการสื่อ 

ความหมาย	และยังมีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้ง 

คณะฯ	 ได้เชิญอาจารย์	 2	 ท่าน	 จาก	MQ	ดำารงตำาแหน่ง

เป็น	 Adjunct	 Professor	 ได้แก่	 Prof.	 Catherine	 

McMahon,	 Director,	 HEAR	 (Hearing,	 Education,	 

Application,	 Research)	 และ	Prof.	 Lyndsey	Nickels,	

Director,	 International	 Doctorate	 for	 Experimental	 

Approaches	to	Language	and	Brain	(IDEALAB)

	 	 1.7	 Prince	 Mahidol	 Award	 Youth	 Program	 

Scholarship	เมือ่วันท่ี	28	มกราคม	2563	คณะฯ	เปน็เจา้ภาพ 

จัดงานเล้ียงต้อนรับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังชาวไทยและ

ชาวตา่งชาตขิองโครงการเยาวชนรางวัลสมเดจ็เจา้ฟ้ามหิดล	

โดยวิเทศสัมพันธ์ประสานงานและบริหารจัดการให้เกิดการ

พบปะหารือ	 พูดคุย	แลกเปลี่ยน	และต่อยอดความร่วมมือ

ร่วมกัน

ภาพที่ 1 พิธีเปิดโครงการสำารวจสุขภาพประชาชนลาว

ณ สปป.ลาว วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 2 พิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมฯ ตามพระราชดำาริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี
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 2.  ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ ในช่วง

สถานการณ์ COVID-19

	 	 2.1	 กิจกรรม		Thai	Talk	on	COVID	Responses		คณะฯ	

นำาโดยงานวิเทศสมัพันธ์	รว่มมอืกับกรมความรว่มมอืระหว่าง

ประเทศในการดำาเนินการตามแผนกิจกรรม	 การถ่ายทอด

ประสบการณ์ของไทยในการจัดการและรับมือการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ผ่าน

สือ่วดิโีอหรอืระบบออนไลน์ในลกัษณะ	Thai	Talk	on	COVID	

Responses	ภาคภาษาอังกฤษ	 โดยมีวิทยากรท่ีได้รับเชิญ	

(ดังภาพที่	4)	และมีแผนดำาเนินการใส่คำาบรรยายเป็นภาษา

ต่างประเทศอื่น	 ๆ	 เพ่ิมเติมในอนาคต	ซึ่งนับเป็นการบริหาร

จัดการความรู้ในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการรับมือ

กับการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	

ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน	 โดยสามารถดาวน์โหลดเพ่ือรับชม 

ภาพที่ 4 วิทยากรผู้ได้รับเชิญในกิจกรรม  
Thai Talk on COVID Responses

ภาพที่ 5 การรับมอบเครื่อง CT Scan

ภาพที่ 3 ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงสาธารณสุข  
สปป.ลาว  ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี วันที่ 20 มกราคม 2563

ได้ทีช่อ่งทาง	YouTube	และหน้าเว็บไซตข์องกรมความรว่มมอื 

ระหว่างประเทศ	https://tica-thaigov.mfa.go.th/

  2.2	 คณะฯ	 ได้รับมอบเคร่ือง	 uCT	 530	Computed	

Tomography	System	 (CT	Scan)	 จากมูลนิธิเอสซีจี	 เพ่ือ

นำามาใช้ในโครงการการศึกษาประสิทธิภาพการวินิจฉัยของ

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา	2019	โดยนำาเข้าเครื่องจากประเทศจีน	(ดังภาพที่	5)	 

เพ่ือทำาการติดตั้งและแนะนำาการใช้งาน	ณ	 โรงพยาบาล

รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 	 ซึ่ งงานวิเทศสัมพันธ์ได้ รับ 

มอบหมายให้ดำาเนินการประสานงานนำาผู้เช่ียวชาญชาวจีน	

จำานวน		3		ราย		เข้าประเทศไทย	รวมถึงการประสานงานรว่มกับ 

สถาบัน	 Chinese	 Academy	 of	 Sciences	 (CAS)	 ใน

ประเทศไทย	เพ่ือใหก้ารสนับสนนุในเร่ืองของเอกสารการผา่น

เข้าออกประเทศไทยในช่วงสถานการณ์	COVID-19

 3. ผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัดด้าน Academic Mobility

  3.1 Inbound Students

ภาพที่ 6 จำานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 
ในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยน

*หมายเหตุ: ผลการดำาเนินงานลดลงเป็นผลกระทบ 
จากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 
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ภาพที่ 7 จำานวนนักศึกษาของคณะฯ ที่เดินทางไปศึกษา
หรือทำาวิจัยที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

*หมายเหตุ: ผลการดำาเนินงานลดลงเป็นผลกระทบ 
จากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 

ภาพที่ 8 จำานวนอาจารย์ชาวต่างชาติที่คณะฯ แต่งตั้ง 
ให้ดำารงตำาแหน่งเป็น Visiting Scholar

*หมายเหตุ: ผลการดำาเนินงานลดลงเป็นผลกระทบ 
จากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 

  3.2 Outbound Students

  3.3 Inbound Visiting Scholars

 4. ผลงานท่ีมีกับสถาบันในต่างประเทศ (Outbound  

Activities)

	 	 4.1	 จดักิจกรรม	Virtual	Exchange	Activity	ในรูปแบบ

ออนไลน์	(Virtual	Mobility)	ผ่านโปรแกรม	Zoom	Meeting	 

ในช่วงของสถานการณ์	 COVID-19	 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน

สงิหาคม	2563		มสีถาบันทีเ่ขา้รว่มกิจกรรมแลว้คือ	Juntendo	

University,	 Shinshu	University,	Macquarie	University	 

และในปีงบประมาณ	 2564	 ได้เตรียมแผนงานการจัด

กิจกรรมร่วมกับสถาบันอื่น	ๆ	เพิ่มขึ้นอีกมากมาย

	 	 4.2	 กิจกรรม	Virtual	Academic	Mobility	สบืเน่ืองจาก

กิจกรรม	Virtual	Exchange	Activity	โดยจดัให้มกีารบรรยาย

วิชาการร่วมกันของอาจารย์ท้ังสองสถาบัน	 โดยนักศึกษา

สองฝ่ายร่วมกันเสนอหัวข้อท่ีสนใจในรูปแบบออนไลน์	

และดำาเนินกิจกรรมแรกกับ	 Juntendo	University	 ที่เชิญ	 

Assoc.	Prof.	Hirotake	Mori	MD,	DTMH,	Ph.D.	บรรยาย

ร่วมกับ	 รศ.	นพ.พอพล	 โรจนพันธ์ุ	 อาจารย์แพทย์ประจำา

สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

 
 5. ความร่ วมมือในการ จัดประชุมวิชาการ กับ 

ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างประเทศ 

		 โดยหน่วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดประชุมและ

นทิรรศการทางการแพทย์นานาชาต	ิ(International	Medical	

Conference	Promoting	Center:	IMCPC)	ดังนี้

	 	 5.1	 Train	the	Trainer	for	Hand	Hygiene	Audit	2019

	 	 5.2	 The	4th	Joint	Conference	Ramathibodi	-	Osaka	

University

	 	 5.3	 Model	Organisms	 in	Biomedical	 Research	

2019

	 	 5.4	 The	 7 th	 Bangkok	 Internat ional 	 Feta l	 

Echocardiography	Symposium

	 	 5.5	 BINS11	Workshop	Lung	Ultrasound

	 	 5.6	 Bangkok	 In ternat iona l 	 Neonato logy	 

Symposium	2020

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 1.	การติดตามประสานงานให้เกิดการดำาเนินงานภายใต้

โครงการ		Joint		Unit		และประสานให้การดำาเนนิงานโครงการ	

ASEAN	Hearing	Hub	บรรลุเป้าหมาย

	 2.	การประสานงานและให้ความช่วยเหลือในการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงที่ได้ 

ลงนามไว้กับสถาบันคู่สัญญา

	 3.	การผลักดันให้ กิจกรรมทางการศึกษาได้ รับการ 

ต่อยอดและมีผลที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน	 (Joint	 degree/	

Double	degree)

	 4.	การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินงานให้รองรับใน

ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	เพื่อให้แผนงานที่ตั้งไว้ประสบผลสำาเร็จ
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ด้านสื่อสารองค์กร
	 งานสื่อสารองค์กร	 เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ		

มีพันธกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายและ

กิจกรรมต่าง	ๆ	แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป	 เพื่อให้เกิด

ความรู้	ความเข้าใจ	ยอมรับ	สนับสนุน	และเกิดความร่วมมือ	

ทั้งยังเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน

กลุ่มเปา้หมายให้มคีวามรูท้นัโรค	สามารถดูแลสขุภาพตนเอง

และคนใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี	 โดยการร่วมสานภารกิจกับ 

แพทย์	 พยาบาล	 และผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ	 

ผ่านการผลิตสื่อต่าง	 ๆ	 โดยมีวิสัยทัศน์	 “เป็นหน่วยงานที่มี

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก”	และมีการให้บริการที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน

ผลการดำาเนินงาน

 1. ด้านเว็บไซต์

	 	 1.1	 เว็บไซต์ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการพ้ืนที่ของ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	 (Server)	 งานสื่อสารองค์กรมีจำานวน

เพิ่มขึ้นทุกปี	โดยในปี	2563	มีทั้งสิ้น	271	เว็บไซต์	แบ่งเป็น	

Intranet	90	เว็บไซต์	และมี	Internet	181	เว็บไซต์

	 	 1.2	 สถิติการเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ของคณะฯ	 มีอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปี	2562	คิดเป็น	20.35%	

 2. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

	 	 2.1	 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน	

ด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี	 (1:20)	 มีสมาชิกจาก 

หน่วยงานภายในคณะฯ	จำานวน	290	คน

	 	 2.2	 หน่วยโทรศัพท์กลาง	 (Call	 Center)	 ให้บริการ

ข้อมูลทางโทรศัพท์	ข้อมูลการรักษา	เช่น	ขั้นตอนการเข้ารับ 

การรักษา	 อัตราค่าบริการ	 การเดินทางมาโรงพยาบาล	 

และหมายเลขโทรศัพท์	เป็นต้น	จำานวนทั้งสิ้น	434,129	ครั้ง	 

แบ่งเป็น	ภายใน	76,108	ครั้ง	ภายนอก	358,021	ครั้ง

	 	 2.3	 หน่วยประชาสัมพันธ์	 (Information)	 ให้บริการ

อำานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล	 โดยมี

จุดให้บริการ	3	จุด	ได้แก่	อาคารหลัก	ชั้น	1,	2	และอาคาร	4	

ชั้น	1	
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 3. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายนอก

	 	 3.1	 “สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล”	ดำาเนินโครงการสู่

ปีที่	13	ในปีงบประมาณ	2563	ภายใต้แนวนโยบายที่จะเป็น

สถานีโทรทัศน์ท่ีพร้อม	 “ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี”	 

มีรายการประเภทออกอากาศสด	ดังนี้

    รายการ	RAMA	SQUARE	ออกอากาศทุกวัน

จนัทรถึ์งวันศกุร	์เวลา	11.00	-	12.00	น.	นำาเสนอสาระสุขภาพ

ดา้นตา่ง	ๆ 	ทัง้ดา้นการรบัประทานอาหาร	การออกกำาลงักาย

ที่หลากหลาย	 สามารถนำาไปใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน	 และ 

ด้านจิตใจ	

    รายการพบหมอรามาฯ	และรายการลัดคิวหมอ	

ออกอากาศสด	ทกุวันจนัทรถึ์งวันศกุร	์เวลา	15.30	-	18.00	น.	 

นำาเสนอข่าวสารทางด้านสุขภาพ	นำาประเด็นที่น่าสนใจทาง

สุขภาพที่กำาลังเป็นกระแส	มาพูดคุยให้ความรู้ที่ถูกต้อง	

 ในปี	 2563	 สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลได้ทำาการ 

ออกอากาศรายการสดคูข่นาน	พรอ้มกับสถานีโทรทศัน	์NBT	

Central	ช่อง	11	(ภาคกลาง)	มีรายละเอียด	ดังนี้

    รายการ	RAMA	SQUARE	ออกอากาศวนัจนัทร์-

วันศุกร์	เวลา	11.00	-	12.00	น.	

    รายการประเภทสารคดีให้ความรู้ทางสุขภาพ	

สถานีฯ	ไดผ้ลติรายการทีส่ง่เสรมิคณุภาพชวิีตของประชาชน	

ดังนี้

	 	 	 -	 ร า ย ก า ร 	 “ C o o k 	 i t 	 B e t t e r 	 b y	 

RAMA	CHANNEL”	มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนท่ัวไป	 

เปน็รายการอาหาร	สอดแทรกเรือ่งราวของสขุภาพ	ประโยชน์

หรือโทษของอาหารประเภทนั้น	ๆ	จำานวน	20	ตอน

	 	 	 -	 รายการ	“Get	Ready	(เช็กให้ชัวร์	เตรียมตัว

ก่อนมา)”	รายการท่ีนำาเสนอการทำางานของแต่ละหน่วยงานท่ี

ให้บรกิารแก่ประชาชนทีเ่ข้ามารกัษาท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี

ให้เข้าใจถึงการทำางานและวธิีปฏิบัติตัวก่อนและหลังเมื่อมา

ใช้บริการ	แบบเข้าใจง่าย	จำานวน	20	ตอน	

	 ในปี	 2563	 มีจำานวนผู้ เข้าถึงเน้ือหารายการต่าง	 ๆ	 

ดังต่อไปนี้

    YouTube	Channel:	 RAMA	CHANNEL	 TV	 

มผีูต้ดิตาม	จำานวน	380,522	คน	และมจีำานวนการรบัชมวิดีโอ

ต่าง	ๆ	จำานวน	96,743,576	ครั้ง	

    Facebook:	 RAMA	CHANNEL	มีผู้กดถูกใจ	

(Like)	จำานวน	292,720	คน	มผีู้ติดตาม	จำานวน	320,825	คน	

    Website:	 www.ramachannel.tv	 มีผู้เข้า 

เยี่ยมชมเว็บไซต์	จำานวน	7,768,256	ครั้ง				

	 และได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นออนไลน์ของประชาชน

ทั่วไป	 โดยสรุปเหตุผลที่ทำาให้ติดตาม/รับชมรายการของ

สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล	ดังนี้

	 	 3.2	 “นิตยสาร	@Rama”	เป็นนิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี

ราย	3	เดือน	จัดทำาขึ้นเพื่อนำาเสนอข้อมูลสาระดี	ๆ	ทางด้าน

สุขภาพ	 กิจกรรม/ผลงานของคณะฯ	 สู่ภายนอกในรูปแบบ	

E-Magazine	 ผ่านเว็บไซต์	 AtRama.mahidol.ac.th	 และ 

รูปเล่ม	3,000	เล่มต่อฉบับ

อื่น	ๆ

ชื่นชมและติดตามพิธีกร

เป็นผู้ป่วยของ	รพ.รามาธิบดี

สนุก	น่าติดตาม

สามารถส่งคำาถามปรึกษาหมอได้

ข้อมูลถูกต้อง	เชื่อถือได้

จำานวนคน
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	 	 3.3	 “LINE	OFFICIAL	ACCOUNT	RAMATHIBODI”	

ผลงานเด่น

	 1.	สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลได้รับรางวัล	ดังนี้

	 	 1.1	 รางวัลสยามกินรีพ่อพระแห่งสยาม	 ด้านบุคคล 

ผู้ส่งเสริมและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น	

จากสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล	

	 	 1.2	 รางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น	 เสนอข่าวด้านเอดส์	 

ทัง้การรณรงค	์				ปอ้งกัน				การสง่เสรมิการอยู่รว่มกันกับครอบครวั	 

ชุมชน	สังคม	และให้ข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง

และถูกต้อง	 ประทานโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า 

โสมสวลี	กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ	พร้อมด้วย	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราชสาริณ ี

สิริพัชร	มหาวัชรราชธิดา	ประทานรางวัลแก่รายการพบหมอ

รามาฯ	

	 2.		คลปิวิดโีอสัน้	“รายการสามญัประจำาบา้น	ตอน		ริดสดีวง

รกัษาง่ายหายหว่ง”	เปน็คลปิวดีิโอเก่ียวกับสขุภาพทีม่จีำานวน

ผู้เข้าชมมากท่ีสุด	 เมื่อทำาการค้นหาทาง	 YouTube	 ด้วย	

จำานวนการรับชม	จำานวน	19,210,548	ครั้ง	

	 3.	คลิปวิดีโอสั้น	“รายการพบหมอรามาฯ		แอลกอฮอล์นำ้า	 

แอลกอฮอล์เจล	 ใช้ต่างกันอย่างไร”	 เป็นคลิปวิดีโอเก่ียวกับ

สุขภาพท่ีมีจำานวนผู้เข้าชมมากท่ีสุดในปี	 2563	 เมื่อทำาการ

ค้นหาทาง	YouTube	มีการรับชมจำานวน	245,925	ครั้ง	

แผนการดำาเนินการ ปีงบประมาณ 2564

	 พัฒนาการผลิตรายการหลัก	 ได้แก่	 รายการ	 RAMA	

SQUARE	 รายการพบหมอรามาฯ	และรายการลัดคิวหมอ	 

ให้น่าสนใจ	เป็นรายการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม	พัฒนารูปแบบ 

รายการ	Documentary	 ในรูปแบบใหม่	 ๆ	 เนื้อหารายการ

เข้าใจง่าย	ขยายฐานผู้รับชมรายการใหม่ให้กว้างข้ึน	อีกท้ัง

เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่รายการโดยการร่วมมือกับสถานี

โทรทัศน์ต่าง	 ๆ	 นำาไปออกอากาศเพ่ือให้ประชาชนทั่วไป 

ที่ไม่ได้ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมของทรูวิชั่นส์	 ได้รับ

ชมรายการได้มากยิ่งขึ้น



บทที่
โครงการระดับคณะฯ2
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	 ก่อกำาเนิดมาจากพระราชปรารภและพระราชดำาริของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลย-

เดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 เริ่มเปิดดำาเนินการต้ังแต่เดือน

ธันวาคม	 2560	 ถึงแม้ว่าในปีงบประมาณ	 2563	 สถาบัน 

การแพทย์จกัรนีฤบดินทรจ์ะได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ 

การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	

อย่างหลีกเลี่ยงมิได้	แต่ด้วยความทุ่มเท	ความพร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลง	ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและบุคลากร

ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 ทำาให้การดำาเนินการ

เพ่ือรองรบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ	COVID	-	19		เปน็ไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนการขยายการให้บริการของ 

โรงพยาบาลรามาธิบดจีกัรนีฤบดนิทร	์และการเตรยีมรองรบั

การเรียนการสอนในระดับก่อนปริญญา	 โดยโรงเรียนแพทย์

รามาธิบดียังมีความก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำาดับอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำาเนินงาน 
 1. ด้านการศึกษาและการวิจัย	โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี	

มีหน้าที่ที่สำาคัญในการดำาเนินงานด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

และการวิจัยของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 โดยมี

อาจารย์ระดับคลินิก	อาจารย์ระดับพรีคลินิก	และบุคลากร

สายสนับสนุนร่วมกันสร้างผลงาน	ดังนี้

	 	 1.1	 จำานวนนักศึกษาที่มาทำาการเรียนการสอน	ณ	

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์		

ชั้นปี นักศึกษา
ปีการศึกษา 2562

นักศึกษา
ปีการศึกษา 2563

ปี	3	 199 212

ปี	4	 34 644

ปี	5	 9 46

ปี	6	 - 27

	 	 1.2	 ผลงานวิจัยและการรับทุนวิจัย	

 

	 	 1.3	 จัดเตรียมความพร้อมสำาหรับการให้บริการ

นักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ท่ีจะมาทำาการเรียน

การสอนและงานวิจัยที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 

ในดา้นทรพัยากรการเรยีนรู	้โดยก่อสรา้งอาคารปรคีลนิกิและ

ศูนย์วิจัย	 จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้าน

การเรียนการสอน	จัดเตรียมทีมอาจารย์แพทย์และบุคลากร

สายสนับสนนุสำาหรบัการใหบ้รกิารศึกษา	รวมถึงการปรบัปรงุ

หลักสูตรท่ีผ่านการรับรองสำาหรับรายวิชาระดับพรีคลินิก	

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ฉบับปรับปรุง	2563	

หมายเหตุ *จำานวนนักศึกษาโดยประมาณ เน่ืองจากยังไม่จบ 
ปีการศึกษา โดยในรายวิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ปฐมภูมิ  
ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนท่ี 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 
(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563)

ภาพที่ 1 การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4  
ด้วยบทบาทผู้ป่วยจำาลอง (Standardized Patient)

ผลงานและทุนวิจัย ปีงบประมาณ 
2562

ปีงบประมาณ 
2563

Citation	index	(citations/year) 64 91

ผลงานตีพิมพ์	(ฉบับ) 19 40

ทุนวิจัยภายในคณะฯ	(บาท) 1,586,724 342,000

ทุนวิจัยภายนอกคณะฯ	(บาท) 8,946,919 14,226,000

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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	 	 1.4	 ดำาเนินการติดต้ังเคร่ืองมือสำาหรับงานวิจัยท่ีห้อง

วิจัยชั่วคราวท่ีชั้น	 5	 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัย

เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ	์พระบรมราชนินีาถ	

ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย	 และอาจารย์ในสาขาวิชา 

พรีคลินิกสามารถใช้ดำาเนินการวิจัยได้ตามแผนที่วางไว้

 2. ด้านการรักษาพยาบาล	 ดำาเนินการโดยโรงพยาบาล

รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	ดังนี้

	 	 2.1	 มีการขยายงานบริการเพ่ิมข้ึนตามลำาดับ	 แม้ว่า	

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	 COVID-19	 จะส่ง 

ผลกระทบอย่างย่ิงต่อการดำาเนินการดังกล่าว	 แต่สถิติของ

ผู้รับบริการโดยรวมกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	ดังนี้

	 	 2.2	 เปิดบริการใหม่	 ได้แก่	หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจ	

(Cath	Lab)	ในวันท่ี	10	มนีาคม	2563	โดยไดรั้บความรว่มมอื 

จากภาควิชาอายุรศาสตร์	 สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ	

ในการวางแผนร่วมกัน	 ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 ฝ่าย

การพยาบาล	และงานสนับสนุนต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีต้อง

ทำาการใส่สายสวนหัวใจได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	

	 	 2.3	 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	 เปิดหอผู้ป่วยผู้ใหญ่ 

3	 เตียง	 เพ่ิมอีก	 1	แห่ง	 (หอผู้ป่วย	 7F)	 เพ่ือรองรับปริมาณ 

ผู้ป่วยในท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	สำาหรับการเปิดบริการใหม่ 

ในด้านอ่ืน	 ท่ีเก่ียวเนื่องกับการรักษาผู้ป่วย	 COVID-19	 

ประกอบด้วย	 คลินิกโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ	 

(ARI	Clinic)	เพ่ือคัดกรอง	แยกโรคผู้ป่วยที่มาด้วยอาการหวัด	 

โดยจำากัดพ้ืนท่ีให้อยู่ในโซนแยกเพ่ือการตรวจรักษา	 และ

บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว	 หอผู้ป่วยในแยกโรค 

และห้องความดันลบสำาหรับผู้ติดเชื้อ

ภาพที่ 2 จำานวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561-2563
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ภาพที่ 3 จำานวนผู้ป่วยในสามัญ ปีงบประมาณ 2561-2563
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ภาพที่ 4 จำานวนผู้ป่วยฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561-2563
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ภาพที่ 5 จำานวนผู้ป่วยวิกฤต ปีงบประมาณ  2561-2563
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	 	 2.4	 ความสำาเร็จของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค	COVID-19	โรงพยาบาล

รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	 ได้รับมอบหมายให้รองรับผู้ป่วย

จากคณะฯ	 เนื่องจากมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และ

มีการเตรียมแผนรองรับผู้ป่วยไว้ก่อนแล้ว	 โดยเริ่มรับรักษา 

ผูป้ว่ย	COVID	-	19	รายแรกในวนัที	่12	มนีาคม	2563	โดยยอด

ผูป้ว่ยสะสม	ณ	วันที	่30	กันยายน	2563	เปน็จำานวน	156	ราย	

(ดงัภาพที	่6	)	โดยมผีูป่้วยอาการหนักท่ีต้องเขา้รบัการรักษาใน

หอผูป้ว่ยวิกฤตทัง้สิน้	24	ราย	(รอ้ยละ	15.38)	เสยีชวิีต	2	ราย	 

(ร้อยละ	 1.28)	 ขณะที่จำานวนบุคลากรทางการแพทย์ 

ติดเชื้อ	COVID-19	มีทั้งสิ้น	2	ราย	แต่จากการสอบสวนโรค

โดยกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	คาดว่าเป็นการ

ตดิเชือ้จากภายนอกโรงพยาบาลมากกว่าเปน็การตดิเชือ้จาก 

การทำางาน	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการภายใน 

ทีม่ปีระสทิธิภาพในการลดโอกาสตดิเชือ้ของบคุลากรได้เปน็

อย่างดี	โดยมีการดำาเนินงานที่สำาคัญ	(ดังภาพที่	7	-	13)

ภาพที่ 6 สถิติรวมของผู้ป่วย COVID-19 ที่รับการรักษา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 

ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 30 กันยายน 2563

ภาพที่ 7 การใช้ modular swab unit ที่ได้รับจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) 
เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 
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ภาพที่ 9 การใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  
ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในหอผู้ป่วยวิกฤต

ภาพที่ 8 กิจกรรม Chef อาสาโดยจัดอาหารให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ในสถานการณ์โรค COVID-19

ภาพที่ 10 การให้ความรู้และคำาแนะนำาในการใส่ชุด
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แก่ทีมพยาบาล 

ภาพที่ 11 การประชุมรายสัปดาห์ 
เพื่อรายงานความคืบหน้าของ
สถานการณ์ COVID-19 
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ภาพที่ 12 การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ ในการเข้าเยี่ยมชมการดำาเนินงาน 

บริหารจัดการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของ 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ภาพที่ 13 มูลนิธิเอสซีจีมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  
เพ่ือวินิจฉัยโรค COVID-19 โดยเป็นรุ่นเดียวกับท่ีใช้ในเมืองอู่ฮ่ัน  

ในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ระบาด  
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 	 จากผลลพัธ์การดำาเนนิงานในการรองรบัผูป้ว่ย	COVID-19	

ทำาให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เริ่มเป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย	โดยมีปัจจัยที่ทำาให้ภารกิจประสบความสำาเร็จ	มี

ดังต่อไปนี้

  (C)	 Collaboration	 :	 การร่วมมือกันของผู้บริหาร

และบุคลากรทุกหน่วยงาน	 ทั้งสถาบันการแพทย์จักรี 

นฤบดินทร์	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 และ

บริษัท	 อาร์เอฟเอส	 จำากัด	 อีกท้ังยังได้รับความอนุเคราะห์

จากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 จากองค์กรภาครัฐและเอกชน	 รวมถึง

ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค	

ตลอดจนวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำาเป็นให้กับ 

ทีมแพทย์	

  (N)	 New	 normal	 :	 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ดำาเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 ทั้งแนวทางการ

รักษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการรักษาโรค	

COVID-19		รวมถึงรูปแบบการดำาเนินการด้านสิ่งสนับสนุน

ทางการแพทย์	 และการบริหารของสถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์ที่มีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน

แต่ละช่วงตามความรุนแรงและนโยบายของรัฐบาล	

  (M)	 Medical	 Team	 and	 Leadership	 :	 ทีม

บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรี 

นฤบดินทร์	 มีการค้นคว้าแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดให้กับ 

ผูป้ว่ย	COVID-19	และถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นการวินิจฉยัและ

รักษาโรคชนิดใหม่น้ีได้อย่างด	ีตลอดจนความเปน็ผู้นำาของทีม

ผูบ้ริหารในการจดัการ	ระบบการดแูลผูป้ว่ยและสิง่สนบัสนนุ 

ที่มีประสิทธิภาพ	

  (I)	 Innovation	 :	 การนำานวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน 

การแพทย์และสารสนเทศมาประยุกต์ในการรักษาพยาบาล	

เชน่	ระบบการแพทย์ทางไกล	(Telemedicine)	มาชว่ยในการ

เฝา้ติดตามและสังเกตอาการผู้ปว่ย	โดยใชก้ารส่ือสารระหว่าง

บคุลากรทางการแพทย์และผูป้ว่ย	ผา่นทางอปุกรณ์เคลือ่นที	่

หรือหุ่นยนต์	เพื่อลดการสัมผัส
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 3. ด้านการบริหารองค์กร	 ใช้แนวคิด	 “เรา”	 (RAO:	 

Ramathibodi	as	One)	เปน็การประสานงานดา้นการบรหิาร

จัดการของผู้อำานวยการ	3	ท่าน	 ใน	3	มิติ	 ด้วย	 3	กลุ่มคน	 

เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ

  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 มีโครงการก่อสร้างที่

สำาคัญหลายโครงการภายในปีงบประมาณ	2563	ได้แก่	

	 	 3.1	 โครงการก่อสร้างอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย	

ซึ่ ง เป็นหนึ่ ง ในกลุ่ มอาคารศูน ย์การ เรียนรู้ และ วิจัย

เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ	์พระบรมราชนินีาถ	 

เป็นการก่อสร้างอาคารสูง		7		ช้ัน		พ้ืนท่ีใช้สอย		47,602		ตารางเมตร	 

สามารถรองรับผู้รับบริการ	 3,000	 คน/วัน	 เพ่ือรองรับการ

เรียนการสอนระดับชั้นพรีคลินิก	 การวิจัย	 และศูนย์การ 

เรียนรูท้กัษะทางการแพทย์เสมอืนจรงินัน้	คาดว่าจะสามารถ

เปิดใช้ได้จริงในช่วงกลางปี	 2564	 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

การวางแผนปรบัปรงุระบบ	โครงสรา้ง	และการใชง้าน	รวมถึง 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในแต่ละพันธกิจ

	 	 3.2	 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร	เป็นการก่อสรา้ง

อาคารสูง	4	ชั้น	พื้นที่ใช้สอย	14,365	ตารางเมตร	

	 	 3.3	 โครงการก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ	 เป็นการก่อสร้าง

อาคารสูง	2	ชั้น	พื้นที่ใช้สอย	5,115	ตารางเมตร

	 	 3.4	 โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุมและติดต้ัง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิต	(Solar	roof)	

	 ท้ังน้ี	 ระบบการบริหารคลังพัสดุ	 สถาบันการแพทย์จักรี 

นฤบดนิทร์	ยังได้รับการรับรองคณุภาพ	ISO	9001	-	2015	ใน

การควบคมุดแูลปริมาณสนิคา้คงคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพและ 

มีเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน	 รวมทั้งมีระบบ 

การจัดเก็บที่เป็นมาตรฐาน

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

	 รศ. นพ. วิชาญ	 โชคธนะศิ ริ 	 ผู้ อำ านวยการสถาบัน 

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 ได้กำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน 

ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 ที่มีการถ่ายทอด

ยุทธศาสตรจ์ากคณะฯ	มาสูส่ถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์		 

โดยมีแนวทางในการบริหารคือ	 การ	 “Set	 the	 new	

s tandard” 	 ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 	 

ด้านการศึกษา	 การวิจัย	 และการบริการ	 โดยคำานึงถึง

ความเชื่อมโยงและการสร้างประโยชน์ร่วมของชุมชน 

และสังคม	 การประสานพลังและสร้างเป้าหมายร่วมของ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ที่มีการบริหาร

จัดการท่ีเป็นเลิศและคำานึงถึงความย่ังยืนของสถาบัน 

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์	

ภาพที่ 14 วิสัยทัศน์ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

1. ศูนย์พิษวิทยา 
	 มีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นศูนย์พิษวิทยาชั้นนำาในภูมิภาคเอเชีย	

โดยให้คำาปรึกษาแก่แพทย์	 บุคลากรทางการแพทย์และ

ประชาชนในการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีได้รับพิษจากยาและ

สารเคมี	พืชพิษและสัตว์พิษด้วยระบบ	Call	Center	“1367”		

ทั่วประเทศตลอด	24	ชั่วโมง	และมีระบบการติดตามผู้ป่วย

อย่างตอ่เนือ่ง	ประสานกับโรงพยาบาลเพ่ือใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการ

รักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการ 

ให้ยาตา้นพิษ	มรีะบบการบนัทกึข้อมลูอาการพิษ	การรักษาที ่

ได้รบัและผลลพัธ์ทางคลนิิกอย่างเปน็แบบแผน	และสามารถ

นำาไปศึกษาวิจัย	 พัฒนาการดูแลรักษาและหามาตรการ

ปอ้งกันการเกิดพิษได้	นอกจากนียั้งเปน็แหลง่ฝกึอบรมแพทย์	

พยาบาล	และเภสชักร	ผลติงานวจิยั	เพ่ือสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู ้

ท่ีเก่ียวข้องกับพิษวิทยาและชี้นำาสังคมด้านสุขภาพอนามัย

และความปลอดภัย

ผลการดำาเนินงาน

 1. ด้านการบริการสุขภาพ

	 	 1.1	 การบริการผ่านระบบ	Call	Center	 ให้คำาแนะนำา 

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยา	 สารเคมี	 พืชพิษ	

และสัตว์พิษ	 ซึ่งมีจำานวนผู้รับบริการมากขึ้น	 (ดังภาพที่	 1)	 

โดยผลงานเดน่	คอื	การประสานให้จดัสง่ยาโบทูลนัิมท็อกซนิ

จากกรุงเทพฯ	 ให้กับผู้ป่วยเด็กอายุ	 9	 ปี	 ที่โรงพยาบาล 

สงขลานครินทร์	 จังหวัดสงขลา	อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยท่ีเกิดพิษในต่างประเทศ	 โดยประสานให้มีการ 

นำาส่งยาต้านพิษไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษนิกเกิล	 

ในประเทศมาเลเซียด้วย

มีจำานวน	8	ศูนย์	ดังนี้

	 	 1.2	 บูรณาการแบบองค์รวมร่วมกับหน่วยงานภายนอก	

2	โครงการ	ดังนี้

    โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพ่ือ

ปรับปรุงแนวทางการใช้ยากำาพร้า	 และการประเมินผลการ

ใหบ้ริการยากำาพร้าและยาตา้นพิษ	โดยจดัอบรมออนไลน์ท่ัว

ประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(Video	conference)	สำาหรับ

บุคลากรทางการแพทย์	จำานวน	786	คน	2	รอบ	ในวันที่	5	-	7	

และ	19	-	21	สงิหาคม	2563	และจดัทำาโครงการนเิทศตดิตาม

คุณภาพการให้บริการโครงการประเมินผลการใช้ยากำาพร้า

กลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู	 ทำาให้มีข้อมูลภาวะพิษ

และงูพิษที่พบบ่อย	 ระบาดวิทยา	การเข้าถึงยาต้านพิษและ

เซรุ่มต้านพิษงูของผู้ป่วย	(ดังภาพที่	2	-	3)

ภาพที่ 1 จำานวนผู้ขอรับบริการจากศูนย์พิษวิทยา 
จากทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561 - 2563

ภาพที่ 2 สาเหตุของการเกิดพิษที่รักษาด้วยยาต้านพิษ

ภาพที่ 3 ชนิดของงูพิษและจังหวัดที่รายงานผู้ป่วย
ถูกงูพิษกัด
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ภาพที่ 4 ชุดทดสอบสารกำาจัดวัชพืชพาราควอท

ภาพที่ 5 ระบบช่วยตัดสินใจทางคลินิก 
เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัด

    โครงการศึกษาประมวลข้อมูลการสัมผัส 

สารเสพติดและใช้ยาในทางที่ผิด	 ร่วมกับสำานักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ทำาให้

มีข้อมูลกรณีผู้สัมผัสยาเสพติดท้ังยาเดี่ยวและการใช้ยา 

หลายชนิดร่วมกัน	และผู้บาดเจ็บจากการใช้ยาในทางที่ผิด 

ที่ปรึกษามายังศูนย์พิษวิทยา

 2. งานด้านนวัตกรรม

	 	 2.1	 ชุดทดสอบสารกำาจัดวัชพืชพาราควอทในปัสสาวะ	

(PARAQUAT	TEST	KIT	FOR	URINE)	(ดังภาพที่	4)	ได้รับ 

อนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2563	

	 	 2.2	 ระบบช่วยตัดสินใจทางคลินิกเพ่ือการดูแลรักษา

ผู้ป่วยถูกงูกัด	 (MAHIDOL	 SNAKE	 ENVENOMATION	

SUPPORT	SYSTEM)	(ดังภาพที่	5)	ได้ลิขสิทธิ์เมื่อวันที่	14	

พฤษภาคม	2563

 3. งานด้านการวิจัย 

	 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	จำานวน	4	เรื่อง

ผลงานเด่น

	 ศูนย์พิษวิทยาได้รับอ้างอิงเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการยาต้านพิษ	 

กรณีเกิดภาวะฉกุเฉนิทีต่อ้งการใชย้า	ในหนงัสอื	Guidelines	for	Poison	Control	

ขององค์การอนามัยโลก	

ตตตตตต
Plasma Paraquat Test Kit
ตตตตตต
Plasma Paraquat Test Kit
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
	 1.	 จัดทำากระบวนการการให้บริการทุกด้านอย่างเป็นระบบ	

เพ่ือขอรับการตรวจเย่ียมและประเมินเฉพาะโรค	 (Disease	

Specific	Certification	-	DSC)	

	 2.	 ร่วมทำางานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ	 

ภาคเอกชนและประชาสังคม		

	 3.	 ร่วมทำาระบบการบริหารจัดการยาต้านพิษในโครงการ	

Initiation	for	coordinated	antidotes	procurement	in	the	

South-East	Asia	region	(iCAPS)	เพื่อให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางยาต้านพิษของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

	 4.	 ร่วมทำางานกับองค์การอนามัยโลก	 เพ่ือสานต่อและ 

พัฒนางานดา้นพิษวทิยาคลินิกในฐานะ	WHO	Collaborating	 

Center

		 ศูนย์ฯ	เป็น	Center	of	Excellence	ทางด้าน	Therapeutic	 

Endoscopy	 ทั้งด้านการบริการ	 การวิจัย	 และการเรียน

การสอน	 ทั้งในระดับประเทศและเอเชียอาคเนย์	 โดย 

มุ่งเน้นให้บริการและพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการ

ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร	 เป็นสถานฝึกอบรม

แพทย์ระดบัหลงัปรญิญาและบคุลากรทีป่ฏิบตังิานดา้นสอ่ง

กล้องและตรวจพิเศษระบบทางเดินอาหาร	รวมท้ังหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทางและเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยด้าน 

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและการตรวจทาง 

ห้องปฏิบัติการด้านการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร

ผลการดำาเนินงาน
	 1.	 ให้การดูแลผู้ป่วยท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 ผู้ป่วยส่องกล้อง 

ระบบทางเดินอาหาร	ผูป้ว่ยทีต่รวจ	Urea	Breath	Test	ผูป้ว่ยที ่

ตรวจระบบประสาททางเดินอาหารและการเคลือ่นไหว	โดยมี 

จำานวนหัตถการส่องกล้อง			5				อันดับแรก			ดังน้ี			COLONOSCOPY 

5,867	ราย	EGD	5,811	ราย	SIGMOIDSCOPY	369	ราย	

ERCP	357	ราย	และ	EUS,	FNA	190	ราย	และมีสถิติการ

ให้บริการด้านการส่องกล้อง	และการตรวจวินิจฉัยโรคระบบ

ทางเดินอาหาร	ปีงบประมาณ	2561	-	2563	ดังนี้

	 2.		เปดิการใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็	ณ	จดุเดยีว	One-Stop	

Service	เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย	และจัด

ทำาโครงการ	PEG	Clip	Video	การถ่ายทอดความรู้ด้วยส่ือ 

วีดทัิศน์	การสาธิตการใสส่ายใหอ้าหารทางหน้าท้อง	โดยไดร้บั

รางวลัผลงานประเภท	Poster	Presentation	ในงาน	“มหกรรม

คุณภาพ	 มหาวิทยาลัยมหิดล”	 และมีผลการดำาเนินงาน 

ดังนี้

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 1.	 จัดทำาคู่มือในการให้การดูแลผู้รับบริการใส่สายให้

อาหารทางหน้าท้อง

	 2.	พัฒนาสื่อการเรียนการสอน	การทำาอาหารทางสายให้

อาหารร่วมกับนักโภชนาการ

	 3.	พัฒนาสื่อวีดิทัศน์การให้อาหารทางหน้าท้อง

	 4.	Coaching	 (Systematic	 training)	 ให้กับหน่วยงาน 

และสถาบันที่สนใจ

2. ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการ 
ประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว

	ปีงบประมาณ	2563 	ปีงบประมาณ	2562

ผู้ให้บริการมีความสะดวก 
และง่ายต่อการให้บริการ	≥	90%

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	 
≥	90%

ผู้รับบริการมีความรู้ในการรับการ 
รักษา	≥	85%

ลดระยะเวลาการเข้ารับการ 
บริการของผู้ป่วย	>	3		ชม.
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3. ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

ผลการดำาเนินงาน  2561 2562 2563

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต 59 56 44

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตาย 123 99 107

การผ่าตัด	Dual	Kidney	transplant 5 2 2

การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิต 17 13 17

การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคสมองตาย 5
(Ped=2,	
Adult=3)

9
(Ped=3,	
Adult=6)

8
(Ped=3,	
Adult=5)

การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจจากผู้บริจาคสมองตาย 3 4 2

จำานวนทีมที่ไปผ่าตัดนำาอวัยวะออก 28 28 25

KPI ค่าเป้าหมาย สถาบันเทียบเคียง 2001-2017 2001 - 2018 2001 - 2019

Graft	survival	 OPTN RAMA RAMA RAMA

Graft	survival	1	year >90% 88 98 92.5 87.46

Graft	survival	5	year	 >80% 77.3 95.1 91.5 84.37

Patient	survival	 OPTN RAMA RAMA RAMA

Patient	survival	1	year >90% 92.3 90 88.5 89.10

Patient	survival	5	year >85% 83.9 86.4 85.4 86.32

KPI ค่าเป้าหมาย สถาบันเทียบเคียง 2007 - 2017 2007 - 2018 2007 - 2019

Graft	survival	  OPTN RAMA  RAMA  RAMA

Graft	survival	1	year >90% 89.1 92.7 93.3 90.64

Graft	survival	5	year	 >75% 71.9 75.7 76.7 76.07

Patient	survival	 OPTN RAMA  RAMA  RAMA

Patient	survival	1	year >90% 91.2 92.7 93.3 90.64

Patient	survival	5	year >75% 75.1 75.7 76.7 76.07

	 ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีภาวะ 

ซับซ้อน	 ท้ังเด็กและผู้ใหญ่	 ที่ต้องการ

ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	 จากทั้ง 

ผูบ้รจิาคท่ีมชีวิีตและผูบ้รจิาคสมองตาย	

สามารถเขา้ถึงบรกิารได้อย่างเหมาะสม	 

และมีประสิทธิภาพในระดับสากล	 

ภายใตก้ารดแูลของทีมสหสาขาวชิาชพี

ท่ีมีความเชี่ยวชาญ	 เพื่อบูรณาการ 

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม		ควบคู่ไปกับ 

การศกึษาและการวิจยั	มกีารสรา้งสรรค์

นวั ตกรรม เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดการ พัฒนา 

อย่างยั่งยืน

Pediatric Liver transplantation survival rate 2001-2019

Adult Liver transplantation survival rate 2007-2019
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ตัวชี้วัดด้านบริการสุขภาพ

	 1.	การปลูกถ่ายไต	150	ราย

	 2.	การปลูกถ่ายตับผู้ใหญ่	15	ราย	เด็ก	24	ราย

	 3.	การปลูกถ่ายหัวใจ	5	ราย

	 4.	การปลูกถ่ายปอด	1	ราย

	 5.	 สัญญาหรือบันทึกความเข้าใจกับองค์กรภายนอก	1	ฉบับ

	 6.	ระบบงานไดร้บัการรบัรองคณุภาพระดบัสากล	2	ระบบ

	 7.	อตัราการรอดชพีของอวยัวะหลงัการปลกูถ่าย	1	ป	ีและ	 

	 	 5	ปี

	 8.	อบุตักิารณ์การร้องเรียนดา้นจริยธรรมหรือละเมดิผูป้ว่ย	 

	 	 0	ครั้ง

ตัวชี้วัดด้านวิจัย

	 9.	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	7	ฉบับ

	 10.	นำาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม	5	ครั้ง

ตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ

	 11.	การให้ความรูด้า้นการบริจาคอวยัวะหรือการปลกูถ่าย 

	 	 	อวัยวะภาคประชาชน	1	ครั้งต่อปี

	 12.	เป็นแหล่งดูงาน	5	ครั้งต่อปี

	 13.	ทีมงานได้รับเชิญเป็นวิทยากร	10	ครั้งต่อปี

Kidney Transplantation Graft survival according 
to donor type, 2007-2019

Kidney Transplantation Patient survival according 
to donor type, 2007-2019

ผลการดำาเนินงาน

 1.  ด้านการศึกษา

	 	 1.1	 เป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ 

ต้นกำาเนิด	และเป็นพ่ีเลี้ยงให้โรงพยาบาลชลบุรี	 ในการช่วย 

วางแผนจัดตั้งระบบเพ่ือรองรับการเปิดให้บริการศูนย์ 

ปลกูถ่ายเซลลต์น้กำาเนดิฯ	แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออก

	 	 1.2	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์การ 

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	ได้รับการรับรองเป็นแห่งแรก 

ในประเทศไทย	 และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำาเนินการ 

รับสมัครแพทย์ระดับหลังปริญญา	รุ่นที่	1

4. ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด

 2.  ด้านการวิจัย 

	 	 2.1	 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	25	เร่ือง
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5	year	survival	83.30%
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	 	 2.2	 สร้างรายรับท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา	

และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่	 ที่นำาไปขับเคล่ือน

เศรษฐกิจท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศจากโครงการ	 

“การพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บำาบัดเพ่ือการรักษา 

ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์”	 จากงานวิจัยเร่ือง		 

“ตัวรับแอนติเจนแบบไคเมอริกของทีเซลล์ที่ใช้จับจำาเพาะ

กับแอนติเจนชนิด	CD19	 	สำาหรับใช้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว”

 3. Social Inclusiveness	 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยและครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา

อย่างต่อเนื่อง	ณ	ปัจจุบันมีจำานวนผู้ป่วยที่แสดงความจำานง 

ขอความช่วยเหลือ	จำานวน	226	ราย

 4. ด้านการบริการสุขภาพ

	 	 4.1	 ให้บริการการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด	85	ราย

	 	 4.2	 ให้บริการการเก็บเซลล์ต้นกำาเนิด

	 	 4.3	 อัตราการติดเช้ือของกระแสเลือดในผู้ป่วยท่ีใส่สาย

สวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง

 

	 	 4.4	 อัตราการเกิด	GVHD	gr	3-4
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	 การบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของ	DSC/	AHA	ประกอบการรองรบัการตรวจเยีย่ม

ภายใน	Internal	survey	และแผนงานการขอยื่นต่ออายุการ

รับรองรายโรค	Re-Accredit	DSC	ของศูนย์ผู้ป่วยปลูกถ่าย

เซลล์ต้นกำาเนิด

	 โรคมะเร็งเป็นโรคท่ีมีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยใหม่เพ่ิมขึ้น 

ในทุกปี	 สำาหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ เข้ารับการดูแลรักษาใน 

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ก็มีจำานวนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน	

ซึ่งการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจำาเป็นต้องได้รับการรักษาจาก

แพทย์เฉพาะทางหลายด้านแบบสหสาขา	(Multidisciplinary	 

approach)	ศนูยม์ะเรง็จงึจดัใหม้หีนว่ยตรวจผูป้ว่ยนอกแบบ

สหสาขาด้านโรคมะเร็ง	tumor	conference	และมีพยาบาล

ประสานงานระหว่างผู้ป่วย	บุคลากรทางการแพทย์	 และ

แพทย์ผู้รักษา	 โดยการดำาเนินงานด้านโรคมะเร็งของคณะฯ	

สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ	ดังเห็นจากการที่

ศูนย์มะเรง็ได้ผา่นการรบัรองรายโรคของ	(DSC)	เรือ่ง	การให ้

ยาเคมีบำาบัดที่บ้าน	(ปี	2562)	และโรคมะเร็งปอด	(ปี	2563)

	 นอกจากนี้	 ศูนย์มะเร็งได้ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการ

อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้คณะฯ	 เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ 

ในด้านการรักษา	การวิจัย	และบริการวิชาการ

ผลการดำาเนินงาน

 1.โครงการการให้ยาเคมีบำาบัดท่ีบ้าน (Home  

Chemotherapy Rama Model)	เนื่องจากทรัพยากรมีจำากัด	

ทำาให้ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและคุณภาพ 

การรักษาพยาบาล	จึงคิดค้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ 

บริหารยาเคมีบำาบัดแบบผู้ป่วยนอก	 แทนการบริหารยา

แบบนอนโรงพยาบาล	 จากการดำาเนินงานพบว่าได้ผลดี	 

มีความคุ้มค่า	 สามารถประหยัดเงินได้ถึง	 52,970	 บาท	 

ต่อ	12	รอบการให้ยา	ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ซึ่งปัจจุบัน

ใช้ได้เฉพาะคนไข้สิทธ์ิข้าราชการเท่าน้ัน	 และดำาเนินการ

ต่อยอด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลต่อยอดระบบการ

บริหารยาเคมีบำาบัดที่บ้านสู่โรงพยาบาลอื่น	 ๆ	 ทั่วประเทศ	

และเพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขในการ

รักษาพยาบาล	 ให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม

ในทุกระบบบรกิารสขุภาพ	โดยโรงพยาบาลรามาธิบด	ีรว่มกับ 

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กรมการแพทย์	

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	 และ	 26	 โรงพยาบาล	 ที่เข้าร่วม 

โครงการฯ	พร้อมจัดอบรม	Home	Chemotherapy	 Train	 

the	Trainer	Pilot	Hospitals

 

5. ศูนย์มะเร็ง

	 	 4.5	 ความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้บริจาคต่อการบริหาร
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 2.  การรับรองรายโรคสหสาขาด้านโรคมะเร็งปอด  

(Ramathibodi Lung Cancer Consortium)

 

 3.  การทำา MOU ของธนาคารชวีภาพสำาหรับโรคมะเรง็ 

สหสถาบันและทะเบียนมะเร็งแบบครบวงจร	 เพื่อ

พัฒนาการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งแบบการแพทย์

แม่นยำา	ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	

  

 4. กิจกรรมเพื่อสังคม 

	 	 4.1	 ให้ความรู้ประชาชนสัปดาห์วันมะเร็งโลก	 “ชัวร์หรือ

มัว่นิม่เก่ียวกับโรคมะเรง็”	ระหว่างวนัที	่3	-	6	กุมภาพันธ์	2563	

ณ	อาคารสมเด็จพระเทพรตัน์	คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล

รามาธิบดี	 และวันที่	 7	 กุมภาพันธ์	 2563	ณ	 ศูนย์การค้า	 

ดิ	เอ็มควอเทียร์

	 	 4.2	 จัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีส่งเสริมความเป็นอิสระ

ทางวิชาการและความเปน็มอือาชพีตอ่ผูป้ว่ยและชมุชนของ	

Resident	หนว่ยตา่ง	ๆ 	(Gyne/hematology/	oncology/	RT/	

surgery)	ระหว่างวันที่	4	-	7	กุมภาพันธ์	2563

 

 5.  จัดทำาคู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด	 ผู้ป่วยมะเร็ง

ลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	ผู้ป่วยท่ีได้รับการฉายรังสีบริเวณ

เต้านม	

 

 6.  ด้านวิชาการ/วิจัย 

	 	 6.1	 ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	 Multidisciplinary	 

Management	of	GU	Cancers	:	A	Case-based	Approach	

วันที่	29	พฤศจิกายน	2562

	 	 6.2	 งานประชุมวิชาการ	Perspective	on	Head	&	Neck	

Cancer	วันที่	25	ธันวาคม	2562	

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 ดำาเนินการต่อยอดท้ังในด้านงานวิจัยและงานบริการสู่

ความเป็นเลิศต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 1.	การขอรบัรองรายโรคดา้นโรคมะเรง็	(Disease	Specific	

Certification:	DSC)	ในกลุ่มโรคมะเร็ง	จำานวน	1	-	2	โรค	

	 2.	ร่วมกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่อง	

แนวทางการจัดการเรื่อง	 cancer	 anywhere	มะเร็ง:	 รักษา

มะเร็งได้ทุกที่	ไม่ต้องมีใบส่งต่อ

	 3.	รว่มกับกระทรวงสาธารณสขุและกรมการแพทย์	ในการ

ตอ่ยอดแนวทางการทำาเคมบีำาบดัท่ีบา้น	ไปยงัหน่วยงานอืน่	ๆ 	 

และครอบคลุมในทุกสิทธิ์การรักษา

	 4.	จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 ในการทำา

ธนาคารชีวภาพสำาหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร	 ร่วมกับ

สถาบันประสาทและโรงพยาบาลในเขตพญาไท	 เพ่ือการ

พัฒนาด้านบริการและงานวิจัย		

	 5.	ต่อยอดงานวิจัยด้านโรคมะเร็ง	(Precision	Medicine)	

รวมถึงเพ่ือส่งเสริมการสร้างงานวิจัยท่ีมี	 Impact	 สูง	 และ

สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ

ระดับนานาชาติ

	 6.	 จัดทำาฐานข้อมูลทะเบียนโรคมะเร็งให้ครอบคลุม	ทันสมัย	 

สามารถรองรับความต้องการด้านต่าง	ๆ	

	 7.	ประชุมวิชาการอย่างน้อย	2	เรื่อง



96 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

	 ดูแล	ตรวจรักษา	และให้คำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดท่ีเติบโตเป็นผู้ใหญ่	 โดยรักษาทั้งการรักษาทางยา	 

การผ่าตัด	 การทำาหัตถการหัวใจ	การผ่าตัดร่วมกับการสวนหัวใจ	 รวมทั้งการรักษาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ	นอกจากน้ี	 

ยังเป็นศูนย์ที่	Transfer	Technology	จากต่างประเทศ

6. ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดในผู้ใหญ่

7. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovation Development  
Center : MIND center)

	 เป็นศูนย์กลางการให้บริการ	 (One	 stop	 Service)	 

ในดา้นเครือ่งมอืและนวัตกรรมทางการแพทย์	โดยสง่เสรมิให้

เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำานวัตกรรมออกสู่สังคมและ

เชงิพาณิชย์	ใหค้ำาแนะนำา	ตดิตอ่ประสานงาน	เตรยีมเอกสาร

เพื่อจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา	การขายสิทธิ์	(licensing)	

ผลการดำาเนินการ

 1. การพัฒนาชิ้นงานต้นแบบนวัตกรรม	 โดยใช้เครื่อง	

3D	printer	แบ่งเป็น	3	งานหลัก	ดังนี้

	 	 1.1	 การพิมพ์ช้ินงานสามมิติ	 เพ่ือช่วยในการวางแผน

การทำาหัตถการ	 มีผลงานเด่น	 คือ	 การพิมพ์หัวใจสามมิติ 

ในผู้ป่วยท่ีเป็น	 Congenital	 Heart	 Disease	 โดยภาค

วิชาศัลยศาสตร์	 ซึ่งเป็นการสร้างแบบจำาลองเสมือนจริง 

ของหวัใจผูป้่วย	จึงมสีว่นเสรมิทัง้สำาหรบัการวางแผนการทำา 

หัตถการ		 การผ่าตัด		 รวมถึงในด้านการเรียนการสอน 

ความเข้าใจโครงสร้างหัวใจ	 และยังมีผลงานอื่น	 ๆ	 อาทิ	 

พิมพ์ขากรรไกรล่าง	 พิมพ์กระดูกขาของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง	 

และพิมพ์หัวใจสามมิติในผู้ป่วยท่ีเป็น	Congenital	Heart	

Disease	เป็นต้น

	 	 1.2	 การพิมพ์ช้ินงานสามมิติ	เพ่ือช่วยในการทำาอุปกรณ์	

Prosthetic	มีผลงานเด่น	 คือ	 การทำา	Orbital	 Prosthesis	 

โดยงานทนัตกรรม	(ดังภาพท่ี	1)	ซึง่ทำาใหไ้ด้รูปทรงของอวัยวะ

จำาลองที่มีความแม่นยำา	เหมาะสม	และเฉพาะบุคคล		

	 	 1.3	 การพิมพ์ช้ินงานสามมิติเพ่ือนำามาทำาเป็นช้ินงาน

นวัตกรรมทางการแพทย์	มีผลงานเด่น	คือ	การพิมพ์ชิ้นงาน 

ต้นแบบเพ่ือนำามาพัฒนาเป็น	Video	 Laryngoscope	 โดย

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	 (ดังภาพท่ี	 2)	 เน่ืองจากในบางคร้ัง 

ไม่สามารถใช้	 Laryngoscope	 แบบดั้งเดิมได้	 เนื่องจาก

สรีระของผู้ป่วยไม่เหมาะสม	 และยังมีผลงานอื่น	 ๆ	 อาทิ	 

ทำาฐาน	pressure	 transducer	 พิมพ์	Clavicle	และหัวใจ	 

สร้าง	Pipette	tip	พิมพ์ทีค่าด	mask	สำาหรับใช้ชว่ง	COVID-19 

และออกแบบอุปกรณ์	Spacer	เป็นต้นภาพที่ 1 การทำา 
Orbital Prosthesis

ภาพที่ 2 การพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบเพื่อนำามาพัฒนา
เป็น Video Laryngoscope
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 2. การทำาต้นแบบนวัตกรรมทางการแพทย์อ่ืนๆ  

มีผลงานเด่น	 คือ	 อุปกรณ์	Assistive	 laser	walking	 โดย 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	(ดังภาพที่	3)	เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน	

เหมาะสำาหรบัคนทีม่กีารเดินติดขัดจากโรคพารกิ์นสนั	รวมถึง 

โรคที่มีความผิดปกติของสมองที่ส่งผลในรูปแบบเดียวกัน	

และยังมีผลงานอื่น	ๆ	ดังนี้	ที่แขวนตัววัด	flow	meter,	First	

ray	device	และอุปกรณ์วัดมุมข้อมือ	

 3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม 

ต่าง ๆ

  3.1	 ร่วมกับแผนกฉุกเฉินของคณะฯ	และภาควิชาเกม	

และอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรม	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 ในการพัฒนาโปรแกรม	

Virtual	 reality	 triage	 training	 เพ่ือช่วยฝึกสอนนักศึกษา

แพทย์ฉุกเฉิน	เมื่อต้องไปเจอสถานการณ์อุบัติภัยหมู่	

	 3.2 รว่มกับศนูย์พิษวิทยาและภาคเอกชน	ในการพัฒนา 

โปรแกรม		Chat			Bot			เพ่ือให้ขอ้มลู	ตอบคำาถาม			และคำาแนะนำา 

เบื้องต้น	 เก่ียวกับสารเคมีท่ีใช้ภายในบ้านให้กับแพทย์และ

บุคคลที่ต้องการคำาแนะนำา

 
 4. การระดมแนวคิดพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของ 

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจดักิจกรรม	

COVID-19	Hackathon	ซึ่งมีโครงการมากกว่า	40	โครงการ	 

อาท	ิ	ออกแบบ	Acute	Respiratory	Infection	Clinic	(ARIC)	

High	Unit	 เพ่ือติดตั้งในโรงพยาบาลศูนย์	 โดยร่วมกับคณะ

วิศวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ	ี

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	 (Personal	

Protective	 Equipment,  PPE)	 โดยร่วมกับบริษัท	 พีทีที	

โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	และหุ่นยนต์ลำาเลียงและ

สื่อสารระยะไกล	เป็นต้น

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ Assistive laser walking

 5. การวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่/รัฐวิสาหกิจ 

	 	 5.1	 บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	จำากัด	 (มหาชน)	 

เรื่อง	การผลิตเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ

	 	 5.2	 บริษัท	เด็นโซ่	อินเตอร์เนช่ันแนล	เอเชีย	จำากัด	เร่ือง	

การพัฒนากลอ่งควบคมุอณุหภมูสิำาหรับขนสง่ผลติภัณฑย์า

และคลังเลือดให้มีความเหมาะสม	

	 	 5.3	 การยางแห่งประเทศไทย	เร่ือง	การพัฒนาผลติภณัฑ์

ทางการแพทย์จากยางพาราเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการ

ศึกษาและเชิงพาณิชย์

	 	 5.4	 สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคมไทย	 และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 

เรื่อง	การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกฯ

	 	 5.5	 บริษัท	หาญ	เอ็นจิเนียร่ิง	โซลูช่ันส์	จำากัด	(มหาชน)	

และคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เร่ือง	 การ

พิมพ์สามมิติด้วยวัสดุ	Polymethyl	Methacrylate	(PMMA)	

และ	Medical	Grade	Silicone
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 6. การบริหารความร่วมมือหน่วยงานภาคการ

ศึกษา/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ	 มีเป้าหมาย 

เพ่ือสรา้งพันธมิตรความรว่มมอืดา้นวชิาการ	การวิจยัพัฒนา	

และนวัตกรรม	 เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความ 

สามารถในการวิจัยและพัฒนาทางด้านนวัตกรรมทาง 

การแพทย์ในระยะยาว	 โดยสรุปการจัดทำาบันทึกข้อตกลง 

ในการสร้างความร่วมมือในการทำาวิจัย	 สร้างเครือข่าย

นวัตกรรม	จำานวน	12	หน่วยงาน	แบ่งเป็น	ภาคการศึกษา	 

4	หนว่ยงาน	ภาครฐั	1	หนว่ยงาน	และภาคเอกชน/รฐัวิสาหกิจ	

7	หน่วยงาน

 
 7. ประสานและส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำาโครงการ

เพื่อขอรับทุนเพ่ือการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม

ต้นแบบ	 โดยจัดเจ้าหน้าที่ในการอำานวยความสะดวก 

และให้บริการแก่คณาจารย์ภายในคณะฯ	 ในการดำาเนิน

โครงการวิจัยและพัฒนา	 ซึ่งมีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ

จัดสรรงบประมาณ	จำานวน	8	 โครงการ	แบ่งตามแหล่งทุน	

ดังนี้

 
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการให้ความรู้

	 	 8.1	 จัดอบรมสัมมนา	 2	 คร้ัง	 ได้แก่	 หัวข้อ	 Design	

Thinking	 วันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2563	 โดยมีวิทยากรคือ	 

อ.	ดร.	ภูมิพร			ธรรมสถิตย์เดช			ผู้อำานวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 

มหาวิทยาลัยมหิดล	 และหัวข้อ	 โอกาสและความท้าทาย

ของตลาดเครื่องมือแพทย์	วันที่	25	กุมภาพันธ์	2563	โดยมี

วทิยากรคือ	คุณทักษพล	ทองด	ีประธานคลัสเตอร์การแพทย์

ครบวงจร

	 	 8.2	 การศึกษาดูงาน/วิทยากรบรรยาย	 ในวันท่ี	 17	

กันยายน		2562		คณุวรเดช		อมตานนท	์	วิศวกรประจำาศนูย์	ฯ 

แหล่งทุน จำานวน
โครงการ

จำานวนเงิน 
(บาท)

ทุนภายนอก	ม.มหิดล 3 46,056,790

ทุนภายใน	ม.มหิดล 3 2,000,000

ทุนภายในคณะฯ	 1 2,800,000

องค์การมหาชน	 1 1,000,000

ได้ไปบรรยายพิเศษ	 หัวข้อ	 การออกแบบวงจรไฟฟ้าทาง 

การแพทย์เบือ้งตน้แกน่กัศกึษาชัน้ปทีี	่2	คณะวิศวกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 8.3	 ดูแล นัก ศึกษา ฝึกงาน 	 6 	 ราย 	 จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	หลากหลายสถาบัน	ได้แก่	นักศึกษาสาขา

วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	 วิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัย

มหิดล	มหาวิทยาลัยรังสิต

 
 9. การเตรียมความพร้อมระบบการผลิตทดสอบ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือการข้ึนทะเบียน 

โดยมีการนำาร่อง	2	โครงการ	คือ	โครงการผลิตเซลล์เพื่อการ

รกัษาจากเซลลต์น้กำาเนดิชนิดมเีซนไคมอล	(Mesenchymal	 

stem	 cells;	 MSCs)	 ร่วมกับโครงสร้าง	 3	 มิติ	 และการ

ผลิตเนื้อเย่ือเทียมจากวัสดุพอลิเมอร์	 (Synthetic	 tissue	 

substitute)

	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ 	 อาคาร 

ปรีคลินกิและศนูย์วิจยั	ชัน้	7	สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดินทร ์

เ พ่ือเป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง	 

(Advanced	 therapy	Medicinal	 Product,	ATMP)	และ

เครื่องมือแพทย์	 (ATMP)	 รวมถึงขั้นตอนการดำาเนินการ 

ร่วมกับทางสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)		

 
 10. ให้คำาปรกึษาการพฒันานวตักรรม	แก่บคุลากร	ซึง่ม ี

ผู้มาขอรับคำาปรึกษา	 จำาแนกตามประเภทการให้บริการ 

คำาปรึกษา	ดังนี้

ด้านการให้บริการคำาปรึกษา จำานวนเรื่อง

แนวความคิด 29

พัฒนาต้นแบบ 35

พัฒนาต้นแบบออกสู่เชิงพาณิชย์ 3

ทรัพย์สินทางปัญญา 5

ประสานงานเรื่องทุน 5

รวมทั้งสิ้น 77
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	 ศูนย์ฯ	 ประกอบด้วยทีมนำาหลัก	 3	 ทีม	 ได้แก่	 ทีมศูนย์

รามาธิบดอีภิบาล		(RPC)		ทมีเวชศาสตรค์รอบครวั	(FM)	และ

ทีมกุมารเวชศาสตร์	 (PED)	 ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับ 

ประคองในทุกช่วงวัยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม	 

โดยมีเป้าหมายคือ	 ให้ผู้ป่วยระยะท้ายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

และจากไปอย่างสมศักด์ิศรี	โดยมีการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน	 

เพ่ือใหก้ารดแูลผูป้ว่ยทีเ่ปน็มาตรฐานเดียวกนั		รวมถึงพัฒนา

8. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง 
(Ramathibodi Palliative care Excellent Center: RPEC)

องค์ความรู้การดูแลแบบประคับประคองให้แก่บุคลากรท้ัง

ภายใน	ภายนอกคณะฯ	เผยแพร่องคค์วามรู้แก่ผูม้ารบับรกิาร	

และประชาชนท่ัวไป	ภายใตวิ้สยัทัศน	์บรูณาการทีมสหสาขา

รว่มพัฒนากระบวนการดแูลผูป้ว่ยแบบประคับประคองทีไ่ด้

มาตรฐาน	 เพ่ือก้าวสู่การเป็นต้นแบบการดูแลแบบประคับ

ประคองในระดับประเทศ	(Best	practice)

ผลการดำาเนินงาน

 1. ด้านการบริการ

	 	 1.1	 จำานวนผู้ป่วยรายใหม่ท่ีรับปรึกษา	ปีงบประมาณ	2561	-	2563

	 	 1.2	 ร้อยละของผู้ป่วย	แยกตามกลุ่มโรคหลัก 	 	 1.3	 ระดับความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวันของ

ผู้ป่วย

Disease of Group (N=1,251) ระดับ % PPS (ราย)

18.67%

81.33%
479

190
117

	Cancer 	0-30% 	40-70% 	70%	ขึ้นไป	Non-Cancer

1,325		

1,009		
1,098		

1,500

1,000

500

0

2561		 2562		 2563		

คน
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หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ครั้ง ผู้รับผิดชอบ

ประกาศนียบัตร	

(Fellow)

แพทย์	2	คน 1 FM

BASIC	Palliative	

Care	for	PN

ผู้ช่วยพยาบาล

ในคณะฯ	60	คน

1 RPC

สำาหรับประชาชน ประชาชน	30	คน 2 RPC

Palliative	Care	

Teleconference

บุคลากรทาง 

การแพทย์

10 FM

อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำา

หมู่บ้าน

เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	

(อสม.)

1 RSON

ผลงาน รางวัล

CQI	:	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

แบบประคับประคองที่บ้าน

Oral	Present

(รองชนะเลิศ)

CQI	:	โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบ 

ประคับประคอง	สู่การรับรองรายโรค

E-Poster

CQI	:	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการยามอร์ฟีนในผู้ป่วยระยะประคับ

ประคอง

E-Poster

CQI	:	โครงการ	Double	Case	Manager E-Poster

CQI	:	Sustainable	Pediatric	Palliative	care E-Poster

เรื่องเล่าเร้าพลัง	2	เรื่อง E-Poster

 2. ด้านการวิจัย มีผลงานวิจัย	ดังนี้

 3. ด้านบริการวิชาการ  4. ด้านพัฒนาคุณภาพงาน มีผลงานท่ีได้รับรางวัล 

ดังนี้	

	 ผลงาน	โดยทีม	RPC

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

	 1.	 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ

ประคองของพยาบาลประจำาการในฝ่ายการพยาบาลของ

คณะฯ	 ได้แก่	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 และสถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์	

	 2.	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน	 โดยจัด

กิจกรรมการสอนแบบออนไลน์	หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู ้

ด้านการดูแลแบบประคับประคองแก่บุคลากรภายใน/ 

ภายนอกคณะฯ

4

3

2

1

0
2561		 2562		 2563		

เร
ื่อง

3

1 1
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ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
มีหน่วยงานในสังกัด	จำานวน	8	ศูนย์	ดังนี้

1. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC)

ผลการดำาเนินงาน

	 1.	ได้รับรางวัล	รายงาน	ADR	อันดับที่	3	ในงานมหกรรม

คุณภาพโรงพยาบาลรามาธิบดี	ปี	2563

	 2.	ผลงานพัฒนาด้านการวิจัย	ได้แก่

	 	 2.1	 เคร่ืองช่วยให้เสมือนยืนตรวจกระดูกสันหลังด้วย

เครือ่งเอ็มอารไ์อ	(Lumbar	Spine	Compression	Device	for	

MRI)	ไดเ้ลขท่ีคำาขออนุสทิธิบตัร	เลขที	่1901006901	วันที	่30	

ตุลาคม	2562	และได้รับการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ	

ภาพที่ 1 รายรับ - รายจ่าย ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2560 - 2563

	 	 2.2	 สารทึบรังสีเพ่ือการถ่ายภาพทางการแพทย์	Barimac	 

ได้เลขที่คำาขออนุสิทธิบัตร	 เลขที่	 2003000272	 วันที่	 11	

กุมภาพันธ์	2563

400

300

200

100

0

ล้านบาท  

2560 2561 2562 2563	(1ต.ค	-	ส.ค	63)

344		 356		

200		 216		

329		

171		 158		

302		

182		

120		144		 140		

รายได้ 	ค่าใช้จ่าย 	กำาไร /ขาดทุน
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 1.		ตพีมิพ์วารสารระดบันานาชาต	ิสำาหรับงานวจิยัเครือ่ง

ชว่ยใหเ้สมอืนยืนตรวจกระดกูสนัหลงัดว้ยเครือ่งเอม็อารไ์อ

	 2.	แจกจ่ายเครื่องช่วยให้เสมือนยืนตรวจกระดูกสันหลัง

ด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ	ให้โรงพยาบาลอื่นได้ใช้งาน

ผลการดำาเนินงาน

 1. คลินิกพิเศษพรีเมียม (Premium Clinic) ให้

บริการทางการแพทย์	ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายสูงสุดให้ 

กับผู้มารับบริการ	 โดยใช้หลักการบริการผู้ป่วยในลักษณะ	

(One	Stop	Service)	 โดยมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก

หลายสาขาวิชารวมทัง้หมด	40	ทา่น	มาหมนุเวียนกันตรวจ	มี

รายละเอยีดดงันี	้		ความดันโลหิต/โรคหัวใจ	เบาหวาน/ไทรอยด	์ 

โภชนาการ/ลดนำา้หนกั	ประสาทวิทยา	โลหติวทิยา	ศลัยกรรม

หลอดเลือด	ศัลยกรรมทรวงอก	ระบบทางเดินอาหาร	ภูมิแพ้	

ปอด	และไต	

2. ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมเเทบอลิซึม 
Cardiovascular and Metabolic Center (CVMC) 

 2. หนว่ยวนิิจฉยัหัวใจและหลอดเลอืด (Non-Invasive  

Cardiovascular Lab) มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์	
โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและช่องทางการตรวจที่รวดเร็ว		

 3. หน่วยหัตถการสวนหัวใจและหออภิบาลผู้ป่วย

หลังสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory 

and Coronary Care Unit) โดยการให้บริการของห้อง 

ปฏิบัติการหัวใจ	จะให้การตรวจรักษาความผิดปกติของล้ินหัวใจ	 

ผนังหัวใจ	กล้ามเนื้อหัวใจ	ด้วยขบวนการและขั้นตอนต่าง	ๆ	 

ได้แ ก่ 	 การฉีดสี 	 การซ่อมแซมหลอดเลือดทุกชนิด 

ด้วยบอลลูน	 ขดลวด	 หัวกรอความเร็วสูง	 อุปกรณ์เลเซอร์	 

คลื่นเสียงความถี่สูง	เครื่องดูดลิ่มเลือด	เป็นต้น

ภาพที่ 1 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561 - 2563

	 	 2.3		ระบบข้อมูลผู้ป่วยข้ันก้าวหน้า	 (iDoctors)	 ได้ 

เลขทีค่ำาขอลขิสทิธ์ิ	ประเภทวรรณกรรม	เลขที	่385651	วันที	่13	 

สิงหาคม	2563

40,000

30,000

20,000

10,000

0

32,962		33,254		

3,699		 3,841		 3,323		 3,349		 3,152		 2,942		

35,054		
2561 2562 2563

Cath	Labหน่วยวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือดPremium	Clinic

รา
ย
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ภาพที่ 1 จำานวนการใช้บริการสถานพยาบาล

 4. การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม

ในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(EGAT) ร่วมมือกับฝ่ายแพทย์และอนามัยการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 และภาควิชาปริทันต์	 คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในการทำา

โครงการวิจัยในพนักงานการไฟฟ้า	 ระยะเวลาที่ดำาเนิน

โครงการ	32	ป	ีและทำาการสำารวจซำา้ทกุ	5	ปี	โดยมวัีตถุประสงค์

เพ่ือหาอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดและ 

เมแทบอลิซึม	 โรคตับเรื้อรังและโรคมะเร็ง	 ประเมินผล

ปัจจัยทางด้านชีวภาพ	 รูปแบบการดำาเนินชีวิตและลักษณะ 

ทางสังคมจิตวิทยา	 ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านสังคมและ 

สิง่แวดลอ้มและความสมัพันธ์ระหว่างโรคปรทินัต์	การสูบบหุร่ี 

ต่อการเกิดปัจจัยเสี่ยงและโรคหัวใจและหลอดเลือดและ 

เมแทบอลิซึมในประชากรกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	

มีผลการดำาเนินงาน	ดังนี้	

ผลงาน จำานวน

1.	จำานวนนักวิจัยที่สร้างจากโครงการฯ 17

	 1.1	สถาบันเดียวกัน 6

	 1.2	ต่างสถาบัน 4

	 1.3	จำานวนนักศึกษาปริญญาโท 3

	 1.4	จำานวนนักศึกษาปริญญาเอก 4

2.	จำานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 7

3.	จำานวนผลงานนำาเสนอในงานประชุมวิชาการ 16

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 มีเป้าหมายการให้บริการ	ดังนี้	Premium	Clinic	30,000	

ราย	หน่วยวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด	 2,800	 ราย	และ

หน่วยหตัถการสวนหวัใจ	และหออภิบาลผูป้ว่ยหลงัสวนหวัใจ	

2,700	ราย

3. ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี (Rama Healthcare Frontier)
	 ให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภายนอก

คณะฯ	 ในการเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบเท่า 

โรงพยาบาล	 โดยท่ีพนักงานไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล	

มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลสุขภาพ 

ครบถ้วนทุกด้าน	ตั้งแต่การรักษาพยาบาล	การป้องกันโรค	

และให้คำาแนะนำาวิธีการดูแลสุขภาพ	อีกท้ังยังสามารถนำา

ข้อมูลการรักษามาประเมินภาวะสุขภาพในภาพรวมของ

พนักงานภายในองค์กรนั้น	ๆ	ด้วย

ผลการดำาเนินงาน

 1. จัดตั้งและบริหารจัดการสถานพยาบาล เพิ่ม	 
1	องค์กร	 คือ	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 โดย 

เปิดให้บริการในวันที่	 15	 พฤษภาคม	 2563	 ปัจจุบันมี 

สถานพยาบาลท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพ 

แนวหน้ารามาธิบดี	9	หน่วยงาน	โดยมีผลงาน	ดังนี้
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 2. จัดการบรรยายให้ความรู้	 หัวข้อ	 “ความรู้ 	 

วิธีปอ้งกัน	และการสงัเกตโรคไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุใหม	่

2019	 (COVID-19)”	 ให้แก่พนักงานการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย	เมือ่วันศกุรท่ี์	13	มนีาคม	2563	เวลา	11.00	-	 

12.00	 น.	ณ	 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 

โดย	 พญ.รพีพรรณ	 รัตนวงศ์นรา	 มอร์ด	 ภาควิชา

อายุรศาสตร์	สาขาวิชาโรคติดเชื้อ	เป็นวิทยากร

ภาพที่ 2 สรุปรายรับ รายจ่าย ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี  
ปีงบประมาณ  2561 - 2563

ภาพที่ 3 สถานพยาบาลการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.)

 3. จัดทำาโครงการเก็บนำ้ าลายเพื่อคัดกรอง 

หาเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 (COVID-19) 

ให้แก่กลุ่มบุคคลและหน่วยงานต่าง	ๆ	ภายนอก	โดยได้

จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการเก็บตัวอย่างนำ้าลาย 

นอกสถานที่	จำานวน	7	แห่ง	11	ครั้ง	ดังนี้

	 	 3.1		สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว	มหาวิทยาลัยมหิดล	3	ครั้ง

	 	 3.2		บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)	2	คร้ัง

	 	 3.3		กองถ่ายละครสร้อยสะบันงา	ณ	บ้านล้อเกวียน	

อำาเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี	2	ครั้ง
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	 	 3.4		บริษัท	บรอดคาซท์	ไทย	เทเลวิชั่น	จำากัด	

	 	 3.5		บริษัท	เลิฟดราม่า	จำากัด	(กองถ่ายละครพราวมุก)

	 	 3.6		วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 3.7		สนามฟุตซอลบางมด

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

 ดำาเนินการจัดทำาสัญญาให้บริการทางการแพทย์	 กับ	

บรษิทั	ซพีี	ออลล	์จำากัด	(มหาชน)	บรษิทั	บางกอกกลา๊ส	จำากัด	

(มหาชน)	บริษัท	 เด็นโซ่	 (ประเทศไทย)	จำากัด	และการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย

	 มีวิสัยทัศน์  คือ	 เป็นศูนย์บริการพยาธิวิทยาท่ีมีผู้ใช้ 

บริการมากท่ีสุดด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล	 โดยให้

บรกิารตรวจทางห้องปฏิบติัพยาธิวิทยาแก่โรงพยาบาลตา่ง	ๆ 	 

มีห้องปฏิบัติการของภาควิชาพยาธิวิทยาร่วมดำาเนินงานให้

บริการทางห้องปฏิบัติการครอบคลุมงานทางพยาธิวิทยา

คลนิกิ	พยาธิวิทยากายวิภาค	และนติิเวชศาสตร	์รวม	17	หอ้ง 

ปฏิบัติการ	โดยมีผู้ใช้บริการท่ีมาจากภายนอกคณะฯ	ท้ังภาครัฐ 

และเอกชนมากกว่า	500	หน่วยงาน

ผลการดำาเนินงาน

	 1.		สร้างรายได้จากงานบริการเพ่ิมข้ึน	ดังน้ี	

4. ศูนย์บริการพยาธิวิทยา

	 2.		มีบริการการทดสอบใหม่เพ่ิมข้ึน	48	รหัสการทดสอบ

	 3.		มีคู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยาผ่าน	Website		 

www.ramapatholab.com/.	เพ่ือเปน็ศนูย์ขอ้มลูการใชบ้รกิาร

ทางห้องปฏิบัติการ	

	 4.		มี	Web	Application	ระบบรายงานผลการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการพยาธิวิทยา

	 5.		มีการส่งข้อมูลรายได้ของศูนย์บริการพยาธิวิทยาเข้า

ระบบ	SAP	ของคณะฯ	ผ่านระบบ	IT	

	 6.		เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับสำานักงานหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาต	ิตามแผนงานสนบัสนนุบรกิารเอดส	์วัณโรค

และโรคติดเชื้อ	ในการตรวจหาปริมาณไวรัสเพื่อผู้ป่วยได้รับ

การรักษาดูแลด้วยยาต้านไวรัสมากกว่า	36,000		ตัวอย่าง

	 7.		เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจหาเช้ือ	 SARS-

CoV-2	ด้วยเทคนิค	RT-	PCR	 	ให้กับกรมควบคุมโรค	และ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เพื่อการบริการตรวจ	

COVID-19	แก่โรงพยาบาลรฐัอืน่และเอกชนมากกวา่	50	แหง่

	 8.		สนับสนุนโครงการจัดเตรียมชุดตัวอย่างเพ่ือประเมิน

ประสทิธิภาพชดุทดสอบ	COVID-19	ให้กับกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข
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	 9.		สนับสนุนการบริการตรวจหาเช้ือ	 SARS-CoV-2	 จาก 

ตัวอย่างตรวจนำ้าลายในกลุ่มประชากรทั่วไป	 เพ่ือคัดกรอง 

ผู้ติดเชื้อ	COVID-19

	 10.	ให้บริการตรวจ	Biomarker	Test	(BR	CA1/	2	Mutation)	

แก่หน่วยงานเอกชน	 ในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยด้านการ

ตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพผู้ป่วยมะเร็ง

ตารางที่ 1 จำานวนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผ่านศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2561 - 2563

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 1.		สร้างรายรับเพิ่มขึ้น

	 2.		เ พ่ิมบริการการทดสอบตรงตามความต้องการ 

ผู้รับบริการ

	 3.		รกัษาและคงไว้ซึง่มาตรฐานของงานบรกิารการทดสอบ

ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	

	 4.		พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	 ให้สามารถสั่งตรวจการ

ทดสอบผ่านระบบ	online

	 5.		ทำาความตกลงร่วมกับฝ่ายการคลังในการจัดหา

บคุลากรเพ่ือทำาหน้าทีใ่นการจดัเก็บรายไดข้องศนูย์	เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการเงิน	เพ่ือความถูกตอ้ง	 

โปร่งใส	ตรวจสอบได้

	 6.		เป็นศูนย์ประสานงานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เพื่อสนับสนุนงานบริการเพื่อการวิจัยทางการแพทย์

	 7.		เพ่ิมบริการการตรวจทาง	Molecular	Pathology	 เช่น	 

การตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพ่ือหาการกลายพันธ์ุใน 

ชิ้นเนื้อมะเร็ง	

	 8.		ส นับสนุนงานบริการ เ พ่ือสร้ างฐานข้อมูลด้าน	 

Pharmacogenomics	ในการตรวจวินิจฉัย	เลือกใช้ยา	และ

รูปแบบการรักษาผู้ป่วย

ห้องปฏิบัติการ
จำานวน (ราย)

2561 2562 2563

คลังเลือดและห้อง
ปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ

1,129 2,212 1,954

จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 649 1,314 1,518

เคมีคลินิก 12,475 25,955 208,135

จุลชีววิทยา 15,485 25,437 26,571

เซลล์วิทยา 584 1,111 334

พิษวิทยา 37,535 41,256 37,923

มนุษย์พันธุศาสตร์ 7,954 8,818 9,015

โลหิตวิทยา 3,614 3,835 3,713

วินิจฉัยโรคเลือด 4,449 4,491 4,536

ไวรัสวิทยา 42,621 47,101 76,552

เภสัชพันธุศาสตร์ 1,737 2,355 2,601

อิมมูโนพยาธิวิทยาและ
แลปพิเศษ

1,382 1,833 2,744

ภูมิคุ้มกันวิทยา 54,023 64,074 87,455

โฟลไซโตเมทรี 1,768 1,973 1,903

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน 382 429 402

จุลพยาธิวิทยา 491 1,062 547

รวม 186,278 233,256 465,903
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	 ให้บริการระดับตติยภูมิในด้านการฉายรังสีศัลยกรรม	

CyberKnife	 และ	 EDGE	บริการวิชาการเผยแพร่ความรู้

เก่ียวกับรังสีร่วมพิกัดหรือรังสีศัลยกรรมต่อสถานศึกษาและ

สาธารณะ	 และเป็นสถานที่ฝึกอบรมสำาหรับบุคลากรทาง

ด้านรังสีรักษา	ทั้งแพทย์	นักฟิสิกส์การแพทย์	รวมถึงนักรังสี 

การแพทย์ของประเทศและต่างประเทศ

ผลการดำาเนินงาน
 1. ด้านการบริการ 	 มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย 

เครื่องรังสีศัลยกรรม	CyberKnife	และ	EDGE	รายละเอียด

ดังนี้

 2.  ด้านการศึกษา แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้	

	 	 2.1	 ด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรม

   	 ฝึ กอบรมนัก ศึกษารั งสี เทคนิคชั้ นปี ท่ี 	 4	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 16	 คน	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 6	 คน	

มหาวิทยาลัยนเรศวร	 6	 คน	และมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

6	คน

5. ศูนย์รังสีร่วมพิกัด

ภาพที่ 1 จำานวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รับการรักษา 

ปีงบประมาณ 2561 - 2563

ภาพที่ 2 จำานวนผู้ป่วยทั้งหมด แบ่งตาม
รอยโรค ปีงบประมาณ 2563

    ฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านสาขาวิชาประสาท

ศัลยศาสตร์	ชั้นปีที่	2	สถาบันประสาทวิทยา	กรมการแพทย์	

กระทรวงสาธารณสุข	 2	 คน	 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	 

กรมแพทย์ทหารอากาศ	 2	 คน	 และชั้นปีที่	 3	 ภาควิชา

ศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	2	คน	

โรงพยาบาลมหาราช	นครเชยีงใหม ่	1	คน	คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	3	คน	

    สอนและฝึกอบรมนกัศกึษาปริญญาโท	หลกัสตูร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์	 

ภาควิชารังสวีทิยา	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

จำานวน	16	คน	

	 	 2.2	 ด้านเย่ียมชมดูงาน	 จากนักศึกษาแพทย์และ

อาจารย์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชั้นปีที่	2	

จำานวน	6	คน	ชั้นปีที่	4	-	5	จำานวน	16	คน

 3.  ด้านการวิจัย	มีผลงานวิจัยจำานวน	1	เรื่อง

Assavaprathuangkul	 P,	 Boonpitak	K,	Wucharapruk	

T,	 Ukhumpun	 T,	 Dechsupa	 P,	 Yongvithisatid	 P,	

Dhanachai	M,	Puataweepong	P.	Accuracy	evaluation	 

of	image-guided	by	optical	surface	monitoring	system	 

for	 treatment	 of	 intracranial	 tumors.	 J	 Thai	 Assn	 of	

Radiat	 Oncol	 [Internet].	 2019Oct.25	 [cited	 2020	

Nov.25];25(2):28-6.

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

	 1.		เ ข้า รับการประเมินคุณภาพการบริการด้านรังสี	 

(QUATRO)	จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	

(IAEA)	ระดับนานาชาติ

	 2.		ปรับผลการดำาเนินงานให้มีผลประกอบการเพ่ิมข้ึน 

อย่างน้อย	10%	

	 3.		สนับสนุนการนำาผลจากการปฏิบัติงานประจำาสู่งานวิจัย	

(R2R)	ในทุกระดับ

Brain	79.47%
(6	ราย)

H&N	1.32%	

(43	ราย)
(11	ราย)

(2	ราย)

(10	ราย)

(360	ราย)

อื่น	ๆ	2.21%

Prostate	0.44%

Liver	2.43%
Lung	9.49%

Spine	4.64%

400
300
200
100
0

2561 2562

CyberKnife EDGE

2563

คน 179 192 197182 209
256

(21	ราย)
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	 ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ	

เพ่ือไปทำางาน	ศึกษาต่อ	 แต่งงาน	 อบรม	ดูงาน	 	 ชาวต่าง

ประเทศท่ีจะมาทำางานในประเทศไทย	 รวมถึงให้บริการ

ตรวจสุขภาพภายในประเทศ	 ได้แก่	 สมัครงาน	 ศึกษาต่อ	 

ลาอปุสมบท	สอบใบขบัข่ี	และผูป้ระกอบอาชพีอาหาร		โดยเนน้ 

คุณภาพและตามมาตรฐาน	

ผลการดำาเนินงาน
	 1.		มีผู้รับบริการตรวจสุขภาพเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ	

ดังนี้

6. ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

7. ศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis center)

	 2.		มีผู้รับบริการตรวจในประเทศ	ดังนี้

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
	 ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ทำาประกันสังคม	

และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำาปี

	 ให้บริการการบำาบัดรักษาทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม

และเทคโนโลยีขั้นสูง	 12	 เตียง	 เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบัติของ

แพทย์ประจำาบ้านอายุรศาสตร์สาขาโรคไต	 และพยาบาล 

ไตเทียม	ด้านการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ	

	 ท้ังนี้	 การร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่บำาบัดทดแทนไตด้วยเครื่อง

ไตเทียมโดยทีมแพทย์	พยาบาล	และทีมสหสาขา	เป็นปัจจัย

สำาคัญท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย	 ทำาให้ผู้ป่วย

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ลดอัตราการพิการ	และส่งเสริมอัตราการ

รอดชีวิต	ทั้งนี้ศูนย์ไตเทียมเป็นศูนย์บำาบัดทดแทนไตที่มีการ

ดแูลผูป่้วยครบวงจร	โดยผูเ้ชีย่วชาญสหสาขา	เพ่ือให้ผูป้ว่ยมี

ชีวิตที่ยืนยาวเทียบเท่าระดับสากล	และเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

และการเรียนการสอนด้านการบำาบัดทดแทนไตครบวงจร 

แก่นักกำาหนดอาหาร		พยาบาล		เภสัชกร	อายุรแพทย์	 เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

ผลการดำาเนินงาน
 1. จำานวนการให้บริการและรายได้

 2. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 4 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2562-2563

	 	 2.1	 Sethakarun	 S,	 Bijaphala	 S,	 	 Kitiyakara	C,	

Boongird	S,	 Phanachet	P,	Reutrakul	 S,	 Pirojsakul	K,	

Nongnuch	 A.	 Effect	 of	 	 bioelectrical	 impedance	 

analysis-guided	dry	weight	adjustment,	in	comparison	

ศูนย์ไตเทียม 2562 2563 (11เดือน)

Chronic	HD 7,130 7,075

รายรับ 26,644,000 24,260,063

กำาไรสุทธิ 7,558,300 7,247,799

	ปี	2562	ปี	2561 	ปี	2563

800
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400

200

0
ปี	2561 ปี	2562 ปี	2563

729 717
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	ปี	2562	ปี	2561 	ปี	2563

20,000

15,000
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5,000

0
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to	 standard	 clinical-guided,	 on	 the	 sleep	quality	 of	

chronic	 haemodialysis	 patients	 (BEDTIME	 study):	 a	

randomised	controlled	trial.	BMC	Nephrol.	2019	Sep	

2;	20(1):	211.		

	 	 2.2	 Kananuraks	S,	Assanatham	M,	Boongird	S,	

Kitiyakara	C,	Thammavaranucupt	K,	Limpijarnkij	T,	et	

al.		Bioimpedance	Analysis-Guided	Volume	Expansion	

for	 the	Prevention	of	Contrast-Induced	Acute	Kidney	

Injury	(the	BELIEVE	Pilot	Randomized	Controlled	Trial).	

Kidney	Int	Rep.	2020;5(9):1495-502.

	 	 2.3	 Kantachuvesiri	 S,	 Ingsathit	 A,	 Thammani- 

chanond	D,	Choochaeam	K,	Sra-Ium	S,	Kitiyakara	C,	et	al.	 

Double-Filtration	 Plasmapheresis	 Plus	 Low-Dose	

Anti-thymocyte	Globulin	 and	 Tacrolimus	 in	 Asian	 

Living-Donor	Kidney	Transplantation	With	Donor-Specific	 

Anti-HLA	Antibody.	Transplant	Proc.	2020.

	 	 2.4	 Nongnuch	 A,	 Ngampongpan	W,	 Sricha-

trapimuk	S,	Wongsa	A,	Thongpraphai	S,	Boonarkart	C,	

et	al.	Immune	response	to	influenza	vaccination	in	ESRD	

patients	undergoing	hemodialysis	vs.	hemodiafiltration.	

PLoS	One.	2020;15	(2):e0227719.

 3. สนับสนุนการเก็บข้อมูลวิจัย (ป ี พ.ศ. 2563)  

จำานวน 5 เรื่อง

	 	 3.1	 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดตะคริวระหว่าง

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ

สุดท้าย

	 	 3.2	 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมโรคไตในคนไทย	โดย

อาร์เรย์สนิปส์

	 	 3.3	 ผลของโปรแกรมการควบคุมฟอสเฟตต่อ	 

ความรู้เรื่องการควบคุมฟอสเฟต	การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 

และพฤติกรรมในการควบคุมระดับฟอสเฟตและระดับ

ฟอสเฟตในเลอืดของผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัทีไ่ด้รบัการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียม

	 	 3.4	 ความเครียด	 ความรู้	 แรงสนับสนุนทางสังคม	 

และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการป้องกันการติดเชื้อใน

สงัคม	New	Normal	ชว่งการระบาดใหญข่องโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา	2019	ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการ

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

	 	 3.5	 ผลของโปรแกรมสนับสนุนญาติผู้ดูแลในการ

ควบคุมปริมาณนำ้าในผู้ป่วยท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วย 

เครื่องไตเทียม

 4. นวัตกรรมทางสังคม อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

	 	 4.1	 จัดทำาแขนเทียมท่ีมีเส้นเลือดขนาดใหญ่สำาหรับฝึก

แทงเส้น	เพื่อการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ	หลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง	สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำาบัดทดแทน

ไต	 (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)	 โดยร่วมมือกับศูนย์

นวัตกรรมและบริษัทการยาง	(ดังภาพที่	1)

	 	 4.2	 พัฒนาเคร่ืองฟอกไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ

และตัว	 connector	 ต่อกับถุงนำ้ายาล้างไตที่ใช้ทั่วไป 

ในปัจจุบัน	(Automated	Peritoneal	Dialysis	Connector)	

และได้รางวัลที่	 1	 Innovation	Pitching	 ในงาน	Mahidol	

Rise	Now	(ดังภาพที่	2)

ภาพที่ 1 แขนเทียม

ภาพที่ 2 รางวัลที่ 1 Innovation Pitching ในงาน Mahidol Rise Now  
(เครื่องฟอกไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ)
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8. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์
	 ให้บริการตรวจวิเคราะห์จีโนมทางการแพทย์	เพ่ือตรวจกรอง	 

ป้องกัน	รักษาโรค	ตั้งแต่ก่อนเกิดไปจนถึงผู้สูงวัย	ตามระบบ

บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน	 ISO	 15189:	 2012	 และ	

ISO	15190:	 2003	 	ด้านวิจัย	 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ดำาเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาให้เกิด

การนำาจีโนมทางการแพทย์มาใชป้ระโยชนท์างคลนิกิ	รวมถึง 

สร้างสมาคมเภสัชพันธุศาสตร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

(South	 East	 Asian	 Pharmacogenomics	Association;	 

SEAPHARM)	เพ่ือส่งเสรมิการนำาความรูท้างเภสชัพันธุศาสตร์ 

ไปประยุกต์ใช้ในระดับเวชปฏิบัติ	 ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ 

ทางเภสัชพันธุศาสตร์แก่ประชาชนท่ัวไป	 เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาคมอาเซียน	ด้านบริการวิชาการ	จัด

สัมมนา	ฝึกอบรม	เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง	ๆ	ทางด้าน

จีโนมทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะบุคคลแก่แพทย์	

บคุลากรทางการแพทย์	ประชาชน	ผูป้ว่ยและครอบครวั	อกีท้ัง 

ยังมีส่วนร่วมในการกำาหนดและผลักดันนโยบายสาธารณะ 

ของภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจทาง

พันธุกรรมได	้และดา้นนวัตกรรม	รว่มมอืกับสถาบันการแพทย์

และสถาบนัดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ	อนัเปน็สว่นหน่ึงของการ 

บูรณาการของย่านนวตักรรมการแพทยโ์ยธ	ี	(Yothi	Medical	

Innovation	District:	YMID)	เพื่อนำาประเทศก้าวเข้าไปสู่การ

เป็นศูนย์กลางการแพทย์อย่างครบวงจร	(Medical	Hub)

ผลการดำาเนินงาน
 1.  ด้านบริการสุขภาพ	ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง

ปฏิิบตักิาร	มจีำานวนบรกิารเพ่ิมขึน้เฉลีย่รอ้ยละ	65.28	และ	มี

รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	75.52	เทียบกับปี	2562	โดย	Thai	

NIPT	เป็นบริการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด	

 2.  ด้านวิจัย ดำาเนินงานวิจัย	ได้แก่

	 	 2.1	 การถอดรหัสพันธุกรรม	 SARS-CoV-2	 ทั้งจีโนม

ของสายพันธ์ุท่ีระบาดในประเทศไทย	และการจดัตัง้ธนาคาร

ชีวภาพ	(BioBank)	ของ	SARS-CoV-2

	 	 2.2	 โครงการจดัทำาแผงจโีนมอา้งองิของประชากรไทย

	 	 2.3	 เภสัชพันธุศาสตร์	ระยะที่	16

	 	 2.4	 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์	ระยะที่	2	ปีที่	2

	 	 2.5	 โครงการถอดรหัสพันธุกรรม	 100	 ยีนทางเภสัช

พันธุศาสตร์ด้วยเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมเนกซ์เจเนเรชันใน

ประชากรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำานวน	1,000	คน

	 	 2.6	 การศึกษาชีวนิเวศจุลชีพในทางเดินอาหารและ

เภสัชพันธุศาสตร์ของยาเคมีบำาบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

ระยะแพร่กระจาย

	 และสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์/นักศึกษาแพทย์/

นักศึกษาปริญญาโท-เอก/นักวิจัย	ดังต่อไปนี้

	 	 2.7	 ปจัจยัทางดา้นจโีนมและทรานสครปิโตมทีม่ผีลตอ่

ความรุุนแรงของโรคโควิด	19

	 	 2.8	 โครงการอัตราการเกิดโรคเบาหวานและโรคไต

เรื้อรัง	 ปัจจัยการพยากรณ์โรคและปัจจัยทางพันธุกรรมที่

สัมพันธ์ต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคไตเรื้อรังในผู้ท่ีมี

ภาวะ	prediabetes

  2.9	 การศึกษายีนเภสัชพันธุศาสตร์และแฮปโปลไทป์

ของประชากรไทยจากข้อมูลพันธุกรรมระดับจีโนมท่ีได้จาก

เทคโนโลยีการสร้างลำาดับเบสแบบสายยาว
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	 	 2.10	 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะของภูมิต้านทาน

ในร่างกายผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะท่ีสาม	 ท่ีได้รับยากระตุ้น 

ภูมิต้านทาน

	 	 2.11	 โครงการความสัมพันธ์ระหว่างชีวนิเวศของ

จุลินทรีย์และไวรัสกับการพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูกท่ีเกิด

จากเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปิโลมา

	 	 2.12	 โครงการปัญญาประดิษฐ์กับการตรวจคัดกรอง

วิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ทรวงอกโรคปอดอักเสบติดเช้ือไวรัส	

COVID-19

	 	 2.13	 โครงการการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและ 

การค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเชิงเมตาบอลอมิคส์ของโรค

มะเร็งปอดในคนไทย

 3. ด้านบริการวิชาการ	มีสถิติการให้บริการวิชาการของ

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์	ดังนี้

 4. ด้านนวัตกรรม	ดำาเนินการพัฒนานวัตกรรมการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	ได้แก่	

	 	 4.1	 การถอดรหัสพันธุกรรม	 SARS-CoV-2	 ทั้งจีโนม 

เพ่ือดูสายตระกูล	 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการควบคุมโรค	

การนำาวัคซนีมาใชใ้นประเทศ	การกลายพันธ์ุ	การตดิเชือ้แฝง	

การติดเชื้อซำ้าได้ใน	5	วัน

	 	 4.2	 การตรวจวิเคราะห์การกลายพันธ์ุของเชื้อไวรัส	

SARS-CoV-2	ดว้ยเทคโนโลยี	MassArray	สามารถรายงานผล 

สายตระกูลของเชือ้ไวรสั	SARS-CoV-2	ได	้ภายใน	24	ชัว่โมง

	 	 4.3	 การตรวจวิเคราะห์ยีนกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการ

ใชย้า	Olaparib	ในผูป้ว่ยมะเรง็ตอ่มลกูหมาก	ครอบคลุม	15	ยีน 

ทีไ่ดร้บัการอนมุติัจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 

แห่งสหรัฐอเมริกา

	 	 4.4	 การถอดรหัสพันธุกรรมของ	 RB1	 gene	 ด้วย

เทคโนโลยี	next	generation	sequencing

ผลงานเด่น
 1.  ดา้นบรกิารสขุภาพ		ใหบ้รกิารตรวจวิเคราะห	์HNPCC	 

MSH2,	MLH1,	MSH6,	 PMS2	DNA	analysis	 by	NGS	

เบิกจ่ายได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง	 เป็นหน่วยงานแรก

ในประเทศไทย	 เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการตรวจวิเคราะห์ยีนที่

สัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำาไส้ใหญ่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม	

 2. ด้านวิจัย	ศูนย์จีโนมทางการแพทย์	และกลุ่มพันธมิตร	

COVID-19	Network	 Investigations	 (CONI	 Alliance)	 

ค้นพบเช้ือไวรัส	SARS-CoV-2	สายตระกูลไทย	มีการกลายพันธ์ุ 

ในรูปแบบ	 frame-shift	 deletion	 ในส่วน	ORF7a	 และ	 

ฐานข้อมูล	GISAID	ณ	 วันที่	 3	 สิงหาคม	 2563	 กำาหนด 

ให้สายตระกูล	A.6	 เป็นสายตระกูลที่พบในประเทศไทย	ซึ่ง

ได้จัดทำาบทความวิชาการและเผยแพร่ในวารสารวิชาการ	 

Virus	Research	แล้ว	(ดังภาพที่	1)

ประเภทของบริการ
วิชาการ

ปี

2561 2562 2563

จัดประชุมวิชาการ/สัมมนา/

workshop

3 2 2

บรรยายประชุมระดับชาติ 3 3 6

บรรยายประชุมนานาชาติ 5 3 4

เป็นแหล่งฝึกงาน - 2 -

ศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม 4 8 3

กรรมการพิจารณารางวัล 1 1 -

ร่วมจัดนิทรรศการ/	Poster 2 2 -

บทความวิชาการ 6 3 8
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 3. ด้านบริการวิชาการ	 ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร์	(องค์การมหาชน)	และสำานักงานนวัตกรรม

แหง่ชาต	ิจดัประชมุวิชาการ	เรือ่ง	Next-Generation	Medical	

Genetics	and	Genomics	in	Clinical	Practice	โดยบรรยาย

เรื่อง	Medical	Genetics	 -	 Past,	 Present	 and	 Future:	 

A	Personal	View	Emeritus	Professor	Michael	Patton	ใน

วันที่	11	พฤศจิกายน	2563	ณ	สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	มีผู้เข้าร่วมประชุม	500	คน	(ดังภาพที่	2) 

และรว่มกับศนูย์ความเปน็เลศิด้านชวีวิทยาศาสตร	์(องคก์าร

มหาชน)	 จัดประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 “The	 9th	 SEAPHARM	

Meeting”	 (virtual	 conference)	 ในวันท่ี	 28	 -	 29	ตุลาคม	

2563	มีผู้เข้าร่วมประชุม	130	คน

 4. ด้านนวัตกรรม	 เข้าร่วมเครือข่ายย่านนวัตกรรม 

การแพทย์โยธี	 ทำาให้เกิดกลุ่มวิจัยขยายความร่วมมือใน 

การพัฒนานวตักรรมการแพทย์สมยัใหมก่บัหน่วยงานตา่ง	ๆ 	

อาทิ	โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล	เป็นต้น	

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
 1. ดา้นบรกิารสขุภาพ	ย่ืนขอรบัรองระบบบรหิารคณุภาพ

ตามมาตรฐาน	ISO	15189:	2012	และ	ISO	15190:	2003	

และขยายการเข้าถึงบริการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์จีโนม

ทางการแพทย์	ผา่นความรว่มมอื	Private	Public	Partnership	

 2. ด้านวิจัย	 ริเริ่มงานวิจัยท่ีใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล	

genomics	ของคณะฯ	และเร่งการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่

เกี่ยวกับการแพร่กระจายของ	COVID-19

ภาพที่ 2 คลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง Medical Genetics -  
Past, Present and Future: A Personal View Emeritus 

Professor Michael Patton 

ภาพที่ 1 Cladogram จากการ
ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม 
(Whole genome sequencing) 
ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่
ระบาดในประเทศไทย 

 3. ด้านบริการวิชาการ	 จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้าน	

Genomic	Medicine	จำานวน	1	ครั้ง

  4. ดา้นนวตักรรม	พัฒนานวัตกรรมทีเ่ก่ียวกับ	genomics 

ภายใต้เครือข่ายย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี
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ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
	 สนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยและพันธกิจด้านงาน 

ระบบดูแลสุขภาพท่ีมีผลกระทบสูงและมีความสำาคัญต่อ

ประเทศ	จดัตัง้เมือ่ป	ี2557	โดยมวัีตถุประสงคเ์พ่ือสรา้งระบบ

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองคค์วามรู	้การวิจยั	ระบบการดแูล

สุขภาพและการบริการวิชาการด้านนโยบายสุขภาพ	 ผ่าน

กลไกการประสานงานท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก

ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ท่ีมีอยู่จำานวนมากของคณะฯ	

ไปสู่การเป็นนโยบายสุขภาพท้ังในเวทีระดับชาติและระดับ

นานาชาต	ิเพ่ือให้เกิดผลกระทบทีด่ตีอ่สขุภาพของประชาชน	

สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล	 ในการเป็น

ปัญญาของแผ่นดิน

ผลการดำาเนินงาน
 1. การผลกัดนัองค์ความรู ้งานวจัิย และงานระบบดแูล

สุขภาพของคณะฯ ให้ไปสู่นโยบายสุขภาพระดับชาติ  

มีผลงานที่โดดเด่น	ดังนี้

	 	 1.1	 การผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเพ่ือ

สขุภาพ	เรือ่ง	“รวมพลังชมุชนต้านมะเรง็”	โดยได้รบัการรับรอง

ให้เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที	่12

	 ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ	 ประสานกับทีม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาโรคมะเร็งจากโรงเรียนแพทย์ 

ชั้นนำาและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	 ในการขับเคลื่อนให้เกิด

กลุม่เครอืขา่ยภาควชิาการ	ประกอบดว้ย	คณะแพทยศาสตร์

ศริริาชพยาบาล	คณะแพทยศาสตร	์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	และคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 โดยมี	 รศ.	นพ.เอกภพ	

สิระชยันันท์	อาจารยป์ระจำาภาควชิาอายุรศาสตร	์เปน็ผูแ้ทน

เข้าร่วมเครือข่าย	โดยร่วมกันผลักดันข้อเสนอ	“การรวมพลัง

ชุมชนต้านมะเร็ง”	 เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 คร้ังที่	 12	

ได้สำาเร็จ	ซึ่งผลจากการได้การรับรองเป็นมติสมัชชาสุขภาพ	

ทำาให้หน่วยงานต่างๆ	ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	

เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการกำาหนดแผนงานและนโยบายที่

จะร่วมกันรับผิดชอบตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน	 เช่น	 

เครือข่ายสื่อทั้งสื่อภาครัฐและสื่อเอกชน	 เครือข่ายผู้ป่วย	

องค์กรศาสนา	ภาคการศึกษา	 เครือข่ายภาคประชาสังคม	 

เครือข่ายผู้บริโภค	ภาคีเครือข่ายวิชาการ/วิชาชีพ	และเครือข่าย 

อื่น	 ๆ	 โดยมติ	 “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง”	 จะแบ่งหน้าท่ี

ความรบัผดิชอบใหกั้บภาคเีครอืขา่ยตา่ง	ๆ 	ออกเปน็	5	ขอ้	ซึง่

สามารถศกึษาข้อมลูไดท่ี้	https://infocenter.nationalhealth.

or.th/node/28143	

	 ท้ังน้ี	 เครือข่ายภาควิชาการจะทำาหน้าที่สนับสนุนและ 

สง่เสรมิประชาชนใหต้ระหนกัรูเ้รือ่งการตรวจสขุภาพประจำาป ี

เพ่ือคัดกรองโรคมะเร็ง	 โดยมีแผนงานที่จะพัฒนาจากพ้ืนที่

ชุมชนต้นแบบของจังหวัดและขยายไปยังจังหวัดต่าง	ๆ	 ใน

ภูมิภาคเดียวกัน	 ซึ่งในแต่ละภูมิภาคจะมีโรงเรียนแพทย์ 

ร่วมรับผิดชอบ	

	 	 1.2	 การผลักดันมาตรฐานระบบการดูแลสุขภาพใน

กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำาบัดที่บ้าน

	 ภายหลังจากท่ีคณะฯ	 ได้รับรองมาตรฐานกระบวนการ

รับรองเฉพาะโรค	(Disease	Specific	Certification	-	DSC)	

ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำาบัดท่ีบ้าน	 จากสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล	 (องค์การมหาชน)	 (สรพ.)	

เมื่อปลายปี	 2562	 คณะฯ	 ได้มีการประมวลสาระความรู้ 

และต้องการนำามาตรฐานการดูแลนี้ไปใช้ประโยชน์ให้กับ

ระบบสาธารณสุขของไทย	 จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคมข้ึน	 

โดยมคีณะกรรมการหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต	ิเขา้รว่มให้

ข้อคิดเห็น	และมอบหมายให้ศูนย์นโยบายและการจัดการ

สุขภาพดำาเนินการขับเคลื่อนงานให้เกิดเป็นรูปธรรม	 ซึ่ง 

ภายหลังจากการที่ได้ขับเคลื่อนตามมติดังกล่าว	สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้ให้ความร่วมมือในการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาให้กับประชาชน	

	 นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกรมการแพทย์	

กระทรวงสาธารณสุข	 รับมติดังกล่าวนำาไปขยายผลในการ

รักษาผู้ปว่ยมะเร็งลำาไสใ้หญ่	และลำาไส้ตรงท่ีบา้น		โดยนำารอ่ง

ในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมรักษาโรคมะเร็ง	 7	 แห่ง	

และมีแผนจะเปิดในสถานพยาบาลทุกเขตสุขภาพ	30	แห่ง 

ในปี	 2565	 ทำาให้ประชาชนได้รับยาเคมีบำาบัดกลับบ้าน 

รบัยาไดต้รงเวลา	ไมต่อ้งนอนโรงพยาบาล	ทัง้นีส้ามารถศกึษา 

ข้อมูลได้ที่	 https://www.thaigov.go.th/news/contents/

details/33254	

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33254
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33254
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 แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
	 1.	การดำาเนินงานภายในคณะฯ	ได้แก่	การกลัน่กรองและ

ผลักดันองค์ความรู้และระบบการดูแลสุขภาพของคณะฯ	

ไปสู่ระดับนโยบายสุขภาพ	ภายใต้แผนงานห้องปฏิบัติการ

เพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพและห้องปฏิบัติการเพ่ือการ

ออกแบบระบบสุขภาพ	 รวมทั้งการขับเคล่ือนโครงการหรือ

กิจกรรมที่เกิดจากนโยบายระดับชาติ	 อาทิ	 นโยบายจาก

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	เป็นต้น		โดยที่คณะฯ	มีส่วนสำาคัญ

ในการผลักดันให้เกิดเป็นนโยบาย	 ตลอดจนการส่งเสริม

บทบาทในการชี้นำานโยบายด้านสุขภาพทั้งในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

	 2.	การดำาเนินงานภายนอกคณะฯ	 ได้แก่	 ประสาน	 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายด้านนโยบายสุขภาพท้ังใน

โรงเรียนแพทย์และเครือข่ายองค์กรเก่ียวกับนโยบายใน 

ระดับชาติและนานาชาติ

 ในการน้ีกรมการแพทย์ได้มีคำาส่ังแต่งต้ัง	 (ท่ี	 450/2563)	 

ให	้อ.	นพ.พชิยั	จนัทรศ์รวีงศ์			รศ.	นพ.เอกภพ	สริะชยันนัท์	และ	

ศ.เกียรติคุณ	นพ.พรชัย	สิมะโรจน์	 เป็นคณะทำางานพัฒนา

และขับเคลื่อนการให้เคมีบำาบัดที่บ้าน	 โดยมีผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นท่ีปรึกษา	ซ่ึงคณะทำางานชุดดังกล่าว	 

มีหน้าที่วางกรอบแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการ

ให้เคมีบำาบัดที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ	และจัดทำาข้อเสนอ 

หลกัเกณฑ์การชดเชยค่าบรกิารทางสาธารณสขุต่อหนว่ยงาน

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 2. การมีส่วนช่วยขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมท่ี

เกิดจากนโยบายระดับชาติ โดยท่ีคณะฯ มีส่วนสำาคัญ

ในการผลักดันให้เกิดขึ้น	มีผลงานที่โดดเด่น	ดังนี้

	 	 2.1	 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ 

ในการปลอดบุหรี่	รอบรู้โควิด	และต้านมะเร็งปอด

	 ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพร่วมกับงาน 

สร้างเสริมสุขภาพ	ดำาเนินการผลักดันให้ชุมชนในท้องท่ีเขต

พญาไทท้ัง	 25	 แห่ง	 เป็นชุมชนต้นแบบในการปลอดบุหรี่	

รอบรู้โควิด	และต้านมะเร็งปอด	ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจาก

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ	 เรื่อง	 “รวมพลังชุมชนต้าน

มะเร็ง”	จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	โดยได้รับความร่วมมือ

จากสำานักงานเขตราชเทวี	และได้รับงบประมาณสนับสนุน

จากศนูย์วิจยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคุมยาสบู	(ศจย.)	

อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่เข้มแข็ง	โดยมี 

การรวมตัวแสดงออกถึงพลังชุมชน	 ในงานแถลงข่าว	 

พลังชุมชนปลอดบุหรี่	 ต้านภัยโควิด	 19	 และมะเร็งปอดที่

คณะฯ	ได้จัดขึ้นเมื่อกลางปีที่ผ่านมา
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.
	 สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั	(กศน.)	ตอบรบันโยบายระเบยีบวาระแห่งชาต	ิ 

เรื่อง	 “สังคมสูงอายุ”	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	 จึงได้รับเกียรติ	 เน่ืองจากเป็นองค์กรท่ีมีความ

เชีย่วชาญและมอีงค์ความรูด้้านวชิาการ	เพ่ือพัฒนาบคุลากร	

กศน.	 ให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และทักษะเบื้องต้น	 เรื่อง

สาเหตแุละแนวทางการปอ้งกันเพ่ือสง่เสรมิสขุภาพและชะลอ 

ความเสื่อม	(กาย	จิต	สมอง)	การประเมิน	สังเกต	พฤติกรรม 

ความผิดปกติเบื้องต้นในเรื่องสมอง	มีทักษะเบื้องต้นในการ

พัฒนากิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มท่ียังช่วยเหลือตนเองได้	

(กลุม่ตดิสงัคม)	รวมถงึเตรยีมการรองรบัใหบ้คุลากร	กศน.	มี

บทบาทสง่เสรมิสขุภาวะผูส้งูวัยในพ้ืนท่ีอย่างมปีระสทิธิภาพ

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ร่วมกับมูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	 (มสพช.)	 และ

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย	(กศน.)	ในการจัดอบรม	“หลักสูตรการจัดกิจกรรม	

กศน.	ป้องกันภาวะซึมเศร้า	คงสมรรถนะทางกาย	จิต	สมอง

ผู้สูงอายุ”	ระหว่างวันที่	15	มิถุนายน	ถึง	25	กันยายน	2563	

ให้กับบุคลากรในสังกัด	กศน.	จังหวัด/	กทม.	จำานวน	540	คน 

โดยจดัแบง่ผู้เรยีนเปน็			3		รุ่น			รุ่นละ	180		คน			เปน็การเรียนรูแ้บบ 

Distance	learning	เป็นการเรียนรู้ทางไกล	รูปแบบออนไลน์	

โดยมีกระบวนการเรียนรู้	 ให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

ก่อน	ผ่านสื่อการเรียนรู้แต่ละบทเรียน	และพบวิทยากรหลัง

เรียนรู้ส่ือด้วยตนเอง	 ผ่านระบบทางไกล	 (Facebook	 live/

Zoom)

 จากการดำาเนินการอบรมสำาเร็จ	 โครงการฯ	 บรรลุตาม

วัตถุประสงค์	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	

ในการประเมนิด้านทักษะ	สามารถนำาความรู้ไปประยุกตแ์ละ

ออกแบบกิจกรรมกลุ่ม	กระตุน้ความสามารถสมอง	เพ่ือชะลอ

และป้องกันภาวะสมองเสื่อม	 โดยทุกกลุ่มสามารถออกแบบ

กิจกรรมไดเ้หมาะสม	และสามารถนำาไปใชจ้ริงไดกั้บผูส้งูอายุ

 

ภาพที่ 1 พิธีลงนามข้อตกลง “การบูรณาการความร่วมมือ
ทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน.  

ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน.  
เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ”   

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ภาพที่ 2 สัมมนาถอดบทเรียนการอบรม
แบบ online
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	 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์และกลุ่มพันธมิตร	COVID-19	

Network	 Investigations	 (CONI	 Alliance)	 จัดทำา

แผนวิจัยการถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนมของ	 SARS-

CoV-2	 โดยตรงจากสิ่งส่งตรวจไม่ผ่านการ	 culture	 

เพ่ือให้เหมาะสมกับระยะเวลาและสถานการณ์การระบาด	 

มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือพัฒนาเทคนิคการเพ่ิมจำานวน

สารพันธุกรรม	 (enrichment)	 และวิ ธีการหาลำาดับ 

นิวคลีโอไทด์ท้ังจีโนม	 (whole-genome	 sequencing	

workflow)	 สำาหรับเชื้อไวรัส	 SARS-CoV-2	 โดยตรงจาก 

สิ่งส่งตรวจ	ไม่ต้องผ่านการ	culture		2)	เพื่อวิเคราะห์ความ

หลากหลายของประชากรของเชื้อไวรัส	 SARS-CoV-2	 ที่

พบในประเทศไทย	 	 3)	 เพ่ือศึกษารูปแบบการแพร่กระจาย

ของเชื้อไวรัส	 SARS-CoV-2	 โดยใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา 

พันธุศาสตร	์(genomic	epidemiology)	เพ่ือสง่เสรมิแผนการ

ป้องกันและควบคุมโรคร่วมกับข้อมูลทางระบาดวิทยา

จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	 กรมควบคุมโรค	 

เขต	 กทม.	 (สปคม.	 กทม.)	 รวมทั้งข้อมูลทางคลินิกจาก 

โครงการถอดรหัสพันธุกรรม SARS-CoV-2  
ทั้งจีโนมของสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 	 4)	นำานวัตกรรม 

การถอดรหัสพันธุกรรมเปิดให้บริการให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 

และเอกชน	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการ

ควบคุมโรค	 การนำาวัคซีนมาใช้ในประเทศ	 การกลายพันธ์ุ	 

การติดเช้ือแฝง	 การติดเช้ือซำ้า	 หรือประเมิน/ออกแบบ 

ชดุตรวจทางอณูชวีวิทยา	serology	รวมถึงการปรับการใชย้า

ต้านไวรัสในอนาคต

	 จากการดำาเนินงานโครงการฯ	 ได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีจากผู้ร่วมวิจัยท้ังในและต่างประเทศ	 โดยมีการ

ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมเชื้อไวรัส	SARS-CoV-2	ไปแล้ว 

มากกว่า	 275	 ตัวอย่าง	 และสามารถพัฒนานวัตกรรม 

การตรวจวิเคราะห์การกลายพันธ์ุของเชือ้ไวรสั	SARS-CoV-2	

ด้วยเทคโนโลยี	MassArray	สามารถรายงานผลสายตระกูล	

การกลายพันธุ์	การติดเชื้อแฝง	การติดเชื้อซำ้า	และซากไวรัส	

SARS-CoV-2	ได้ภายใน	24	ชั่วโมง	

	 สำาหรับแผนการดำาเนินงานใน

ระยะต่อไป	คือ	 ดำาเนินการถอดรหัส

พันธุกรรม	SARS-CoV-2	ทัง้จโีนมเปน็

ระยะ	 เฝ้าดูสายตระกูล	 ติดตามการ

แพร่กระจายของโรค	 เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการควบคุมโรค	และบริการ

ตรวจวิเคราะห์การกลายพันธ์ุของเชื้อ

ไวรัส	 SARS-CoV-2	 ด้วยเทคโนโลยี	

MassArray	 โดยสามารถรายงานผล

สายตระกูล	 และซากไวรัส	 SARS-

CoV-2	ได้ภายใน	24	ชั่วโมง
ภาพที่ 1 การออกแบบ specific PCR primer เพื่อตรวจจับ genomic variant  

จำานวน 36 ตำาแหน่ง ครอบคลุมสายตระกูลของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 รวม 22 clade
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ค้นพบยีนคนไทยแพ้ยา “แบคทริม” 
หรือกลุ่มยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟาเป็นครั้งแรกของโลก

 ยาแบคทริม	 (Bactrim)	 หรือ	 Sulfamethoxazole	 

Trimethoprim	เปน็ยาปฏิชวีนะในกลุม่ยาซลัฟา	ตามลกัษณะ

โครงสร้างทางเคมีที่เรียกว่า	“ซัลโฟนาไมด์”	(Sulfonamide)	

ใชร้กัษาโรคตดิเชือ้แบคทีเรยี	เนือ่งจากเปน็ยาฆา่เชือ้ออกฤทธ์ิ 

กว้าง	 ใช้รักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ	 (UTIs)	 

โรคหลอดลมอักเสบ	 โรคตาติดเชื้อ	 โรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบ

จากแบคทีเรีย	โรคปอดบวม	หูอักเสบ	แผลไหม้อย่างรุนแรง

และทอ้งเสยีจากการทอ่งเทีย่ว	(traveler’s	diarrhea)	เปน็ตน้	

ยังมีการใช้ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ

ฉวยโอกาส	Pneumocystis	Carinii	(Jiroveci)	Pneumonia	

(PJP)	

 จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข	 (สธ.)	 พบอัตรา

การแพ้ยาสูงที่สุด	 โดยพบว่ามีรายงานการเกิดผื่นแพ้ยา 

ทางผิวหนังชนิดรุนแรง	บางรายอาจพบอาการทางผิวหนังที่

รุนแรง	คือ	 เกิดตุ่มพอง	ผิวหนังลอก	ที่เรียกว่าการแพ้แบบ	

สตเีวนส-์จอหน์สนั	ซนิโดรม	(Stevens-Johnson	Syndrome	

หรือ	 SJS)	 และท็อก-ซิก	 อีพิเดอร์มัลเนโครไลซิส	 (Toxic	 

Epidermal	Necrolysis	หรือ	TEN)	ร่วมกับอาการแทรกซ้อน

ในระบบอืน่	ๆ 	ได้	และอาจรนุแรงถึงขัน้เสยีชวีติ	หรอืเกิดภาวะ 

ทุพพลภาพตลอดชีวิต	 เช่น	 ตาบอด	นอกจากน้ันยังส่งผล 

กระทบอย่างย่ิงตอ่คุณภาพชวิีตของผูป้ว่ย	จากการสมัภาษณ์

ผู้ป่วยท่ีมีผื่นแพ้ยาชนิด	 SJS/TEN	พบว่า	 อาการดังกล่าว 

ส่งผลกระทบในหลาย	ๆ	ด้านต่อผู้ป่วยและครอบครัว	 เช่น	 

การสูญเสียสมรรถนะการทำางานเนื่องจากความผิดปกติท่ี 

เกิดข้ึน	การท่ีถูกคนรอบข้างรังเกียจเน่ืองจากอาการท่ีมองเห็นได้	 

เช่น	 ผื่นชนิดรุนแรงตามบริเวณใบหน้าและลำาตัว	 ผิวหนัง 

ลอกไหม้	ทำาให้ไม่กล้าออกจากบ้านไปพบปะผู้อื่น	ตลอดจน 

ความรู้สึกหวาดระแวงต่อการรับประทานยา	ความเส่ือมศรัทธา 

และไม่ไว้วางใจต่อบุคลากรทางการแพทย์

 นอกจากน้ียังพบว่ามีอุบัติการณ์ท่ีเกิดการแพ้ยาของกลุ่ม 

Sulfonamide	 nonantibiotic	 	 เช่น	 sulfasalazine,	 loop	 

diuretic,	 sulfonylurea,	 cyclooxygenase–2	 inhibitors	

เป็นต้น	 ซึ่งบางการศึกษาพบว่าสามารถเกิดการ	 cross- 

reactivity	กับยากลุ่ม	sulfonamide	nonantibiotic	ได้

 การรักษาผ่ืนแพ้ยาชนิดน้ีก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 

รายจา่ยท่ีเพ่ิมสงูข้ึนของครอบครวัและสงัคมโดยรวม	รวมท้ัง 

ยังอาจนำาไปสู่การฟ้องร้องแพทย์หรือโรงพยาบาลเพราะ

ความเข้าใจผิดว่าเกิดจากความผิดพลาดของการดูแลรักษา	

ถึงแม้จะมีการพัฒนาระบบและวางแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

เป็นการป้องกัน	แต่การแพ้ยาก็เป็นเร่ืองที่หลีกเล่ียงได้ยาก	

โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นยาจำาเป็นและมีประสิทธิผลท่ีดีใน 

การรักษาอย่างยาแบคทริม	(Bactrim)	หรือ	Sulfamethoxazole	 

Trimethoprim

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงจัดทำา

โครงการ	 “เภสัชพันธุศาสตร์ต่อการเกิดผื่นแพ้ผิวหนังรุนแรง

ในคนไทย”	 ทำาการศึกษาแบบควบคุม	 (case-control)	 

ในคนไทย	เพื่อหาความเสี่ยง	พบว่าหากมีความผิดปกติของ

ยีน	HLA-B*15:02	และ	HLA-C*08:01	จะสัมพันธ์กับการ 

เกิดการแพ้ยาแบบ	 Stevens-Johnson’s	 Syndrome	 ที่ 

ผิวลอก	ผื่นขึ้น	เยื่อบุตา	เยื่อบุปากไหม้	หากมีความผิดปกติ

ของยีน	HLA	-B*13:01	จะสมัพันธ์กับการเกิดการแพ้ยาแบบ	

DRESS	(Drug	Reaction	with	Eosinophillia	and	Systemic	

Symptoms)	ซึ่งมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตพอ	ๆ	

กัน	โดยเฉลี่ยคนที่มียีนผิดปกติจะเพิ่มโอกาสแพ้ยามากกว่า

คนที่ยีนไม่ผิดปกติประมาณ	15	เท่า	ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบ

ยีนคนไทยแพ้ยา	 “แบคทริม”	หรือกลุ่มยาปฏิชีวนะในกลุ่ม

ยาซลัฟาเปน็ครัง้แรกของโลก	จงึนำามาสูก่ารพัฒนาการตรวจ 

ยีนแพ้ยาก่อนท่ีจะให้ยาเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงแพ้ยาต่อไป	 

การตรวจยีนแพ้ยากำาลังเป็นท่ีสนใจในวงการสาธารณสุข	

เพราะสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดผื่นแพ้ยาของ

ผู้ป่วยแต่ละรายได้	 เพ่ือที่แพทย์จะเล่ียงไปส่ังใช้ยาอื่นที่มี

ความเส่ียงตำ่ากว่า	 ตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดคือ	 การตรวจยีนแพ้ยา	

HLA-B*15:02	สำาหรับโอกาสแพ้ยากันชัก	carbamazepine	

ที่สิทธิบัตรทองครอบคลุมการตรวจนี้ด้วย	
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ภาพที่ 1 จำานวนผู้ป่วยที่มีการแพ้ยาแบบ SJS และ TEN

ภาพที่ 2 จำานวนผู้ป่วยที่มีการแพ้ยาแบบ DRESS ภาพที่ 3 Characterization of T-cell responses to SMX and 
SMX-NO in co-trimoxazole hypersensitivity patients expressing  

HLA-B*13:01

Updated PGx markers (HLA)
	 	 	 	 	 									(Sukasem	C	et	al.,	Springer	Nature,	2018)

 อีกท้ังผลงานงานวิจัยช้ินน้ียังได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการนานาชาติระดับโลก	คือ	Clinical	 Pharmacology	 

and	 Therapeutics	 Impact	 Factors	 7.266	 (Q1),	 JCR	 

ลำาดับที่	16/	270	(Pharmacology	and	Pharmacy)		โดยจัด

ให้เปน็องคค์วามรูใ้หมข่องโลกทีแ่สดงให้เห็นว่า	PGx	marker	

ของการเกิดผืน่แพ้ผวิหนงัชนิดรนุแรงของยา	Co-trimoxazole	 

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงต่อรูปแบบการแพ้ยา	 และได้รับ

ความสนใจจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลนำาไปศึกษาต่อยอด

เพื่อขยายผลต่อไป
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	 โรคติดเชื้อ	 COVID-19	 สามารถ 

ติดเชื้อและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 

ทั้ ง ในผู้ ติด เชื้ อที่ มี อาการและไม่มี  

อาการ	ในปัจจบุนัการวินิจฉยัการติดเชือ้	 

COVID-19	 ใช้ตัวอย่างตรวจจาก 

ทางเดินหายใจส่วนต้น	 โดยเก็บจาก 

โพรงหลังจมูก	(nasopharyngeal)	และ 

ลำาคอ	(throat)			โดยบุคลากรทางการแพทย์ 

เป็นผู้เก็บตัวอย่างมีความเสี่ยงต่อการ 

ตดิเชือ้	มอีตัราการติดเชือ้	COVID-19	ถึง

ร้อยละ	5	ของผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด	และ

ถ้าไม่สามารถตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ	จะไมส่ามารถควบคมุและกักกนัโรค 

ได้	 รวมถึงจะไม่สามารถรักษาคนไข้ได้อย่างทันท่วงที	 

อีกทั้งยงัขาดแคลนอุปกรณป์้องกนัส่วนบุคคล	(PPE)	ในช่วง

ที่มีการระบาดของ	COVID-19	ที่เป็นปัญหาทั่วโลก	จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 ต่อมนำ้าลายมีตัวรับ	 (receptor)	

ของเชื้อ	SARS-CoV-2	ซึ่งเป็นสาเหตุของ	COVID-19	และ

พบว่าในผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโรค	COVID-19	

แล้ว	 สามารถตรวจพบเชื้อได้ในนำ้าลายในช่วงที่เข้ารับการ

รกัษาในโรงพยาบาล	จงึเปน็ท่ีมาของการศึกษาน้ี	สำาหรบัการ

ทดลองผลการเก็บเชือ้จากนำา้ลายของผูป้ว่ยท่ีผา่นมาไดเ้กบ็ 

ตัวอย่างนำ้าลายของผู้ป่วยโดยที่ผู้ป่วยคนน้ันมีอาการเป็นไข้	 

มีอาการทางระบบหายใจ	และเข้าเกณฑ์	POI	คือ	เป็นผู้ป่วย 

คัดกรองและเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคโควิดท่ีมีอายุมากกว่า	18	ปี	 

จำานวน	200	ราย	โดยสรุปได้ว่าการเก็บตัวอย่างนำ้าลายของ 

ผูป้ว่ยมาตรวจหาเชือ้			COVID-19			มคีวามไวและความจำาเพาะ

สูง	จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำาไปต่อยอดในการค้นหาผู้ป่วย

ในชุมชนและในสถานท่ีท่ีมทีรพัยากรจำากัด	เนือ่งจากมคีวาม

สะดวกและสามารถเก็บตัวอย่างได้งา่ยและรวดเรว็	เหมาะกับ 

การสุ่มตรวจในกลุ่มประชากรจำานวนมาก	 นอกจากนั้น	

ประโยชน์ทางอ้อม	คือ	ลดการพึ่งพาชุด	PPE	และลดการใช้

การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทางน้ำาลาย 
และการใช้เทคโนโลยี LAMP PCR

อปุกรณ์เก็บสิง่สง่ตรวจ	และตอนนีเ้ราก็กำาลงัขยายผลศกึษา

วิธีการตรวจเชื้อในรูปแบบอื่นที่มีความไวยิ่งขึ้นต่อไป

	 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ 	 COVID-19	 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด	ีคณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลยัมหดิล	และกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์	รว่มกนั 

ศกึษาคน้ควา้จนไดช้ดุตรวจคดักรอง	COVID-19		โดยการใช้

เทคโนโลยี	LAMP	PCR	ที่สามารถตรวจหาเชื้อ	COVID-19 

ได้อย่างรวดเร็ว	รู้ผลใน	1	ชั่วโมง	มีความแม่นยำา	ลดต้นทุน

การวิเคราะห์	 ใช้งานง่าย	 และปลอดภัยสำาหรับบุคลากร

ทางการแพทย์ผูต้รวจ		นบัวา่เปน็ความสำาเรจ็ในผลงานท่ีเปน็

นวัตกรรมทางการแพทย์ของไทย	ทัง้ยังเปน็ประโยชนอ์ย่างย่ิง 

ในการควบคุมสถานการณ์	COVID-19	ของไทยอีกด้วย
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กระชายขาวต้าน COVID-19

	 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค	 COVID-19	 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชากรและระบบเศรษฐกิจ

ทั่วโลก	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 และ 

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	จึงระดมทีมนักวิจัย

ร่วมกันสร้าง	 platform	การตรวจวิเคราะห์หาสารออกฤทธ์ิ

จากสารสกัดธรรมชาติ	 รวมถึงสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นอาหาร

ในชีวิตประจำาวันท่ีมีฤทธ์ิต่อ	 SARS-CoV-2	 ได้แก่	 ห้อง 

ปฏิบัติการไวรัสวิทยา	 ที่มีระบบปฏิบัติการตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยระดบัที	่3	(Bio	Safety	Level	3;	BSL-3)	มคีวาม

เชี่ยวชาญในการคัดแยกและเพาะเลี้ยงไวรัส	 SARS-CoV-2	

และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา	หรือ	 ECDD	

(Excellence	Center	 for	Drug	Discovery)	 ซึ่งเป็นแหล่ง

คลังจัดเก็บสารสกัดสมุนไพร	และดำาเนินการด้วยเทคโนโลยี	

High-Throughput	Screening	(HTS)	ซึ่งมีศักยภาพในการ

คัดกรองสารออกฤทธ์ิพร้อมกันจำานวนมาก	ๆ	ภายในระยะ

เวลารวดเร็ว	 โดยการสร้าง	 Platform	 ในการตรวจวิเคราะห์ 

ดังกล่าว	 ส่วนหน่ึงได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรามาธิบดี	

และศนูยค์วามเปน็เลศิด้านชวีวิทยาศาสตร	์(องค์การมหาชน)	

ที่มีเป้าหมายร่วมกันในระยะยาวในการสร้างโอกาสต่อยอด

ความเข้มแข็งของประเทศท่ีมีอยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤต

การระบาด	COVID-19	 เพ่ือค้นหาสารออกฤทธ์ิทางยาและ

นำาเข้าสู่กระบวนการพัฒนายาในขั้นต่อไป	

	 จากการดำาเนินการตรวจคัดกรองสารสกัดในคลัง 

จำานวนกว่า	120	ตัวอย่าง	พบว่ามีสารสกัดจำานวน	6	ชนิดที่

มศีกัยภาพในการยับย้ังการเพ่ิมจำานวนของ	SARS-CoV-2	ที่

ให้ผลในการยับย้ังการติดเชื้อของไวรัสได้	 100%	ที่ปริมาณ

ความเข้มข้นของยาในระดับน้อย	ๆ	และไม่เป็นพิษต่อเซลล์	

ซึ่งผลดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงกับผลการ 

ยับยั้งของ	 FDA	approved	drugs	แล้ว	 จากนั้นทีมวิจัยได้

ทำาการคัดเลือกสารมา	2	ชนิด	 คือ	 ขิงและกระชายขาว	มา

ทำาการตรวจวิเคราะหใ์นเชิงลกึถึงกลไกระดบัเซลล์	และพบว่า 

กระชายขาวให้ผลการยับยั้งดีท่ีสุด	 จึงร่วมกับศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	(องค์การมหาชน)	หรือ	TCELS	

ซึ่งมีความพร้อมท่ีจะขยายผลการศึกษาประสิทธิภาพของ	

“กระชายขาว”	 ซึ่งให้ผลการยับย้ังดีที่สุดมาพัฒนาต่อให้

สามารถเข้าสู่	 clinical	 trial	 โดยในส่วนของ	 early	 phase	

clinical	 trial	 จะทำาในโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหลัก	และ

ขยายความร่วมมือออกไปในส่วนของ	phase	II	และ	III	ใน

ลักษณะของ	multicenter	study	ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญ

ที่จะทำาให้ประเทศไทยสามารถผลิตยาที่เป็น	Modernized	

Thai	Traditional	Medicine	ได้



บทที่
ก้าวต่อไปของ

รามาธิบดี 3
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การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำาลอง  
(Simulation Based Medical Education) 

	 การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำาลอง	 

(Simulation			Based				Medical				Education)	เป็นการเรียนการสอน 

รูปแบบหน่ึงที่ให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ทางคลินิก

ผ่านการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง	 เพ่ือพัฒนาให้

นักศึกษาแพทย์และหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องทางการแพทย์มี

ศกัยภาพตามผลลพัธ์ทีค่าดหวังไว้	ซึง่คำานึงถึงความปลอดภยั

ของผู้ป่วยและคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก	

	 ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มี

การเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำาลองที่	skill	laboratory	

ชั้น	 3	 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 แต่เพ่ือรองรับแผนการเรียน

การสอนของนักศึกษาที่จะมาเรียนท่ีสถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์	จึงมีการออกแบบวางแผนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ 

ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริงรามาธิบดี	 (Ramathibodi	 

Academy	of	Simulation	for	Medical	Education	-	RASME)	 

ณ	อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย	 สถาบันการแพทย์จักรี 

นฤบดนิทร	์บรเิวณโซนเอ	ชัน้	1	-	3	โดยมวัีตถุประสงค์หลกัเพ่ือ

การเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาธารณสุข	4	หลักสูตร	

(แพทย	์พยาบาล	paramedic	และวิทยาศาสตร์ความผิดปกติ 

ของการส่ือความหมาย)	ให้มีทักษะทางคลินิกท่ีสามารถใช้ได้จริง 

และยั่งยืน	รวมทั้งเปิดให้บริการทางด้านบริการวิชาการและ

การวิจัยตามพันธกิจหลกัของมหาวิทยาลยัมหดิล	โดยขณะนี ้

ศูนย์การเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริงรามาธิบดี

กำาลงัอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง	คาดว่าจะแลว้เสรจ็พร้อมเปดิ 

ให้บริการในช่วงกลางปี	2564	ในระหว่างนี้มีการเตรียมการ

เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ	ดังนี้

	 1.	สรรหาและอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ	 เพ่ือ

รองรับการเรียนการสอน

	 2.	ติดตามและตรวจแบบอาคารที่กำาลังก่อสร้าง

	 3.	ใหข้อ้มลูและตดิตามแบบระบบโสตสารสนเทศสำาหรบั

การเรียนการสอน

	 4.	สำารวจความต้องการอุปกรณ์หุ่นจำาลองและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์จากอาจารย์ผู้สอนและทำาแผนการจัดซื้อโดย

ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำานวยการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนด้วยหุ่นจำาลอง

ผลการดำาเนินงาน 
	 ถึงแม้ว่าศูนย์การเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริง

รามาธิบดีอยู่ในช่วงเตรียมการ	 คืออยู่ระหว่างดำาเนินการ

ก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	 แต่เพ่ือ

การตอบสนองกับพันธกิจของคณะฯ	 ในด้านการศึกษาและ

การบริการวิชาการ	อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรในศูนย์ฯ	ได้เรียนรู้ 

พัฒนางานและพัฒนาศักยภาพ	 จึงได้จัดรูปแบบการเรียน

การสอนเพ่ือการศกึษาและการบรกิารวิชาการใหกั้บบคุลากร

ในสถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์และประชาชน		โดยไดร้บั

ความอนุเคราะห์ความรู้และหุ่นจำาลองจากหน่วยปฏิบัติการ

ช่วยฟื้นชีวิต	(CPR)	หน่วยปฏิบัติการทักษะทางคลินิก	(Skill	

Lab)	และตัวแทนจำาหน่ายจากบริษัทหุ่นจำาลองชั้นนำามาใช้

จัดการเรียนการสอน	ดังนี้

 1. ด้านการศึกษา

	 	 1.1	การเรียนการสอน	Pediatric	Simulation	นักศึกษา

แพทย์ชั้นปีที่	4

    เรียนรู้ทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกาย	

ทำาหัตถการในหุ่นจำาลองเด็กเล็กภายใต้สถานการณ์จำาลอง	

จำานวนการเรียนทั้งหมด	24	ครั้ง	จากนักศึกษากว่า	200	คน

   	 เรียนรู้ทักษะการให้คำาปรึกษากับผู้ป่วยจำาลอง	

(Counseling	Clinics)	จำานวน	23	ครั้ง	
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 2. ด้านการบริการวิชาการ

	 	 2.1	 จั ดอบรม โคร งการช่ วยชี วิ ต 

ขั้นพื้นฐานในการฝึกกู้ชีพเบื้องต้น	(BLS)

   	 บุคลากรท่ีสถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์	ทั้งหมด	37	ครั้ง	จำานวนผู้เข้าอบรม	815	คน

   	 ผู้เข้าร่วม	“โครงการอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อ

ประชาธิปไตย	 รุ่นที่	 8”	 (นปธ.รุ่นท่ี	 8)	และประชาชนท่ัวไป	 

ในวันที่	14	ตุลาคม	2563

	 	 2.2	 โครงการต้านภัยโควิด	COVID-19

   	 เพ่ือพัฒนาและทบทวนองค์

ความรู้ทางการแพทย์สำาหรับการรับมือและ

การปฏิบัติหน้าท่ีแก่บุคลากรทางการแพทย์

ในโรงพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับ 

ผู้ป่วย	COVID-19	

  	 Simulation	in	COVID-19		ในรปูแบบสถานการณ์

จำาลอง	6	ครั้ง	Video	Laryngoscope	workshop	ในรูปแบบ

การฝึกทักษะ	2	ครั้ง

ภาพที่ 1 อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถานที่ตั้ง 
ศูนย์การเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริงรามาธิบดี

(Ramathibodi Academy of Simulation for Medical  
Education - RASME)

ภาพที่ 2 การเรียนการสอน Pediatiric 
Medical Simulation และ Counseling 
clinics ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ภาพที่ 3 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน (BLS)

ภาพที่ 4 กิจกรรมโครงการต้านภัยโควิด 
COVID-19

Simulation	in	COVID-19	 								 	

Video	Laryngoscope	work	shop

	 Video	Laryngoscope	workshop
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	 ตัง้อยู่บนทีด่นิราชพัสด	ุ		เนือ้ท่ีรวม			41-0-9			ไร	่		ตำาบลบางปลา	

อำาเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	ในโครงการ	“ศูนย์ที่พัก

อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร”	 (Senior	Complex)	

ห่างจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ไม่เกิน	 800	 เมตร	

ประกอบด้วยพ้ืนท่ีให้บริการแบบผู้ป่วยใน	 ผู้ป่วยนอก	 

การวิจัยและฝึกอบรม	 ให้บริการแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ยังมี

สุขภาพดี	แข็งแรง	สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี	เริ่มมีภาวะ

พึ่งพิงเล็กน้อย	จนถึงระยะท้าย	 รวมถึงความร่วมมือกับกรม

ธนารักษ์ในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้

กับผู้สูงอายุในโครงการท่ีพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ	 รามา-

ธนารกัษ	์ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการฯ	คาดว่าจะ

แลว้เสรจ็ปลายป	ี2565	การดำาเนินงานมคีวามสอดคลอ้งกับ

พันธกิจของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดใีนดา้น

การดแูลสขุภาพและการบรกิารวิชาการ	มุง่พัฒนาองคค์วามรู ้

และนวัตกรรมนำาไปสู่การสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาวะ

ผู้สูงอายุและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างครบวงจร	 เพ่ือ

พัฒนาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุและบรบิาลผูป้ว่ยระยะท้ายของ

ประเทศไทย	โดยการศึกษาวิจัย	ฝึกอบรม	และการให้บริการ

ท่ีไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกับสงัคมผูส้งูอายุเตม็ขัน้ในอนาคต	

โดยการศกึษาวิจยั		ฝกึอบรม		และการใหบ้รกิารท่ีได้มาตรฐาน	 

สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	มีวัตถุประสงค์	

	 1.	 เพ่ือเปน็ตน้แบบในการใหก้ารดูแลสขุภาพผูส้งูอายุและ 

ผู้ป่วยระยะท้ายอย่างครบวงจร

	 2.	 เพ่ือฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข	 อาสาสมัคร	 และ 

ผู้ดูแลในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย

	 3.	 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้	 การวิจัย	 และนวัตกรรมแบบ

บูรณาการสหสาขา	 ที่นำาไปสู่การสร้างต้นแบบการดูแล 

สุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

อย่างครบวงจร

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร
และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

ผลการดำาเนินงาน
 1. ด้านการบริหารและอำานวยการ

  1.1	 การก่อสร้างศูนย์ฯ	 ระยะท่ี	 1	บริษัท	 เอส.อินเตอร์	

แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จำากัด	ได้ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ 

แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	และกิจการร่วมค้า			AGC10			Construction	 

เปน็ผูรั้บจา้งก่อสรา้ง	เข้าดำาเนนิการตามสญัญาตัง้แตว่นัที	่1	 

กุมภาพันธ์	 2563	 มีความคืบหน้าการดำาเนินงานก่อสร้าง	 

คดิเปน็รอ้ยละ	4	การก่อสรา้งศนูย์ฯ	ระยะท่ี	2	บรษิทั	เค	พี	วาย	 

ดีเวลลอปเมนท์	 จำากัด	 เป็นผู้ชนะการประกวดราคารับจ้าง

งานก่อสร้าง	และทำาสัญญาในวันที่	1	กันยายน	2563

	 	 1.2	 โครงการท่ีพักอาศัยผู้สูงอายุ	 รามาฯ	 -	 ธนารักษ์	

เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ร่วมกับกรมธนารักษ์	

กระทรวงการคลัง	ภายใต้โครงการ	 “ศูนย์ที่พักอาศัยสำาหรับ 

ผูส้งูอายุแบบครบวงจร”	(Senior	Complex)	เน้ือทีโ่ครงการรวม	 

20		ไร	่	มหีอ้งพักทัง้หมดจำานวน	921	ยูนิต	ไดเ้ปดิให้ประชาชน

ทั่วไปจองสิทธิ์ที่พักอาศัย	วันที่	9	พฤศจิกายน	-	4	ธันวาคม	

2563	มีผู้ให้ความสนใจจองสิทธ์ิเข้ามาจำานวน	 1,316	คน	

(ข้อมูล	ณ	วันที่	7	ธันวาคม	2563)	จะจัดให้มีการจับฉลาก 

ผู้ได้รับสิทธ์ิการจองในวันที่	 15	มกราคม	2564	 โดยบริษัท	

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำากัด	

 2. ด้านการบริการวิชาการ 

	 	 2.1	 โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร	กศน.จดัอบรม	 

“หลักสูตรการจัดกิจกรรม	 กศน.	 ป้องกันภาวะซึมเศร้า	 

คงสมรรถนะทางกาย	จติ	สมองผูส้งูอายุ”				เมือ่วันท่ี			15			มถุินายน	 

ถึง	 25	 กันยายน	 2563	 ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั	(กศน.)	กระทรวงศกึษาธิการ	มลูนธิิสถาบนัวิจยั

และพัฒนาระบบสุขภาพ	 (มสพช.)  และคณะฯ	 โดยศูนย์

เรียนรู้ฯ	 มีบทบาทในการบริหารโครงการฯ	 ออกแบบ

หลักสูตรและการเรียนรู้	 ดำาเนินการอบรม	การประเมินผล

การเรียนรู้	 และการจัดทำารายงานการดำาเนินโครงการฯ	 

(ดังภาพที่	1)
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	 	 2.2	 จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอาย	ุ420	ชั่วโมง	รุ่นที่	2	

เมือ่วันที	่13	มกราคม	ถึง	25	กันยายน	2563	ณ	ตำาบลแมม่อก	 

อำาเภอเถิน	จงัหวัดลำาปาง	มผีูเ้ขา้รว่ม	30	คน	เป็นความร่วมมอื 

กับวิสาหกิจชุมชน	 ชมรมแม่มอกลั่นล้าอีโคโนมี	 โดยมี 

ผลลัพธ์ทำาให้คนในชุมชนมีอาชีพเป็นนักบริบาล	คุณภาพ

ชีวิตของนักบริบาลและครอบครัวดีขึ้น	 เกิดวิสาหกิจชุมชน	

โครงการฯ	ทำางานร่วมกับเครือข่าย	 หน่วยงานสาธารณสุข

ในพื้นที่	4	แห่ง	คือ	โรงพยาบาลแวนเซ็นต์วูร์ด	โรงพยาบาล

มะเร็งลำาปาง	 โรงพยาบาลเวชชารักษ์	 และศูนย์พัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	จังหวัดลำาปาง	ซึ่งหลักสูตรฯ	ได้

บูรณาการการทำางานร่วมกับเครือข่าย	สร้างความเข้มแข็ง

และเป็น	Module	ต้นแบบ	(ดังภาพที่	2)

	 	 2.3	 หลกัสตูรการพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางสขุภาพ 

ให้ เ ป็นผู้นำาสุขภาพในการดูแลผู้มีภาวะสมองเ ส่ือม	 

เขตบริการสุขภาพ	 กรุงเทพมหานคร	 ภายใต้โครงการ

พัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร	 

(Comprehensive	 	Dementia	Care:	CDC)	 เป็นโครงการ	

รว่มกับสถาบนัเวชศาสตรส์มเดจ็พระสงัฆราชญาณสังวรเพ่ือ 

ผู้สูงอายุ	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	และสมาคมผู้ดูแล 

ผู้ป่วยสมองเสื่อม	สร้างระบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม 

ทั่วประเทศครอบคลุม	 12	 เขตพ้ืนที่	 และกรุงเทพมหานคร	 

โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ช่วยสนับสนุน 

ด้านการจดัอบรม	เพ่ือการพัฒนาศกัยภาพและทกัษะการดแูล

ใหกั้บบคุลากรสุขภาพ	(แพทย์	พยาบาล	และสหสาขาวิชาชพี) 

เขตกรุงเทพฯ		4		สถาบนั		โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	ศนูย์บรกิาร 

สุขภาพ	 67,	 48,	 40	 จำานวน	 34	 คน	 เมื่อวันท่ี	 10 -18	 

กันยายน	2563	(ดังภาพที่	3)

ภาพที่ 1 กิจกรรมหลักสูตรการจัดกิจกรรม 
กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า  

คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองผู้สูงอายุ
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
 1. ด้านการบริหารและอำานวยการ

	 	 1.1	 การก่อสร้างศูนย์ฯ	โดยบริษัท	เค	พี	วาย	ดีเวลลอป- 

เมนท์	จำากัด	เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างศูนย์ฯ	ระยะที่	2		คาดว่าจะ

เริม่ดำาเนนิการไดก้ลางป	ี2564	มรีะยะเวลาก่อสรา้ง	24	เดอืน	

	 	 1.2	 การดำาเนินโครงการท่ีพักอาศัยผู้สูงอายุ	 รามาฯ	 -

ธนารักษ์	 โดยบริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำากัด	 เป็น

ผู้พัฒนาและบริหารโครงการฯ	 จะเริ่มการก่อสร้างเดือน

เมษายน	2564	คาดว่าแล้วเสร็จปลายปี	 2565	และจัดทำา

เกณฑ์การคัดกรองสุขภาพและร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์

ครอบครัวดำาเนินการคัดกรองสุขภาพผู้จองสิทธ์ิพักอาศัย 

ในโครงการฯ	ก่อนทำาสัญญาจองสิทธิ์

	 	 1.3	 การดำาเนินโครงการสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบด	ี

(Ramathibodi	 Nursing	 Home)	 คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีจะดำาเนินโครงการสถานบริบาล 

ผู้สูงอายุรามาธิบดีขึ้นบนที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ	10	ไร่	 

จะจัดตั้งคณะกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการ 

บริหารสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดีกำากับดูแล	 และ 

คณะกรรมการกำาหนดขอบเขตงานออกแบบก่อสร้าง

วัตถุประสงค์เพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงซับซ้อน	 โดย

ทีมสหสาขาวิชาชีพ	ทั้งแพทย์	พยาบาล	นักกายภาพบำาบัด	

นักโภชนาการ	และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุตลอด	

24	ชั่วโมง

 2. ด้านการบริการวิชาการ	ดังนี้

  2.1	 ร่วมงานวิจัยการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ	 

420	 ชั่วโมง	 แบบ	Online	 (จังหวัดน่าน)	 รุ่นท่ี	 1	 (แหล่ง 

งบประมาณ	งานวิจัยจุฬาภรณ์)

ภาพที่ 2 กิจกรรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง 
รุ่นที่ 2

ภาพที่ 3 กิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ทางสุขภาพให้เป็นผู้นำาสุขภาพ 
ในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม

	 	 2.2	 หลักสูตรการจัดกิจกรรม	 กศน.	 ป้องกันภาวะ 

ซึมเศร้า	คงสมรรถนะทางกาย	จิต	สมองผู้สูงอายุ	รุ่นที่	2,	3	

(Online)	1	(แหล่งงบประมาณ	กศน.)

	 	 2.3	 พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ	 420	 ชั่วโมง	

เตรียมจัดอบรมที่บางพลี

 3. ด้านการวิจัย		มีบทบาทในการเป็นผู้ประสานงานการผลิต 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุร่วมกับสาขาวิชาเวชศาสตร ์

ผู้สูงอายุ	ภาควิชาอายุรศาสตร์	ดังนี้

	 	 3.1	 โครงการวิจัยเทคโนโลยี	 5G	 เพ่ือสุขภาวะของ

คนไทย	 โดยมีกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์

สาธารณะเป็นผู้ให้ทุน	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา 

ข้อเสนอ

	 	 3.2	 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะสมองเสื่อมตามบริบทประเทศไทยในพหุพื้นที่	 โดย

รับทุนจากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ	ขณะนี้โครงการได้รับ

พิจารณาให้ทุนแล้วและอยู่ระหว่างเตรียมเริ่มดำาเนินการ

	 	 3.3	 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนหลายแห่งใน

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอายุ	 ด้วยความสนับสนุนจาก 

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์	

 4. ด้านระบบการบริการ	ร่วมให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก

ในคลินิกผู้สูงอายุ	 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว	ภาควิชา

อายุรศาสตร์	และคลินิกความจำา	(คลินิกสหสาขาวิชา)	
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 มีวิสัยทัศน์เป็นศูนย์การแพทย์แบบ	 Ambulatory	 (ไม่มี

บริการฉุกเฉินและผู้ป่วยใน)	 ให้บริการด้านการดูแลรักษา

สุขภาพ	 การป้องกันโรค	 และรักษาโรคเฉพาะทางด้วย

มาตรฐานระดับสากล	 โดยเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ

แบบพิเศษ	 เพ่ือสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างย่ังยืน	 โดยมี 

รายได้กลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

เพ่ือนำาไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัย	 เพ่ือคง

ความเป็นเลิศทางด้านการสร้างแพทย์และพยาบาล	รวมทั้ง

ทำางานวิจัยและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำาเนินงาน
	 กำาหนดเกณฑ์การประกวดแนวความคิดการออกแบบ	

เพ่ือให้ได้อาคารท่ีทันสมัย	 มีประสิทธิภาพ	และคุ้มค่าการ

ลงทุน	คณะฯ	จึงร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม	ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	จัดประกวดการออกแบบแนวความคิด	 โดยแบ่ง

เป็น	2	ประเภท	ได้แก่	ประเภทวิชาชีพสถาปนิก	และประเภท

นสิตินกัศกึษา	มข้ีอกำาหนดและสิง่ท่ีคาดหวงัโดยสงัเขป		ดงันี้

 1. วัตถุประสงค์การก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ

  1.1	 เพ่ือให้บริการการสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริม

ป้องกันโรค  การตรวจสุขภาพเพ่ือค้นหาและป้องกันความ

ผดิปกตขิองรา่งกายต้ังแต่ระยะแรก	รวมท้ังการสรา้งตน้แบบ

ของการดแูลสขุภาพ และการให้บรกิารในลกัษณะผูป้ว่ยนอก

เฉพาะทาง (Specialist)  ไมใ่ห้บรกิารรกัษาแบบภาวะฉกุเฉนิ 

	 	 1.2	 เพ่ือให้ได้อาคารและเตรียมสิ่งอำานวยความ

สะดวกพ้ืนฐานทางด้านการแพทย์ท่ีรองรับความก้าวหน้า

ในอนาคต  (A	state-of-the-art	medical	 facility	 that	was	

designed	 to	 evolve	 with	 future	 advancements	 in	 

healthcare) 

 2. ขอ้กำาหนดพืน้ฐานในการออกแบบศูนยก์ารแพทยฯ์ 

  2.1	 ออกแบบการก่อสร้างอาคารด้วยความคิด

สร้างสรรค์	 เพ่ือก่อให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะตัวท่ีโดดเด่น	 

โครงการศูนย์การแพทย์
รามาธิบดีศรีอยุธยา

โดยเฉพาะอย่างย่ิงประโยชน์ใช้สอยและสถาปัตยกรรมภายใน	 

และสะท้อนถึงความเป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล 

	 	 2.2 อาคารท่ีทันสมัยนำาเทคโนโลยีมาใช้อย่างฉลาด	 

ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างและใช้งานอาคาร	 รวมท้ัง

คำานึงถึงความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยยุคนี้ 	 

(Tech-smart	and	progressive,	the	building	responds	to	

the	needs	of	its	modern-day	patients) 

	 	 2.3	เป็นอาคารประหยัดพลังงาน			เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 

และง่ายต่อการดูแลรักษาระบบต่าง	ๆ 	การทำาความสะอาด	 

ความปลอดภัย	 (Safety	&	Security)	 และการป้องกันโรค

ติดต่อ	(Infection	Control) 

	 	 2.4	 ออกแบบอาคารบนพ้ืนท่ีท้ังสองแปลง	โดยคำานึงว่า

ในอนาคตสามารถแบ่งแยกอาคารตามพ้ืนท่ีแต่ละแปลงได้ 

โดยพัฒนาพ้ืนที่ด้านกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 

มีความคุ้มค่าในการลงทุน  เนื่องจากท่ีดินแบ่งเป็น	 2	 ส่วน	 

โดยแปลงท่ี	1	เปน็กรรมสิทธ์ิของมลูนธิิรามาธิบด	ีและแปลงที	่2 

เป็นพ้ืนท่ีเช่าจากสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 

ซึ่งมีสัญญาเช่า	30	ปี

	 	 2.5	 เป็นไปตามมาตรฐาน  JCI	 (Joint	Commission	

International) 

	 	 2.6	 พ้ืนท่ีใช้สอยสามารถปรับเปลี่ยน	 ยืดหยุ่นได้ 

ในอนาคต	 เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานใน  5 ปี	

โดยมีเป้าหมายผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า  2,500	 คนต่อวัน	 

(ผู้ป่วย	 2,000	 คน	 และบุคลากร	 500	 คน)  เวลาทำาการ

ประมาณ	 12 -14	 ชั่วโมงต่อวัน	 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ 

ให้บริการสุขภาพ 
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ภาคผนวก
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	 พ.ศ.	 2507	 รัฐบาล

ได้ วางนโยบายหลักใน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่ 	 1	

ระยะที	่2	พ.ศ.	2507	-	2509	

ให้มีการผลิตแพทย์และ

พยาบาลเพ่ิม	 เมื่อวันที่	 25	

มิถุนายน	 2508	 พระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานนามว่า 

“คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี”	 และ 

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2508	ต่อมาเมื่อ 

วันท่ี	 30	 ธันวาคม	 2508	 ได้เสด็จพระราชดำาเนิน 

มาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก 

และทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลรามาธิบดี	อย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	

3	พฤษภาคม	2512	เวลา	15.00	น.	

	 ในช่ วงการ ก่อตั้ ง 	 พ .ศ .	 2508	 - 	 2512	 

ศ.	นพ.ชัชวาล	โอสถานนท์	อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหิดล	 ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาการคณบดี	 

ต่อมาเมื่อ	พ.ศ.	 2512	สภามหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้

แตง่ตัง้ให	้ศ. นพ.อารี	วลัยะเสว	ีดำารงตำาแหนง่คณบดี

ท่านแรก	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นคณะแพทยศาสตร์  

ลำาดับที่สี่ของประเทศไทย	มีพันธกิจหลักในด้านการ

ผลติบณัฑิตทางการแพทย์และการพยาบาล	ฝกึอบรม

ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง	 ๆ	 และให้การรักษาพยาบาล	

ตลอดจนการสรา้งสรรคง์านวิจยั	จนไดร้บัการยอมรบั

ว่าเป็นผู้นำาในระดับประเทศและภูมิภาค	 ผลงาน

วิจัยหลายเร่ืองได้นำาไปใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

ของประเทศ	 ผลงานทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ	 

มีความโดดเด่นจนได้รับการยอมรับโดยท่ัวไปว่าเป็น

คณะแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพชั้นนำา

ประวัติความเป็นมา
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	 ต่อมาคณะฯ	 ดำาเนินการจัด ต้ังสถาบันการแพทย์  

จักรีนฤบดินทร์ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 

บรมนาถบพิตร	 ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ

ขนาดใหญ่	 ระดับโรงเรียนแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการ	

เพ่ือให้การดูแลรักษาประชาชนท้ังในพ้ืนที่และประชาชน

ท่ีประกอบอาชีพอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน	 รวมท้ังประชาชนใน

จังหวัดชายฝั่งตะวันออก	 ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อสถาบัน

การแพทย์จกัรนีฤบดินทร	์อนัเปน็สรอ้ยพระนามของพระองค	์

โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนิน 

มาทรงประกอบพิธีวางศลิาฤกษ	์เมือ่วนัที	่19	กันยายน	2555	 

และเปน็ประธานในพิธีเปดิสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร	์

เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2560

ขนาดพื้นที่

	 เมื่อเร่ิมก่อตั้งมีพ้ืนที่	 37	 ไร่	 3	 งาน	 90	ตารางวา	ต่อมา 

ได้มีการแลกเปลี่ยนท่ีดินในซอยลาดพร้าว	 71	 บริจาค

โดยท่านผู้หญิงยสวดี	 บูรณะสัมฤทธิ  อัมพรไพศาล	 กับ

ที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์	 จำานวน	 3	 ไร่ 	 2	 งาน	 

เพ่ือก่อสร้างอาคารสวัสดิการและวิจัย	 	 ในปี	 2548	คณะฯ	

ได้ทราบว่าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพัก 

เด็กและครอบครัว	 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกตึกชัยประสบ

ปญัหาความแออดัและกำาลงัหาสถานทีใ่หมท่ีเ่หมาะสมกว่า	 

คณะฯ	จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยให้การ 

สนับสนุนเงินทุนก่อสร้างอาคารในสถานสงเคราะห์ที่ 	 

อำาเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 และขอสิทธ์ิเช่าพ้ืนท่ี 

บนเนือ้ที	่	7	ไร่		2	งาน		99.86	ตารางวา		เพ่ือสร้างอาคารสมเดจ็ 

พระเทพรัตน์	 และในปี	 2553	 คณะฯ	 ได้รับมอบท่ีดิน	 ซึ่ง 

เป็นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์	 ตั้งอยู่ตำาบลบางปลา	 

อำาเภอบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 291	 ไร่	 3	 งาน 

81	ตารางวา	และคุณหญิงกานดา	 เตชะไพบูลย์	 ได้บริจาค

ที่ดิน	 27	 ไร่	 2	 ตารางวา	 เพ่ือสมทบเพ่ิมเติมเพ่ือก่อสร้าง

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์



132 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สภาอาจารย์รามาธิบดี

	 มีบทบาทหน้าท่ีในการเสนอแนะและให้คำาปรึกษาต่อ

คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 

รามาธิบดี	อีกท้ังมีหน้าท่ีส่งเสริมคุณธรรม			จริยธรรม			จรรยาบรรณ	 

และผดุงเกียรติของคณาจารย์	 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 

ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับคณาจารย์และระหว่าง

คณาจารย์ด้วยกัน	 รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น	 ๆ	ตามท่ีคณบดี

มอบหมาย	โดยในปี	2563	อยู่ในช่วงการดำารงตำาแหน่งของ

กรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดีชุดที่	24	

ผลการดำาเนินงาน
 1. การเสนอชื่ออาจารย์แพทย์เพ่ือรับรางวัลจาก 

องค์กรต่าง ๆ	 สภาอาจารย์รามาธิบดีมีความมุ่งมั่นใน 

การสรรหาและเสนอชื่ออาจารย์แพทย์เพ่ือรับรางวัล

จากองค์กรต่าง	 ๆ	 อย่างสมำ่าเสมอ	 เพ่ือเป็นการส่งเสริม 

และสนับสนุนอาจารย์แพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม	

จริยธรรม	และจรรยาบรรณ	ทั้งทางด้านการเรียนการสอน	

และทางดา้นการแพทย์	ซึง่ในป	ี2563	สภาอาจารย์รามาธิบดี

ได้ทำาการสรรหาและเสนอแพทย์เพ่ือรับรางวัลจากองค์กร

ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 1.1	 เสนอชื่ออาจารย์แพทย์ต่อแพทยสภา	 เพ่ือมอบ

โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์	ประจำาปี	 2563	 ได้แก่	 

รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์	 สิทธิชาญบัญชา	ภาควิชาเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน

	 	 1.2	 เสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์

มหาวิทยาลยัมหดิล	ประจำาป	ี2563	ได้แก่	ศ.พญ.อรณุวรรณ	

พฤทธิพันธุ์	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 2. การจัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม	 สภาอาจารย์

รามาธิบดีได้จัดทำาโครงการรณรงค์ต่าง	 ๆ	 เพ่ือเสริมสร้าง

วัฒนธรรมท่ีดีในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

โดยในปีน้ี	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการร่วมกันรักษา

สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ	 สภาอาจารย์รามาธิบดี

จึงให้การสนับสนุนตู้สำาหรับเทเศษอาหารให้กับหน่วยงาน 

อาชีวอนามัย	 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือติดต้ัง

บริเวณศูนย์อาหารรามาพาวิลเลียนและจัดทำาโปสเตอร์เพ่ือ

เปน็การรณรงคแ์ละสง่เสรมิการแยกขยะทีถู่กวิธี	(ดังภาพที	่1)

3. มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เน่ืองจาก	 

การแพรร่ะบาดของไวรสั			COVID-19			ทำาให้มผีูไ้ดร้บัผลกระทบ

ทัว่โลกเปน็จำานวนมาก	รวมถึงนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบด	ีสภาอาจารย์รามาธบิดไีดร้บัทราบถึง

ปัญหาดังกล่าว	จึงมอบทุนจากกองทุนมุฑิตาจิตต์	 โดยสภา

อาจารย์รามาธิบดี	 เพ่ือเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือให้

กับนักศกึษาภาควิชาเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ	ภาควิชาวิทยาศาสตร ์

สือ่ความหมายและความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย	และ

โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบด	ีทนุละ	5,000	บาท	จำานวน	26	ทนุ	 

(ดังภาพที่	2)

ภาพที่ 1 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
	 1.	จดัทำาโครงการรณรงค์เสรมิสรา้งคุณธรรมและจริยธรรม 

ต่อบุคลากรภายในคณะฯ	 รวมถึงส่งเสริมการรักษา 

สิ่งแวดล้อม

	 2. มุง่มัน่	สง่เสรมิ	สนับสนุน	และผดุงเกยีรติของคณาจารย์	

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ

คณาจารย์	และระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน

ภาพที่ 2 มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

	 3.	ปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ที่ ได้ รับมอบหมาย

จากคณบดีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำาเร็จตาม 

เป้าหมาย

		 4.	สนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหา	
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	 ให้บรกิารขอ้มลูทางดา้นประวัตแิละพัฒนาการของคณะฯ	

เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์	 

การพยาบาล	และการสาธารณสุขของไทย	ประวัติศาสตร์

สังคมและวัฒนธรรมไทย	มีส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร

และหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะฯ	

ผลการดำาเนินงาน 
	 1.	พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ	โดยเพิ่มเติม 

ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์และ 

สื่อผสมมัลติมีเดีย	เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้	

	 2.	จัดทำาฐานข้อมูลโครงการหอจดหมายเหตุภาพถ่าย	

ประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำาคัญของคณะฯ	 เพ่ือบันทึกเป็น

ภาพจดหมายเหตุของคณะฯ	จำานวน	1,188	ภาพ	

	 3.	จัดทำาฐานข้อมูลโครงการหอจดหมายเหตุภาพถ่าย 

การก่อสรา้งสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดินทร	์โดยใชภ้าพถ่าย 

จากฐานข้อมูลดังกล่าวในการรายงานความก้าวหน้าของ 

โครงการฯ	 ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ	 จำานวน	 

200	ภาพ	

	 4.	จดันทิรรศการพิเศษและนิทรรศการเน่ืองในโอกาสตา่ง		ๆ 	 

จำานวน	3	เรื่อง	

	 5.	จัดทำาโครงการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์และเอกสาร	

จดหมายเหตุรามาธิบดี	จำานวน	200	รายการ

	 6.	จดัทำาโครงการรวบรวมหนงัสอืทีเ่ก่ียวกับประวตัศิาสตร์

ของคณะฯ	จำานวน	150	เล่ม	

	 7.	ให้บริการบรรยายและนำาชมส่วนจัดแสดงภายใน 

หอจดหมายเหตุฯ	ทั้งหมด	10	ครั้ง	จำานวน	170	คน		

	 8.	ให้บริการข้อมูลท่ีเก่ียวกับประวัติและพัฒนาการของ

คณะฯ	จำานวน	15	ครั้ง	

	 9.	การพัฒนาบุคลากรหอจดหมายเหตุฯ	

	 	 9.1	 เข้าร่วมฝึกอบรม/เสวนา/ฟังบรรยาย	2	ครั้ง	

	 	 9.2	 การศึกษาดูงาน	2	ครั้ง	

	 10.	 เข้าร่วมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์สโมสร	 มหาวิทยาลัย

มหดิล	ตามโครงการพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือสนอง	 

แผนพัฒนายุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 11.	 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย	ซึ่งเป็น	

องค์กรวิชาชีพทางด้านพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทย

	 12.	 จัดทำาโครงการประวัติศาสตร์คำาบอกเล่า	 (Oral	 

History)	2	ครั้ง

หอจดหมายเหตุ 
และพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
	 1.	นำา	VOC	(Voice	of	Customer)	มาใชใ้นการหาแนวทาง

ในการปรับปรุงเว็บไซต์	 และพัฒนาการให้บริการ	 เช่น	 

มีการกำาหนดมาตรฐานการให้บริการ	 และการทำางานของ 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยหอจดหมายเหตุฯ

	 2.	ปรับปรุงการจัดแสดงภายในส่วนจัดแสดงของ	 

หอจดหมายเหตุฯ	เพ่ือสร้างเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

และปรับปรุง	hall	of	fame	ให้มีความเป็นปัจจุบัน

	 3.	จดักิจกรรมศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ภายในประเทศ	 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ	 ความรู้	 ประสบการณ์

และนำามาประยุกต์ใช้ในการทำางานด้านจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑ์ต่อไป	

	 4.	ดำาเนินกิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้ังในระดับนานาชาติ 

และระดับประเทศ	 เช่น	 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย	Museum	

เป็นต้น	

	 5.	จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการตามโอกาสสำาคัญ	

ต่าง	ๆ	ของคณะฯ

	 6.	มีการกำาหนดมาตรฐานการให้บริการและการทำางาน

	 7.	จัดตั้งคณะกรรมการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

รามาธิบดี	 เพ่ือรวบรวมเอกสารและวัตถุท่ีทรงคุณค่า 

รวมท้ังผลงานท่ีโดดเดน่ของ	อาจารย์แพทย	์อาจารย์พยาบาล	

บุคลากร	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 1 ศ. นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร บริจาครางวัล 
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เพื่อให้หอจดหมายเหตุฯ   

เก็บเป็นประวัติศาสตร์คณะฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 3 นิทรรศการ 55 ปี รามาธิบดี : ที่เราภูมิใจ

ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563

ภาพที่ 2 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจากประเทศญี่ปุ่น  
มาดูงานที่ส่วนแสดงหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์  

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

ภาพที่ 4 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สุขุโม 

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
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สำาคัญในการต่อสู้และรับมือกับโรคดังกล่าว	จึงต้องรวบรวม

และระดมท้ังกำาลังเจ้าหน้าที่	 และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ที่จำาเป็นต่อการให้การรักษาผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำานวนมาก	

มลูนิธิรามาธิบดฯี	จงึเปน็สือ่กลางหลกัในการประชาสมัพันธ์ 

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาท่ัวประเทศ	 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน	

“โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคโควิด	 19”	 เพ่ือให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในการรับมือและต่อสู้

กับโรคร้ายดังกล่าว	โดยได้รับการตอบรับและสนับสนุนจาก

ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำานวนมาก		รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ

ด้านทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษารามาธิบดีที่ครอบครัว 

ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้ด้วย		

 2. การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล ผ่านการ

ดำาเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเครือข่าย

	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ได้ขยายความช่วยเหลือและการ

สนบัสนุนไปสูช่มุชนทอ้งถ่ินท่ีอยู่หา่งไกล	ผ่านการดำาเนินงาน

ของโรงพยาบาลชมุชนทีเ่ปน็เครอืขา่ยของคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงพยาบาลอุ้มผาง	 

จังหวัดตาก		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จังหวัดเลย	 

โรงพยาบาลนำ้าพอง	 และโรงพยาบาลอุบลรัตน์	 จังหวัด

ขอนแก่น		ซึง่เปน็โรงพยาบาลชมุชนต้นแบบ	และโรงพยาบาล

ชมุชนทีส่นใจจะพัฒนาเปน็โรงพยาบาลตน้แบบอกี		19				แห่ง			ซึง่ 

ทุกโรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับฐานรากอันเป็น

จุดยุทธศาสตร์สำาคัญในการช่วยเหลือชุมชนและประชาชน

ที่มิได้ครอบคลุมเพียงแค่ด้านสุขภาพ	 แต่ยังดูแลไปถึง 

การดำารงชีวิต	 และการสร้างอาชีพการเสริมความมั่นคง

ของครอบครัว	 อันนำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน		

ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	

ท่ีสอดคล้องกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมี

ความแตกต่างกันด้วย

ผู้บริจาค 92,354 รายยอดบริจาค 483,290,756.80 บาท

ภาพที่ 1 ยอดเงินบริจาคและจำานวนผู้บริจาค สมทบทุนโครงการป้องกัน

และช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (มีนาคม - ตุลาคม 2563)

พันธกิจ 

“ศูนย์กลางการระดมทุน 
เพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	ให้คนไทย 

มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน ์

“มูลนิธิเพื่อสุขภาพที่ดี	 

หนึ่งในใจของคนไทย”

มูลนิธิรามาธิบดีฯ  

	 มูลนิธิรามาธิบดี	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระกนิิษฐา 

ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	 ดำาเนินงานตามพันธกิจหลักภายใต้ปรัชญา	 

“คำาว่าให้…ไม่สิ้นสุด”	 เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานของ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 อันก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมที่เห็นผลจริง	 ผ่านกระบวนการ 

ที่โปร่งใสและถูกต้อง

ผลการดำาเนินงาน 

	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ยังคงดำาเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและ

ตั้งใจจริงในการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	ในทุกพันธกิจ	โดยสามารถนำาเงินบริจาคจากการ

ระดมทุนต่าง	 ๆ	 ไปบริหารจัดการจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ส่วนรวมและการสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

โดยแท้จริง	 รวมทั้งตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากร

บคุคลของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด	ีตลอดจน 

ผู้ป่วยและผู้มารับบริการต่าง	ๆ		

 1. การดำาเนินงานในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  

	 ช่วงเดือนมีนาคม	 2563	 ประเทศไทยต้องเผชิญกับ

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา	 2019		

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแกนนำาหลัก
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 	 3.1	 ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย	 จัดงานแถลงข่าว

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานจิตอาสา	 CPR		

เฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก	 เพ่ือเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อ

ชุดอุปกรณ์สอนกู้ชีพ	 เพ่ือส่งมอบให้แก่หน่วยงานจิตอาสา 

ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดท่ัวประเทศ	เม่ือวันท่ี	20	กุมภาพันธ์	2563	 

ณ	อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ภาพที่ 2 รายรับจากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ และยอดเงินสนับสนุน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 3 ยอดบริจาคผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากการระดมทุน
ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

	 	 3.2	 โครงการ	Power		of		Giving		ปทีี	่6	ร่วมกับดไีซเนอร	์

14	แบรนด์แฟชั่นชั้นนำา	พร้อมคอนเซ็ปต์	Giving	&	Sharing	

หรือ	คำาว่าให้...ไม่สิ้นสุด	ไลฟ์สไตล์แบบ	New	Normal

ล้า
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รายรับจากการระดมทุน ยอดเงินสนับสนุนคณะฯ ยอดเงินสนับสนุนเครื่องมือการแพทย์
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 3. กิจกรรมพิเศษโดยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
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	 	 3.3		โครงการ			Giving	and		Happiness		ปท่ีี	5		ไดร้บัเกียรติ

จาก	4	 ศิลปินจิตอาสา	 เป็นผู้ออกแบบลวดลายของท่ีระลึก 

การกุศล	นำาโดย		“ครูโต”		ม.ล.จิราธร	จิรประวัติ		“ครูปาน”		 

สมนึก	คลงันอก และสองพ่ีนอ้งนักสรา้งสรรค ์		“แปง้”		ภัทรดีา	- 

“นวล”	นวลตอง	ประสานทอง	

	 	 3.4	 โครงการแต้มต่อชีวิต	 ชวนสมาชิกบัตรเครดิต 

กรุงศรีและกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์	โดย	กรุงศรี	คอนซูมเมอร์

	 	 3.5	 โครงการ	SKY	22nd	Birthday	Charity	โดยคุณสกาย-

วงศ์รวี	นทีธร	นักแสดงจากค่ายนาดาวบางกอกพร้อมครอบครัว

	 	 3.6	โครงการให ้หัวใจแทนนำ้าตา	 การเปลี่ยนกรอบ 

โปรไฟล์เฟซบุ ๊กเป็นภาพหัวใจ	 Infinity	 Heart	 พร ้อมติด

แฮชแท็ก	 #ให้หัวใจแทนนำ้าตา	 และ	 #JDCENTRAL for 

RAMA	โดย	JD	CENTRAL

	 	 3.7	 โครงการ	Fight	for	Doctor	โดย	บรษิทั	กรงุไทย-แอกซา่	 

ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	
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	 	 3.8	 โครงการจัดทำาใบปลิว	

ใช้ความรู้สู้ โควิด	 ฝ่าวิกฤตไป

ด้วยกัน	 โดย	บริษัท	 ไทยปริ้นติ้ง	

เซ็นเตอร์	จำากัด

	 	 3.9	 โครงการขา้วตราไก่แจ	้

โควิด	ไม่โคม่า	โดย	บริษัท	สุนทร

ธัญทรัพย์	จำากัด

 4. การเปิดช่องทางการบริจาคเงินและจำาหน่ายของที่ระลึกใหม่

	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้มีจิตศรัทธาท่ัวทั้งประเทศในการให้บริการช่องทางบริจาคเงินด้วย

ข้อความตอบรับอัตโนมัติ	 (USSD)	ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พันธมิตร	 ได้แก่	True	DTAC	AIS	CAT	และ	TOT		

โดยการกด	*948*1111*100#	1	ครั้ง	เท่ากับบริจาค	100	บาท	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2563	-	30	เมษายน	2564		

	 นอกจากนี้	ได้ร่วมมือกับซูเปอร์แอปชั้นนำา	ได้แก่	Grab	Thailand,	JD	Central,	Lazada	และ	Shopee	เปิดช่องทางบริจาค

บนแอปพลิเคชัน	 เพ่ือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้และยับย้ังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19	ซึ่งได้รับการ 

ตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วทั้งประเทศ
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 5. ของที่ระลึกชุดพิเศษ

	 	 5.1  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ		สยามบรมราชกุมารี	 

พระราชทานลายภาพวาดฝีพระหัตถ์	 

รูปหัวใจบนปีกผีเสื้อ	 “Wing	 of	 Heart”	

สำาหรับนำาไปจัดทำาของที่ระลึกจำาหน่าย	 

ในการจัดหาทุนให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ	

เพื่อนำารายได้สมทบทุนเข้าโครงการต่าง	ๆ

	 	 5.2		ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้

ลายภาพวาดของอาจารย์ถวัลย์	 ดัชนี	 

ศิลปนิแหง่ชาต	ิสาขาทัศนศิลป	์(จติรกรรม)	

เพ่ือจัดทำาของท่ีระลึกการกุศลคอลเล็กชัน	

สื บศิ ลป์ ส ร้ า ง ส ร รค์ 	 แบ่ ง ปั นนำ้ า ใ จ	 

มูลนิธิรามาธิบดีฯ	x	ถวัลย์	ดัชนี	และได้รับ 

ความสนใจและการสนับสนุนจากประชาชน 

เป็นจำานวนมาก

  5.3		ผลิตคอลเล็กชัน	 Snoopy	 x	 

@ramafoundation	 ประกอบด้วย	 เส้ือ	

กระเป๋า	สมุด	กล่องข้าว	แก้วเก็บอุณหภูมิ	

และอื่น	 ๆ	 เพ่ือให้ผู้บริจาคสามารถนำาไป

เป็นของขวัญปีใหม่ได้อีกด้วย

แผนการดำาเนินการ ปีงบประมาณ 2564
	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างต่อเนื่องในทุกพันธกิจ	 

โดยไดเ้ตรยีมแผนงานการประชาสมัพันธ์เพ่ือระดมทุนสนับสนุนท้ังในส่วนการก่อสรา้ง	การพัฒนาปรบัปรุงพ้ืนที	่และการบรหิาร 

จัดการด้านต่าง	 ๆ	 ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษารามาธิบดีในทุกหลักสูตรทุกชั้นปี	และการขยาย 

ความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนที่ห่างไกลผ่านโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชนต่อไป
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บริษัท อาร์เอฟเอส จำากัด (RFS)

	 จัดตั้งขึ้นเพ่ือยกระดับงานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล	

(HFM	:	Health	care	Facilities	Management)	และตอบสนอง	 

Strategic	 Position	 ของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทาง 

การแพทย์ของภมูภิาค	(Medical	Hub)	RFS	มุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนา

ระบบการบริการด้าน	HFM	ให้มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งสร้าง

องค์ความรู้และร่วมผลิตบุคลากรที่เก่ียวข้องให้ทันกับความ

ก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาลและความเชี่ยวชาญทาง 

การแพทย์ของประเทศ	ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	

โดยมีวิสัยทัศน์	 คือ	 “เป็นผู้นำาด้านการจัดการและเป็น 

ต้นแบบของประเทศในด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล 

ตามมาตรฐานสากล”

	 บริษัทฯ	 เริ่มต้นให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล

แบบบูรณาการ	(IHFM	:	Integration	Health	care	Facilities	

Management)	 เป็น	Hospital	 Facilities	Management	

ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 (SDMC)	 ท่ีเปิด 

ดำาเนินการในปีเดียวกัน	 จากนั้นในปี	 2557	 ได้ขยายบริการ 

การจัดการเครื่องมือแพทย์ไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี	

(RAMA)	 และศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ	 (QSMC)	 ในปลายปี	 

2560	 RFS	 ได้ขยายบริการไปยังสถาบันการแพทย์จักรี 

นฤบดินทร์	(CNMI)		

พันธกิจของอาร์เอฟเอส 

บริการหลักของอาร์เอฟเอส (Services)

ผลการดำาเนินงาน
	 1.	การให้บริการด้านส่ิงสนับสนุนโรงพยาบาลแก่โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ของคณะฯ	เพิ่มมากขึ้นตามลำาดับ

โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ RFS ให้บริการ ณ ปี พ.ศ. 2563

โรงพยาบาล
และศูนย์
การแพทย์

ปีที่เริ่มให้
บริการ

การบริการ
ของ RFS

พื้นที่
ที่ RFS 
ดูแล

เครื่องมือแพทย์และก๊าซทางการแพทย์

จำานวนทั้งหมดของคณะฯ RFS ดูแล 
(% ของจำานวนทั้งหมดของคณะฯ)

จำานวนเครื่อง มูลค่า (ลบ.) จำานวนเครื่อง มูลค่า (ลบ.)

SDMC 2554 IHFM 99,553 7,944 2,119 7,944	(100%) 2,119	(100%)

RAMA 2556 BEM* 0 11,833 2,757 5,574	(47%) 2,422	(88%)

QSMC 2557 BEM* 0 2,370 895 1,509	(64%) 743	(83%)

RA-CNMI 2561 IHFM 218,825 8,013 1,476 8,013	(100%) 1,476	(100%)

รวม 318,378 30,160 7,247 23,040 (76%) 6,760 (93%)

*	การบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์บางส่วน, IHFM การบริการด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลแบบบูรณาการทั้งหมด
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	 2.	 ด้าน	 Hospital	 Facilities	Management	 	 บริษัทฯ	 

สามารถดำาเนินงานได้ตามพันธกิจ	บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

แผนกลยุทธ์และวิสยัทัศน์ขององค์กร	โดยมผีลการดำาเนนิงาน 

ตามตัวชี้วัดขององค์กรที่	 84%	 ตามมิติชี้วัดด้านต่าง	 ๆ	 

และมีผลงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ	ดังนี้

ภาพที่ 1 ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร

  2561 2562 2563

พื้นที่ให้บริการ 1)	RAMA	
(BEM) 
2)	SDMC 
3)	QSMC	
(BEM) 
4)	CNMI	
Hospital

1)	RAMA	
(BEM) 
2)	SDMC 
3)	QSMC	
(BEM) 
4)	CNMI	
Hospital

1)	RAMA	
(BEM) 
2)	SDMC 
3)	QSMC	
(BEM) 
4)	CNMI	
Hospital 
5)	CNMI	
Institute

จำานวนงาน 
-	ENG 
-	HOS 
-	LOG

742,201 
54,674 
39,372 
648,155

1,095,712 
76,787 
42,680 
976,245

1,399,752 
247,138 
48,629 

1,103,985

Manpower 482 568 649

ภาพที่ 2 การเติบโตและการขยายบริการ

ผลงานเด่น
 1. ด้านการขยายงานรองรับบริการของคณะฯ

	 	 1.1		สนับสนุนการปรับปรุงระบบอาคาร	 และการให้

บริการเพื่อรองรับผู้ป่วย	COVID-19

	 	 1.2		สนับสนุนและร่วมทดสอบระบบอาคาร	Pre-Clinic	

เพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งาน

 2. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการและคุณภาพ 

การให้บริการ

	 	 2.1	 โครงการปรับปรุงข้ันตอนและมาตรฐานการปฏบิติั

งาน	(SOP)	เพื่อให้มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลมากขึ้น

	 	 2.2	 เพ่ิมช่องทางการร้องขอรับบริการจากลูกค้าผ่าน	

Line	group

	 	 2.3	 เพิ่มระบบติดตามงานผ่าน	Service	Center	และ

รายงานความคืบหน้างานให้กับลูกค้าทันที	

 3. ด้านแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี	 มี

การนำา	TQA	เข้ามาใช้ในการดำาเนินงานและถ่ายทอดไปยัง

ระดับต่าง	ๆ

 4. ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน COVID-19

	 	 4.1	 สนับสนุนการให้บริการด้านต่าง	 ๆ	 เพ่ือรองรับ

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19	เชน่	โครงการ	

Chef	Charity	สำาหรบัอาหารบคุลากร	การเตรยีมความพร้อม

ระบบสาธารณูปโภค	และเครื่องมือทางการแพทย์	 รวมถึง

การปรับปรุงระบบปรับอากาศของพ้ืนท่ี	 Zone	G	 ซึ่งเป็น 

ห้องพักผู้ป่วยท่ัวไปให้กลายเป็น	Cohort	ward	เพ่ือรองรับผู้ป่วย	 

COVID-19	 โดยใช้งบประมาณ	 9	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับ	 

การปรับปรุงทั้งระบบซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ	39	ล้านบาท

	 	 4.2	 ปรบัระบบการทำางานของหน่วยงานดา้นสนับสนุน

ให้สามารถทำางานจากที่บ้าน	(WFH)	ในช่วงการระบาดของ	

COVID-19	และพัฒนาไปสู่	New	Normal	ต่อไป

(Target	80%)

2561 2562 2563

100%

80%

60%

40%

75.0%
83.5%

84.0%



143รายงานประจ� าป ี  2563

 5. ด้านการเงินและสร้าง Efficiencyและความคุ้มค่า

	 	 5.1	 สร้างทีมตรวจสอบคุณภาพอาคารห้อง

ผ่าตัดทดแทนการว่าจ้างภายนอก	ส่งผลให้ประหยัด

ค่าใช้จ่ายปีละ	3	ล้านบาท	

	 	 5.2	 การนำาหุน่ยนตม์าชว่ยงานทำาความสะอาด

ในพ้ืนท่ีเสี่ยง	 และหุ่นยนต์มาช่วยงานขนส่งยา	 เพ่ือ

ความปลอดภัยของพนักงานและลดภาระค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากรที่จะผูกพันระยะยาว	

 6. ด้านบุคลากร

	 	 6.1	 รับนักศึกษาสหกิจศึกษา	 เ พ่ือพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานร่วมกับการสร้างบุคลากรด้าน

สิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล	

	 	 6.2	 ทำาความรว่มมอืกับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 เพ่ือสร้างหลักสูตร 

วิศวชีวการแพทย์	 และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

พระเกียรติเพ่ือสร้างหลักสูตรนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	

เพ่ือสร้างบุคลากรวิชาชีพสำาหรับงานสนับสนุนใน 

โรงพยาบาล	

แผนการดำาเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564
	 1.	การเตรียมการรองรับการขยายของคณะฯ	 

การให้บริการไปยังพ้ืนที่และอาคารอื่น	 ๆ	นอกเหนือ

จากอาคารโรงพยาบาล	เช่น	ด้านการศึกษา	(อาคาร 

ปรีคลินิกและศูนย์วิจัย)	และอาคารใช้สอยส่วนกลาง	

โดยเฉพาะในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

	 2.	การยกระดับการให้บริการ	จะมุ่งเน้นการปรับแนวทาง

สื่อสารกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง	โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสาร

และรายงานสถานการณ์บริการเพ่ิมเติมให้กับผู้รับบริการ

โดยตรง	ทั้งแพทย์	พยาบาล	บุคลากรคณะฯ	และการพัฒนา

บุคลากร	RFS	ให้สามารถสื่อสารกับผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น

	 3.	การสร้างความคุ้มค่าและประสิทธิภาพให้คณะฯ				 

ต่อยอดจากการสร้างองค์ความรู้และดำาเนินการเอง	 และ

ศึกษาเทคโนโลยีและนำากลไกการบริหารใหม่	 ๆ	 มาใช้กับ

องค์กร	เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่คณะฯ	

ในการบริหารงานด้านสิ่งสนับสนุน

ภาพที่ 3 การสัมมนา ความเป็นเลิศด้านระบบ 
ส่ิงสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำาปี คร้ังท่ี 5  

(THFM SEMINAR 2020)

ภาพที่ 4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดอบรมเรื่อง
ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ระหว่างบริษัทฯ  

และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

	 4.	ด้านองค์ความรู้และบุคลากร	RFS	จะมุ่งเน้นการสร้าง 

บุคลากรที่มีศักยภาพสูง	 ร่วมกับโครงการสหกิจศึกษา	 

เพ่ือเป็นโอกาสในการสร้างผู้นำารุ่นต่อ	 ๆ	 ไป	 รองรับการ 

ขยายงาน	 รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้	

นำาองค์ความรู้ใหม่	ๆ	ทั้งขององค์กรและของประเทศในด้าน	

HFM	มารวบรวม	เผยแพร่	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ทั้งการจัดทำา

หลักสูตร	การสัมมนา	THFM	การทำาวารสารด้าน	HFM		และ

สื่อสาร	 Video	สื่อความรู้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง	 ๆ	

อย่างต่อเนื่อง

	 5.	ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ	 RFS	 ยังคงมุ่งมั่นที่

จะใช้หลักการบริหารของ	TQA	เป็นแกนกลางในการจัดการ

องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน		
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คณะกรรมการประจำาส่วนงาน
(วาระตั้งแต่	1	ตุลาคม	2562	-	30	กันยายน	2563)

ศ.คลินิก นพ. พงษ์ศักดิ์  โค้วสถิตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส

ผู้อำานวยการสถาบันการแพทย ์
จักรีนฤบดินทร์	(ถึง	8	ธันวาคม	2562)

ศ.คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์
รองคณบดี

ศ. นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา
คณบดี

ศ. นพ. บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ศ. นพ. รณชัย  คงสกนธ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ

รศ.  นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ 
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ. พญ. อลิสา  ลิ้มสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงาน 
โรงพยาบาล

อ. นพ.สุกิจ  แย้มวงษ์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุน
พันธกิจ

ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุน 
พันธกิจ

รศ. นพ.วิชาญ  โชคธนะศิริ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์

ผู้อำานวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 
(เริ่ม	9	ธันวาคม	2562)
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ศ. พญ.สฤกพรรณ  วิไลลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

ผศ. นพ.ประสิทธ์ิ  ก่ีสุขพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำานวย 
ความสะดวก

ผู้อำานวยการการก่อสร้างสถาบันการแพทย์	
จักรีนฤบดินทร์

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

รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ

รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
สุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วย 
ระยะท้าย

รศ. พญ.มะลิ  รุ่งเรืองวานิช
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

ศ. น.อ. นพ.อนันต์  โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

อ. พญ.ศนิ  มลกุล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

น.ส.นรา  เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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รศ. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 
(เริ่ม	9	ธันวาคม	2562)

ศ. พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา	 
(ถึง	8	ธันวาคม	2562)

ผศ. นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพโครงการพิเศษ	 
(เริ่ม	9	ธันวาคม	2562)

รศ. นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	 
(ถึง	8	ธันวาคม	2562)

ผู้อำานวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร	 
(เริ่ม	9	ธันวาคม	2562)

รศ. ดร.พูลสุข  เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร	 
(ถึง	8	ธันวาคม	2562)

ผู้อำานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รศ. ดร.นพวรรณ เปียซ่ือ
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ	 
(เริ่ม	9	ธันวาคม	2562)

อ. นพ.สมเกียรติ  ลีละศิธร
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ	 
(ถึง	8	ธันวาคม	2562)

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน	 
(เริ่ม	30	พฤศจิกายน	2562)

รศ. นพ.ชูศักด์ิ กิจคุณาเสถียร
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	 
(เริ่ม	9	ธันวาคม	2562)
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ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ	
(เริ่ม	29	กรกฎาคม	2563)

ศ. นพ.สมนึก  ดำารงกิจชัยพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร	 
(ถึง	8	ธันวาคม	2562)

อ.  ดร.  นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์ุ
รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ	 
(เริ่ม	9	ธันวาคม	2562)

ศ. นพ.อนันต์นิตย์  วิสุทธิพันธ์
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

อ. นพ.ไพโรจน์  บุญคงช่ืน
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบด ี
จักรีนฤบดินทร์

นพ.ณรงค์ฤทธ์ิ  มัศยาอานนท์
ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รศ. นพ.มงคล คุณากร
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ. พญ.สุวรรณี  พุทธิศรี
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

รศ. นพ.วิชัย  ประสาทฤทธา
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

รศ. พญ.ปราณี  พลังวชิรา
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ผศ. นพ.ธนิต  วีรังคบุตร
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

รศ. นพ.สิทธ์ิ พงษ์กิจการุณ
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
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ผศ. นพ.เฉลิมพงษ์  ฉัตรดอกไม้ไพร
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 
(เริ่ม	15	มกราคม	2563)

อ. ดร. นพ.ปรเมษฐ์  ฉายารัตนศิลป์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 
(ถึง	14	มกราคม	2563)

ศ. นพ.วินัย  วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

ผศ. นพ.ชัย  อยู่สวัสด์ิ
หัวหน้าภาควิชาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา

ผศ. นพ.อดิเทพ  เชาว์วิศิษฐ
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ. ดร. นพ. ไชยพร  ยุกเซ็น
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศ. นพ.วิชัย  เอกพลากร
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน	 
(ถึง	29	พฤศจิกายน	2562)

รศ. ดร. พญ.ภัทรวัณย์  วรธนารัตน์
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

รศ. นพ.จำารูญ ต้ังกีรติชัย
ประธานสภาอาจารย์

ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร
หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ	
(เริ่ม	13	มีนาคม	2563)

อ. ดร.นิตยา  เกษมโกสินทร์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย	
และความผิดปกติของการสื่อความหมาย
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ศ. นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ
กรรมการประจำาคณะฯ	จากคณาจารย์ประจำา

รศ. นพ.ปิยะ  สมานคติวัฒน์
กรรมการประจำาคณะฯ	จากคณาจารย์ประจำา	
(ถึง	7	มีนาคม	2563)

อ. นพ.ธัชพงศ์  งามอุโฆษ
กรรมการประจำาคณะฯ	จากคณาจารย์ประจำา	
(ถึง	7	มีนาคม	2563)

ผศ. ดร.มุกดา เดชประพนธ์
กรรมการประจำาคณะฯ	จากคณาจารย์ประจำา

ผศ. นพ.อัจฉริย  สาโรวาท
กรรมการประจำาคณะฯ	จากคณาจารย์ประจำา

ศ. นพ.สุรเดช  หงส์อิง
กรรมการประจำาคณะฯ	จากคณาจารย์ประจำา

นางสุชาดา  แก้วบุบผา
รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ

นายทวิช  ฉิมประสาท
กรรมการประจำาคณะฯ	บุคลากรจากสายงาน
สนับสนุนทั่วไป	และสนับสนุนวิชาการ

น.ส.วาธินี  คัชมาตย์
กรรมการประจำาคณะฯ	บุคลากรจากสายงาน
สนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ
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