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ค�ำน�ำ

	 รายงานประจ�าปี	2558	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล		จัดท�าขึ้นเพื่อ

รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดล	 	 คณะฯ	

ได้น�าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 เกณฑ์คุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)	(สรพ.)			เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพแพทย์/พยาบาล		มาตรฐานการปฏิบัติงานวิจัย		

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ	เป็นต้น		มาใช้ในการบริหารงานทั้งทางด้านการศึกษา	บริการทางการแพทย์	บริการ

วิชาการและวิจัย	 รวมทั้งรณรงค์และชี้น�าสังคมด้านสุขภาพ	 ก่อให้เกิดผลการด�าเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับและสร้าง

องค์ความรู้	 	 เพื่อน�าไปสู่สถาบันการแพทย์ชั้นน�า	 เป็นประทีปส่องทางด้านสุขภาพของประเทศ	 	 ผู้บริหารและ

บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	

	 คณะฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ		และถือโอกาสนี้ขอ

ขอบคุณคณาจารย์	 	ข้าราชการ		พนักงานมหาวิทยาลัย	 	 เจ้าหน้าที่และคณะผู้จัดท�าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดี		และขอน้อมรับค�าติชมและค�าแนะน�าเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

																																																								(ศาสตราจารย์	นายแพทย์วินิต		พัวประดิษฐ์)

																																																							คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

																																																																							มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะกรรมกำรประจ�ำส่วนงำน/คณะกรรมกำรบริหำร
1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558

จากซ้ายไปขวา
	 ผศ.กาญจนลักษณ์		คันธนสุนธรา		 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย	
	 	 และความผิดปกติของการสื่อความหมาย	(ถึง	24	พ.ค.58)
	 รศ.ดร.พรรณวดี	พุธวัฒนะ	 รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม
	 ผศ.ดร.จริยา	วิทยะศุภร	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
	 รศ.กฤษณา	เลิศสุขประเสริฐ	 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย	
	 	 และความผิดปกติของการสื่อความหมาย	(ตั้งแต่	25	พ.ค.58)
	 ศ.นพ.วินิต		พัวประดิษฐ์	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์	โอกาศเจริญ	 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
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จากซ้ายไปขวา
	 ศ.นพ.แสงชัย	พฤทธิพันธ์	 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา	(ถึง	31	พ.ค.58)
	 	 หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	(ตั้งแต่	1	มิ.ย.58)
	 รศ.นพ.สาธิต	โหตระกิตย์	 รองคณบดีฝ่ายการคลัง	และผู้อ�านวยการศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
	 นางวันทนา	วีระถาวร	 กรรมการประจ�าส่วนงาน	จากสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ	(ตั้งแต่	11	ก.ย.58)
	 ผศ.พญ.สมใจ	แดงประเสริฐ	 หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
	 นางเพ็ญศรี	เลาสวัสดิ์ชัยกุล	 กรรมการประจ�าส่วนงาน	จากสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ	(ถึง	10	ก.ย.58)
	 รศ.นพ.ธันย์	สุภัทรพันธ์	 รองคณบดีฝ่ายบริการ
	 ศ.นพ.วชิร		คชการ	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

จากซ้ายไปขวา
	 ศ.นพ.วิชัย	เอกพลากร	 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
	 รศ.นพ.รุ่งโรจน์	เลิศวิทยาสกุล	 หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา
	 รศ.พญ.โฉมชบา	สิรินันทน์	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
	 ศ.พญ.สฤกพรรณ	วิไลลักษณ์		 หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	(ถึง	31	พ.ค.58)
	 	 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา	(ตั้งแต่	1	มิ.ย.58)
	 รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์	โค้วสถิตย์	 รองคณบดีฝ่ายสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
	 อ.นพ.ภุชงค์	ลิขิตธนสมบัติ	 รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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จากซ้ายไปขวา
	 ศ.พญ.อลิสา		ลิ้มสุวรรณ	 กรรมการประจ�าส่วนงาน	ประเภทคณาจารย์ประจ�า	(ตั้งแต่	30	ม.ค.58)
	 ผศ.พญ.นพวรรณ		แสนเจริญสุทธิกุล	 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
	 ศ.พญ.จิรพร		เหล่าธรรมทัศน์	 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
	 รศ.พญ.มะลิ		รุ่งเรืองวานิช	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
	 ศ.น.ท.หญิง	พญ.ศิรินธรา	สิงหรา	ณ	อยุธยา	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
	 นางสุชาดา	แก้วบุบผา	 เลขานุการคณะฯ

จากซ้ายไปขวา
	 ผศ.นพ.สมชาย		เวียงธีรวัฒน์	 หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
	 ศ.นพ.มาโนช		หล่อตระกูล	 หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
	 ผศ.นพ.ธงชัย		พงศ์มฆพัฒน์	 หัวหน้าภาควิชาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา
	 ศ.คลินิก	นพ.ครรชิตเทพ		ตั่นเผ่าพงษ์	 รองคณบดี
	 รศ.นพ.สรายุทธ		สุภาพรรณชาติ	 หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
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จากซ้ายไปขวา
	 ศ.นพ.ประทักษ์		โอประเสริฐสวัสดิ์	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
	 ผศ.ดร.พัชรินทร์	นินทจันทร์	 กรรมการประจ�าส่วนงาน	ประเภทคณาจารย์ประจ�า
	 ศ.นพ.อร่าม		โรจนสกุล	 ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
	 รศ.พญ.ศันสนีย์		วงศ์ไวศยวรรณ	 หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
	 ศ.คลินิก	นพ.ชาญยุทธ		ศุภชาติวงศ์	 หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

จากซ้ายไปขวา
	 รศ.นพ.สุวัฒน์		เบญจพลพิทักษ์	 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
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	 นางเรวดี		รุ่งจตุรงค์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป	(กรรมการบริหาร)
	 นายทวิช		ฉิมประสาท	 กรรมการประจ�าส่วนงาน	จากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการ
	 ศ.คลินิก	นพ.พรชัย	มูลพฤกษ์	 กรรมการประจ�าส่วนงาน	ประเภทคณาจารย์ประจ�า	(ถึง	4	ม.ค.58)
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จากซ้ายไปขวา
	 อ.นพ.โยเซฟ		ซื่อเพียรธรรม	 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	(ถึง	4	ม.ค.58)
	 อ.นพ.สาธิต		กรเณศ	 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
	 ผศ.พญ.วรินี		เล็กประเสริฐ	 ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	(รักษาการแทน)	(ตั้งแต่	16	พ.ค.58)
	 รศ.นพ.สุรศักดิ์		ลีลาอุดมลิปิ	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
	 	 ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	(รักษาการแทน)	(ถึง	15	พ.ค.58)
	 ศ.นพ.รณชัย		คงสกนธ์	 รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ

จากซ้ายไปขวา
	 นายทรงวุฒิ		อภิรักษ์ขิต	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ	(กรรมการบริหาร)
	 ศ.นพ.สมนึก		ด�ารงกิจชัยพร	 รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
	 ศ.นพ.สุรเดช		หงส์อิง	 กรรมการประจ�าส่วนงาน	ประเภทคณาจารย์ประจ�า
	 ผศ.สุพัตรา		ลีลาภิวัฒน์	 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	(ตั้งแต่	5	ม.ค.58)
	 รศ.พญ.โฉมศรี		โฆษิตชัยวัฒน์	 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
	 อ.นพ.ธัชพงศ์		งามอุโฆษ	 กรรมการประจ�าส่วนงาน	ประเภทคณาจารย์ประจ�า
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บทสรุปผู้บริหำร

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น	 	 ภาควิชา					
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี		กลุ่มสาขาวิชา			โรงพยาบาลรามาธิบดี		ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์		ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์		สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์		ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ			ศูนย์ความเป็นเลิศ		ศูนย์นโยบายสุขภาพ		
ส�านักงานวิจัย	วิชาการและนวัตกรรม		ส�านักงานการศึกษา		ส�านักงานคณบดี		มีบุคลากรท�างานเต็มเวลา	9,562	
คน	(ณ	30	กันยายน	2558)		ข้าราชการ	338	คน		พนักงานมหาวิทยาลัย	2,722	คน		พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ	
4,933	คน			ลูกจ้าง	1,569	คน			คณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด	เป็นประธานคณะกรรมการประจ�าส่วนงานและคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ	การด�าเนินงานโดยใช้แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ	ปีงบประมาณ	2556	-	2560		เชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล		คณะฯ	ก�าหนดปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	4	ด้าน	คือ	ความเป็นเลิศด้านการ
ศึกษา	 (Education	excellence)	 	การวิจัย	 (Research	 	excellence)	 	การบริการสุขภาพ	 (Health	 	service	
excellence)		บริการวิชาการสู่สังคม	(Academic	excellence)	
	 คณะฯ	มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 บุคลากรทุกระดับท�างานเป็นทีมตามมาตรฐานวิชาชีพ	 	 การรักษาเป็น
แบบสหสาขาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลอันน�าไปสู่สถาบันการแพทย์ชั้นน�า	 	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่
ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ	 ส่งผลให้มีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	 แต่ก็ไม่พอเพียงส�าหรับผู้ป่วยทั้งที่มา
รักษาด้วยตนเองและที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ		

	 ผู้ป่วยนอก	(ไม่รวม	Premium	clinic)	 1,479,249		 ราย
	 Premium	clinic	 		 	
	 -	 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	(CVMC)	 38,560	 ราย		
	 -		 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 448,007	 ราย
	 ผู้ป่วยใน	(ใช้ยอดจ�าหน่าย)	 44,669	 ราย		
	 -		ผู้ป่วยในทั่วไป	 40,391	 ราย
	 -		ผู้ป่วยในสูติกรรม	 4,278		 ราย
	 ทารกแรกเกิด	(เกิดมีชีพ)	 3,617		 ราย
	 Short	stay	service	(จ�าหน่าย)	 36,359		 ราย
	 เตียงผู้ป่วย		(ณ	1	เม.ย.	58)	 		1,068		 เตียง
	 เตียงทารกแรกเกิด	(Crib)	(ณ		1	เม.ย.	58)	 63		 เตียง

เรื่องที่น่ำยินดี
	 -	 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557			4	รางวัล
	 	 1.	 รางวัลนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ	 (ระดับดีเด่น)	 “รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะเพื่อป้องกันลม
รั่วขณะผ่าตัดผ่านกล้อง”โดยงานการพยาบาลผ่าตัด	ฝ่ายการพยาบาล
	 	 2.	 รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ	(ระดับดีเด่น)	“ชุดสวนสารทึบรังสีส�าหรับการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนล่างและช่องท้องทั้งหมด”	โดยศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
	 	 3.	 รางวลัการพัฒนาการบริการทีเ่ป็นเลิศ	 (ระดับด)ี	 “การลดขัน้ตอนการให้บริการด้วยระบบการรับรอง
สิทธิล่วงหน้า”	โดยหน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ	งานบริหารการรักษาพยาบาล
	 	 4.	 รางวลัการพัฒนาการบริการทีเ่ป็นเลิศ	(ระดับด)ี	“บรกิารตรวจผู้ป่วยนอกรวดเรว็	เบด็เสรจ็ครบวงจร”	
โดยฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
	 -			 รางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต	ิประจ�าปี	2558	จากส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)		
	 	 1.	 อุปกรณ์กันกัดกล้องส่องตรวจหลอดลม	Rama-Chest	D.I.Y.	ภาควิชาอายุรศาสตร์	ประเภทรางวัล
นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ	ระดับดีเด่น
	 	 2.	 สายดูดเสมหะส�าหรับเด็ก	:	MU	Sucker		ฝ่ายการพยาบาล		ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่
เป็นเลิศ	ระดับดี
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	 -	 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาต	ิ							
(Thailand	Quality	Award	:	TQA)	

ล�ำดับที่ Assessor - TQA ต�ำแหน่ง
 
	 1	 รศ.โฉมศรี		โฆษิตชัยวัฒน์	 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
	 2	 รศ.ธันย์		สุภัทรพันธุ์	 รองคณบดีฝ่ายบริการ
	 3	 รศ.มะลิ		รุ่งเรืองวานิช	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
	 4	 ผศ.ยุวเรศมคฐ์		สิทธิชาญบัญชา	 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
	 5	 คุณศิริลักษณ์	เกี่ยวข้อง	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์
	 	 	 สมเด็จพระเทพรัตน์	ฝ่ายนโยบายและ	 	
	 	 	 พัฒนาคุณภาพ

	 -			ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์
	 	 1.		ศ.นพ.พรชัย	สิมะโรจน์									ภาควิชาจักษุวิทยา
	 	 2.		ศ.พญ.รวิพรรณ	วิฑูรพณิชย์			ภาควิชาอายุรศาสตร์
	 	 3.		ศ.นพ.อนันต์นิตย์	วิสุทธิพันธ์		ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
	 -	 ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจ�าปี	2557
	 	 1.	 ศ.นพ.แสงชัย	พฤทธิพันธุ์				ภาควิชาสูติศาสตร์	–	นรีเวชวิทยา
	 	 2.	 ผศ.ดร.จุฬารักษ์	กวีวิวิธชัย		โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
	 -	 คณะฯ	 ได้มอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ	 	 ISO	9001:2008	 	แก่หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล
รามาธิบดี	 	 ได้แก่	 ฝ่ายเภสัชกรรม	 	 งานเวชระเบียน	 	 งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	 	 งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	 งาน
บริการผ้า		งานอุปกรณ์การแพทย์		และ	งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี

บุคลำกรที่ได้รับรำงวัล
	 1.	 ศ.	เกียรติคุณ	พ.ญ.บุญมี		สถาปัตยวงศ์		ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น	ประจ�าปี	2557	ของแพทยสภาแห่ง
ประเทศไทย
	 2.	 ผศ.ดร.จรยิา		วทิยะศภุร	ผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี	ได้รับรางวลัพยาบาลดีเด่น	ประจ�าปี	
พ.ศ.	2557		สาขาการศึกษาพยาบาล	ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาลจาก	สภาการพยาบาล
	 3.	 รศ.ดร.มณี		อาภานันทิกุล	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	ด้านวิจัยและวิชาการ	ได้รับ
รางวัลพยาบาลดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557		สาขาการวิจัยทางการพยาบาล	จาก	สภาการพยาบาล
	 4.	 ศ.เกียรติคุณ	พญ.	ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์		เกษมสันต์		ได้รับรางวัลครูแพทย์ดีเด่นแห่งชาติจากกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
	 5.	 ศ.ดร.รุจา	 ภู่ไพบูลย์	 และคณะฯ	 ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2558	 รางวัลสิ่งประดิษฐ์	
(ระดับดี)	สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์		เรื่อง	โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตแบบทักษะสุขภาพเด็กวัยเรียน
	 6.	 ผูไ้ด้รบัรางวัล	“มหดิลทยากร”	ประจ�าปี	2557	สมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลัยมหดิล	ในพระบรมราชูปถมัภ์
	 	 1.	 ศ.เกียรติคุณ	ดร.สมจิต		หนุเจริญกุล
	 	 2.	 ศ.เกียรติคุณ	นพ.	บุญชอบ		พงษ์พาณิชย์
	 7.	ศ.คลินิกเกียรติคุณ	นพ.	วราวุธ		สุมาวงศ์	ได้รับรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ	ประจ�าปีพ.ศ.	2558	จากกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
	 8.	น.ส.อรวรรณ		พิชิตไชพิทักษ์	งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ	ได้รับการคัดเลือกรางวัล
พยาบาลดเีด่น	ประเภทผูป้ฏบัิตกิารพยาบาล	ประจ�าปี	2558	จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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	 9.	ศ.นพ.รณชัย	คงสกนธ์		พร้อมด้วย	ศ.เกียรติคุณ	พญ.สมศรี	เผ่าสวัสดิ์		และทีมงานได้รับรางวัล	“2015	
WHPA	collaborative	practice	award”		ในนาม	THPAAT	(เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่)				
ที่	Geneva
	 10.	 นางจดิาภา	 อรณุศิลป์	 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	 หอผูป่้วยพเิศษศนูย์การแพทย์สริกิต์ิิ	 ได้รับการคดัเลือก	
“แม่ดี	–	บุคลากรเด่น”	ประจ�าปี	2558
	 11.	 ผศ.พญ.สายพิณ		หัตถีรัตน์	ได้รับการคัดเลือกให้เป็น	“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น	สาขาครูแพทย์		
Residency	Training	Programme”	จากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย	และจะได้รับ
รางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น	ปี	2558		จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น	
ปี	พ.ศ.	2558
	 12.	 นางสมปอง	ไตรศิลป์	หน่วยสิทธิประโยชน์	งานบริหารการรักษาพยาบาล	ได้ส่งผลงานชื่อ	“เครื่องตรวจ
สอบการรับรองสิทธิ์อัจฉริยะ”	 ได้รับรางวัล	 “ผลงาน	 R2R	 ดีเด่น	 ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์	 และ	 Popular	
Vote	 จากการประกวด	 Poster”	 จากโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัยระดับประเทศและภาคี
เครือข่าย	R2R
	 13.	 ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น	ประจ�าปี	2558	ของคณะฯ
	 	 1.	 บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการ	 นางอัญชลี	 สมโสภณ	 ต�าแหน่งพยาบาล											
โรงพยาบาลรามาธิบดี	ฝ่ายการพยาบาล	งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
	 	 2.	 บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริหาร		นางลักษณา	ชิตามระ	ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป		ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
	 	 3.	 บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพ	 นางสาวอรวรรณ	 พิชิตไชยพิทักษ์	 ต�าแหน่ง
พยาบาล		โรงพยาบาลรามาธิบดี	ฝ่ายการพยาบาล	งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
	 	 4.	บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม	นางนัฏยา	พรมาลัยรุ่งเรือง	ต�าแหน่ง	
พยาบาล		โรงพยาบาลรามาธิบดี	ฝ่ายการพยาบาล	งานการพยาบาลผ่าตัด
	 14.	ผลการคัดเลือกข้าราชการ	ลูกจ้าง	และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของคณะฯ	ประจ�าปี	2558
	 	 1.	 ข้าราชการ	ต�าแหน่งประเภทวชิาการ	ผศ.ดร.พลูสขุ	เจนพานชิย์	วสิทุธิพนัธ์	ต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์		
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
	 	 2.	 ข้าราชการ	 ต�าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ	 นายภาสกร	 ศิระพัฒนานนท์	
ต�าแหน่งนักวิชาการศึกษา		โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
	 	 3.	 ลูกจ้างประจ�าเงินงบประมาณ		นายสิทธิศักดิ์	ปักใคหัง	ต�าแหน่งช่างประปา		ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
	 	 4.	 ลูกจ้างประจ�าเงินนอกงบประมาณ		นายทองมุข	เฉิดฉาย	ต�าแหน่งพนักงานขับรถยนต์		งานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ
	 	 5.	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 ต�าแหน่งประเภทวิชาการ	 ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน	 10	 ปี	
อ.นพ.ไชยพร	ยุกเซ็น	ต�าแหน่งอาจารย์		ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
	 	 6.	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 ต�าแหน่งประเภทวิชาการ	 ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน	 10	 ปี			
ศ.ดร.รุจา	ภู่ไพบูลย์	ต�าแหน่งศาสตราจารย์		โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
	 	 7.	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 ต�าแหน่งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป	 ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่
เกิน	10	ปี		นายธีรวัฒน์	ช่างปัด		ต�าแหน่งพยาบาล		โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
	 	 8.	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 ต�าแหน่งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป	 ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ติดต่อกันเกิน	10	ปี		นายอาวุธ	นีละกาญจน์	ต�าแหน่งนักวิชาการศึกษา		งานการศึกษาต่อเนื่อง
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คณะกรรมการประจำาส่วนงาน  

	 1.	 คณบดี		 ศ.นพ.วินิต		พัวประดิษฐ์		

	 2.	 รองคณบดี	 ศ.คลินิก	นพ.ครรชิตเทพ		ตั่นเผ่าพงษ์

	 3.	 รองคณบดีฝ่ายบริการ	 รศ.นพ.ธันย์		สุภัทรพันธุ์

	 4.	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	 ศ.นพ.ประทักษ์		โอประเสริฐสวัสดิ์

	 5.	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	 ศ.นพ.วชิร		คชการ

	 6.	 รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ	 ศ.นพ.รณชัย		คงสกนธ์

	 7.	 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา	 ศ.นพ.แสงชัย		พฤทธิพันธ์	(ถึง	31	พ.ค.	58)

	 	 	 ศ.พญ.สฤกพรรณ		วิไลลักษณ์	(ตั้งแต่	1	มิ.ย.	58)

	 8.	 รองคณบดีฝ่ายการคลัง		 รศ.นพ.สาธิต		โหตระกิตย์

	 9.	 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา	 รศ.นพ.สุวัฒน์		เบญจพลพิทักษ์

	10.	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 รศ.พญ.โฉมชบา		สิรินันทน์		

11.	 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร	 ศ.พญ.จิรพร		เหล่าธรรมทัศน์		

12.	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	 รศ.พญ.มะลิ		รุ่งเรืองวานิช

13.	 รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 อ.นพ.ภุชงค์		ลิขิตธนสมบัติ

14.	 รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม	 รศ.ดร.พรรณวดี		พุธวัฒนะ

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

16.	 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ	 ผศ.ดร.นพ.	ชูศักดิ์		โอกาศเจริญ

17.	 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 อ.นพ.โยเซฟ		ซื่อเพียรธรรม	(ถึง	4	ม.ค.	58)

	 	 	 ผศ.สุพัตรา	ลีลาภิวัฒน์	(ตั้งแต่	5	ม.ค.	58)

18.	 รองคณบดีฝ่ายสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์		โค้วสถิตย์	

19.	 รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล	 ศ.นพ.สมนึก		ดำารงกิจชัยพร

20.	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี		 รศ.นพ.สุรศักดิ์		ลีลาอุดมลิปิ

21.	 ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	 รศ.นพ.สุรศักดิ์		ลีลาอุดมลิป	ิ(รักษาการถึง	15	พ.ค.	58)

	 	 	 ผศ.พญ.วรินี	เล็กประเสริฐ	(ตั้งแต่	16	พ.ค.	58)

22.	 ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 ศ.นพ.อร่าม		โรจนสกุล	

23.	 ผู้อำานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 ผศ.ดร.จริยา		วิทยะศุภร	

24.	 หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์		 รศ.นพ.สรายุทธ		สุภาพรรณชาติ	

25.	 หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา		 รศ.นพ.รุ่งโรจน์		เลิศวิทยาสกุล

26.	 หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์		 ศ.นพ.มาโนช		หล่อตระกูล

27.	 หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา			 รศ.พญ.ศันสนีย์		วงศ์ไวศยวรรณ	
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คณะกรรมการประจำาส่วนงาน  

	28.	 หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา		 ผศ.พญ.สมใจ		แดงประเสริฐ	

29.	 หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา		 ผศ.นพ.สมชาย		เวียงธีรวัฒน์

30.	 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว		 รศ.พญ.ปราณี		พลังวชิรา	

31.	 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์		สิทธิชาญบัญชา	

32.	 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน	 ศ.นพ.วิชัย		เอกพลากร

33.	 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู		 ผศ.พญ.นพวรรณ		แสนเจริญสุทธิกุล

34.	 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์		 อ.นพ.สาธิต		กรเณศ

35.	 หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา		 ศ.พญ.สฤกพรรณ		วิไลลักษณ์	(ถึง	31	พ.ค.	58)

	 	 	 ศ.นพ.แสงชัย		พฤทธิพันธ์	(ตั้งแต่	1	มิ.ย.	58)

36.	 หัวหน้าภาควิชาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา		 ผศ.นพ.ธงชัย		พงศ์มฆพัฒน์	

37	.	 หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์	 ศ.คลินิก	นพ.ชาญยุทธ		ศุภชาติวงศ์	

38.	 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์		 รศ.พญ.โฉมศรี		โฆษิตชัยวัฒน์

39.	 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและ	 ผศ.กาญจน์ลักษณ์		คันธพสุนธรา	(ถึง	24	พ.ค.	58)

	 	 ความผิดปกติของการสื่อความหมาย	 รศ.กฤษณา	เลิศสุขประเสริฐ	(ตั้งแต่	25	พ.ค.	58)

40.	 กรรมการประจำาส่วนงาน	ประเภทคณาจารย์ประจำา	 ผศ.ดร.พัชรินทร์		นินทจันทร์

41.	 กรรมการประจำาส่วนงาน	ประเภทคณาจารย์ประจำา	 ศ.คลินิก	นพ.พรชัย		มูลพฤกษ์	(ถึง	4	ม.ค.	58)

	 	 	 ศ.พญ.อลิสา		ลิ้มสุวรรณ	(ตั้งแต่	30	ม.ค.	58) 

42.	 กรรมการประจำาส่วนงาน	ประเภทคณาจารย์ประจำา	 อ.นพ.ธัชพงศ์		งามอุโฆษ

43.	 กรรมการประจำาส่วนงาน	ประเภทคณาจารย์ประจำา	 ศ.นพ.สุรเดช		หงส์อิง

44.	 กรรมการประจำาส่วนงาน		 นางเพ็ญศรี		เลาสวัสดิ์ชัยกุล	(ถึง	10	ก.ย.	58)

	 	 จากสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ	 นางวันทนา		วีระถาวร	(ตั้งแต่	11	ก.ย.	58)

45.	 กรรมการประจำาส่วนงาน		 นายทวิช		ฉิมประสาท

	 	 จากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการ	

46.	 เลขานุการคณะฯ	 นางสุชาดา		แก้วบุบผา		เลขานุการฯ
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คณะกรรมการบริหาร

	 1.	คณบดี		 	 ศ.นพ.วินิต		พัวประดิษฐ์		

	 2.	รองคณบดี	 	 ศ.คลินิก	นพ.ครรชิตเทพ	ตั่นเผ่าพงษ์

	 3.	รองคณบดีฝ่ายบริการ	 รศ.นพ.ธันย์		สุภัทรพันธุ์

	 4.	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	 ศ.นพ.ประทักษ์		โอประเสริฐสวัสดิ์

	 5.	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	 ศ.นพ.วชิร		คชการ

	 6.	รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ	 ศ.นพ.รณชัย		คงสกนธ์

	 7.	รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา	 ศ.นพ.แสงชัย		พฤทธิพันธ์	(ถึง	31	พ.ค.	58)

	 		 	 ศ.พญ.สฤกพรรณ		วิไลลักษณ	์(ตั้งแต่	1	มิ.ย.	58)

	 8.	รองคณบดีฝ่ายการคลัง		 รศ.นพ.สาธิต		โหตระกิตย์

	 9.	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา	 รศ.นพ.สุวัฒน์		เบญจพลพิทักษ์

	10.	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 รศ.พญ.โฉมชบา		สิรินันทน์		

	11.	รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร	 ศ.พญ.จิรพร		เหล่าธรรมทัศน์		

	12.	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	 รศ.พญ.มะลิ		รุ่งเรืองวานิช

	13.	รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 อ.นพ.ภุชงค์		ลิขิตธนสมบัติ	

	14.	รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม	 รศ.ดร.พรรณวดี		พุธวัฒนะ

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

	16.	รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ	 ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์		โอกาศเจริญ

	17.	รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 อ.นพ.โยเซฟ		ซื่อเพียรธรรม	(ถึง	4	ม.ค.	58)

	 		 	 ผศ.สุพัตรา	ลีลาภิวัฒน์	(ตั้งแต่	5	ม.ค.	58)

	18.	รองคณบดีฝ่ายสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์		 รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์		โค้วสถิตย์

	19.	รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล	 ศ.นพ.สมนึก		ดำารงกิจชัยพร	

	20.	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี	 รศ.นพ.สุรศักดิ์		ลีลาอุดมลิปิ

	21.	ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์		 รศ.นพ.สุรศักดิ์		ลีลาอุดมลิปิ	(รักษาการ	ถึง	15	พ.ค.	58)

	 		 	 ผศ.พญ.วรินี		เล็กประเสริฐ	(ตั้งแต่	16	พ.ค.	58)	

	22.	ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 ศ.นพ.อร่าม		โรจนสกุล	

	23.	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางเรวดี		รุ่งจตุรงค์

	24.	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ	 นายทรงวุฒิ	อภิรักษ์ขิต

	25.	เลขานุการคณะฯ					 นางสุชาดา		แก้วบุบผา		
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   ผู้ช่วยคณบด ี

	 1.	 ฝ่ายบริการ	 ศ.นพ.พรชัย		สิมะโรจน์
	 	 	 นางอารีย์		บุญบวรรัตนกุล
	 	 	 ผศ.ดร.เรณู		พุกบุญมี	
	 	 	 นายทรงวุฒิ		อภิรักษ์ขิต
	 2.	 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	 ศ.น.อ.นพ.อนันต์		โฆษิตเศรษฐ	
	 	 	 รศ.นพ.อนุชิต		ปุญญทลังค์
	 	 	 อ.นพ.ภูริช		ประณีตวตกุล
	 3.	 ฝ่ายการศึกษา	 ผศ.ร.อ.นพ.วรสรวง		ทองสุข
	 	 	 ผศ.พญ.ฉัตรประอร		งามอุโฆษ
	 	 	 อ.พญ.สุธิดา		สัมฤทธิ์
	 	 	 อ.นพ.สุธัญญ์		ศรีแสงแก้ว	
	 	 	 รศ.พญ.อาบอรุณ		เลิศขจรสุข	
	 4.	 ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา	 ผศ.นพ.ทศพล		ลิ้มพิจารณ์กิจ	
	 	 	 รศ.นพ.สามารถ	ภคกษมา
	 	 	 ผศ.ดร.พิทักษ์		สันตนิรันดร์
	 5.	 ฝ่ายวิจัย	 รศ.นพ.จิตติวัฒน์		สุประสงค์สิน
	 	 	 ศ.นพ.สุรเดช		หงส์อิง
	 	 	 อ.ดร.นพ.วิชช์		เกษมทรัพย์
	 6.	 ฝ่ายวิชาการ			 ศ.นพ.อภิชาติ		จิตต์เจริญ
	 	 	 ศ.นพ.จุมพล		วิลาศรัศมี
	 	 	 ศ.พญ.ศิริวรรณ		จิรสิริธรรม
	 	 	 รศ.พญ.ชลทิพย์		วิรัตกพันธ์
	 7.	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 ผศ.สุพัตรา		ลีลาภิวัฒน์	(ถึง	4	ม.ค.	58)
	 	 	 ศ.นพ.อนันต์นิตย์		วิสุทธิพันธ์	(ถึง	4	ม.ค.	58)
	 8.	 ฝ่ายการพัสดุ		 รศ.นพ.เฉลิมชัย		ชินตระการ
	 	 	 น.ส.สมพร		โชติวิทยธารากร
	 9.	 ฝ่ายสารสนเทศ	 รศ.นพ.สิทธิ์		พงษ์กิจการุณ
	 	 	 อ.พญ.ศนิ		มลกุล
	 	 	 อ.นพ.กิติพล		นาควิโรจน์
	10.	 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	 ทพญ.นฤมล		ทวีเศรษฐ์	
	 	 	 ผศ.นพ.ภาวิทย์		เพียรวิจิตร
	 	 	 อ.พญ.จิราภรณ์		อรุณากูร	
	 	 	 อ.นพ.ธเนศ		แก่นสาร	
	 	 	 ผศ.พญ.โสมรัชช์		วิไลยุค
	 	 	 อ.ดร.นพ.วิทยา		สังขรัตน์
	 	 	 อ.พิชญา		ทองโพธิ์
	11.	 ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม	 รศ.นพ.อดิศักดิ์		ผลิตผลการพิมพ์
	 	 	 อ.พญ.สิรินทร		ฉันศิริกาญจน
	 	 	 อ.วิไล		ตั้งปนิธานดี
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   ผู้ช่วยคณบด ี

	12.	 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 รศ.ร.อ.นพ.ศิริไชย		หงษ์สงวนศรี
	 	 	 รศ.นพ.ทวีกิจ		นิ่มวรพันธุ์
	 	 	 รศ.นพ.นพดล		ลาภเจริญทรัพย์
	 	 	 ผศ.นพ.กิติกุล		ลีละวงศ์
	 	 	 ผศ.นพ.ปกรณ์		เจียระคงมั่น
	 	 	 อ.พญ.อรพิชญา		ไกรฤทธิ์
	 	 	 อ.วรวรรณ		วัฒนาวงศ์สว่าง
	13.	 ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม		 ผศ.นพ.อัจฉริย		สาโรวาท	
	14.	 ฝ่ายการคลัง	 น.ส.อัญชลี		ถือทอง	
	15.	 ฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล	 อ.พญ.ธันวา		สุดแสง
	16.	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ผศ.นพ.สุชิน		วรวิชชวงษ์	
	17.	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางเรวดี	รุ่งจตุรงค์

รองผู้อำานวยการโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์ฯ/โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
	1.	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ศ.นพ.วินัย		วนานุกูล	
	 	 	 นพ.ณรงค์ฤทธิ์		มัศยาอานนท์
	 	 	 ผศ.นพ.สรศักดิ์		ศุภผล
	 	 	 อ.นพ.อิทธิรัตน์		วัชรานานนท์
	2.	 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	 ผศ.พญ.วรินี		เล็กประเสริฐ	(ถึง	15	พ.ค.	58)
	 	 	 รศ.นพ.ปิยะ		สมานคติวัฒน์	(ตั้งแต่	16	พ.ค.	58)
	3.	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 อ.นพ.ไพโรจน์		บุญคงชื่น
	4.	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 รศ.ดร.นพวรรณ		เปียซื่อ
	 	 	 ผศ.ดร.สตรีรัตน์		ธาดากานต์
	 	 	 อ.ดร.เสริมศรี		สันตติ
	 	 	 ผศ.ดร.วันทนา		มณีศรีวงศ์กูล	

ผู้ช่วยผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์ฯ/ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
	1.	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	(อาวุโส)	 รศ.พญ.ประสาทนีย์		จันทร
	2.	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 น.ส.จริยา		ตันติธรรม
	 	 	 ฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ	 นางศิริลักษณ์		เกี่ยวข้อง
	 	 	 ฝ่ายการแพทย์	 ผศ.พญ.ปารวี		สุวรรณาลัย
	 	 	 	 อ.นพ.กุลพงษ์		ชัยนาม	(ตั้งแต่	1	พ.ค.	58)
	3.	 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	 รศ.นพ.ปิยะ		สมานคติวัฒน์	(ถึง	15	พ.ค.	58)
	4.	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี		
	 	 	 ด้านวิจัยและวิชาการ	 รศ.ดร.มณี		อาภานันทิกุล	
	 	 	 ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	 ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์		บุตรศรีภูมิ
	 	 	 ด้านพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง	 ผศ.ดร.มุกดา		เดชประพนธ์	
	 	 	 ด้านบริหาร	ณ	ศาลายา	 ผศ.ดร.จุฬารักษ์		กวีวิวิธชัย	
	 	 	 ฝ่ายบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 ผศ.ดร.พัชรินทร์		นินทจันทร์
	 	 	 ด้านบริการวิชาการ	 อ.ดร.ทิพวัลย์		ดารามาศ	(ตั้งแต่	25	เม.ย.	58)
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สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

	1.	 รองคณบดีฝ่ายสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์		 รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์		โค้วสถิตย์	
	 	 และผู้อำานวยการบริหาร 
	2.	 รองผู้อำานวยการบริหาร	 ผศ.นพ.ประสิทธิ์		กี่สุขพันธุ์
	 	 	 ฝ่ายบริการ	 อ.นพ.ไพโรจน์		บุญคงชื่น
	 	 	 ฝ่ายนโยบายและแผน	 อ.ดร.นพ.บวรศม		ลีระพันธ์
	 	 	 ฝ่ายวางแผนด้านงานวิจัย	 ศ.นพ.บุญส่ง		องค์พิพัฒนกุล
	 	 	 ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์	 ผศ.ดร.พัชรินทร์		นินทจันทร์
	 	 	 ฝ่ายสารสนเทศ	 ดร.นพ.นวนรรน		ธีระอัมพรพันธุ์
	 	 	 ฝ่ายโลจิสติกส์	 นายกนก		จุฑามณี
	 	 	 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	 อ.พญ.จิราภรณ์		อรุณากูร	
	 	 	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 ศ.นพ.อนันต์นิตย์		วิสุทธิพันธ์
	 	 	 ฝ่ายการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์	 อ.พญ.สุธิดา		สัมฤทธิ์
	3.	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร 
	 	 	 ฝ่ายบริการ	 รศ.นพ.ปิยะ		สมานคติวัฒน์
	 	 	 	 รศ.พญ.วัลยา		จงเจริญประเสริฐ
	 	 	 	 ผศ.นพ.สมชาย		เวียงธีรวัฒน์
	 	 	 	 อ.นพ.พงศกร		อธิกเศวตฤทธิ์
	 	 	 	 ผศ.นพ.ปพน		สง่าสูงส่ง	(ตั้งแต่	1	ต.ค.	57)
	 	 	 ฝ่ายการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์	 นพ.สุรณัฐ		แก้วณิมีย์
	 	 	 	 ดร.สมรักษ์		สหพงศ์
	 	 	 ฝ่ายสารสนเทศ	 อ.นพ.อารักษ์		วิบุลผลประเสริฐ	
	 	 	 	 อ.นพ.มารุต		จันทรา
	 	 	 	 อ.ดร.เอกวัฒน์		ผสมทรัพย์
	 	 	 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	 อ.พญ.พรชนก		วันทนากร	(ตั้งแต่	1	เม.ย.58)
	4.	 ผู้อำานวยการการก่อสร้าง		 ผศ.นพ.ประสิทธิ์		กี่สุขพันธุ์
	5.	 รองผู้อำานวยการการก่อสร้าง	 นายปรีชา		โพธิสัตย์

ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
	1.	 ผู้อำานวยการ	 รศ.นพ.สาธิต		โหตระกิตย์

ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
	1.	 ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ	(รักษาการ)	 รศ.นพ.ธันย์		สุภัทรพันธุ์	(ตั้งแต่	22	พ.ค.58)

ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
	1.	 ผู้อำานวยการ	 นพ.วิวัฒน์		โรจนพิทยากร
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กรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี  ชุดที่ 22 (1 เม.ย. 58 – เม.ย. 60)  
	 1.	 ผศ.น.ท.นพ.ภากร		จันทนมัฏฐะ	 ประธาน
	 2.	 ศ.พญ.อลิสา		ลิ้มสุวรรณ	 กรรมการ
	 3.	 รศ.พญ.ชลทิพย์		วิรัตกพันธ์		 กรรมการ
	 4.	 ผศ.นพ.วีรพัฒน์			สุวรรณธรรมา	 กรรมการ
	 5.	 ผศ.นพ.จำารูญ		ตั้งกีรติชัย	 กรรมการ
	 6.	 ผศ.นพ.ธีรวัฒน์		ชลาชีวะ	 กรรมการ
	 7.	 ผศ.นพ.ภาวิทย์		เพียรวิจิตร	 กรรมการ
	 8.	 ผศ.ดร.พัชรินทร์		นินทจันทร์	 กรรมการ
	 9.	 ผศ.ดร.ธิราภรณ์		จันทร์ดา	 กรรมการ
	10.	 อ.นพ.ธัชพงศ์		งามอุโฆษ	 กรรมการ
	11.	 อ.นพ.อิทธิรัตน์		วัชรานานันท์	 กรรมการ
	12.	 อ.นพ.วิชช์		เกษมทรัพย์	 กรรมการ
	13.	 อ.นพ.ไพศาล		บุญสะกันต์	 กรรมการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา)
	 1.	 กุมารเวชศาสตร์	 นางลักษณา		ชิตามระ
	 2.	 จักษุวิทยา	 น.ส.ชุติกุล		ทองสมมาตร		
	 3.	 จิตเวชศาสตร์	 น.ส.อัญชลี		บุรสมบูรณ์
	 4.	 พยาธิวิทยา	 น.ส.นฤมล		จินดา
	 5.	 รังสีวิทยา	 -อยู่ระหว่างการสรรหา-
	 6.	 วิสัญญีวิทยา	 น.ส.เกลียวพร		พักตร์โฉม
	 7.	 เวชศาสตร์ครอบครัว	 นางผาณิต		สินธุเสก
	 8.	 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน		 น.ส.วันทนา		พุ่มพวง	
	 9.	 เวชศาสตร์ชุมชน	 นางผ่องศรี		เจริญรักษ์
	10.	 เวชศาสตร์ฟื้นฟู	 นายปริทัศน์		รัตนะวรรณาภรณ์
	11.	 ศัลยศาสตร์	 นายเสงี่ยม		ไตรหัตถทรัพย์	
	12.	 สูติศาสตร์	-	นรีเวชวิทยา	 นางชัญญพิชญ์		ประสิทธิแพทย์
	13.	 โสต	ศอ	นาสิกวิทยา	 น.ส.ศศิลักษณ์		ธรรมสิทธิ์	
	14.	 ออร์โธปิดิกส์	 น.ส.ศศิธร		พึ่งโพธิ์สภ
	15.	 อายุรศาสตร์	 นางณัฐนพิน		รัตโน
	16.	 วิทยาศาสตร์สื่อความหมาย	 น.ส.ฐิติมา		สุพะรัง
	 	 และความผิดปกติของการสื่อความหมาย	

หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
	 1.	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 นางภคมน		สัมมาเทศน์	

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา 
	 1.	 ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ	 รศ.ดร.อัมรินทร์		ทักขิญเสถียร	
	 2.	 โภชนศาสตร์		 รศ.ดร.ปรียา		ลีฬหกุล	
	 3.	 เวชศาสตร์ปริวรรต	 -อยู่ระหว่างการสรรหา-
	 4.	 อาชีวอนามัยและพิษวิทยา	 -อยู่ระหว่างการสรรหา-
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หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี
	 1.	 ฝ่ายการแพทย์		 นพ.ณรงค์ฤทธิ์		มัศยาอานนท์	(รักษาการ)

	 	 -	งานผู้ป่วยใน			 -	อยู่ระหว่างการสรรหา	-

	 	 -	งานผู้ป่วยนอก		 -	อยู่ระหว่างการสรรหา	-

	 2.	 ฝ่ายการพยาบาล		 นางเพ็ญศรี		เลาสวัสดิ์ชัยกุล	

	 	 -	งานบริหารฝ่ายการพยาบาล	 นางธิติยา		วุฒิภดาดร	

	 	 -	งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์		 น.ส.วรรณา		คงวิเวกขจรกิจ	

	 	 -	งานการพยาบาลจักษุ	โสต	ศอ	นาสิกวิทยา			 น.ส.วนิดา		ลิขิตสินโสภณ

	 	 -	งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต			 น.ส.ดุสิดา	เครือคำาปิว

	 	 -	งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ		 นายสุชาติ	สุจินตวงษ์

	 	 -	งานการพยาบาลผ่าตัด		 นางธนพร		มาสมบูรณ์

	 	 -	งานการพยาบาลศัลยศาสตร์		 น.ส.พจนี		รอดจินดา	

	 	 -	งานการพยาบาลสูติศาสตร์	-	นรีเวชวิทยา		 นางนิตยา		โรจนนิรันดร์กิจ	

	 	 -	งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 นางเพ็ญจิต		งามนิธิพร

	 	 -	งานการพยาบาลอายุรศาสตร์		 น.ส.วรรณารัตน์		เหรียญรุ่งเรือง

	 	 -	งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู		นางอรวรรณ	วราภาพงศ์

	 	 -	งานการพยาบาลบริการเฉพาะ	 นางสาริกา		สมศรี		

	 3.	 ฝ่ายโภชนาการ		 นางพรรณอร		หงษ์โต	

	 	 -	งานโภชนบริหาร		 น.ส.อมรรัตน์		หทัยเดชะดุษฎี	

	 	 -	งานโภชนบำาบัดและโภชนศึกษา		 นางพัชรวีร์		ทันละกิจ	

	 	 -	งานโภชนบริการ		 น.ส.อัจฉรีย์		สุวรรณชื่น

	 4.	 ฝ่ายเภสัชกรรม	 ภญ.พัชรินทร์		สุวรรณกูฏ	(รักษาการ	ถึง	30	พ.ย.	57)

	 	 	 ภญ.สุธีตา		ด่านอุดมชาญ	(รักษาการ	ถึง	28	ก.พ.	58)

	 	 	 ภญ.นันทพร		เล็กพิทยา	(รักษาการ	ถึง	31	พ.ค.	58)

	 	 	 ภญ.อุมากร		คงแจ๋ว	(รักษาการ	ถึง	31	ส.ค.	58)

	 	 	 ภญ.พัชรินทร์		สุวรรณกูฏ	(รักษาการ	ตั้งแต่	1	ก.ย.	58)

	 	 -	งานบริหารเวชภัณฑ์		 ภญ.พัชรินทร์	สุวรรณกูฎ

	 	 -	งานผลิตยา		 ภญ.สุธีตา		ด่านอุดมชาญ	

	 	 -	งานบริการเภสัชกรรมคลินิก		 ภญ.นันทพร		เล็กพิทยา	

	 	 -	งานบริการเวชภัณฑ์		 ภญ.อุมากร	คงแจ๋ว

	 5.	 งานบริการผ้า	 นางรติกร		ยุทธารักษ์		

	 6.	 งานทันตกรรม	 ทพ.สราวุธ		สันติดำารงกุล

	 7.	 งานเวชระเบียน	 นางธนวัน		ลือสุทธิวิบูลย์

	 8.	 งานอุปกรณ์การแพทย์			 นายวสันต์		ทิมา

	 9.	 งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	 น.ส.รุ้งสวรรค์		สุวัฒโน	

	 10.	 งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	 น.ส.สุวรรณี		ลิ่มศิลา	

	 11.	 งานบริหารการรักษาพยาบาล		 นางสายพิรุณ		ประสาทพันธ์
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หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี
	 12.	 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ				 นางปราณี		เคหะจินดาวัฒน์	
	 13.	 งานสังคมสงเคราะห์	 นางศรีสุภา		แก้วประพาฬ	
	 14.	 งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย			 นายพงษ์ศักดิ์		สมรรคเสวี	(ถึง	28	ก.พ.	58)
	 	 	 นายภาณุวิชญ์		พาเหมาะ	(ตั้งแต่	1	เม.ย.	58)
	 15.	 งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี			 นางวิไลวรรณ		ชัยพจน์พานิช	
	 16.	 งานคุ้มครองผู้รับบริการและ	 น.ส.หอมจันทร์		หอมแก่นจันทร์	
	 	 ควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล			
	 17.	 งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ	 นางหทัยกร	กิตติมานนท์

หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
	 1.	 ฝ่ายการพยาบาล		 น.ส.สุภาณี		วิไลนำาโชคชัย	
	 	 -	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	 น.ส.รัมภา		เทศะกรณ์
	 	 -	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก			 น.ส.สุเนตร		นุชจะโป๊ะ
	 	 -	งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต		 น.ส.อัญณา		พันธุนาถวิริยกุล	
	 2.	 งานการแพทย์และเภสัชกรรม		 รศ.นพ.สุรศักดิ์		ลีลาอุดมลิปิ	(ถึง	15	พ.ค.	58)
	 	 	 ผศ.พญ.วรินี		เล็กประเสริฐ	(ตั้งแต่	16	พ.ค.	58)
	 3.	 งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์			 นางนงลักษณ์		ตติยวุฒ	ิ(ถึง	30	พ.ย.	57)
	 	 	 นางศรินทิพย์	อภิฐานะตระกูล	(ถึง	15	ม.ค.	58)
	 	 	 น.ส.เนติกา	ขันติวัฒนา	(ตั้งแต่	16	มี.ค.	58)

หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
	 1.	 ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม			 -	อยู่ระหว่างการสรรหา	-
	 	 -	งานการแพทย์และทันตแพทย์			 น.ส.อินทร์ภัค		ตันพันธุ์วงศ์
	 	 -	งานรังสีวิทยา			 น.ส.สุรภี		อำ่าโต	
	 2.	 ฝ่ายการพยาบาล				 น.ส.วาธินี		คัชมาตย์		
	 	 -	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน			 นางวิลาวัณย์		ประสารอธิคม
	 	 -	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก			 นางวันทนา		วีระถาวร
	 	 -	งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต			 นางณัฎฐา		สรนันต์ศรี	
	 	 -	งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและคลอดบุตร				 นางปราณี		สงวนชื่อ	โพธิ์ทอง	(ตั้งแต่	5	ส.ค.	58)
	 3.	 ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์			 -	อยู่ระหว่างการสรรหา	-
	 	 -	งานเภสัชกรรม			 ภญ.พัชรินทร์		สุภาพโสภณ	
	 	 -	งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ			 นางโสภา		หลิ่วโรจน์ทรัพย์	
	 	 -	งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์			 น.ส.อรอุษา		เสาแบน	
	 4.	 ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป			 -	อยู่ระหว่างการสรรหา	-
	 	 -	งานผู้ป่วยสัมพันธ์			 นางนริศรา		หฤทัย	
	 	 -	งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ			 นายอนุสรณ์		โสอุดร	
	 	 -	งานพัฒนาคุณภาพงาน			 นางรังสิมา		เกียรติยุทธชาติ	
	 	 -	งานบริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 นางวารี		อัศวเสนา	
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หัวหน้างาน สังกัดสำานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
	 1.	 งานห้องปฏิบัติการวิจัย			 น.ส.วาสนา		สถิตย์จันทรากุล	
	 2.	 งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย			 นางณรังษี		จ้อยเจนสินธุ์
	 3.	 งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก			 นางถิรดา		กันยายน	
	 4.	 งานบริการวิชาการ	 น.ส.ณัฏฐ์ตวัน		จิรัชยาปกรณ์		
	 5.	 งานการศึกษาต่อเนื่อง			 นางจารุวรรณ		ลีลาภรณ์	
 

หัวหน้างาน สังกัดสำานักงานการศึกษา
	 1.	 งานบริหารการศึกษา		 น.ส.กชมน		หมั่นหา
	 2.	 งานกิจการนักศึกษา	 นางสุวรรณา		พุฒนวล
	 3.	 งานแพทยศาสตรศึกษา		 น.ส.ปิยาภรณ์		วงค์คำาจันทร์	
	 4.	 งานการศึกษาหลังปริญญา			 น.ส.รจเรข		รัตนาจารย์	
	 5.	 งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้		 นายเกรียงศักดิ์		บุญถวิล	
	 6.	 งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล	 น.ส.ณัฐกฤตา		หนูไฉยา

หัวหน้าฝ่าย/งาน  สังกัดสำานักงานคณบดี
	 1.	 ฝ่ายวิศวกรรมบริการ	 นายพูนพงษ์		ธีระนังสุ	
	 	 -	งานวิศวกรรมเครื่องกล			 นายณรงค์ชัย		ทองรัตน์แก้ว	
	 	 -	งานวิศวกรรมสุขาภิบาล				 นายณรงค์ชัย		ทองรัตน์แก้ว	(รักษาการ)
	 	 -	งานวิศวกรรมโยธาและอุตสาหการ									 นายบุญเชิด		หนูเปีย	
	 	 -	งานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์			 นายสมชาย		รุ่งนพรัตน์	
	 2.	 ฝ่ายการคลัง			 นางสม		ไวทยานนท์	(ถึง	1	มิ.ย.	58)
	 	 	 น.ส.สิรินธรา		วิจิตรวรมงคล	(ตั้งแต่	2	มิ.ย.	58)
	 	 -	งานบัญชี		 น.ส.กันยารัตน์		ผ่องรัตนนันท์	
	 	 -	งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล			 นายสานิตย์		ทองแดง	
	 	 -	งานการเงิน	 นางสาลินี	คงทองวัฒนา
	 	 -	งานงบประมาณและบริหารทั่วไป				 น.ส.จินตนา	อุณหโชค	
	 3.	 ฝ่ายการพัสดุ		 นางเพ็ญรุ่ง		ยงศิริกุล	
	 	 -	งานจัดซื้อและบริหารสัญญา		 นางนุชนาฎ		ช่วงสันเทียะ	
	 	 -	งานบริหารพัสดุ		 นางสุภาพ		โพธิสัตย์	
	 	 -	งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์		 นายจเร		ทั่งโต
	 4.	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		 นายประภพ		มิตรสงเคราะห์
	 	 -	งานบริหารทรัพยากรบุคคล			 นายประภพ		มิตรสงเคราะห์	
	 	 -	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล		 นางกาญจนา		คงแสงชู	
	 	 -	งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล		 -	อยู่ระหว่างการสรรหา	-
	 5.	 ฝ่ายสารสนเทศ		 นายบุญประเสริฐ		ตรีรยาภิวัฒน์	
	 	 -	งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร		 นายดนัยภพ	คมนาคม	
	 	 -	งานเวชสารสนเทศคลินิก			 นายวันชนะ	อินทนันท์	
	 	 -	งานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล	 นายสมชาย		เลี่ยงโรคาพาธ
				 		 		ทางสุขภาพ		 	
	 	 -	งานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ		 น.ส.ศรีทอง		พลวิเศษ	
	 	 -	งานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและฝึกอบรม		 นายวัลลภ		แปลกเมือง	(ตั้งแต่	1	ก.ย.	58)
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หัวหน้าฝ่าย/งาน  สังกัดสำานักงานคณบดี
	 6.	 งานกฎหมาย			 น.ส.ศรัญญา		โสดานิล	
	 7.	 งานสื่อสารองค์กร			 นางพัชรี		ภูรีนันทนิมิต	
	 8.	 งานนโยบายและแผน	 น.ส.สุนิสา		ไวยเจริญ
	 9.	 งานตรวจสอบภายใน			 นายเอกพันธ์		ศรีพันธุ์	
	 10.	 งานบริหารและธุรการ	 น.ส.สุวรรณา		บุญเรือง
	 11.	 งานบริหารความเสี่ยง				 นายปฏิภาณ		แซ่หลิ่ม	
	 12.	 งานรักษาความปลอดภัย	 นายชาลี		พลสินพยัคฆ์
	 13.	 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	 น.ส.สุวิมล		ปัญญาใส
	 14.	 งานพัฒนาคุณภาพงาน			 น.ส.สดศรี		พูลผล	
	 15.	 งานสร้างเสริมสุขภาพ			 น.ส.ปสุตา		อนินชลัย	
	 16.	 งานวิเทศสัมพันธ์			 นางเกศรินทร์		สุวรรณวิริยะ	
	 17.	 งานโสตทัศนศึกษา	 น.ส.บงกช		ทองวรินทร์
	 18.	 งานบริหารกายภาพ	สิ่งแวดล้อม	 นางนงลักษณ์		ตติยวุฒิ	(ตั้งแต่	16	เม.ย.	58)
	 	 และอาชีวอนามัย	

ลักษณะองค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	(คณะฯ)	ก่อต้ังในปี	พ.ศ.	2508	มีจุดมุ่งหมาย												
ในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์และการพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย							
โดยมีโรงพยาบาล	 ศูนย์การแพทย์	 และศูนย์ความเป็นเลิศ	 สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างครบวงจร	
ลักษณะพิเศษของคณะฯ	คือให้การศึกษาในหลักสูตรทั้งสาขาแพทยศาสตร์		และพยาบาลศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2519	
เริ่มเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต	 สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย	 ซึ่งนับเป็นหลักสูตรแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทย	และในปี	พ.ศ.	2558	จัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการ
แพทย์	ทำาให้สามารถบูรณาการการเรียนการสอน	การบริการสุขภาพ	การวิจัย	ด้านการแพทย์	 การพยาบาล	และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ส่งเสริมการทำางานเป็นทีมระหว่างวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ			

(1) หลักสูตร และบริการ

บริการหลักและกลไกการส่งมอบบริการจำาแนกตามพันธกิจของคณะฯ

 พันธกิจ                หลักสูตร และบริการ           กลไกการส่งมอบบริการ
  

	 ศึกษา	 จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาและ	 ผ่านการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา/โรงเรียน	

	 	 หลังปริญญา	สาขาแพทยศาสตร์	พยาบาลศาสตร์		 สังกัดคณะฯและสถาบันคู่ความร่วมมือ	

	 	 และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

  

	 วิจัย	 การทำาวิจัยและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน		 ผ่านระบบการบริหารงานวิจัยของคณะฯ		 	

	 	 วิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์และสาธารณสุข		 และการสร้าง	เครือข่ายการวิจัยแบบสหวิทยาการ	

	 	 และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ด้านสุขภาพ

  

	 บริการสุขภาพ	 การให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและครอบครัว	 ผ่านการให้บริการอย่างเป็นองค์รวมโดยทีมสหสาขา	

	 	 	 วิชาชีพของโรงพยาบาล	และหน่วยงานต่างๆ	

	 	 	 ของคณะฯ
 

	 หมายเหตุ		:	พันธกิจด้านทำานุบำารุงศิลปและวัฒนธรรมแทรกอยู่ในทุกพันธกิจ	

																						:	โครงการ/กิจกรรมทำานุบำารุงศิลปและวัฒนธรรมที่เน้นด้านสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย	

		 																และศาสนาผ่านการดำาเนินงานของหน่วยงานคณะฯ
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	 ปัจจุบันคณะฯ	 จัดการศึกษา	 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา	 รวม
ทั้งหมด	 109	 หลักสูตร	 ประกอบด้วย	 หลักสูตรที่ให้การรับรองโดยสกอ.	 23	 หลักสูตร	 และคณะฯ	 ระดับแพทย์
เฉพาะทาง	86	หลักสูตร	
	 คณะฯ	มีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่	และที่มีผลกระทบต่อการป้องกันและรักษาโรคโดยตรง	
ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	วิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์และสาธารณสุข	และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
	 ด้านบริการสุขภาพมีการดำาเนินงานผ่านทีมนำาทางคลินิก	 ทีมสนับสนุนทางคลินิกและศูนย์ความเป็นเลิศ	
ในการให้บริการผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยในและผู้ป่วยฉุกเฉิน	ปัจจุบันมีจำานวนเตียง	1,128	เตียง	(ณ	30	มิ.ย.	2558)

	

 

(2)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  ปณิธานของคณะฯ

วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล
พันธกิจ การศึกษา การวิจัย การบริการสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่สุขภาวะของสังคม
ค่านิยม มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำาสู่คุณภาพ
ปณิธาน เป็นประทีปส่องทางด้านสุขภาพของประเทศ

สมรรถนะหลักขององค์กรและพันธกิจหลัก
สมรรถนะหลัก

ความสามารถในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่หลากหลายในสาขา			
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสุขภาพ	ได้แก่	สาขาทางการแพทย์	พยาบาล	
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ความสามารถในการนำาการวิจัยทางคลินิกและการวิจัยเชิงระบบไปสู่การ
ปฏิบัติระดับประเทศ

ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการจัดการ									
องค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ระดับประเทศและนานาชาติ	

ความสามารถในการผสมผสานการดูแลผู้ป่วยในระดับเป็นเลิศ		ทำาให้เกิด
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย	ผลการรักษาที่อยู่ในระดับผู้นำา

ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้กับการสร้างเสริมสุขภาพและ
เสริมพลังผู้ป่วยจนเกิดกลุ่มช่วยเหลือตนเองในโรคสำาคัญของประเทศ

พันธกิจหลัก

-	 จัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์	พยาบาล	และ	
	 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
-		 ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกระดับ

-		 ผลิตองค์ความรู้		งานวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
	 มีผลต่อการกำาหนดนโยบายในระดับชาติ
-	 วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพผลิตและบริหาร	
 
-	 ผลิตและบริหารจัดการองค์ความรู้		งานวิจัยทางการแพทย์และ	
	 วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีผลต่อการกำาหนดนโยบายในระดับชาติ
-		 จัดการศึกษาทางการแพทย์	พยาบาล	และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-		 บริการรักษาพยาบาล

-		 ให้บริการวิชาการด้านการแพทย์
-		 การให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกระดับ

-		 สร้างเสริมสุขภาพในทุกระยะของชีวิต
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (คน)

 สายงาน กลุ่มตำาแหน่ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง 

 

สายวิชาการ	 	 ศาสตราจารย์	 12	 28	 -

	 	 รองศาสตราจารย์	 36	 84	 -	 	

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 45	 139	 -

	 	 อาจารย์	 34	 359	 -

	 	 นักวิจัย	 -	 1	 -

สนับสนุนทั่วไป		 วิชาการ	 18	 510	 2

	 	 วิชาชีพเฉพาะ	 129	 2,913	 295

	 	 สายสนับสนุน	 64	 3,621	 1,272

รวม	(9,562	คน)	 	 338	 7.655	 1,569

(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2558)

(4) สินทรัพย์

 ด้านอาคารสถานที่ :	แบ่งตามลักษณะของการดำาเนินการ	เป็น	4	กลุ่มอาคาร

กลุ่มอาคารสถานที่

 กลุ่มอาคาร จำานวน (อาคาร) รายละเอียด

	 การศึกษาและวิจัย	 2	 	อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

	 	 	 	 	โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	และอาคารวิจัยและ	 	

	 	 	 	 สวัสดิการ

	 โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์	 6	 	อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี	อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	

	 	 	 	 	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	

	 	 	 	 	อาคารปัจจุบันพยาบาล	อาคารออร์โธปิดิกส์	

	 	 	 	 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์	

	 อาคารสนับสนุน	 5	 	อาคารเรียนรวม	อาคารซักฟอก	อาคารโภชนาการ	

	 	 	 	 	อาคารจอดรถมูลนิธิ		อาคารบำาบัดนำ้าเสีย

	 หอพัก	 	 4	 	หอพักพยาบาล	หอพักแพทย์	และหอพักนักศึกษาแพทย์

ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ :	 แหล่งค้นคว้าข้อมูลที่สำาคัญ	 ได้แก่	 ห้องสมุดระดับคณะ	 (Living	 library)	 เป็นห้อง
สมุดอิเล็กทรอนิกส์	 (E-library)	 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการสืบค้นข้อมูลตลอด	
24	 ชั่วโมงจากทุกแห่ง	 ห้องฝึกทักษะทางคลินิก	 (Clinical	 skill	 laboratory)	 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์														
ที่ทันสมัย	มีระบบ	Teleconference	ระบบ	E-learning,	Computer	aided	instruction	(CAI)	และวีดิทัศน	์									
มีสถานีโทรทัศน์ทางสุขภาพของตนเอง	(RAMA	channel)	ศูนย์การออกกำาลังกาย
	 มีขีดความสามารถในการวิจัยทางคลินิก	 และการสร้างเสริมสุขภาพ	 มีการดำาเนินการเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรด้านการวิจัยร่วมกันภายในคณะฯและมีขีดความสามารถด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเชิงลึก
ถึงระดับ	Stem	cell	และ	Genomics
	 ด้านบริการสุขภาพ	 คณะฯ	 มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงสำาหรับการให้บริการผู้ป่วยระดับ
ตติยภูมิและสูงกว่า	 เช่น	 หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด	 เครื่องรังสีศัลยกรรม	 พร้อมทั้งมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยตอบสนอง
การบริการผู้ป่วยและระบบสนับสนุนต่างๆ
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(5)  กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน

 ประเด็น กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานที่สำาคัญ

	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 พรบ.ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำางาน	พ.ศ.	2554/ประกาศ
	 	 กระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ/	
	 	 ข้อกำาหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านรังสี

	 การรับรอง/การจดทะเบียนเพื่อขอ	 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
	 อนุญาตดำาเนินการ	 ครบ	60	ปี	ที่รวมโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ/	มาตรฐานคุณภาพการศึกษา	
	 	 ระดับอุดมศึกษา

	 มาตรฐานอุตสาหกรรม	 	ISO	15189	สำาหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/	GMP	และ	HACCP	สำาหรับ 
	 	 ฝ่ายโภชนาการ/	มาตรฐานวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/	พรบ.สภาวิชาชีพ	

	 สิ่งแวดล้อม	 พรบ.ส่งเสริมและรักษาสุขภาพ	สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/	มาตรฐานบำาบัดนำ้าเสีย	และ
	 	 การกำาจัดขยะ/สารพิษ/	กฎกระทรวงว่าด้วยการกำาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ/	
	 	 มาตรฐานอากาศในโรงพยาบาล/	พรบ.	การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	(ฉบับที่	2)		
	 	 พ.ศ.	2550/	มาตรฐานห้อง	Clean	room	FD109E/150

	 การเงิน	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	กรณีใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน/	ระเบียบกระทรวง
	 	 การคลัง	กรณีใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน/	ระเบียบคณะกก.ตรวจเงินแผ่นดิน/	
	 	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	กรณีใช้เงินรายได้คณะฯ/	ข้อบังคับมหาวิทยาลัย	
	 	 มหิดลว่าด้วยการบริหารการเงินและงบประมาณ

	 ผลิตภัณฑ์	 ข้อบังคับ	ม.มหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี	พ.ศ.2552/			
	 	 ข้อกำาหนดการขอตำาแหน่งทางวิชาการ

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1)	โครงสร้างองค์กร	
	 โครงสร้างการกำากับดูแลเป็นไปตามพระราชบัญญัติของ	ม.มหิดล	พ.ศ.	2550	โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล
และอธิการบดีทำาหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีซึ ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะฯ	 คณบดี
เป็นประธาน	กก.	ส่วนงานและกก.บริหารฯ	การกำาหนดทิศทางและนโยบายองค์กรมาจาก	กก.	ส่วนงาน	

สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
 (1) ลำาดับในการแข่งขัน 
	 ด้านการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต	 คู่แข่งหลัก	 ได้แก่	 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 โดยคณะฯ	 เป็นหนึ่งในสามอันดับแรกที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศใน
การสมัครเข้าศึกษาในสาขาแพทยศาสตร์คู่เทียบระดับสากล	
	 ด้านการศึกษา	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 คู่แข่งหลัก	 ได้แก่																		
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช			มหาวิทยาลัยพะเยา			และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 ด้านการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	คู่แข่งหลัก	ได้แก่	คณะพยาบาลศาสตร์	ม.มหิดล	และคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 เป็นหนึ่งในสี่อันดับแรกที่ได้รับความนิยมในการ
สมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตของประเทศ	 และได้คะแนนสอบเข้าเรียนสูงสุดเป็นลำาดับหนึ่งของ
ประเทศ		
	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย	 ซึ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความ
สามารถในการแก้ไขความผิดปกติของการพูดและการได้ยิน	เป็นหลักสูตรแห่งเดียวของประเทศไทย		
	 ด้านการศึกษาหลังปริญญา	 การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน	 แพทย์ประจำาบ้านต่อยอดของคณะฯ	 ได้รับ
ความนิยมในการสมัครเข้าศึกษาเป็นสามอันดับแรกของประเทศ	คู่เทียบระดับสากล	
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	 คณะฯ	สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย	เพื ่อเป็นผู้นำาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ			โดย
ได้ดำาเนินโครงการพัฒนา	Genomic	 and	 cancer	 research,	 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ	 Stem	cell	 และ	
Cell	 therapy	 ในระดับ	 GMP	 และ	 GLP	 	 โครงการ	 Pharmacogenomics	 โดยความร่วมมือกับ	 TCELS	 และ			
Rikens	ประเทศญี่ปุ่น	และโครงการศึกษาระยะยาว	EGAT	study	เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว		
	 ด้านการบริการ	คณะฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งมีคู่แข่ง
หลักได้แก่		คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
	 การเปิดเสรีด้านการศึกษาและการบริการ	 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	 (Asian	 Community:	 AC)	 มี
ผลต่อนโยบายการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขและการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรมได้แก่					
การจัดให้มีหลักสูตรนานาชาติเพื่อรับนักศึกษาต่างชาติ	การจัดทำาข้อตกลงกับต่างประเทศ	เช่น	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	
สหรัฐอเมริกา		และยังมีผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพของคณะฯ		
		 การจัดตั้ง	 “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”	 ซึ่งทำาให้คณะฯมีการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม	 อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือ	 ร่วมใจจากประชาชน	 ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง	 มีข้อได้เปรียบเรื่อง
สถานที่ตั้ง	 ขนาดพื้นที่และสภาพแวดล้อม	 (Learning	 environment)	 ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเดิม	
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญ	 (Learning	 resource)	 ที่มีความเชื่อมโยงและผูกพันกับชุมชนใกล้เคียง	 (Community							
engagement)	 เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้	 ก่อให้
เกิดแรงบันดาลใจและจินตนาการภายใต้กรอบแนวคิด	4E	คือ	Education	Reform,	Environmental	Friendly,	
Energy	Saving,	Excellent	Living	and	Working	Condition	
 (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
	 คณะฯ	มีแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สำาคัญ	ได้แก่	ข้อมูลเครือข่ายส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล		กลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	University	Hospital	Network	(UHosNet)	National	Healthcare	Safety	
Network	(NHSN)	และองค์กรวิชาชีพ	แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สำาคัญ	

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
	 คณะฯวางแผนกลยุทธ์	สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ม.มหิดลปี	2556-2560		โดยแบ่งเป็นแผนระยะยาว
ทุก	4	ปีตามวาระของคณบดี	และแผนระยะสั้นตามรอบปีงบประมาณ	

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

-	 ความสามารถในการจัดการศึกษา	ระดับอุดมศึกษาใน	
	 สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นทางเลือกแรกของกลุ่ม
	 เป้าหมาย	บริการด้านสุขภาพ	
-		 ความสามารถในการผสมผสานการดูแลผู้ป่วยในระดับ
	 เป็นเลิศ		ทำาให้เกิดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย				ผลการ 
	 รักษาที่อยู่ในระดับผู้นำา	และเสริมพลังผู้ป่วยจนเกิดกลุ่ม 
	 ช่วยเหลือตนเองในโรคสำาคัญของประเทศ	
-		 ความสามารถในการนำาการวิจัยทางคลินิกและการวิจัยเชิง 
	 ระบบไปสู่การปฏิบัติทั่วประเทศ	
-		 มีโรงเรียนพยาบาลภายใต้คณะแพทย์	

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร 
	 คณะฯ	 มีระบบการปรับปรุงผลการด�าเนินการ	 ผ่านกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์	 ระบบประเมิน									
ผลงาน	 และปรับปรุงกระบวนการส�าคัญอย่างเป็นระบบ	 โดยในระดับบริหารคณะฯใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพ													
แห่งชาติ	 (TQA)	เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับฉลอง																												
สิริราชสมบัติฯ	(HA)		ในระดับการจัดการใช้	Supply	chain	management		7Waste	และในระดับปฏิบัติการใช้
กรอบแนวคิด	Plan	Do	Check	Act	(P-D-C-A)		5ส		Suggestion	problem	solving		มาตรฐานองค์กรระหว่าง
ประเทศ	(The	International	Organization	for	Standardization:	ISO)		HAPPC		GMP	ท�าให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

               ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

-	 การทำาให้การศึกษาและการบริการของคณะฯ 
	 เป็นทางเลือกแรกของกลุ่มเป้าหมาย		
-		 การทำาให้การศึกษาและบริการของคณะฯ	มีความเป็นเลิศและ 
	 มีความยั่งยืนในระดับชาติและนานาชาติ	
-		 การทำาให้การศึกษาและบริการของคณะฯ	เป็น	 
	 “Best	Practice”	ระดับประเทศและในเอเชีย		
-		 การกำาหนดภาระงานของอาจารย์แพทย์ให้เหมาะสม	 
-		 การเพิ่มช่วงระยะเวลา	ที่ทำาวิจัยของนักวิจัย	 
-		 การคัดสรรและธำารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง	
-		 การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพในระดับสากล			
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บทที่ 2  การนำาองค์กร
1.1 การนำาองค์กรโดยผู้นำาระดับสูง
 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
  1.1 ก (1)	คณบดีและกก.ส่วนงานขับเคลื่อนการดำาเนินงานของคณะฯ	ด้วยระบบการนำาองค์กร	RAMA	
leadership	system	(รูปที่	1-1)	

	 คณะฯ	 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์	 ค่านิยมและปณิธานผ่านระบบการบริหารยุทธศาสตร์ของคณะฯ	 จัดทำาเป็น	
RAMA	 scorecard	 กำาหนดให้ภาควิชา/โรงเรียนพยาบาล/สำานักงานและหน่วยงานจัดทำาแผนปฏิบัติการ	 และ					
เป้าหมายรายบุคคล	
	 คณบดี	 และกก.ส่วนงาน	 เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติตนที่สะท้อนความมุ่งมั่นต่อค่านิยม	 โดยสื่อสาร
กับบุคลากร	นักศึกษา	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และตัวแทนของคู่ความร่วมมือ	 เป็นประจำาในทุกโอกาสที่มีการประชุม/
สัมมนา	รายการคณบดีพบชาวรามาธิบดี			
 1.1 ก (2) 	 ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	 โดยจัดตั้งงานกฎหมาย	 เพื่อ
กลั่นกรองความถูกต้องเชิงกฎหมายดำาเนินการออกคำาสั่ง	 ประกาศ	 แนวปฏิบัติต่างๆ	 	 ตลอดจนการทำาบันทึกข้อ
ตกลงหรือสัญญาความร่วมมือคณะฯ	 เพื่อมิให้มีความขัดแย้งในผลประโยชน์และผิดจากกฎหมายข้อบังคับและ
ประกาศ	
	 คณะฯ	 สร้างบรรยากาศ	 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม	 โดยกำาหนดค่านิยมของ
คณะฯ	คือ		“คู่คุณธรรม”	ซึ่งแสดงความโปร่งใส	ความรับผิดชอบต่อสังคม	และมีจริยธรรม	คณบดีและกก.ส่วนงาน
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leadership	system	(รูปที่	1-1)	

	 คณะฯ	 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์	 ค่านิยมและปณิธานผ่านระบบการบริหารยุทธศาสตร์ของคณะฯ	 จัดทำาเป็น	
RAMA	 scorecard	 กำาหนดให้ภาควิชา/โรงเรียนพยาบาล/สำานักงานและหน่วยงานจัดทำาแผนปฏิบัติการ	 และ					
เป้าหมายรายบุคคล	
	 คณบดี	 และกก.ส่วนงาน	 เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติตนที่สะท้อนความมุ่งมั่นต่อค่านิยม	 โดยสื่อสาร
กับบุคลากร	นักศึกษา	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และตัวแทนของคู่ความร่วมมือ	 เป็นประจำาในทุกโอกาสที่มีการประชุม/
สัมมนา	รายการคณบดีพบชาวรามาธิบดี			
 1.1 ก (2) 	 ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	 โดยจัดตั้งงานกฎหมาย	 เพื่อ
กลั่นกรองความถูกต้องเชิงกฎหมายดำาเนินการออกคำาสั่ง	 ประกาศ	 แนวปฏิบัติต่างๆ	 	 ตลอดจนการทำาบันทึกข้อ
ตกลงหรือสัญญาความร่วมมือคณะฯ	 เพื่อมิให้มีความขัดแย้งในผลประโยชน์และผิดจากกฎหมายข้อบังคับและ
ประกาศ	
	 คณะฯ	 สร้างบรรยากาศ	 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม	 โดยกำาหนดค่านิยมของ
คณะฯ	คือ		“คู่คุณธรรม”	ซึ่งแสดงความโปร่งใส	ความรับผิดชอบต่อสังคม	และมีจริยธรรม	คณบดีและกก.ส่วนงาน
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บทที่ 2  การนำาองค์กร
1.1 การนำาองค์กรโดยผู้นำาระดับสูง
 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
  1.1 ก (1)	คณบดีและกก.ส่วนงานขับเคลื่อนการดำาเนินงานของคณะฯ	ด้วยระบบการนำาองค์กร	RAMA	
leadership	system	(รูปที่	1-1)	

	 คณะฯ	 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์	 ค่านิยมและปณิธานผ่านระบบการบริหารยุทธศาสตร์ของคณะฯ	 จัดทำาเป็น	
RAMA	 scorecard	 กำาหนดให้ภาควิชา/โรงเรียนพยาบาล/สำานักงานและหน่วยงานจัดทำาแผนปฏิบัติการ	 และ					
เป้าหมายรายบุคคล	
	 คณบดี	 และกก.ส่วนงาน	 เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติตนที่สะท้อนความมุ่งมั่นต่อค่านิยม	 โดยสื่อสาร
กับบุคลากร	นักศึกษา	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และตัวแทนของคู่ความร่วมมือ	 เป็นประจำาในทุกโอกาสที่มีการประชุม/
สัมมนา	รายการคณบดีพบชาวรามาธิบดี			
 1.1 ก (2) 	 ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	 โดยจัดตั้งงานกฎหมาย	 เพื่อ
กลั่นกรองความถูกต้องเชิงกฎหมายดำาเนินการออกคำาสั่ง	 ประกาศ	 แนวปฏิบัติต่างๆ	 	 ตลอดจนการทำาบันทึกข้อ
ตกลงหรือสัญญาความร่วมมือคณะฯ	 เพื่อมิให้มีความขัดแย้งในผลประโยชน์และผิดจากกฎหมายข้อบังคับและ
ประกาศ	
	 คณะฯ	 สร้างบรรยากาศ	 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม	 โดยกำาหนดค่านิยมของ
คณะฯ	คือ		“คู่คุณธรรม”	ซึ่งแสดงความโปร่งใส	ความรับผิดชอบต่อสังคม	และมีจริยธรรม	คณบดีและกก.ส่วนงาน
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แสดงความมุ่งมั่นตั้งแต่การร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่	บุคลากรใหม่	ตลอดจนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองเป็นประจำา
ทุกปี	 	 และบรรจุเนื้อหาด้านจริยธรรมในหลักสูตรการเรียนการสอน	 เพื่อเน้นการปลูกฝังจริยธรรมนักศึกษารวม
ทั้งติดตามผลงานของคณะกก.	 กิจการนักศึกษาด้านการสร้างเสริมจริยธรรมอย่างสมำ่าเสมอ	 ยังได้วางระบบ
บริหารงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมีความโปร่งใสให้มากท่ีสุด	โดยกำาหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำาคัญ	 และระบบการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ/อนุกรรมการ	 ซึ่งรับผิดชอบ
โดยรองคณบดีแต่ละฝ่ายก่อนเสนอ	กก.ส่วนงาน	
 1.1 ก (3) กก.ส่วนงาน	นำาโดยคณบดี	สร้างองค์กรที่ยั่งยืนผ่าน	RAMA	leadership	system	(รูปที่	1-1)	
และมุ่งปรับปรุงผลการดำาเนินการโดยร่วมมอบรางวัล	 ยกย่องชมเชย	 มุ่งบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	
โดยร่วมวางแผนกลยุทธ์	ประชุมติดตาม	KPI	อย่างต่อเนื่อง	มุ่งเป็นผู้นำาด้านผลดำาเนินการ	โดยสนับสนุนงบประมาณ	
มุ่งเน้นพัฒนาผู้นำา	 โดยมีส่วนร่วมในการคัดเลือก	 สอนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 (PA)	 ด้วยตนเอง	 อีกทั้ง
เพื่อให้เกิดบรรยากาศการปรับปรุงผลงาน	การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	กก.ส่วนงาน	ใช้แผน
กลยุทธ์ระดับคณะฯ	ติดตามผลงาน	และจัดให้มี	Performance	based	payment		เช่น	ค่าตอบแทนตามภาระการ
บริการ	ค่าตอบแทนพิเศษตามภาระงาน	(Workload)	เป็นต้น		กิจกรรมด้านคุณภาพที่หลากหลายในการขับเคลื่อน
ความสำาเร็จให้บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ได้แก่	การประกันคุณภาพการศึกษา		Hospital	accredi-
tation	(HA)		ISO	15189		TQA/EdPEx		คณะฯ	ผ่านการรับรอง	สมศ.	สรพ.	ISO	15189	ISO	17025	ราชวิทยาลัย	
และสภาวิชาชีพ	 ในปี	 2558	 คณะฯ	 ได้เริ่มใช้เครื่องมือ	 9	 Cell	 ในการประเมินภาพรวมการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการนำาต่อไป
	 ด้านส่งเสริมความเป็นผู้นำาที่พร้อมแข่งขัน	 และเป็นแบบอย่างด้านผลการดำาเนินการ	 กก.ส่วนงาน	 ระบบ
เทียบเคียงผลการดำาเนินการและส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ	 โดยร่วมผลักดันในเครือข่ายสถาบัน
แพทยศาสตร์	 (UHosNet)	 17	 แห่ง	 ของ	 กสพท.	 ให้แบ่งปันข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างกัน	 และยังผลักดันให้
บุคลากรทุกระดับใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผ่าน	RAMA	warehouse	และ	Hospital	information	system	(HIS)

ข. การสื่อสารและผลการดำาเนินการขององค์การ
 1.1ข(1)	 คณบดีและกก.ส่วนงาน	 ส่ือสารข้อมูล	 ทิศทาง	 นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ																										
ให้บุคลากร	 ลูกค้า	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบ	 และสนับสนุนนโยบายการสื่อสารเชิงรุก	 โดยนำา
วิชาการความรู้ด้านสุขภาพและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กระจายสู่บุคลากรในคณะฯ	 รวมทั้งประชาชนที่เข้า
มารับบริการภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี	 ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ	 ทั้งในรูปแบบการสื่อสารทางตรง
และการสื่อสารสองทาง	 (Two-way	 communication)	 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์	 การสร้างตัวแทนเครือข่ายสื่อสารตามหน่วยงานต่างๆ	 ในอัตรา	 1	ต่อ	 20	 	 ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิด
บทบาทสำาคัญด้านการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร
	 คณะฯ	 ตระหนักถึงความสำาคัญในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบใหม่	 จึงใช้มัลติมีเดียเผยแพร่
พันธกิจของคณะฯ	ในวงกว้างไปสู่บุคลากรและผู้รับบริการอย่างทั่วถึง	 โดยก่อตั้งสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล							
มีการออกอากาศทางทรูวิชั่น		Internet		Facebook	Website		Twitter		Ramachannel		Application	สำาหรับ
ใช้กับ	iPAD	iPhone	และระบบ	androids	มีการติดตาม	ประเมินผลผู้ชมปีละ	2	ครั้ง		และจาก	Fan	page	ของ	
Facebook	รามาแชนแนล	โดยนำาผลการประเมินมาปรับรูปแบบ	เนื้อหา	ให้มีประสิทธิภาพตรงกับการใช้ประโยชน์
ของผู้รับบริการ	
	 คณะฯ	 ให้ความสำาคัญเรื่องการสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากร	 โดยบุคลากรทุกระดับสื่อสาร
ประเด็น	ถึงคณบดีโดยตรงผ่าน	Intranet	ใน	Blog		“สายตรงคณบดี”	ซึ่งทำาให้บุคลากรสื่อสาร/ถามคำาถามโดยตรง
กับผู้บริหารสูงสุด	ดังตารางที่	2-1
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ตารางที่	2-1		RAMA	Communication	Channels

สารสนเทศ VMV RAMA Ethic CSR GG PDCA ความถี่

วิธีการสื่อสาร

-	Intranet	,	Social	Net	work-
ing	(Facebook,	Youtube,	
Twitter,	Blogger)

บุคลากร ตลอดเวลา

-	RAMA	web	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ได้แก่	บุคลากร/เครือข่ายมหาวิทยาลัย/ม.มหิดล/นักศึกษารามาธิบดี	(แพทย์และ
พยาบาล)	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา/องค์กรภายนอก(ในประเทศและต่างประเทศ)	คณะผู้จัดทำา
เว็บไซด์

ตลอดเวลา

-		RAMA	Channel ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		เช่น	ประชาชนทั่วไป	ผู้ป่วยรามาธิบดี	นักเรียนนักศึกษา	บุคลากร	อาจารย์
รามาธิบดี	ผู้ดำาเนินรายการผลิต	ผู้สนับสนุน	MU-Channel	และมูลนิธิรามาฯ

-	นิตยสาร	@Rama บุคลากร/ประชาชน 2	ครั้ง/เดือน

-	การประชุมกก.ส่วนงาน* รองคณบดี/ผอก./หัวหน้าภาควิชา/ประธานสภาคณาจารย์/ผู้แทนสายสนับสนุน 4	ครั้ง/เดือน

-	กก.พันธกิจ* ผู้แทนจากภาควิชา/หน่วยงาน 1	ครั้ง/เดือน

-	การประชุมภาควิชา* บุคลากรในภาควิชา 1-2	ครั้ง/เดือน

-	ผู้บริหารพบชาวรามาฯ*

-	เอกสารทุกฉบับภายในคณะฯ	
(สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ/โบร์ชัวร์/
โปสเตอร์/ป้ายต่างๆ)

บุคลากร 2	ครั้ง	/	ปี

ทุกครั้งที่นำาส่งเอกสาร

-	ผู้บริหารพบบุคลากรในภาค
วิชา*

บุคลากรในภาควิชา ตามความเหมาะสม/
ความเร่งด่วน

-	ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่*	 บุคลากรใหม่ 3	ครั้ง	/	ปี

-	ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา	/	ผู้ปกครอง 1	ครั้ง	/	ปี

-	Board	ประชาสัมพันธ์ บุคลากร/
นักศึกษาและ
ผู้รับบริการ

บุคลากร/	นักศึกษา	และ
ผู้รับบริการ

ตลอดเวลา

- กิจกรรมกลุ่ม * บุคลากร บุคลากร บุคลากร ตามโอกาส

-	การประชุมร่วมกัน* ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ได้แก่	รพ.เครือข่าย		รามาพญาไท2		
บริษัทผู้ส่งมอบ	เช่น	บริษัทยา	บริษัทก�าจัดขยะ		
บริษัทท�าความสะอาด

1	ครั้ง/ปี

-กิจกรรมเพื่อแสดงความรับ
ผิดชอบต่อสังคม	(เช่น	หน่วย
แพทย์เคลื่อนที่,	พระดาบส)	ถือ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ยั่งยืน
ที่สุดและสร้างความภาคภูมิใจให้
กับบุคลากร

บุคลากรภายนอก 12	ครั้งต่อปี

-กิจกรรมเพื่อสร้างพันธมิตร
สื่อมวลชน	มติชน	Health	Care	
(สื่อมวลชนถือเป็นกระบอกเสียง
ส�าคัญที่สื่อถึงภาพลักษณ์ของ
องค์กร)

บุคลากรภายนอก 1	ครั้ง/ปี

*	การสื่อสารสองทาง
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	 การสื่อสารการตัดสินใจสำาคัญๆ	 จึงดำาเนินการได้อย่างทั่วถึงและตรงไปตรงมา	 ทำาให้บุคลากรรับรู้ถึงการ
มีส่วนร่วม	 สร้างความตระหนัก	 และผูกพันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
คณะฯ	ในกรณีที่บุคลากรได้รับรางวัลต่างๆ	คณบดีจะเป็นผู้มอบรางวัลด้วยตนเองทุกครั้งและมีระบบยกย่องชมเชย
โดยกำาหนดเป็นวาระในที่ประชุมกก.ส่วนงาน	 มีการแจ้งในที่ประชุมโดยให้หัวหน้าภาควิชา/รร.พยาบาล/ฝ่าย/งาน	
ไปเผยแพร่	
 1.1 ข (2)	คณะฯ	ใช้ระบบการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เป็นลำาดับชั้นจนถึงผู้ปฏิบัติ			เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส	 ทำาให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร	 การปรับปรุงผลการดำาเนินการและการบรรลุวิสัยทัศน์	 โดยรองคณบดีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายไปดำาเนินการปรับปรุงและเสนอในที่ประชุม	กก.บริหาร	และกก.ส่วนงาน	
	 การมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและทำาให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างลูกค้า	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				
รองคณบดีแต่ละฝ่าย	และ	กก.ส่วนงาน	วิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตลอดจนความคาดหวัง
แยกตามพันธกิจในระหว่างการวางแผนกลยุทธ์	 จากนั้นจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	 ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลักแห่ง
ความสำาเร็จ	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ความเป็นเลิศด้านการศึกษา	 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย	 ความเป็นเลิศด้านการบริการ
สุขภาพ	 และความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสู่สังคม	 ซึ่งแต่ละมิติมุ่งสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่างๆ		เพื่อสร้างความสมดุลของคุณค่าให้กับทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
 1.2 ก (1)	 คณบดีในฐานะประธาน	 กก.บริหารฯ	 รับผิดชอบผลการดำาเนินการของคณะฯ	 ให้บรรลุตาม
พันธกิจ	วิสัยทัศน์	และกลยุทธ์ที่กำาหนด	ภายใต้การกำากับของ	กก.ส่วนงาน	โดยรายงานต่อกก.ส่วนงาน	ทุก	3	เดือน	
คณะฯ	 มีระบบการเงินและงบประมาณ	 โดยกลั่นกรองและพิจารณาเสนอจัดตั้งงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบ
จาก	 กก.ส่วนงาน	 โดยการจัดสรรและใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศของม.มหิดล	
และระเบียบด้านการคลัง	 มีการจัดทำาแผนการเงินและงบประมาณประจำาปี	 รายงานผลต่อ	 กก.	 ส่วนงาน	 และ
อธิการบดี	 ตลอดจนจัดทำารายงานประจำาปีเพื่อเผยแพร่ผลการดำาเนินการสู่สาธารณะ	 โดยเสนอผ่าน	 ม.มหิดล		
คณะฯ	 มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อรับรองความถูกต้องของงบการเงิน	 	 โดยสำานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน		ซึ่งตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงินของ	ม.มหิดล	และบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด		
ตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงินของคณะฯ	 อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	 	 ด้านการตรวจสอบภายใน	 มีการ
ดำาเนินการ	 2	 ระดับ	 ได้แก่	 1.	 ระดับมหาวิทยาลัย	 	 ศูนย์ตรวจสอบภายใน	 	 ภายใต้การกำากับของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานประจำามหาวิทยาลัย	 รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ	 ภายใน
มหาวิทยาลัย	โดยจะเข้าตรวจสอบคณะฯ	ทุก	2-3	ปี	2.	ระดับคณะฯ	งานตรวจสอบภายใน	ภายใต้การกำากับของ
กก.ส่วนงาน		ปฏิบัติงานตามขอบเขต	และอำานาจ	หน้าที่	ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในของคณะฯ	โดย
รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 ในคณะฯ	 ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกก.ส่วนงานในแต่ละปี	
 1.2 ก (2)	ผลการดำาเนินการของคณบดีประเมินโดยอธิการบดี	ปีละ	2	ครั้ง	อ้างอิงตามการประเมินผลตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน	(Performance	agreement:	PA)		โดยสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ของม.มหิดล	และแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ	คณบดีประเมินรองคณบดีทุกตำาแหน่ง	ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	ผู้อำานวยการศูนย์	หัวหน้า
ภาควิชา	ผู้อำานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	ปีละ	2	ครั้ง	ตามข้อบังคับ	ม.มหิดล	 	 	ผลการประเมินนำาสู่การ
ปรับระบบการนำาองค์กร	ระบบธรรมาภิบาลขององค์กร	
 ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม
 1.2 ข (1)	คณะฯ	วิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม	อันอาจเกิดจากการดำาเนินการ		ตลอดจนนำาระบบ
การจัดการความเสี่ยง	และการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	Hospital	accreditation	และมาตรฐานคุณภาพ	
ม.มหิดล	มาดำาเนินการอย่างเป็นระบบ		เช่น	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	ได้ศึกษาผลกระทบต่อการจราจร
และชุมชนรอบข้าง		สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	ได้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		สังคมและชุมชนโดย
ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับในจังหวัดสมุทรปราการ			หลักสูตรการเรียนการสอน			การวิจัย	และ
บริการวิชาการที่กระทบต่อจริยธรรมอันดีงาม	ซึ่งคณะฯ	กำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดที่ชัดเจน	
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เพื่อยำ้าความสำาคัญเรื่องคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม	 กก.ส่วนงาน	 ได้วางระบบบริหารงานให้สอดคล้อง
กับกฎระเบียบและมีความโปร่งใสให้มากที่สุด		โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำาคัญ	
 1.2 ข (2)	 คณะฯ	 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม	 	 โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็น						
ผู้กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ	 โดยเฉพาะในส่วนของงานคลัง	 การเงิน	
การพัสดุ	 และการบริหารทรัพยากรบุคคล	 รวมทั้งการที่คณบดีประกาศชื่นชมผู้ที่มีจริยธรรม	 	 ให้ความสำาคัญกับ
บุคลากรที่มีคุณธรรม	 	 จริยธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างชัดเจนในระหว่างการปฏิบัติงานประจำาและในที่
ประชุมกก.ส่วนงาน
 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สำาคัญ
 1.2 ค (1)	คณะฯ	คำานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมในระดับประเทศ	มุ่งเน้นสร้าง
ผลงานวิจัยและโครงการในการนำาผลวิจัยไปใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนให้สามารถเป็นต้นแบบหรือการ
ผลักดันสู่นโยบายด้านสุขภาพ	 มีผลงานวิจัยที่สามารถนำาไปใช้แก้ปัญหา/กำาหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ
ได้แก่		โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย	โครงการนำาร่องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ของภูมิภาค	(โครงการปฏิบัติการทางการแพทย์)		โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ			และสถาบันการ
แพทย์จักรีนฤบดินทร์	โดยผ่านระบบของศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
 1.2 ค (2) คณะฯ	 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการสร้างเสริมสุขภาพ	 โดยมีรอง
คณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและกิจการสังคม	คณะกก.บริหารงานสร้างเสริมสุขภาพและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	
เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการร่วมกันระหว่าง		งานสร้างเสริมสุขภาพ		สำานักงานคณบดี	งานบริหารและธุรการ	และ
งานกิจการนักศึกษา	มีการกำาหนดชุมชนสำาคัญ	และทบทวนทุกปี		เพื่อจัดทำาแผนงานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ	ด้านสร้างเสริมสุขภาพ	และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	นำาสู่การอนุมัติของ	กก.ส่วนงาน	
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บทที่ 3  ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ

 1. ด้านจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
	 	 (1)	จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีรวม	4	
หลักสูตร	 มีหลักสูตรใหม่เริ่มเปิดรับนักศึกษาเป็น
ปีแรกได้แก่	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 	 และในปีการศึกษา	
2558		รับนักศึกษาใหม่	474	คน	และผลิตบัณฑิต
ประจำาปีการศึกษา	2557			389	คน	

ความเป็นเลิศด้านการศึกษา 
ผลงานเด่นที่น่าภูมิใจ

	 (2)	 การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ในระบบรับตรง
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		
ปีการศึกษา	2558	–	2559		มีนักเรียนแจ้งความ
จำานงในการเลือกอันดับเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ	
เป็นอันดับหนึ่ง	มากที่สุด

	 (3)	 การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร	
แพทยศาสตรบัณฑิตของคณะฯ	 ด้วยวิธีรับตรง
พิเศษเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศและกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเริ่มดำาเนินการเป็นครั้ง
แรกเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน	 	 ปีการศึกษา	
2558	 กำาหนดแผนการรับ	 25	 คน	 และกำาหนด
คุณสมบัติผู้สมัครทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพิ่ม
เติม	 (ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ	 TOEFL	
ไม่น้อยกว่า	 550	 หรือ	 IELTS	 6.50	 และสอบข้อ
เขียนวิชาสามัญ	5	รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)	ซ่ึงมี
ผู้สนใจสมัครมากถึง	1,110	คน	จากผู้สมัครที่กำาลัง
ศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	1,088	คน	และ
ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	22	คน
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บทที่ 3  ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ

 1. ด้านจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
	 	 (1)	จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีรวม	4	
หลักสูตร	 มีหลักสูตรใหม่เริ่มเปิดรับนักศึกษาเป็น
ปีแรกได้แก่	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 	 และในปีการศึกษา	
2558		รับนักศึกษาใหม่	474	คน	และผลิตบัณฑิต
ประจำาปีการศึกษา	2557			389	คน	

ความเป็นเลิศด้านการศึกษา 
ผลงานเด่นที่น่าภูมิใจ

	 (2)	 การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ในระบบรับตรง
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		
ปีการศึกษา	2558	–	2559		มีนักเรียนแจ้งความ
จำานงในการเลือกอันดับเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ	
เป็นอันดับหนึ่ง	มากที่สุด

	 (3)	 การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร	
แพทยศาสตรบัณฑิตของคณะฯ	 ด้วยวิธีรับตรง
พิเศษเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศและกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเริ่มดำาเนินการเป็นครั้ง
แรกเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน	 	 ปีการศึกษา	
2558	 กำาหนดแผนการรับ	 25	 คน	 และกำาหนด
คุณสมบัติผู้สมัครทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพิ่ม
เติม	 (ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ	 TOEFL	
ไม่น้อยกว่า	 550	 หรือ	 IELTS	 6.50	 และสอบข้อ
เขียนวิชาสามัญ	5	รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)	ซ่ึงมี
ผู้สนใจสมัครมากถึง	1,110	คน	จากผู้สมัครที่กำาลัง
ศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	1,088	คน	และ
ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	22	คน
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	 (4)	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 นักศึกษาแพทย์ที่ส�าเร็จการศึกษาสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ

และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมครบทุกคน	มาอย่างต่อเนื่อง

	 (5)	อัตราการสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	มากกว่า

ร้อยละ	80	ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	มากกว่าร้อยละ	80	ในช่วง	4	ปีที่ผ่านมา

	 (6)	 บัณฑิตรามาธิบดีระดับปริญญาตรีได้งานท�าหรือศึกษาต่อ	ร้อยละ	100	ภายใน	6	เดือนหลังส�าเร็จการศึกษา

	 (7)	นักศึกษา	บัณฑิต	และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก

	 	 -	นักศึกษาแพทย์สิทธิโชค		ลีลาอมรสิน	ได้รับรางวัลจากโครงการ	เสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	และ

ธรรมาภิบาล	“มหาวิทยาลัยโปร่งใสบัณฑิตไทยไม่โกง”	จากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง		

	 	 -	 นักศึกษาแพทย์พริษฐ์	 วงศ์กิตติโชติ	 ผู้ได้รับทุนโครงการต้นกล้ารามาธิบดี	 และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์

การคัดเลือกในรอบสุดท้ายเพื่อเข้าพิจารณาขอรับพระราชทานทุนในโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	

ประจ�าปี	2558	

	 	 -	 น.ส.วิพัตรา	โชคชัยธรรม	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาความผิดปกติการสื่อความหมาย	ได้รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	“Club	young	fit	คิดสร้างชาติ”	และเงินรางวัล	100,000	บาท	จาก	Future	innovative	

Thailand	institute	ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฟ้าวันใหม่	

	 	 -	 น.ส.ชุติมา	ภูมิพรหม	น.ส.ชัชสุชา	อ�าไพวัชรากุล	น.ส.กชวรรณ	โกประวัติ	น.ส.ชนาการต์	ไวจะมี	และ

น.ส.ณัฐพร	อูดดอ	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับรางวัลเหรียญทองจากกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมหญิง	จากการ

แข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	31	

	 	 -	น.ส.จุฑารัตน์	สุริยะชัย	น.ส.วลีรัตน์	เทพเอ้ย		น.ส.พลินรัชย์	แก้วมโนรมย์		น.ส.วิลันดา		อนันต์สลุง			

น.ส.สุนิดา		ค�าจิตร		น.ส.สุภาภรณ์		โชคประดับชัย		น.ส.กนกวรรณ		เจริญภูมิ		น.ส.วรนุช		นุชนิยม		น.ส.จิตติกร		

สาธิบุญธรรม		น.ส.จิราภรณ์	อุระ		น.ส.ศิริภา		สว่างสุข	และน.ส.กนกภรณ์		นวลพินสกุล	หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตได้รับรางวัลเหรียญเงินจากกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง	 จากการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	31	
	 	 -	 น.ส.ทัชชาภรณ์	 มณีภาค	 น.ส.ชลิตา	 วัฒนะ	 น.ส.ทิพย์ธัญญา	 วรรณา	 น.ส.วิจิตรา	 กิจวณิชนิยม		

น.ส.ฐิติพร		อินทรทัต		น.ส.วิตรา		ชาติละออง	และน.ส.สุกัญญา		แก้วบุญเพิ่ม	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้

รับรางวัลเหรียญทองแดง	จากกีฬาแบดมินตันทีมหญิง	ในการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย	คร้ังท่ี	31	

	 	 -	 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 นายวีราทร	 ขมเล็ก	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 จากกีฬา

แบดมินตันชายเดี่ยว		น.ส.วาทิกา		 เกียรติเกษมชัย	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	จากกีฬากรีฑา	100	เมตร	หญิง	และ

น.ส.จันทร์จิรา	 สุธีระกูล	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 จากกีฬากรีฑา	 200	 เมตร	 หญิง	 จากการแข่งขันกีฬาสถาบัน

พยาบาลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	31	

	 	 -	 บัณฑิตแพทย์รามาธิบดีคนแรกของ

คณะฯ	 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล

บัณฑิตแพทย์ดีเด่น	ประจ�าปี	2558	จากมูลนิธิสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก		

ได้แก่	 แพทย์หญิงอรอนงค์	 	 ชนะจรัญวิทย์	 	 ศิษย์เก่า

แพทย์รามาธิบดีรุ่นท่ี	45	ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีคัดเลือกบัณฑิต

แพทย์จากทุกสถาบันที่มีผลการเรียนโดยรวมดีเด่น	

มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมใน

กิจกรรมนอกหลักสูตร
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 2. ด้ำนหลักสูตร

	 	 (1)		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 	 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 ได้รับอนุมัติการเปิดหลักสูตร

ใหม่	เริ่มรับนักศึกษา	ปีการศึกษา	2558	เป็นปีแรก	และรับนักศึกษาได้ครบตามแผน	30	คน	

	 	 (2)		 ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	(กสพท.)	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากลส�าหรับแพทย

ศาสตรศึกษา	(World	federation	for	medical	edu-

cation	:	WFME)		และคณะฯ	ได้รับการตรวจประเมิน

คุณภาพจาก	 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน	 สถาบัน

รับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์	 (สมพ)	 18	 -	

22	สิงหาคม	2557		นับเป็นคณะฯ	แรกในประเทศที่ได้

รับการประเมินและได้รับการรับรองตามเกณฑ์ฯ	

	 	 (3)	 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 (มคอ.)	 ได้ทุก

หลักสูตร	 ตามก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	(สกอ.)	

	 	 (4)	 เริ่มกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต	 ฉบับปีการศึกษา	 2561	 โดย

ก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และกรอบ

การด�าเนินการ	ท�าให้มีการร่วมมือกันของคณาจารย์

ในคณะวิทยาศาสตร์และคณะฯ	 ในการร่วมพัฒนา

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ตามแนวคิดหลัก	 Outcomes	

of	Ramathibodi	graduates

 3.  ด้ำนอำจำรย์ 

	 	 (1)	 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านการศึกษา	 เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	

เพื่อสนับสนุนให้มีอาจารย์แพทย์บรรจุใหม่	 หรืออาจารย์แพทย์เก่าที่สนใจด้านการศึกษา	 เข้าร่วมโครงการ

เพือ่พัฒนาการจัดการด้านการศึกษาของ	คณะฯ	โดยจะได้รับทุนสนับสนุน	ต้ังแต่เดือนละ	30,000	–	120,000	บาท
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		โครงการนี้ได้สร้างผลงานที่ชัดเจน	คือ	การผลิตผลงานวิจัยด้านการศึกษาไปน�าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับ

ชาติและนานาชาติ	 กระตุ้นให้นักศึกษาแพทย์หันมาสนใจและมีส่วนร่วมในงานวิจัยด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น	 ผลงาน

อีกเรื่องคือ	 การพัฒนาระบบ	 E-learning	 และระบบการเรียนการสอนด้วย	 Teleconference	 ท�าให้ภาควิชามี

ระบบสนับสนุนการเรียนด้วยฐาน	 Moodle	 	 และโครงการอาจารย์	 Mentor	 เพื่อน�าร่องระบบการดูแลนักศึกษา

อย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการที่ชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์และการสร้างความผูกพัน	

	 	 (2)	โครงการอาจารย์พยาบาลด้านการศึกษา	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการศึกษา

เช่นเดียวกับอาจารย์แพทย์	แต่เน้นในการส่งเสริมการท�าวิจัยด้านการศึกษา

	 	 (3)	พัฒนาระบบออนไลน์การจัดเก็บข้อมูล	 CME	 ด้านการศึกษาของอาจารย์และบุคลากรด้านการ

ศึกษา	 เริ่มในปี	 2557	 เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา	 โดยก�าหนดให้อาจารย์

ใหม่ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาภายใน	 3	 ปีครบทุกคน	 และอาจารย์ประจ�าและสายสนับสนุนการศึกษาได้รับ

การพัฒนาอย่างน้อย	10	หน่วยกิตต่อคนต่อปี	

	 	 (5)	อาจารย์ท่ีได้รับรางวัลทางด้านการศึกษา

	 	 	 -	 ศ.พญ.บุญมี	 สถาปัตยวงศ์	 ได ้

รับรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่น	 ประจ�าปี	 2557	 จาก

แพทยสภาแห่งประเทศไทย

	 	 	 -		 ศ.คลินิกเกียรติคุณ	นพ.วราวุธ	สุมาวงศ์	

ได้รับรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ	ประจ�าปี	2558	จากกลุ่ม

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

	 	 	 -	 ศ.เกียรติคุณ	 ดร.สมจิต	 หนุเจริญกุล	

ได้รับรางวัล	“มหิดลทยากร”	ประจ�าปี	2557	จากสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 	 -	 ศ.ดร.รุจา	 ภู่ไพบูลย์	 ได้รับรางวัล	

“อาจารย์ดีเด่น”	ประจ�าปี	2557	จากโรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี	

	 	 	 -	 อ.วรวรรณ	 วัฒนาวงศ์สว่าง	 ได้รับ

รางวัลอาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายดีเด ่น	

จากคณะฯ
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 4. ด้ำนพัฒนำนักศึกษำ 

	 	 (1)		 โครงการต้นกล้ารามา	 เพื่อพัฒนานักศึกษาแพทย์ให้มีพหุศักยภาพทั้งในด้านวิชาการ	 การศึกษา	

การวิจัย	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นอาจารย์แพทย์	 เริ่ม

โครงการปีการศึกษา	 2556	 ปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการ	 6	 คน	 และปีการศึกษา	 2558	 มีผู้สมัครที่

ผ่านเกณฑ์และอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก	3	คน	และนักศึกษาจากโครงการฯ	1	คน	 ได้ผ่านการคัดเลือกใน

รอบสุดท้ายเพื่อเข้าพิจารณาขอรับพระราชทานทุนในโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ประจ�าปี	2558	

	 	 (2)		 โครงการต้นกล้าดอกแก้ว	 เพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลเป็นอาจารย์พยาบาลรามาธิบดี	 เร่ิมด�าเนิน

การตั้งแต่ปีการศึกษา	2556		มีนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมโครงการรวม	3	รุ่น	20	คน	โดยมีนักศึกษาจบเป็นบัณฑิต

พยาบาล	 14	 คน	 อยู่ในขั้นเตรียมการเพื่อศึกษาต่อ	 และปฏิบัติงานพยาบาลในโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อพัฒนา

ทักษะทางคลินิก	 และอีก	 6	 คนเป็นนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในปีการศึกษา	 2558	 ซึ่งก�าลังศึกษาในชั้นปีที่	 4		

อยู่ในกระบวนการและเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพขณะที่ยังเป็นนักศึกษา	

แผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2559

	 1.	 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใหม่	เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของสังคมและผู้เรียน

ในศตวรรษที่	21	และเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่นๆ	ของคณะฯ	ต่อไป

	 2.	 ด�าเนินการโครงการต้นกล้ารามาธิบดีและโครงการต้นกล้าดอกแก้วรามาธิบดี	 เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ให้นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลให้มีคุณสมบัติที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 มีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดี

ต่อการเป็นอาจารย์แพทย์และอาจารย์พยาบาล	ช่วยเพิ่มจ�านวนอาจารย์และสร้างความยั่งยืนให้รามาธิบดีสืบไป

	 3.	 พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นข้อก�าหนดส�าคัญด้านการศึกษา	

เพื่อเตรียมนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลให้มีทักษะและมีความรู้ความสามารถผ่านการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย

จ�าลองและหุ่นจ�าลองก่อนที่จะได้ไปฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง

	 4.	 พัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ

หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา	 ผ่านโปรแกรม	 Moodle	 เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้

ส�าหรับการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน	การเรียนรู้ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

	 5.	 การรับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ	 สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	

ด้วยระบบรับตรงพิเศษ	จัดสอบคัดเลือกโดยคณะฯ	

ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย

	 คณะฯ	 ให้ความส�าคัญกับงานวิจัยที่มีคุณภาพ	 โดยวัดจากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

และได้น�าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า	 และผลงานวิจัยที่ได้รับการ

อ้างอิง	 (Citation)	 ที่มีจ�านวนต่อเรื่องเพิ่มขึ้น	 และผลการด�าเนินการด้านการวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ

และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

_16-0739(001-230.indd   37 7/23/59 BE   12:03 PM



38

รายงานประจำาปี 2558 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

38

0

100

200

300

400

500

2554 2555 2556 2557 2558

247 263 248
272

226236

402
355 353

216220
235

212
172

143114
177

108 100
5883

141 135
117

79

สืบค้นจาก ฐานข้อมูล Scopus ณ  30 กันยายน 2558

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ปี 2554 - 2558

รามาธิบดี

คู่เทียบ A

คู่เทียบ B

คู่เทียบ C

คู่เทียบ D

5
6

11
12

0

2

4

6

8

10

12

14

2555 2556 2557 2558

จำานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย

ในการแก้ปญหาสุขภาพของประเทศ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

รามาธิบดี ศิริราช จุฬาลงกรณ์ ขอนแก่น สงขลานครินทร์

1,256
1,562

982
557 555758 951

582 328 326

5,748

7,539

4,475

1,765 1,638

สืบค้นจากฐานข้อมูล Scopus ณ 30 กันยายน 2558

จำานวนผลงานวิจัยท่ีได้รับ Citation  ปี 2554 -2558

ผลงานวิจัยทั้งหมด

จำานวนเรื่องที่ได้รับ citation

จำานวนครั้งที่ได้รับ citation

_16-0739(001-230.indd   38 7/23/59 BE   12:03 PM



39

รายงานประจำาปี 2558คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

39

ประสิทธิผลด้ำนกำรบริหำรงำนวิจัย

กระบวนการ ตัวชี้วัดในกระบวนการ
ปีงบประมาณ

2556 2557 2558 

โครงร่างงานวิจัย จำานวนโครงการวิจัยของแพทย์ประจำาบ้าน		แพทย์ผู้ช่วย

อาจารย ์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรของ

คณะฯ ท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้คณะฯ	(ร้อยละ	

>25 ของโครงการที่ได้รับทุน)

75.65 63.34 45.98

จริยธรรมการวิจัย

ในคน
โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัต ิจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน 	(โครงการ)

694 660 745

ระยะเวลาการอนุมัติโครงการวิจัยจากกก.จริยธรรมการ

วิจัยในคน	(<15/30	วัน)
10/20	วัน 10/20	วัน 10/20	วัน

ทุนวิจัย จำานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย	และงานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำา (บาท)

229,637.23 284,441.06 259,835.29

ร้อยละของอาจารย์ประจำาที่ได้รับทุนทำาวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์	ต่อจำานวนอาจารย์ประจำา	(ภายในและภาย

นอกคณะฯ) 

29.07 63.05 32.15

จำานวนผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัยของ

อาจารย์	(	> 5 คน/ปี)

6 4 6

การดำาเนินงาน

วิจัย

จำานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

(ทุกประเภท)	(2 เรื่อง)

19 18 25

จำานวนการใช้ประโยชน์ด้านการแก้ปัญหาสาธารณสุขจาก

ผลงานวิจัยของคณะฯ
1 1 -

การตีพิมพ์เผย

แพร่งานวิจัย

จำานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ	(รวมอาจารย์แพทย์และอาจารย์พยาบาล)	(1 

เรื่อง/คน/ปี) 

0.36 0.37 0.44

จำานวนเงินสนับสนุนค่าการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับสากล	(บาท)
989,207.00 1,782,260.00 2,549,000.65

จำานวนเงินสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับสากล	(บาท)
1,592,400.00 1,780,750.00 1,476,925.00

เพื่อให้เกิดประโยชน์	ลดความซ�้าซ้อนต่อการบริการและบริหารงานด้านต่างๆ		คณะฯ	ได้ใช้กระบวนการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานประจ�าต่อยอดสู่งานวิจัย	 (Routine	 to	 research)	 สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความคิดสร้างสรรค์

สร้างนวัตกรรม	และประยุกต์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ		ส่งผลให้เกิดการพัฒนา	ปรับปรุงคุณภาพงานประจ�าอย่างต่อเนื่อง
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จ�านวนกิจกรรมและจ�านวนผู้ที่เข้าร่วม		Research	club	และ	R2R	club

รายการ
ปีงบประมาณ

 2555  2556  2557 2558 

จำานวนโครงการ	Routine	to	research	(R2R) 14 36 13 36

จำานวนกิจกรรม	R2R,	Research	club	ที่นำาเสนอและบุคลากร 

ที่เข้าร่วม	(ครั้ง/คน)

- R2R	club 18/687 24/313 11/218 17/358

- Research	club 2/51 5/218 2/223 4/285

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ	ปีงบประมาณ	2558	
(ระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล	Scopus,	PubMed,	ISI	Web	of	Science	และ	CINAHL		ระดับชาติ	จากฐานข้อมูล	TCI)

ลำาดับ ภาควิชา กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 รวม

1 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 32 26 24 3 85

2 ภาควิชาจักษุวิทยา 9 4 4 0 17

3 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 3 1 1 6 11

4 ภาควิชาพยาธิวิทยา 15 31 29 0 75

5 ภาควิชารังสีวิทยา	 22 15 9 0 46

6 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย 0 0 0 3 3

7 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 6 4 3 4 17

8 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 3 1 4 1 9

9 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 10 0 3 0 13

10 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 5 3 5 0 13

11 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 0 1 0 2 3

12 ภาควิชาศัลยศาสตร์ 7 6 12 0 25

13 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 10 5 9 0 24

14 ภาควิชาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา	 2 0 0 0 2

15 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 3 1 2 4 10

16 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 59 70 26 0 155

17 โรงพยาบาลรามาธิบดี 3 0 15 0 18

18 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 7 9 0 44 60

19 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 4 5 4 0 13

20 ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ 0 0 4 0 4

21 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 0 1 0 0 1

22 สำานักงานวิจัย	วิชาการและนวัตกรรม 2 8 14 0 24

23 กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ 2 0 0 0 2

24 กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ 4 6 15 0 25

  รวม 208 197 183 67 655
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กลุ่ม	1				ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	โดยมีภาควิชา/โรงเรียนพยาบาลฯ	ของคณะแพทยศาสตร์												
	 โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นช่ือแรก
กลุ่ม	2	 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	โดยมีสถาบันอื่นเป็นชื่อแรก		ภาควิชา/โรงเรียนพยาบาล
	 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นชื่อรอง		
กลุ่ม	3				ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	โดยมีหลายภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
	 รามาธิบดีดำาเนินการร่วมกัน	แต่มีชื่อของภาควิชาอื่นเป็นชื่อแรก
กลุ่ม	4	 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ	โดยมีภาควิชา/โรงเรียนพยาบาลฯ	เป็นชื่อแรก

ความเป็นเลิศด้านการบริการสุขภาพ
ด้านการนำาและการออกแบบกระบวนการทำางาน	(Product	and	Process	design)	
	 ด้านการบริการสุขภาพของคณะฯ	 กำากับดูแลด้านนโยบายโดยรองคณบดีฝ่ายบริการ	 (รศ.นพ.ธันย์	 สุภัทร
พันธุ์)	เปิดบริการรักษาพยาบาล	1	โรงพยาบาล	และ	2	ศูนย์การแพทย์	ได้แก่
 1. โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มีภารกิจหลักให้การบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและสร้างเสริมสุขภาพ	 ส่ง
เสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีการดูแลตนเอง	 ร่วมกับภาควิชารวมถึงการสนับสนุนการดำาเนินงานของ	 ศูนย์การ
แพทย์สิริกิติ์	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ	 สนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอน	 การ
วิจัย	 กลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการ	 ได้แก่	 ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพในเขตรับผิดชอบ	 ผู้ป่วยประกันสังคม	 ผู้ป่วยสิทธิ์
ข้าราชการ	เป็นส่วนใหญ่	โดยเปิดบริการรูปแบบ	หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไปและนอกเวลาราชการ		ผู้ป่วยในเปิด
บริการหอผู้ป่วยทั่วไป	หอผู้ป่วยพิเศษ	หอผู้ป่วยวิกฤติ	และห้องผ่าตัด	
 2. ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ มีภารกิจหลักด้วยการพัฒนาการดูแลรักษาท่ีเป็นเลิศ	 (Excellent	 of	 center)	
ได้แก่	ศูนย์พิษวิทยา	 	ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด	 	ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ	 	ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดในผู้ใหญ่	
โดยเปิดบริการในรูปแบบคลินิกตรวจพิเศษ	(Premium)	หอผู้ป่วยพิเศษต่างๆ	หอผู้ป่วยวิกฤติและห้องผ่าตัด		Hybrid	
 3. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ มีภารกิจหลักด้านการบริการที่เป็นเลิศ	(Premium	clinic)		หอผู้
ป่วยทั้งหมดเป็นหอผู้ป่วยพิเศษ	รวมถึงการสนับสนุนการบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ	ประกันสังคม	ข้าราชการ	
ในรูปแบบของหน่วยตรวจทั่วไป	

แผนภูมิแสดงจำานวนผู้มารับบริการ	1	โรงพยาบาล	2	ศูนย์การแพทย์		ปีงบประมาณ		2558
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จำานวนวันนอนผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วย	Premium

จำานวนวันนอนผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤต

จำานวนผู้ป่วยผ่าตัด

การจัดการกระบวนการ (Process	management)
	 กระบวนการรักษาพยาบาล	บริการผ่าน	สาขา/ความเช่ียวชาญเฉพาะต่างๆ	16	สาขา	ได้แก่	กุมารเวชศาสตร์		
จักษุวิทยา		จิตเวชศาสตร์		เวชศาสตร์ครอบครัว		เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู		ศัลยศาสตร์		สูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา		
โสต	ศอ	นาสิกวิทยา		ออร์โธปิดิกส์		อายุรศาสตร์		พยาธิวิทยา		รังสีวิทยา		วิสัญญีวิทยา		วิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ	
และทันตกรรม	แต่ละสาขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะอีกมากมาย	(Sub	specialty)	วัดผลการดำาเนินการที่สำาคัญผ่าน	
ตัวชี้วัด	23	กลุ่มโรคสำาคัญ	ได้แก่	Newborn,	Leukemia,	Liver	failure,	End	stage	renal,	Respiratory	fail-
ure	hemophilia,	Nutrition	status,	Cataract,	Cornea	ulcer,	Behavior	change,	Depressive	disorder,	
Diabetes	mellitus,	Burn,	Obstetrics,	Infertility,	Laryngeal	cancer,	Total	knee	replacement,	Spinal	
stenosis,	Acute	myocardial	infarction,	Stroke,	CA	Nasopharynx,	Asthma,	Deafness
	 คณะฯ	เข้าร่วมเวทีเทียบเคียงผลลัพธ์การรักษาพยาบาลในโครงการ	Thailand	hospital	indicator	project:	
THIP	ต้ังแต่ปี	2551	จนถึงปัจจุบัน	ปีงบประมาณ	2558	ส่งเข้าเทียบเคียง	44	รายการ		สามารถสรุปผลลัพธ์ได้	39	รายการ
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รายละเอียด

จำานวนตัวชี้วัดที่ส่ง

ข้อมูลเทียบเคียง 

(รายการ)

จำานวนตัวชี้วัดที่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย THIP 

(รายการ)

ตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายTHIP และ

มีผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมอย่างต่อ

เนื่อง (3 ปี) (รายการ)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การรักษาพยาบาล	 

(Outcome	indicator)

21 14 

(ร้อยละ	66.67)

2 

(ร้อยละ	14.29)

ตัวชี้วัดด้านกระบวนการสำาคัญ	 

(Key	process	indicator)

18 13 

(ร้อยละ	72.22)

5 

(ร้อยละ	38.46)

สรุป
39 27 

(ร้อยละ	69.2)

7 

(ร้อยละ	25.93)

หมายเหตุ		ตัวชี้วัด	5	รายการที่ไม่สามารถสรุปผล	เนื่องจาก	3	รายการเป็นตัวชี้วัดรายปีซึ่งยังไม่ถึงรอบเวลาสรุปผลข้อมูล 

														1	รายการ	เป็นตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้กำาหนดเป้าหมาย	และอีก	1	รายการไม่มีผู้ป่วยรับการรักษาด้วยวิธีนี้

ตัวชี้วัดที่ส่ง	Benchmarking	THIP	และมีผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง	3	ปี	

(พ.ศ.	2556	-	2558)

อัตราผู้ป่วยโรคกล้าเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่สูบบุหรี่ได้รับการ
แนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล

ร้อยละการได้รับยาปฏิชีวนะแบบป้องกันในการผ่าตัด	CABG

อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย	Asthma
ภายใน	28	วันโดยไม่ได้วางแผน

ร้อยละของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกได้รับ	Prophylactric		
antibiotic

อัตราการติดเชื้อในข้อสะโพกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
ภายใน	1	ปี

ร้อยละของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าได้รับ	Prophylactric	
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อัตราการได้รับ	Prophylactic	antibiotic	ในการผ่าตัด	Abdominal	hysterectomy

 การปรับปรุงกระบวนการและการจัดการนวัตกรรม 
	 ใช้แนวทางการควบคุมคุณภาพและความแปรปรวนของกระบวนการต่างๆ	 ได้แก่	 กระตุ้นกระบวนการ
ประเมินตนเองและปรับปรุง	 (Self	 assessment	 and	 Improvement)	 กระบวนการตรวจเยี ่ยมภายใน																			
(Internal	survey)	โดยการพัฒนาตัวแทนบุคลากรทั่วทั้งองค์กรให้เป็นผู้ตรวจเยี่ยมภายใน	(Internal	survey)	เข้า
สู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานบริการอย่างต่อเน่ืองผ่านการตรวจเย่ียมเพ่ือเฝ้าระวัง	(Surveillance	survey)	ที่
สำาคัญคือการเตรียมเข้าสู ่	กระบวนการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า	(Advance	hospital	
accreditation:	AHA)

โครงการจัดตั้ง	Internal	surveyor ให้คำาปรึกษาด้านคุณภาพให้กับ	CLT/CST

การรับการเยี่ยม	Surveillance	survey
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559

RAMATHIBODI	Road	Map	to	AHA

เข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	ครั้งที่	4
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ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม

คณะฯ	ได้ด�าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ในลักษณะของบริการวิชาการ		การจัดการศึกษาต่อเนื่องส�าหรับบุคลากร

ทางการแพทย์	 ส่งเสริมให้มีการศึกษาด้วยตัวเองตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	 เพื่อให้มีความรู้ความ

สามารถและทักษะวิชาชีพทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์แขนงต่างๆ	ด�าเนินการจัดจ�าหน่ายหนังสือ	

ต�าราทางการแพทย์	สือ่วดีทิศัน์ทางการแพทย์	รวมถงึส่ือการศกึษาอเิลก็ทรอนกิส์ในรูปแบบต่างๆ	 ท่ีเป็นผลงานของ

บคุลากรคณะฯ	เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อบุคลากรทางการแพทย์	ประชาชน	และผู้สนใจในการสั่งซื้อ	ซึ่งสรุปยอด

รวมของการจัดจ�าหน่ายสื่อ	

ปีงบประมาณ ยอดจัดจำาหน่าย (เล่ม) ยอดขาย (บาท)

2556 4,441 573,792

2557 3,973 793,686.50

2558 6,060 1,155,261.75

คณะฯ	ด�าเนินการจัดประชุมทางไกลและพัฒนาระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าอินเทอร์เน็ต
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	ถูกจัดให้เป็น	1	 ใน	6	คณะแพทยศาสตร์ที่มีระบบการเรียนการสอน	และการ
ประชุมทางไกลที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ		มีแนวโน้มขยายเพิ่มมากขึน้และได้รบัเกยีรติบตัรการแสดงผลงาน
เรื่อง	 “ระบบบริหารจัดการ	 การประชุมทางไกลครบวงจร”	 ประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมหดิล	 และคณะฯ	 ได้จดัประชมุวิชาการในสาขาวชิาต่างๆ	 เพือ่ตอบสนองความต้องการทางด้านการ
แพทย์และสาธารณสขุของประเทศ	มผีลด�าเนินการดีอย่างต่อเนื่อง

ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
การสร้างเสรมิสขุภาพจัดเป็นส่วนหนึง่ทีใ่ห้บรกิารวิชาการสูสั่งคม	 โดยเน้นผลลพัธ์และให้มข้ีอมูลบ่งชีถ้งึการมีส่วนร่วม	
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กรและมีความความยั่งยืนในกลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 บุคลากรและนักศึกษา	 ผู้ป่วย/
ญาติ	 ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ	 และสังคมระดับชาติ	 	 โครงการ/กิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	 กล่าวโดย
สรุปดังนี้																																											
	 1.	 ศิลปะและดนตรีกับสุขภาพ	 ได้แก่	 การขับร้อง
ประสานเสียงรามาธิบดี	 (Rama	Choirs)	บุคลากรฝึกทักษะและ
การท�างานเป็นทีม	นอกเวลาท�างาน	แสดงในกิจกรรมของคณะฯ	
5	ครัง้				การวาดภาพสนี�า้เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ	บคุลากรฝึกทกัษะนอก
เวลาท�างาน	 ได้ความผ่อนคลาย	 สมาธิ	 ความมีสุนทรี	 และความ
สมัพนัธ์ข้ามหน่วยงาน	ตัง้ชมรมและช่วยกจิกรรมคณะฯ			ศลิปะบ�าบัด
เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง	รวม	45	ครอบครัว	เด็กและครอบครัวมี
ความสุขและได้น�าไปใช้ในการท�ากิจกรรมประจ�าวันของเดก็ป่วย		
โครงการลานดนตร	ีนกัร้องและนกัดนตรอีาสา	38	วง	384	คน	มา
แสดงทุกวันราชการ	 ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก	 สร้างบรรยากาศ
ผ่อนคลาย	มีชีวิตชีวาส�าหรับผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ
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การจัดประชุมทางไกล Teleconference ปีงบประมาณ 2549 - 2558 

ครั้ง 
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	 2.	การสร้างความมส่ีวนร่วมและพฒันาทกัษะในการดูแลสขุภาพ		ได้แก่		กลุม่มิตรภาพบำาบดัรามาธบิดี		พัฒนา
ความเข้มแข็งของผู้นำาแต่ละกลุ่มโรคของผู้ป่วย	และสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มที่ดำาเนินการปีนี้	21	กลุ่ม		มีกลุ่มที่
ดำาเนนิการได้เท่ากบัหรือมากกว่าระดบัท่ีเข้มแขง็	 19	 กลุม่จิตอาสารามาธบิดี	 รบับคุคลภายนอกอาสาช่วยงานบริการ	
ผู้ป่วยทุกวัน		เป็นนักเรียน		นักศึกษา	บุคคล	หน่วยงาน	มีอาสาสมัครประจำา	88	คน		และเป็นครั้งคราวที่สมัครใหม่		
466		คน	แต่ละวันมีอาสาสมัครทำางานเฉลี่ย	25	คน		การเสริมพลังสร้างสุขภาพแก่บุคลากร		เชิญชวนและสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน	จัดกิจกรรมเป็นระยะและติดตามผล		ภาพรวมพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด	ร้อยละ	91.1	
ผลลัพธ์ทางสุขภาพเกินเป้าหมาย	คือ		อาการดีขึ้นและสิ้นสุดโครงการแล้วปฏิบัติต่อในชีวิตประจำาวัน	การค้นคนค้น
งานสร้างเสรมิสุขภาพ	มอบรางวลัแก่บุคคลและหน่วยงานทีมี่ความสำาเรจ็ด้านสร้างเสรมิสขุภาพ		ปัจฉมินิเทศผู้เกษียณ
อายงุาน	เตรยีมการด้านการดูแลสขุภาพของตนเอง		ชมรมคนรกัผกั	เพือ่ส่งเสรมิบคุลากรกนิผกั		ชมรมรามาธบิดอีาวุโส		
เตรียมบุคลากรสู่วัยสูงอายุเชื่อมโยงกับผู้เกษียณจากงานแล้ว	 จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทุก	 2	 เดือน	 มีสมาชิก
กว่า	800	คน

   เสริมพลังจิตอาสารามาธิบดี   

 ชมรมคนรักผัก สมาชิก 50 คน ทำาสวนผักบนดาดฟ้าและเพาะทานตะวันงอก  

 “ชาร์ตพลัง เสริมสุข สนุกกับงาน” 
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	 3.	การจัดการความรู้และเผยแพร่ความรู้สุขภาพ
	 	 3.1	 แผ่นพับสุขภาพ	 ได้ทบทวน	 พัฒนารูปแบบ	 กำาหนดเกณฑ์คุณภาพ	 จัดพิมพ์	 แผ่นพับความรู้ด้าน
สุขภาพ	แจกให้ผู้ป่วยและผู้สนใจ	49	ชื่อเรื่อง	และเผยแพร่ให้หน่วยงานในคณะฯ	พิมพ์ออกใช้เอง	

 

	 	 3.2	 ห้องสมุดสุขภาพสำาหรับประชาชน	 จัดหา/จัดซื้อหนังสือ	 ไว้ให้บริการบนชั้นหนังสือของศูนย์เสริม
พลังสร้างสุขภาพ	 	 และจัดทำาห้องสมุดเคลื่อนที่ไปยังหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆ	 ในคณะฯ	 30	 แห่ง	 หมุนเวียน
หนังสือเป็นรายเดือน	
	 	 3.3	 นิทรรศการสุขภาพ	 จัดนิทรรศการสุขภาพแบบกึ่งถาวรและแบบหมุนเวียนที่ศูนย์เสริมพลังสร้าง
สุขภาพ	และการจัดนิทรรศการกิจกรรมสุขภาพบริเวณโรงพยาบาล	ตามโอกาสต่าง	ๆ		
	 4.	การสร้างเสริมสุขภาพ		
	 	 4.1	 โครงการ	 ลด-ละ-เลิก	 บุหรี่	 เพื่อเป็นต้นแบบโรงพยาบาลปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง	 โดยตั้งทีม
ทำางานจากหลายหน่วยงานและกำาหนดให้ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ได้ผลเป็นนวัตกรรมดำาเนินการ	 และความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงาน		เริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์ระหว่างธันวาคม	2557	-	พฤศจิกายน	2558

 

	 	 4.2		การลดบริโภคโซเดียม	โครงการโรงพยาบาลต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม	สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือกันของหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม	ในการสร้างความตระหนัก	ปรับพฤติกรรมในการปรุงอาหารและบริโภค
อาหารลดโซเดียม	ในกลุ่มบุคลากร	นักศึกษา	ผู้ป่วย	ประชาชนทั่วไปที่หลากหลาย
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	 5.	 พฒันาสิง่แวดล้อมสร้างเสริมสุขภาพ	 ศนูย์เสรมิพลงัสร้างสขุภาพเป็นพืน้ท่ีส่วนกลางในการใช้ประโยชน์ท่ี
เกีย่วข้องกบัการสร้างเสรมิสขุภาพ	สำาหรับประชาชน	ผูป่้วย	ญาต	ิบคุลากรและนกัศึกษา	เป็นศูนย์เรยีนรู	้จดักิจกรรม	
มีคลินิกโภชนบำาบัด	กลุ่มมิตรภาพบำาบัด	เป็นที่ประสานงานของกลุ่ม/ชมรมต่างๆ

	 6.	 การสร้างเสรมิสขุภาพแก่ชุมชน	 สงัคม	 ชมุชนในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบด้านการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาล
รามาธิบดี	 (Catchment	 area)	 ผ่านการจัดกิจกรรมที่ดำาเนินการเป็นงานวิจัยภาคสนาม	 จนมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของ
ชุมชนด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ	มีชมรมผู้สูงอายุ	กลุ่มเด็กและครอบครัวในชุมชน		โครงการปันนำ้าใจ	ที่ทำา
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับสถานเลี้ยงเด็กอ่อนพญาไท	ปากเกร็ด	 	 ชุมชนตำาบลบางพลี	 อำาเภอปางปลา	 จังหวัด
สมทุรปราการ	 	 ชุมชนตำาบลหนองสามวงั	 อำาเภอหนองเสอื	 จังหวดัปทมุธาน	ี แหล่งสร้างอาหารปลอดภยั	 	 และเครอืข่าย
ครอบครวัสขุภาพ	

 

โครงการ ปนความรู้ สู่สุขภาพดี ปี 3  กิจกรรมอบรมเติมความรู้ให้พี่เลี้ยงเด็กบ้านเด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด    

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
คณะฯ	 แทรกด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกพันธกิจผ่านโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความสุข	 พัฒนาสุขภาพทางอารมณ์	
จิตใจ	ปัญญา	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม	กิจกรรมที่สำาคัญได้แก่
	 1.	การเรียนการสอนนาฏศิลป์	 ดนตรีไทย	 	 ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยมีการฝึกซ้อมเป็นประจำา	 และ
แสดงในกิจกรรมของคณะฯ	และหน่วยงานภายนอก					
	 2.	กิจกรรมวันสำาคัญของสถาบันมหากษัตริย์	 ศาสนา	 มหาวิทยาลัย	 และคณะฯ	 	 อาทิ	 	 พิธีทำาบุญ	 และ
ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 	 วัน/สัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย	 	 วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตน์	 	 งานมุทิตาจิตคณาจารย์	 บุคลากรอาวุโส	 วันสำาคัญต่างๆ	 	 งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับ
มหาวิทยาลัย		รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		รางวัลมหิดล		รางวัลมหิดลทยากร	และอื่นๆ			โครงการส่ง
เสริมการปฏิบัติธรรม		จัดทำาสื่อธรรมะ	และการส่งเสริมความรู้ศาสนาพุทธ		
	 3.	การส่งเสริมความรู้	 การปฏิบัติธรรม	 การบรรยายธรรม	 เสวนาธรรม	 ปฏิบัติธรรมในและนอกสถานที่
ตลอดทั้งปี
รางวัลระดับมหาวิทยาลัย	 	รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 	 รางวัลมหิดล	 	รางวัลมหิดลทยากร	และอื่นๆ			
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม		จัดทำาสื่อธรรมะ	และการส่งเสริมความรู้ศาสนาพุทธ		
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ตลอดทั้งปี	

	

_16-0739(001-230.indd   49 7/23/59 BE   12:03 PM



50

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น

ด้านการศึกษา
	 1.	นพ.อธิพัฒน์	 	อธิพงษ์อาภรณ์	 	แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่	 3	 	นำาเสนองานวิจัย	 เรื่อง	Environmental	
investigation	 for	 mass	 lead	 poisoning	 among	 children	 in	 industrial	 area	 of	 Samutsakorn.																									
ได้รับรางวัลอันดับ	1	ในการประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79	
	 2.	นพ.นิติโรจน์		บงกชวิลาวัลย์		แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่	3	นำาเสนองานวิจัย	เรื่อง	Effect	of	insulated	
breathing	 circuits	 on	 condensation	 in	 neonatal	 ventilator.	 	 ได้รับรางวัลอันดับ	 2	 ในการประชุมใหญ่		
กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79			
	 3.	พญ.พมิแพร		เพ่งพศิ	แพทย์ประจำาบ้านชัน้ปีที	่3		นำาเสนองานวจิยั	เรือ่ง	Effect	of	iron	chelation	therapy	
on	glucose	metabolism	in	non-transfusion-dependent	thalassemia.	ได้รับรางวัลชมเชย	ในการประชุม
ใหญ่กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79			
	 4.	พญ.ณชิา		ทศัน์ชาญชัย		แพทย์ประจำาบ้านชัน้ปีที	่3	นำาเสนองานวจิยั	เรือ่ง	30-Year	pediatric	residency	
research	and	publication	productivity:	An	association	with	research	funding	ได้รับรางวัลชมเชย	ในการ
ประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79		
	 5.	พญ.สุชาอร	แสงนิพันธ์กูล	แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ	นำาเสนองาน
วิจัย	เรื่อง	Vitamin	D	status	in	healthy	Thai	adolescents	in	Bangkok	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การนำาเสนอผล
งานวิชาการแบบปากเปล่า	 (Oral	 presentation)	 	 ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ	 ครั้งที่	 8	 จัดโดย
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย			

ด้านการวิจัย
	 1.	น.ส.ภูริศา	 เวชรักษ์	นักวิชาการโภชนาการ	นำาเสนองานวิจัย	 เรื่อง	Clinical	outcome	of	pediatric											
patients	receiving	the	home	enteral	nutrition	program	at	Ramathibodi	Hospital	Center	for	Home	
Parenteral	 and	 Enteral	 Nutrition	 (HOPE)	 ได้รางวลัชนะเลศิ	 การนำาเสนอผลงานวชิาการแบบโปสเตอร์	 (Poster			
presentation)	ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ	ครั้งที่	8	จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย		

ด้านวิชาการ
	 1.	หนังสือ	การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย	จำานวน	239	หน้า	โดยมี	รศ.พญ.เปรมฤดี		ภูมิถาวร	เป็นบรรณาธิการ			
พิมพ์ที่บริษัทโฮลิสติก	พับลิชชิ่ง	จำากัด	มกราคม	2558
	 2.	หนังสือ	 ภาวะทางเดินอาหารทำาหน้าที่ผิดปกติไร้โรคทางกายในเด็ก	 จำานวน	 342	 หน้า	 โดยม	ี												
รศ.พญ.สุพร		ตรีพงษ์กรุณา	เป็นบรรณาธิการ	พิมพ์ที่บริษัทโฮลิสติก	พับลิชชิ่ง	จำากัด	มิถุนายน	2558

รายงานประจำาปี 2558 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ด้านการศึกษา
	 1.	นพ.อธิพัฒน์	 	อธิพงษ์อาภรณ์	 	แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่	 3	 	นำาเสนองานวิจัย	 เรื่อง	Environmental	
investigation	 for	 mass	 lead	 poisoning	 among	 children	 in	 industrial	 area	 of	 Samutsakorn.																									
ได้รับรางวัลอันดับ	1	ในการประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79	
	 2.	นพ.นิติโรจน์		บงกชวิลาวัลย์		แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่	3	นำาเสนองานวิจัย	เรื่อง	Effect	of	insulated	
breathing	 circuits	 on	 condensation	 in	 neonatal	 ventilator.	 	 ได้รับรางวัลอันดับ	 2	 ในการประชุมใหญ่		
กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79			
	 3.	พญ.พมิแพร		เพ่งพศิ	แพทย์ประจำาบ้านชัน้ปีที	่3		นำาเสนองานวจิยั	เรือ่ง	Effect	of	iron	chelation	therapy	
on	glucose	metabolism	in	non-transfusion-dependent	thalassemia.	ได้รับรางวัลชมเชย	ในการประชุม
ใหญ่กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79			
	 4.	พญ.ณชิา		ทศัน์ชาญชัย		แพทย์ประจำาบ้านชัน้ปีที	่3	นำาเสนองานวจิยั	เรือ่ง	30-Year	pediatric	residency	
research	and	publication	productivity:	An	association	with	research	funding	ได้รับรางวัลชมเชย	ในการ
ประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79		
	 5.	พญ.สุชาอร	แสงนิพันธ์กูล	แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ	นำาเสนองาน
วิจัย	เรื่อง	Vitamin	D	status	in	healthy	Thai	adolescents	in	Bangkok	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การนำาเสนอผล
งานวิชาการแบบปากเปล่า	 (Oral	 presentation)	 	 ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ	 ครั้งที่	 8	 จัดโดย
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย			
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	 2.	หนังสือ	 ภาวะทางเดินอาหารทำาหน้าที่ผิดปกติไร้โรคทางกายในเด็ก	 จำานวน	 342	 หน้า	 โดยมี													
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น

ด้านการศึกษา
	 1.	นพ.อธิพัฒน์	 	อธิพงษ์อาภรณ์	 	แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่	 3	 	นำาเสนองานวิจัย	 เรื่อง	Environmental	
investigation	 for	 mass	 lead	 poisoning	 among	 children	 in	 industrial	 area	 of	 Samutsakorn.																									
ได้รับรางวัลอันดับ	1	ในการประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79	
	 2.	นพ.นิติโรจน์		บงกชวิลาวัลย์		แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่	3	นำาเสนองานวิจัย	เรื่อง	Effect	of	insulated	
breathing	 circuits	 on	 condensation	 in	 neonatal	 ventilator.	 	 ได้รับรางวัลอันดับ	 2	 ในการประชุมใหญ่		
กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79			
	 3.	พญ.พมิแพร		เพ่งพศิ	แพทย์ประจำาบ้านชัน้ปีที	่3		นำาเสนองานวจิยั	เรือ่ง	Effect	of	iron	chelation	therapy	
on	glucose	metabolism	in	non-transfusion-dependent	thalassemia.	ได้รับรางวัลชมเชย	ในการประชุม
ใหญ่กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79			
	 4.	พญ.ณชิา		ทศัน์ชาญชัย		แพทย์ประจำาบ้านชัน้ปีที	่3	นำาเสนองานวจัิย	เรือ่ง	30-Year	pediatric	residency	
research	and	publication	productivity:	An	association	with	research	funding	ได้รับรางวัลชมเชย	ในการ
ประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์	ครั้งที่	79		
	 5.	พญ.สุชาอร	แสงนิพันธ์กูล	แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ	นำาเสนองาน
วิจัย	เรื่อง	Vitamin	D	status	in	healthy	Thai	adolescents	in	Bangkok	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การนำาเสนอผล
งานวิชาการแบบปากเปล่า	 (Oral	 presentation)	 	 ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ	 ครั้งที่	 8	 จัดโดย
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย			

ด้านการวิจัย
	 1.	น.ส.ภูริศา	 เวชรักษ์	นักวิชาการโภชนาการ	นำาเสนองานวิจัย	 เรื่อง	Clinical	outcome	of	pediatric											
patients	receiving	the	home	enteral	nutrition	program	at	Ramathibodi	Hospital	Center	for	Home	
Parenteral	 and	 Enteral	 Nutrition	 (HOPE)	 ได้รางวลัชนะเลศิ	 การนำาเสนอผลงานวชิาการแบบโปสเตอร์	 (Poster			
presentation)	ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ	ครั้งที่	8	จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย		

ด้านวิชาการ
	 1.	หนังสือ	การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย	จำานวน	239	หน้า	โดยมี	รศ.พญ.เปรมฤดี		ภูมิถาวร	เป็นบรรณาธิการ			
พิมพ์ที่บริษัทโฮลิสติก	พับลิชชิ่ง	จำากัด	มกราคม	2558
	 2.	หนังสือ	 ภาวะทางเดินอาหารทำาหน้าที่ผิดปกติไร้โรคทางกายในเด็ก	 จำานวน	 342	 หน้า	 โดยมี													
รศ.พญ.สุพร		ตรีพงษ์กรุณา	เป็นบรรณาธิการ	พิมพ์ที่บริษัทโฮลิสติก	พับลิชชิ่ง	จำากัด	มิถุนายน	2558
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	 3.	หนังสือ	 การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยาในการดูแลทารกแรกเกิด	 จำานวน	 257	 หน้า	 โดยมี											
รศ.นพ.ประชา	นันท์นฤมิต	เป็นบรรณาธิการ	พิมพ์ที่บริษัทโฮลิสติก	พับลิชชิ่ง	จำากัด	กันยายน	2558
	 4.	หนังสอื	กมุารเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ	ฉบบัเรยีบเรยีง	ครัง้ที	่6	จำานวน	1,236	หน้า	โดยม	ีศ.พญ.อลสิา	ลิม้สุวรรณ	
ผศ.นพ.ชัยยศ	คงคติธรรม	อ.พญ.ปวรี	ศรัยสวัสดิ์		อ.นพ.อุเทน	ปานดี		อ.นพ.อุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ์		อ.นพ.พรเทพ	
ตั่นเผ่าพงษ์	 และอ.พญ.มนัสวี	 ก่อวุฒิกุลรังษี	 เป็นบรรณาธิการ	 พิมพ์ที่โรงพิมพ์บียอนด์	 เอ็นเทอร์ไพรช์	 จำากัด	
กันยายน	2558

ด้านการบริการรักษาพยาบาล
	 1.	งานการพยาบาลภาควชิากมุารเวชศาสตร์	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	เรือ่ง	Bundle	skin	care	for	prevention	
pediatric	pressure	ulcer	in	PICU	:	A	model	for	best	practice	ในงานมหกรรมคุณภาพ	(Quality	Conference)	
ครั้งที่	22		ของคณะฯ		
	 2.	สาขาโรคหวัใจเดก็	ภาควชิากมุารเวชศาสตร์	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	Kaizen	โครงการ	Amazing	electrode	ใน
งานมหกรรมคุณภาพ	(Quality	conference)	ครั้งที่	22	ของคณะฯ	
	 3.	สาขาโรคระบบหายใจ	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 ได้รับรางวัล	 นวัตกรรมการบริการ	 :	 ระดับดี	
ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)			
	 4.	สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา	 ได้ทำา	 Radionuclide	 Synovectomy	 เพื่อรักษาอาการเลือด
ออกในข้อให้กับผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่มีปัญหาเลือดออกในข้อเรื้อรัง	 โดยร่วมกับ	 เวชศาสตร์ฟื้นฟู	 ออร์โธปิดิกส์	 และ
หน่วยเวชศาสตร์นวิเคลยีร์	 เป็นการฉดีสารรังสเีบต้าชนดิ	 short	 half-life	 isotope	 โดยใช้	 YTTRIUM	 90	 colloid	
(half-life	2.7	วัน)	ในปี	2558	ได้ทำาการรักษาให้แก่ผู้ป่วย	10	ราย	13	ข้อ
	 5.	สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น	 ได้จัดงานอนามัยโรงเรียน	 School	 health	 (ระดับ
มัธยมศึกษา)	 ให้บริการเชิงรุกโดยออกตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน	 และเมื่อได้รับการประสาน	 รับส่ง
ต่อจากโรงเรียนในเครือข่าย	 โดยให้คำาปรึกษาและดูแลวัยรุ่นแบบองค์รวมทั้งด้าน	 ร่างกายจิตใจ	 อารมณ์และสังคม
เพื่อป้องกัน	และแก้ไขปัญหาให้กับวัยรุ่นในโรงเรียน
	 6.	สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น	 จัดคลินิกแม่วัยรุ่น	 เป็นคลินิกที่ดูแลแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์			
ที่มีอายุน้อยกว่า	20	ปี	และหลังคลอด	รวมถึงลูกโดยดูแลแม่วัยรุ่นต่อเนื่องอย่างน้อย	1	ปี	โดยดูแล	วางแผน	และ
แก้ไข		ผลกระทบที่เกิดกับแม่วัยรุ่น	และครอบครัว

บุคคลที่ได้รับรางวัล
	 1.	ศ.เกียรติคุณ	 พญ.ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์	 เกษมสันต์	 ได้รับรางวัล	 ครูแพทย์แห่งชาติ	 (คนแรก)	 ประจำาปี	
2557	จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ประเทศไทย
	 2.	ศ.เกียรติคุณ	นพ.บุญชอบ		พงษ์พาณิชย์		ได้รับรางวัลมหิดลทยากร	ประจำาปี	2557		จากสมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล	
	 3.	ศ.นพ.อนันต์	 โฆษิตเศรษฐ	 ได้รับรางวัล	 อาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม	 จริยธรรม	
ประจำาปี	2557	จากแพทยสภา
	 4.	ศ.เกียรติคุณ	 พญ.สุรางค์	 	 เจียมจรรยา	 ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ประจำาปี	
2557	จากมหาวิทยาลัยมหิดล	
	 5.	ผศ.พญ.อัญชลี	ลิ้มรังสิกุล	ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น	ตำาแหน่งประเภทวิชาการ	
ของคณะแพทยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	ประจำาปี	พ.ศ.2557
	 6.	อ.นพ.พรเทพ	ตั่นเผ่าพงษ์	ได้รับรางวัล	มูลนิธิ	“อานันทมหิดล”	แผนกแพทยศาสตร์	ประจำาปี	2558
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 แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 Website	 เพือ่ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูป่้วยและครอบครวั	 ซึง่เป็นโครงการของ	 Pediatric	 rheumatology	
international	trials	organization	(PRINTO)
	 2.	การจัดงานค่ายโรคข้อ	JIA
	 3.	จัดการฝึกอบรมทางปฏิบัติการ	แก่	แพทย์	พยาบาล	ในการดูแลสายให้อาหารทางหน้าท้อง	1	ครั้ง
	 4.	 โครงการคลินิกแม่วัยรุ่น	ดูแลวัยรุ่นตั้งครรภ์และคลินิกวัยรุ่น
	 5.	คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น	จะจัดตั้งเป็นศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ	(Excellent	center)	ในชื่อศูนย์ให้
บริการด้านเพศหลากหลาย
	 6.	โครงการพัฒนารูปแบบของคลินิกเด็กสุขภาพดีเพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็ก	 สนับสนุนโดยสำานักงาน	
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ผ่านเครือข่ายคนไทยไร้พุง
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ภาควิชาจักษุวิทยา
ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น

	 1.	เป็นศูนย์จัดสอบความรู้ด้านจักษุวิทยาของสภาจักษุวิทยานานาชาติ	(International	council	of	ophthal-

mology:	ICO)	ประจำาประเทศไทย

	 2.	โครงการศูนย์ดวงตา	รามาธิบดี	ร้อยดวงใจเพื่อดวงตา	ได้มีการจัดหากระจกตาบริจาคจากต่างประเทศทั้งรูป

แบบทั่วไป	 (Full	 thickness)	 และแบบใหม่ที่สำาเร็จรูป	 (Precut)	 และนำามาใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วย

โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วนหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ทำาให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

เปลี่ยนกระจกตา	 ซึ่งรอคิวผ่าตัดนานและมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายได้รับการรักษาที่เหมาะสม	 และยังเป็นการพัฒนา

เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทุกรูปแบบ	ซึ่งจะทำาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและวงการแพทย์ต่อไป

	 3.	โครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาโรคตา	 เกิดขึ้นจากความสำาเร็จของโครงการผ่าตัดรักษาโรคตาเฉลิมพระเกียรติ

ที่ทำาในปี	2551	-	2557		จึงริเริ่มโครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาโรคตาขึ้นต่อเนื่อง		โดยออกหน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่

ไปยังโรงพยาบาลในต่างจังหวัดหรืออำาเภอที่ห่างไกลชุมชน		เพื่อตรวจและผ่าตัดโรคตา	เช่น	ต้อกระจก	ต้อเนื้อ	หนัง

ตาผิดปกติ	 ท่อนนำ้าตาอุดตันและตาเข	 ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือสังคมและเป็นการนำาแพทย์ประจำาบ้านสาขาจักษุ

วิทยา	ไปสังเกตและศึกษาการปฏิบัติงานการออกหน่วยและการทำางานของโรงพยาบาลชุมชน	มีโรคต้อกระจก	129	

ราย	ต้อเนื้อ	5	ราย	แก้ไขหนังตา	4	ราย	และท่อนำ้าตาอุดตัน	3	ราย	รวม	141	ราย

	 4.	งานประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 “Neuro-ophthalmology	 review	 for	 ophthalmology	 residents”	 	 เพื่อ

อบรม	ฟื้นฟู	 เผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าใหม่ๆ	ในสาขา	Neuro-ophthalmology	ให้แก่แพทย์ประจำาบ้าน

สาขาจักษุวิทยา	แพทย์ประจำาบ้านต่อยอดสาขา	Neuro-ophthalmology	จักษุแพทย์ทั่วไป	จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สาขา		Neuro-ophthalmology		และจักษุแพทย์สาขาอื่นๆ		ที่สนใจทั่วประเทศ		มีผู้เข้าร่วมประชุม	200	คน	

	 5.	ผลงานวิจัย

	 	 -		ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ		11	เรื่อง

	 	 -	 รศ.พญ.เกวลิน	 เลขานนท์	 ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน	 14	 คณะกรรมการ	 The	 Tear	 film	 and	 ocular				

surface	(TFOS)	young	investigator	committee	ผู้พิจารณาผลงานวิจัยทั้ง	Basic	and	clinical	research	เพื่อ

คัดเลือกงานวิจัยที่ดีเด่นเพื่อรับรางวัล	 TFOS-ARVO	Travel	 awards	 ในงานประชุม	 The	Association	 for	 re-

search	in	vision	and	ophthalmology	ประจำาปี	2015	ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 	 -	 รศ.พญ.เกวลิน	เลขานนท์	ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการของ	International	dry	eye	workshop	II	(DEWS	

II)	Committee	of	the	tear	film	&	Ocular	surface	society	(TFOS),	USA	ประจำาปี	2015	-	2017

						 -	 รศ.พญ.เกวลิน	 เลขานนท์	 และ	 อ.พญ.ภัศรา	 จงขจรพงษ์	 ได้ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นทำางานวิจัยร่วม	 1	

เรื่อง	คือ	International	analysis	of	the	genetic	susceptibility	of	Stevens-Johnson	syndrome	(SJS)	and	

toxic	 epidermal	 necrolysis	 (TEN)	 ซึ่ง	 project	 นี้ได้ขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ	(ไทย-ญี่ปุ่น)	ของสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

						 -	 รศ.พญ.เกวลิน	 เลขานนท์	 ได้รับเชิญเป็น	 Associate	 editor	 ของ	 Journal	 of	 ophthalmology														

(IF	1.43)	และ	BMC	ophthalmology	(IF	1.02)
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ภาควิชาจักษุวิทยา
ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น

	 1.	เป็นศูนย์จัดสอบความรู้ด้านจักษุวิทยาของสภาจักษุวิทยานานาชาติ	(International	council	of	ophthal-

mology:	ICO)	ประจำาประเทศไทย

	 2.	โครงการศูนย์ดวงตา	รามาธิบดี	ร้อยดวงใจเพื่อดวงตา	ได้มีการจัดหากระจกตาบริจาคจากต่างประเทศทั้งรูป

แบบทั่วไป	 (Full	 thickness)	 และแบบใหม่ที่สำาเร็จรูป	 (Precut)	 และนำามาใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วย

โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วนหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ทำาให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

เปลี่ยนกระจกตา	 ซึ่งรอคิวผ่าตัดนานและมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายได้รับการรักษาที่เหมาะสม	 และยังเป็นการพัฒนา

เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทุกรูปแบบ	ซึ่งจะทำาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและวงการแพทย์ต่อไป

	 3.	โครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาโรคตา	 เกิดขึ้นจากความสำาเร็จของโครงการผ่าตัดรักษาโรคตาเฉลิมพระเกียรติ

ที่ทำาในปี	2551	-	2557		จึงริเริ่มโครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาโรคตาขึ้นต่อเนื่อง		โดยออกหน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่

ไปยังโรงพยาบาลในต่างจังหวัดหรืออำาเภอที่ห่างไกลชุมชน		เพื่อตรวจและผ่าตัดโรคตา	เช่น	ต้อกระจก	ต้อเนื้อ	หนัง

ตาผิดปกติ	 ท่อนนำ้าตาอุดตันและตาเข	 ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือสังคมและเป็นการนำาแพทย์ประจำาบ้านสาขาจักษุ

วิทยา	ไปสังเกตและศึกษาการปฏิบัติงานการออกหน่วยและการทำางานของโรงพยาบาลชุมชน	มีโรคต้อกระจก	129	

ราย	ต้อเนื้อ	5	ราย	แก้ไขหนังตา	4	ราย	และท่อนำ้าตาอุดตัน	3	ราย	รวม	141	ราย

	 4.	งานประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 “Neuro-ophthalmology	 review	 for	 ophthalmology	 residents”	 	 เพื่อ

อบรม	ฟื้นฟู	 เผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าใหม่ๆ	ในสาขา	Neuro-ophthalmology	ให้แก่แพทย์ประจำาบ้าน

สาขาจักษุวิทยา	แพทย์ประจำาบ้านต่อยอดสาขา	Neuro-ophthalmology	จักษุแพทย์ทั่วไป	จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สาขา		Neuro-ophthalmology		และจักษุแพทย์สาขาอื่นๆ		ที่สนใจทั่วประเทศ		มีผู้เข้าร่วมประชุม	200	คน	

	 5.	ผลงานวิจัย

	 	 -		ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ		11	เรื่อง

	 	 -	 รศ.พญ.เกวลิน	 เลขานนท์	 ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน	 14	 คณะกรรมการ	 The	 Tear	 film	 and	 ocular				

surface	(TFOS)	young	investigator	committee	ผู้พิจารณาผลงานวิจัยทั้ง	Basic	and	clinical	research	เพื่อ

คัดเลือกงานวิจัยที่ดีเด่นเพื่อรับรางวัล	 TFOS-ARVO	Travel	 awards	 ในงานประชุม	 The	Association	 for	 re-

search	in	vision	and	ophthalmology	ประจำาปี	2015	ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 	 -	 รศ.พญ.เกวลิน	เลขานนท์	ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการของ	International	dry	eye	workshop	II	(DEWS	

II)	Committee	of	the	tear	film	&	Ocular	surface	society	(TFOS),	USA	ประจำาปี	2015	-	2017

						 -	 รศ.พญ.เกวลิน	 เลขานนท์	 และ	 อ.พญ.ภัศรา	 จงขจรพงษ์	 ได้ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นทำางานวิจัยร่วม	 1	

เรื่อง	คือ	International	analysis	of	the	genetic	susceptibility	of	Stevens-Johnson	syndrome	(SJS)	and	

toxic	 epidermal	 necrolysis	 (TEN)	 ซึ่ง	 project	 นี้ได้ขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ	(ไทย-ญี่ปุ่น)	ของสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

						 -	 รศ.พญ.เกวลิน	 เลขานนท	์ ได้รับเชิญเป็น	 Associate	 editor	 ของ	 Journal	 of	 ophthalmology														

(IF	1.43)	และ	BMC	ophthalmology	(IF	1.02)
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	 						 -	 รศ.เกวลิน	 เลขานนท์	 ได้เป็น	 reviewer	 ให้กับวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ													

อย่างต่อเนื่องดังนี้	 	

	 1.	Thai	journal	of	ophthalmology,	Thailand

	 2.	Journal	of	the	medical	association	of	Thailand

	 3.	Journal	of	cell	proliferation,	United	Kingdom	(IF	3.12)

	 4.	Cornea	journal,	United	States	(IF	2.04)

	 5.	Journal	of	refractive	surgery,	United	States	(IF	3.47)

	 6.	Seminar	in	ophthalmology,	United	States	(IF	0.86)

	 7.	Expert	opinion	on	biological	therapy,	United	States	(IF	3.74)

	 8.	Indian	journal	of	ophthalmology	(IF	0.93)

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 
	 1.	ให้ความรู้อาจารย์	แพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	เรื่องสถิติและระเบียบวิธีวิจัย

	 2.	จัดทำา	website	เผยแพร่ข้อมูลภาควิชาฯ

	 3.	โครงการให้บริการด้านกระจกตา	และเนื้อเยื่อ

	 4.	โครงการให้บริการรักษาโรคเนื้องอก	และมะเร็งทางจักษุวิทยา

	 5.	จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจักษุวิทยา

	 6.	ทบทวนต้นทุนของหัตถการที่ทำาบ่อย
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ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผลการดำาเนินงาน

	 1.	ประชุมวิชาการ	 Mastering	 DSM-5	 เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเกณฑ์การวินิจฉัย

ทางจิตเวชศาสตร์ให้กับจิตแพทย์	 แพทย์ประจำาบ้าน	 พยาบาลที่ทำางานด้านจิตเวช	 รวมถึงเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่

ทำางานด้านสุขภาพจิต	อันจะนำาไปสู่การให้บริการด้านสุขภาพจิตที่ทันสมัย			

	 2.	ประชุมวิชาการ	 Ramathibodi	 	 Current	 Psychiatry	 2015	 	 เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่

เกี่ยวกับเกณฑ์การวินิจฉัยทางจิตเวชศาสตร์ให้กับจิตแพทย์	 แพทย์ประจำาบ้าน	 พยาบาลที่ทำางานด้านจิตเวช	 รวม

ถึงเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่ทำางานด้านสุขภาพจิต	อันจะนำาไปสู่การให้บริการด้านสุขภาพจิตที่ทันสมัย			

	 3.	ศ.นพ.รณชัย	คงสกนธ์	 	 	ได้รับเชิญเป็น		External	assessor	for	master	of	psychiatry	ที่	University	

Putra	Malaysia	(UPM)					

	 4.	ศ.นพ.รณชัย		คงสกนธ์			ร่วมทำาข้อตกลง	(MOU)			เดินทางเพื่อร่วมทำา		ข้อตกลงแลกเปลี่ยนทั้งในด้านการ

ศึกษาและการบริการ	National	Cheng	Kung	University		ประเทศไต้หวัน		

	 5.	ได้รับทุนนำาเสนอผลงาน/Poster

	 	 1.	นำาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	22nd		Congress	of	 the	world	association	 for	

sexual	health	ณ	ประเทศสิงคโปร์	

	 	 	 	 1.1	พญ.สาวิตรี		เจติยานุวัตร	แพทย์ประจำาบ้าน	(ต่อเนื่อง)	สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	เรื่อง	Sexual					

orientation	among	senior	high	school	based	of	Thai	adolescent	

	 	 	 	 1.2	นส.นิตินัย	ทองเหลือ	นักศึกษาปริญญาโท	เรื่อง	“The	association	between	Internet	use	

and	sexual	attitudes	and	behaviors	of	the	secondary	school	students	in	Bangkok”	

	 	 2.	นำาเสนอผลงานในการประชุม	 	 16th	 pacific	 rim	 college	 of	 psychiatrists	 scientific	 meeting		

ประเทศแคนาดา	

	 	 	 	 2.1	ผศ.นพ.พิชัย		อิฏฐสกุล	นำาเสนอ	poster	presentation	เรื่อง	Development	and	validation	

of	a	screening	instrument	for	bipolar	spectrum	disorder:	the	mood	disorder	questionnaire	Thai	

version	

	 	 	 	 2.2	พญ.ภาพันธ์		ไทยพิสุทธิกุล		นำาเสนอ	poster	presentation		เรื่อง	Psychiatric	comorbidi-

ties	in	patients	with	major	depressive	disorder		

	 	 	 	 2.3	รศ.พญ.รัตนา		สายพาณิชย์	นำาเสนอ	poster	presentation		เรื่อง	Roc	analysis	of	the	Thai	

version	of	Florida	obsessive	compulsive	inventoryz	(foci-t)				

	 	 	 	 2.4	ผศ.พญ.ดาวชมพู		นาคะวิโร		นำาเสนอ	poster	presentation		เรื่อง	Cognitive	stimulation	

&	cognitive	training	program	in	mild	cognitive	impairment-MCI			

	 	 3.	นำาเสนอ	 poster	 presentation	 ในประชุม	 WPA	 regional	 congress	 Osaka	 Japan	 2015															

ประเทศญี่ปุ่น

	 	 	 3.1	ผศ.พญ.ธนิตา		หิรัญเทพ			เรื่อง	Reliability	and	Validity	of	the	Thai	self	report	version	of	

the	Yale-Brown	Obsessive-Compulsive	Scale-Second	Edition	

	 	 	 3.2		พญ.พิชญา		กุศลารักษ์		เรื่อง	Psychiatrists’	attitudes	toward	OCD	patients	
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ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ผลการดำาเนินงาน

	 1.	ประชุมวิชาการ	 Mastering	 DSM-5	 เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเกณฑ์การวินิจฉัย

ทางจิตเวชศาสตร์ให้กับจิตแพทย์	 แพทย์ประจำาบ้าน	 พยาบาลที่ทำางานด้านจิตเวช	 รวมถึงเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่

ทำางานด้านสุขภาพจิต	อันจะนำาไปสู่การให้บริการด้านสุขภาพจิตที่ทันสมัย			

	 2.	ประชุมวิชาการ	 Ramathibodi	 	 Current	 Psychiatry	 2015	 	 เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่

เกี่ยวกับเกณฑ์การวินิจฉัยทางจิตเวชศาสตร์ให้กับจิตแพทย์	 แพทย์ประจำาบ้าน	 พยาบาลที่ทำางานด้านจิตเวช	 รวม

ถึงเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่ทำางานด้านสุขภาพจิต	อันจะนำาไปสู่การให้บริการด้านสุขภาพจิตที่ทันสมัย			

	 3.	ศ.นพ.รณชัย	คงสกนธ์	 	 	ได้รับเชิญเป็น		External	assessor	for	master	of	psychiatry	ที่	University	

Putra	Malaysia	(UPM)					

	 4.	ศ.นพ.รณชัย		คงสกนธ์			ร่วมทำาข้อตกลง	(MOU)			เดินทางเพื่อร่วมทำา		ข้อตกลงแลกเปลี่ยนทั้งในด้านการ

ศึกษาและการบริการ	National	Cheng	Kung	University		ประเทศไต้หวัน		

	 5.	ได้รับทุนนำาเสนอผลงาน/Poster

	 	 1.	นำาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	22nd		Congress	of	 the	world	association	 for	

sexual	health	ณ	ประเทศสิงคโปร์	

	 	 	 	 1.1	พญ.สาวิตรี		เจติยานุวัตร	แพทย์ประจำาบ้าน	(ต่อเนื่อง)	สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	เรื่อง	Sexual					

orientation	among	senior	high	school	based	of	Thai	adolescent	

	 	 	 	 1.2	นส.นิตินัย	ทองเหลือ	นักศึกษาปริญญาโท	เรื่อง	“The	association	between	Internet	use	

and	sexual	attitudes	and	behaviors	of	the	secondary	school	students	in	Bangkok”	

	 	 2.	นำาเสนอผลงานในการประชุม	 	 16th	 pacific	 rim	 college	 of	 psychiatrists	 scientific	 meeting		

ประเทศแคนาดา	

	 	 	 	 2.1	ผศ.นพ.พิชัย		อิฏฐสกุล	นำาเสนอ	poster	presentation	เรื่อง	Development	and	validation	

of	a	screening	instrument	for	bipolar	spectrum	disorder:	the	mood	disorder	questionnaire	Thai	

version	

	 	 	 	 2.2	พญ.ภาพันธ์		ไทยพิสุทธิกุล		นำาเสนอ	poster	presentation		เรื่อง	Psychiatric	comorbidi-

ties	in	patients	with	major	depressive	disorder		

	 	 	 	 2.3	รศ.พญ.รัตนา		สายพาณิชย์	นำาเสนอ	poster	presentation		เรื่อง	Roc	analysis	of	the	Thai	

version	of	Florida	obsessive	compulsive	inventoryz	(foci-t)				

	 	 	 	 2.4	ผศ.พญ.ดาวชมพู		นาคะวิโร		นำาเสนอ	poster	presentation		เรื่อง	Cognitive	stimulation	

&	cognitive	training	program	in	mild	cognitive	impairment-MCI			

	 	 3.	นำาเสนอ	 poster	 presentation	 ในประชุม	 WPA	 regional	 congress	 Osaka	 Japan	 2015															

ประเทศญี่ปุ่น

	 	 	 3.1	ผศ.พญ.ธนิตา		หิรัญเทพ			เรื่อง	Reliability	and	Validity	of	the	Thai	self	report	version	of	

the	Yale-Brown	Obsessive-Compulsive	Scale-Second	Edition	

	 	 	 3.2		พญ.พิชญา		กุศลารักษ์		เรื่อง	Psychiatrists’	attitudes	toward	OCD	patients	
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	 						 4.	พญ.ศิรดา	จิตติวรรณ	และ	พญ.วีราณี		เจริญวงศ์ศักดิ์		แพทย์ประจำาบ้าน	ชั้นปีที่	3	ได้รับทุนไป	Elec-

tive		ที่	The	royal	free	hospital,	university	college	London	medical	school			

	 	 	 5.	ศ.นพ.รณชัย	 	คงสกนธ์	นำาเสนอ	poster	presentation	 เรื่อง	Haplotype	analysis	of	 genetic	

polymorphism	in	antisocial	alcoholism		ในการประชุม		The	5th	World	congress	of	Asian	psychiatry	

(WCAP2015)			ประเทศญี่ปุ่น

บุคคลที่ได้รับรางวัล
	 1.	นพ.วัชรพล		สกุลวิโรจน์		แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่	3	ได้รับรางวัล	ผลงานวิจัยจิตแพทย์รุ่นเยาว์ดีเด่น		เรื่อง	

“ดัชนีความสุขในแพทย์ประจำาบ้าน”	จากการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	42			

	 2.	น.ส.เพียงใจ	ทองพวง		นักกิจกรรมบำาบัด	พร้อมทีมงาน	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	“โครงการสื่ออ่านสร้าง

สุขเพื่อเด็ก	LD”		จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)				

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 -	 โครงการ	ADHD	 เป็นโครงการติดตามผู้ป่วยสมาธิสั้นทั้งในระยะสั้นและติดตาม	10	ปี	 ในด้านประสิทธิภาพ

การรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษา	 เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู ้ป่วยระหว่างผู ้ป่วยที่ติดตาม

การรักษาสมำ่าเสมอและไม่สมำ่าเสมอ	ในด้านผลกระทบต่อการเรียน	ปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ	รวมถึงการเป็นโรคทาง

จิตเวช	และคุณภาพชีวิต	

	 -	 โครงการประชุมวิชาการ	 Rama	 psychiatry	 update	 2016	 ภาควิชาฯ	 ดำาเนินการจัดประชุมวิชาการ			

ประจำาปีสำาหรับจิตแพทย์และแพทย์ทั่วไปที่สนใจ
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ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผลงานภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น
ด้านการศึกษา
	 จัดท�ำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต	และปรัชญำดุษฎีบัณฑิต	สำขำพยำธิวิทยำคลินิก	จัดท�ำหลักสูตร
สำขำพยำธิวิทยำกำยวิภำค	สำขำพยำธิวิทยำคลินิก	สำขำพยำธิวิทยำทั่วไปและสำขำนิติเวชศำสตร์		ส�ำหรับแพทย์
ประจ�ำบ้ำน
	 กำรพัฒนำหลักสูตร	
	 1.	 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต	 และปรัชญำดุษฎีบัณฑิต	 โครงกำรสัมมนำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ		
	 2.	 หลักสูตรบัณฑิตศึกษำสำขำพยำธิวิทยำคลินิก	 โครงกำรสัมมนำผลควำมก้ำวหน้ำของงำนวิทยำนิพนธ์
ของนักศึกษำทุกคนหมุนเวียนกันน�ำเสนออย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำส�ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมวงรอบที่
ก�ำหนด

ด้านการวิจัย 
	 1.	 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยเงินรำยได้คณะฯ	1	โครงกำร	เป็นเงิน	90,000	บำท
	 2.	 ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับสำกลที่มี	Peer	review		51	ฉบับ		บุคลำกรภำควิชำฯ	เป็นชื่อแรก		10	ฉบับ	

ด้านการบริการรักษาพยาบาล 
พยำธิวิทยำคลินิกและพยำธิวิทยำกำยวิภำค	 รวม	 28	 ห้องปฏิบัติกำร	 231	 ชนิดกำรทดสอบ	 ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนสำกล	ISO	15189:2012	รวมทัง้กำรได้รับกำรรบัรองมำตรฐำนกำรทดสอบ	Lipid	profile	(Cholesterol,	
Triglyceride	และ	HDL-cholesterol)	จำก	Centers	for	disease	control	and	prevention	(CDC)	ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ	
	 กำรพัฒนำ
	 1.	 ต้นแบบด้ำนสุขภำพในกำรตรวจคัดกรองและวิเครำะห์พันธุกรรมเพื่อเลือกชนิดหรือปรับขนำดยำให้
เหมำะสมในแต่ละบุคคล	(เภสัชพันธุศำสตร์และกำรแพทย์เฉพำะบุคคล)	รศ.ดร.เภสัชกร	ชลภัทร	สุขเกษม
	 2.	 นโยบำยระดับชำติเรื่องโครงกำรน�ำร่อง	 “กำรป้องกันผื่นแพ้ยำรุนแรงชนิด	 SJS/TEN	 จำกยำ	
Carbamazepine/Oxcarbamazepine	 ด้วยกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงพันธุกรรมชนิด	 HLA-B*15:12”	 ของ
ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 (สปสช.)	 โดยห้องปฏิบัติกำรเภสัชพันธุศำสตร์และกำรแพทย์เฉพำะบุคคล
เป็นเครือข่ำยที่ท�ำกำรตรวจคัดกรอง

ด้านการบริการวิชาการ
	 1.	 ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ	 จัดอบรมยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกำรตลอดจนมำตรฐำนงำน
ในห้องปฏิบัติกำร	โดยภำพลักษณ์และควำมเชื่อถือของบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ที่เพิ่มมำกขึ้น	กำรเพิ่มรำยได้ในส่วน
ของกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม
	 	 1.1	 	โครงกำรฝึกอบรมเรื่อง	“Medical	microbiology:	practical	approach”
	 	 1.2	 	โครงกำรฝึกอบรมเรื่อง	Identification	of	non-ferment	Gram	negative	bacilli	
	 	 1.3	 	โครงกำรฝึกอบรมเรื่อง	Identification	of	Gram	positive	bacteria	
	 	 1.4	 	โครงกำรอบรมเชิงปฏบิตักิำรเรือ่ง	“Antimicrobial	susceptibility	testing	and	interpretation”
	 2.	 ศูนย์มะเร็งร่วมกับภำควิชำพยำธิวิทยำ	 จัดกำรบรรยำย	 เรื่อง	 Clinical	 genomics:	 “The	 next						
generation”	of	molecular	diagnostics.	โดย	Dr.	John	A	Thorson,	M.D.,	Ph.D.	Associate	Professor	of	
Pathology,	Director	of	clinical	genomics	laboratory.	UC	San	Diego,	USA.	
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	 3.	 โครงกำรฝึกอบรมเรื่อง	 “วิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยเฉพำะบุคคล	 ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร
กับตัวอย่ำงส่งตรวจสงสัยติดเชื้ออีโบล่ำ”		
	 4.	 บรรยำยพิเศษหัวข้อเรื่อง	Brain	aging	and	Neurodegeneration	โดย	นพ.วีรวุฒิ		สุนทรนิยมกิจ	A	
board-certified	Neuropathologist	and	Neuro	AIDS	researcher	Department	of	Psychiatry	University	
of	California,	San	Diego,	CA,	USA.	

สถิติการให้บริการ

รายการ 2556 2557 2558

บริการรับสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาแก่

โรงพยาบาลรัฐ(บาท)

รวมอยู่ในศูนย์บริการ
พยาธิวิทยา

รวมอยู่ในศูนย์
บริการพยาธวิทยา

รวมอยู่ในศูนย์	
บริการพยาธิวิทยา

รายรับศูนย์บริการพยาธิวิทยา	(บาท) 159,064,145 176,254,360 222,365,700

บริการเจาะเลือดที่หน่วยชันสูตรผู้ป่วยนอก	(ราย) 597,787 อาคารสมเด็จพระ	
เทพรัตน์	=	391,244		

อาคารหลัก		=		
232,235

รวม	623,479

อาคารสมเด็จพระ
เทพรัตน์	=		430,805	

อาคารหลัก		=		
248,704

รวม	679,509

อัตราความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจชันสูตร	(ร้อยละ) อาคารสมเด็จพระ	
เทพรัตน์	=	99.90	

อาคารหลัก		=99.56

อาคารสมเด็จพระ
เทพรัตน์	=	99.90															

อาคารหลัก	=	99.60

อาคารสมเด็จพระ
เทพรัตน์	=	99.92															

อาคารหลัก	=	99.42

อัตราการรอคอยในการเจาะเลือดภายใน	20	นาที	
(ร้อยละ)

93.74 94.66 94.50

อัตราความสอดคล้องจากการสุ่มตรวจซำ้า	(ร้อยละ) 99.50 99.10 99.77

อัตราความสอดคล้องหลักของการรายงานผล
วินิจฉัยมะเร็งชิ้นเนื้อเล็ก	(Malignancy	in	biopsy	
specimen)	(ร้อยละ)

98.31 99.11 99.7

ผลงานเด่น 
	 -	 ห้องปฏิบัติกำรนิติเวชศำสตร์	พิษวิทยำ	และมนุษย์พันธุศำสตร์	ได้รับกำรรับรอง	ISO/IEC	17025:2005	
ห้องปฏิบัติกำรที่ผ่ำนกำรรับรองควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน	 	ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้อง
ปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ของส�ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร	กระทรวงสำธำรณสุข	ระยะเวลำที่ได้รับ
กำรประกันคุณภำพ	มิถุนำยน	2556	-	มิถุนำยน	2558	ได้รับกำรตรวจประเมินครั้งล่ำสุด	22,	24	มิถุนำยน	2558
	 -	 ห้องปฏบิตักิำรภำควชิำพยำธวิทิยำ	 ได้รบักำรรบัรอง	 ISO	 15189:2012	 ห้องปฏบิตักิำรทีผ่่ำนกำรรับรอง
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน	ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนกำรแพทย์
และสำธำรณสุข	 ของส�ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร	 กระทรวงสำธำรณสุข	 ระยะเวลำที่ได้รับกำรประกันคุณภำพ	
สิงหำคม	2556	-	สิงหำคม	2558	ได้รับกำรตรวจประเมินครั้งล่ำสุด		23	-	24	กันยำยน	2558
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ด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพ
	 1.	โครงกำรสัมมนำนอกสถำนที่ระหว่ำงอำจำรย์	แพทย์ประจ�ำบ้ำน	และนักศึกษำปริญญำโท	-	 เอก	 (สำน
สัมพันธ์ครู	-	ศิษย์)	ปี	2558		
	 2.	โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต	 และปรัชญำดุษฎีบัณฑิต	 สำขำพยำธิวิทยำคลินิก	
ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2557		
	 3.	งำนเกษียณอำยุรำชกำร	บุคลำกรภำควิชำฯ		
	 4.	ร่วมพิธีถวำยสักกำระพระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถฯ	เนื่องในโอกำส
วันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	ปี	2558		
	 5.	ร่วมพธิถีวำยสักกำระพระบรมฉำยำลักษณ์สมเดจ็พระเทพรตัน์รำชสดุำฯ	 เนือ่งในโอกำสวันคล้ำยวนัเฉลิม
พระชนมพรรษำ	ประจ�ำปี	2558		

โครงการในปีงบประมาณ 2558  
	 1.	โครงกำรสัมมนำ	 เรื่อง	 “กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์	 เพื่อสร้ำงพลังให้ภำควิชำ
พยำธิวิทยำ”	
	 2.	โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษในกำรบริกำรนิติเวช	
	 3.	อบรมกำรถ่ำยภำพทำงนิติเวช	
	 4.	โครงกำร	Training	Electron	Microscope	
	 5.	โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	
	 6.	โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้ทำงกำรทดสอบทำงภูมิคุ้มกันวิทยำ	
	 7.	โครงกำร	Basic	and	technique	of	body	fluid	examination	part	1		
	 8.	โครงกำรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและหลักกำรใช้ภำษำในกำรบรรยำย	
	 9.	โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรปัจจัยท่ีมผีลต่อกำรเจำะเลือดและกำรจดัเกบ็ตัวอย่ำงเลือดเพือ่กำรส่งตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำร	
	 10.โครงกำรพัฒนำคณุภำพบุคลำกรในกำรตรวจวนิจิฉยัไวรัสและจลุชีพก่อโรคจำกสิง่ส่งตรวจ	 (Pathogen	
Identification)	ด้วยกำรถอดรหัสพันธุกรรม	(Next	Generation	Sequencing)		

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	สร้ำงและเผยแพร่ผลงำนวิจัยทั้งปริมำณ	 คุณภำพ	 และคุณค่ำเทียบเคียงกับสถำบันชั้นน�ำของประเทศ
เพื่อให้มีปริมำณผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติเพิ่มตำมเกณฑ์ของคณะฯ
	 2.	สร้ำงองค์กรต้นแบบด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์และศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรรักษำพยำบำลในสำขำ		
ซึ่งเป็นควำมต้องกำรของประเทศ	เป็นสถำบันหลักเพื่อกำรเทียบเคียงผลกำรตรวจวิเครำะห์ทำงพยำธิวิทยำ		มีกำร
ควบคุมคุณภำพงำนบริกำรตำมระบบสำกล		ธ�ำรงรักษำมำตรฐำนคุณภำพของงำนบริกำรทั้งระบบ
	 3.	สร้ำงรำยได้และลดรำยจ่ำยโดยเพิ่มประสิทธิภำพของกำรด�ำเนินงำน
	 	 -	เพื่อจัดหำรำยได้ให้พอเพียง	ส�ำหรับพันธกิจต่ำง	ๆ
	 	 -	ลดรำยจ่ำย
	 	 -	จัดค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม
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ภาควิชารังสีวิทยา
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228,722

283,296
302,099

83,913

44,098 71,376
61,131

64,327 65,494
76,384 86,090

103,689

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2556 2557 2558

คลินิกในเวลาราชการ

คลินิกนอกเวลาราชการ

คลินิกพิเศษ

Premium

บุคลากรผู้ได้รับรางวัล 
									 •	 ศำสตรำจำรย์	น.ท.หญิง	พญ.ศิรินธรำ	สิงหรำ	ณ	อยุธยำ	เข้ำ
รับต�ำแหน่งประธำนสมำพันธ์นำนำชำติด้ำนรังสีร่วมรักษำระบบประสำท		
แห่งโลก	 (World	 federation	 of	 interventional	 and	 therapeutic										
neuro-radiology	-	WFITN)	วำระปี	2558	-	2560	นับเป็นแพทย์ชำวไทย
คนแรกและเป็นสตรีคนแรกในประวัติศำสตร์สมำคมฯ	 นับตั้งแต่มีกำรก่อ
ตั้งขึ้นในปี	 2533	 ที่ได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนสมำคมฯ	 และ	
ได้รับรำงวัล	President	of	world	federation	of	interventional	and	
therapeutic	neuroradiology	(WFITN)
	 •		 นำงสำวมุธิตำ	วงษำหำร	ศูนย์รังสีวิทยำ	อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์	ได้รับค�ำชมเชยจำกผู้มำรับบริกำร		
“ช่วยเก็บกระเป๋ำเงินที่ท�ำตกหำย”
	 •	 นำงสำวกัณญภัทร		ปันทะเลิศ		ส่วนงำนต้อนรับและนัดหมำย		สำขำวิชำรังสีวิทยำวินิจฉัย	ได้รับรำงวัล
บุคลำกรในดวงใจของผู้รับบริกำร	ในงำนมหกรรมคุณภำพ	(Quality	conference)	ครั้งที่	22		ประจ�ำปี	2558					
	 •	 ศูนย์วินิจฉัยเต้ำนม	 (อำคำรจงจินต์)	 	 ได้รับค�ำชมเชยจำกผู้มำรับบริกำร	 “บุคลำกรอัธยำศัยดีเอำใจใส่
คนไข้เทียบเท่ำโรงพยำบำลเอกชน	ช่วยเหลือผู้รับบริกำรดีมำก”	
	 •	 บคุคลต้นแบบกำรสร้ำงเสริมสขุภำพด้ำนกำรลดน�ำ้หนกัในงำนมหกรรมคณุภำพ	 Quality	 conference	
ประจ�ำปี	2558	ภำยใต้หัวข้อกำรจัดงำน	“ตำมรอยสยำมบรมรำชกุมำรี		สู่วิถีคุณภำพที่ยั่งยืน”
	 	 -	 นำงสำวปิยะพร		อิ่มส�ำรำญ		ส�ำนักงำนภำควิชำรังสีวิทยำ	(ได้รับประกำศเกียรติคุณ)
	 	 -	 นำงสำวรัตนำภรณ์		เทิ่งขุนทด		สำขำวิชำเวชศำสตร์นิวเคลียร์	(ได้รับประกำศเกียรติคุณ)

ด้านผลงานนวัตกรรม
	 •		รำงวัลประเภทต่ำงๆ	ในงำนมหกรรมคุณภำพ	(Quality	conference)	ครั้งที่	22		ประจ�ำปี	2558						
													 ผลงำนประเภท	Continuous	quality	improvement
	 	 	 -	 โทรประสำนใจ	ไร้รอคอย	ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้ำวหน้ำ	(ได้จัดแสดง	poster)
	 	 	 -	 IL	Support	ศูนย์รังสีวิทยำ	อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์	(ได้รับรำงวัล	Dean	Award)
			 	 ผลงำนประเภท	Story	telling	
	 	 	 -	 ควำมสุขในกำรท�ำงำน		อำจำรย์	พญ.วิบูลย์		สุริยจักรยุทธนำ	(ได้จัดแสดง	poster)

จ�านวนผูู้ป่วยที่เข้ารับบริการตั้งแต่ปี 2556 – 2558
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ด้านการบริการวิชาการ
		 -	 โครงกำร	“อนรัุกษ์ศลิปวัฒนธรรม	พระพุทธศำสนำและตำมรอยพ่อ”	18	กมุภำพนัธ์	–	22	เมษำยน	2558		
ณ	อำคำรนิทรรศน์รัตนโกสินทร์	และพิพิธภัณฑ์พระพุทธศำสนำวัดเทพศิรินทรำวำส		6	ครั้ง
	 -	 โครงกำรแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละทักษะกำรปฏบิติังำนด้ำนรงัสเีทคนคิ	20	กมุภำพนัธ์	–	6	ตุลำคม	2558			6	รุ่น
	 -	 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และเสริมทักษะกำรให้บริกำรผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยสำรกัมมันตรังสีทำง
เวชศำสตร์นิวเคลียร์ส�ำหรับพยำบำล			

ด้านการพัฒนาบุคลากร
	 •	 ส่งเสรมิให้อำจำรย์แพทย์	 นกัรงัสกีำรแพทย์	 พยำบำล	 และเจ้ำหน้ำทีใ่นสงักดัสำขำวชิำเวชศำสตร์นิวเคลียร์					
ฝึกอบรมและศึกษำต่อเฉพำะทำงในสถำบันฝึกอบรมทั้งในและต่ำงประเทศ									
	 	 -	 อำจำรย์ใหม่	1	ท่ำน	ไปเพ่ิมพนูควำมรู	้ณ	ต่ำงประเทศ	ด้ำนกำรตรวจวินจิฉยั	FDG	PET/CT	ในผู้ป่วย
โรคมะเร็ง	(FDG	PET/CT	imaging	in	the	management	of	cancer	patients)		ณ		ประเทศสหรัฐอเมริกำ			
	 	 -	 อำจำรย์แพทย์	ฝึกอบรมด้ำนเนื้องอกสมอง	(CNS	tumor)		เนื้องอกทรวงอก	(Thoracic	tumor)	
และมะเร็งต่อมลูกหมำก	(Prostate	cancer)	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกำ		
	 	 -	 นกัฟิสกิส์กำรแพทย์ศกึษำต่อระดับ	PhD.	ทำงด้ำนฟิสกิส์กำรแพทย์	 (Medical	Radiation	Physics)		
ณ	ต่ำงประเทศ	เพือ่เตรยีมเป็นอำจำรย์โดยจะรบัผดิชอบกำรเรยีนกำรสอนด้ำนฟิสกิส์กำรแพทย์	ระยะเวลำ	3	ปี	1	คน

ด้านการศึกษา
	 •		ผลกำรสอบรวบยอด	(Comprehensive	Examination:	Clinical	Sciences	I	(X-ray))		ของนักศึกษำ
แพทย์ปี	5	(ปี	2557)		มีคะแนนค่ำเฉลี่ย	ร้อยละ	60.05		นักศึกษำที่สอบผ่ำน	ร้อยละ	91.76	
	 •		จัดท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบ	E-learning		website		เอกสำรประกอบกำรสอน	PowerPoint			VDO	
และแบบทดสอบของทุกรำยวิชำเพื่อทดแทนกำรใช้กระดำษ		ร้อยละ	96.15	ของอำจำรย์ที่ท�ำกำรสอน
	 •		ทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรคัดเลือกแพทย์ประจ�ำบ้ำน
	 	 -	 ทบทวนและปรับปรุงระบบกำร	Rotation	ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่ปี	2553	
	 	 -	 น�ำกำร	 Open	 house	 มำใช้อย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่	 8	 ในกำรแนะน�ำภำควิชำให้ผู้สนใจสมัครเข้ำ
อบรมแพทย์ประจ�ำบ้ำน	 ให้รู้จักและเข้ำใจลักษณะงำน	 และกำรใช้ชีวิตแพทย์ประจ�ำบ้ำนรังสีวิทยำ	 ก่อนตัดสินใจ
สมัครเข้ำรับกำรอบรม		วัตถุประสงค์เพื่อลดอัตรำกำรลำออกระหว่ำงฝึกอบรม	
	 	 -	 ทบทวนหลักเกณฑ์และปรับระบบกำรรับสมัครแพทย์ประจ�ำบ้ำน	
	 	 -	 กำรประชำสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจ�ำบ้ำนทำง	Online	เพื่อลดกำรใช้กระดำษ	
	 	 -	 กำรคัดเลือกแพทย์ประจ�ำบ้ำนด้วยระบบ	Online		ให้แพทย์ประจ�ำบ้ำนได้มีส่วนร่วมเป็นกรรมกำร
คัดเลือกแพทย์ประจ�ำบ้ำน	เริ่มปี	2556		เป็นต้นไป
	 	 -	 มีระบบ	 IT	 ที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย	 และมีจ�ำนวนมำกเพียงพอที่ใช้สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพได้ดีเยี่ยม
	 	 -	 มีอำจำรย์แพทย์ที่กระตือรือร้นและมีทัศนคติที่ดีทำงด้ำนกำรศึกษำ
	 •	 กำรศึกษำริเริ่มกำรดูแลสุขภำพจิตของแพทย์ประจ�ำบ้ำนด้ำนกำรประสำนงำนกับอำจำรย์ภำควิชำ
จิตเวชศำสตร์	เพื่อร่วมเป็นที่ปรึกษำในกำรบ�ำบัดควำมเครียด
	 •	 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน	“ภำควิชำรังสี	ควำมรู้ดี	มีควำมสุข”	
	 •	 โครงกำรสัมมนำพัฒนำคุณภำพทีมงำนและทัศนศึกษำ	On	the	job	training	โดยให้แพทย์ประจ�ำบ้ำน	
แพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอด	และอำจำรย์แพทย์	มีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน			
	 •	 เปิดโอกำสให้แพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอดสำมำรถเลือก	Free	elective		ณ	ต่ำงประเทศ											
	 •	 มีทุนสนับสนุนให้	Resident	and	Fellow	ไป	Elective	ต่ำงประเทศ	

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
						โครงกำรอบรมควำมปลอดภยักำรใช้รงัสีของบคุลำกรในสำขำวชิำรังสรัีกษำและมะเร็งวทิยำ	เดอืนมนีำคม	2559

_16-0739(001-230.indd   62 7/23/59 BE   12:03 PM



63

รายงานประจำาปี 2558คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

63

 -	 รางวัลงานมหกรรมคุณภาพ	 (Quality	 conference)	 ครั้งที่	 22	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	19	–	20	สิงหาคม	2558		
	 -		 รางวัล	Dean’s	Innovation			2	คน	คือ
	 	 1.	 ศ.พญ.ศิริวรรณ		จิรสิริธรรม	ชื่อเรื่อง	“ความสำาเร็จของการรณรงค์การบริจาคอวัยวะสู่ความเป็น	
Rama	Model”
	 	 2.	 ผศ.นพ.นรุตม์		เรือนอนุกูล	ชื่อเรื่อง	“อุปกรณ์ช่วยใส่สายอาหาร	(masagastric	tube	;	NG	tube)”	
และผลงานดังกล่าวยังได้ไปนำาเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายโรงพยาบาลถนนราชวิถี				ครั้งที่	4			
	 -	รางวัล	CQI	 	รองชนะเลิศ	อันดับ	2	 ได้แก่	น.ส.พชรเอง	 	สุรนัครินทร์	ชื่อเรื่อง	 โครงการ	 	“Difficult	
airway	cart	(DAC)	เพื่อผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจยาก
	 -	รางวัลคนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ	ได้แก่	น.ส.อารยา		กิตติเจริญฤกษ์
	 -	 แพทย์ประจำาบ้าน	 8	 คน	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	 ในการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำาบ้าน
วิสัญญีวิทยา	ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย			

ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
	 1.	 	การจัดการเรียนสอนสำาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	5	
	 	 -		รายวิชาหลัก	(รมวส	505)		160		คน
	 	 -		รายวิชาเลือก	(รมวส	531/รมวส	532/รมวส	533	และ	รมวส	534)		38	คน
	 2.	 	การจัดการเรียนสอนสำาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	6
	 	 -		รายวิชาเลือก	(รมวส	531/รมวส	532/รมวส	533	และ	รมวส	534)		16	คน
	 3.	 การจัดการเรียนสอนสำาหรับนักศึกษาแพทย์ต่างชาติ	(อังกฤษ/ออสเตรเลีย/อิตาลี/ญี่ปุ่น	และสิงคโปร์)
	 	 -		รายวิชาเลือก	(รมวส	531	และ	รมวส	534)	6	คน

การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน
	 1.	 	สาขาวิสัญญีวิทยา	(3	ชั้นปี)			43	คน
	 2.	 	ต่างภาควิชาฯ/ต่างสถาบัน	
	 	 -		ภายในคณะฯ		90	คน
	 	 -		ภายนอกคณะฯ		100	คน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
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การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด
	 1.	 อนุสาขาการระงับปวด		4	คน
	 2.	 อนุสาขาการผ่าตัดหัวใจ	หลอดเลือดใหญ่	และทรวงอก			1	คน	(ชั้นปีที่	2)
	 3.	 อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำาหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท	1	คน	(ชั้นปีที่	2)
	 4.	 อนุสาขาเวชบำาบัดวิฤต		3	คน	(ชั้นปีที่	1		2	คน	ชั้นปีที่	2		1	คน)
	 5.	 ต่างภาควิชาฯ/ต่างสถาบัน	ภายในคณะฯ		5		คน		ภายนอกคณะฯ		1		คน
	 6.	 	ฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญี	 (Anesthesiology	program)	ให้แก่	แพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว		7	คน	โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	กระทรวงต่างประเทศ					การฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล	
ระยะเวลา	 1	 ปี	 	 ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลต่างๆ	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรสังกัดภาควิชาฯ									
34	คน	การฝึกอบรมวิสัญญีแพทย์นานาชาติ	(BARTC)	จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย	ประชาชนลาว	1	คน

ด้านการบริการทางวิชาการ 
	 1.	 การประชุมวิชาการ	“Fundametals	of	ultrasound-guided		pain	procedures”		
	 2.	 การประชุมวิชาการ	“The	2nd	Annual	meeting	of	Ramathibodi	anesthesia”	เรื่อง	Intensive	
anesthesia	2015			

ด้านการวิจัย
	 1.	 ตีพิมพ์	ระดับนานาชาติ	4	เรื่อง	และระดับชาติ	10	เรื่อง
	 2.		นำาเสนอ	ระดับนานาชาติ	6	เรื่อง	และระดับชาติ	18	เรื่อง
	 3.	 สรุปจำานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์	*วารสาร	จพสท.	นับเป็นวารสารระดับชาติ

 ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558

ร้อยละจำานวนตีพิมพ์ทั้งหมด/		 17.65			 27.19			 27.19
จำานวนอาจารย์			 (9/51)		 (14*/52)		 (14*/52)
(รวมจำานวนอาจารย์ที่ไปศึกษาต่อ		 	 *หมายเหตุ	:			 *หมายเหตุ	:	
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)		 	 นับตาม		 นับ	ตาม
		 	 ปีงบประมาณ		 ปีงบประมาณ

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	(เรื่อง)		 0	 1	 4		

ตีพิมพ์ระดับชาติ*	(เรื่อง)		 9	 13	 10

4.	จำานวนผลงานวิจัยนำาเสนอ	(เรื่อง)

 ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558

ระดับนานาชาติ	 5	 2	 6
ระดับชาติ	 0	 11	 18
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ด้านการให้บริการผู้ป่วย 

จำานวนผู้รับบริการวิสัญญี		26,420	ราย

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	การประชุมวิชาการ	The	3th	annual	meeting	of	Ramathibodi	anesthesia	เรื่อง	 Intensive										
a	nesthesia	2016	
	 2.	 โครงการอบรมระยะสั้น	 เรื่อง	 “การบำาบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ	 (Respiratory	 care	 in	 clinical	
practice)”	ครั้งที่	6	

ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กมุภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

ASA 1 315 332 407 315 332 407 350 380 406 426 392 416

ASA 2 878 924 925 878 924 925 876 904 955 1024 1059 1017

ASA 3 650 649 698 650 649 698 652 643 657 734 692 651

ASA 4 166 221 216 166 221 216 204 214 211 243 262 247

ASA 5 3 7 8 3 7 8 14 13 7 15 6 10

ASA 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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	 โรงพยาบาลเลิดสิน	ได้จัดการอบรมแพทย์ประจำาบ้าน	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	หลักสูตร	3	ปี	ต้องการ
ปรับปรุงหลักสูตร	 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ของการแพทย์ในปัจจุบัน				
ภาควิชาฯ	มีการฝึกอบรมหลักสูตร	Post	 graduated	 family	medicine	มาเป็นระยะเวลานับ	 10	ปี	 มีชื่อเสียง		
โด่งดังเป็นท่ีนิยม	และเป็นท่ีปรากฏแก่วงการแพทย์	 จึงขอความอนุเคราะห์ขอหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน	
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	Post	graduated	family	medicine	เพื่อนำามาปรับปรุงการเรียนการสอนใน		ปี	2559
	 ผสมผสานใหม่ระหว่างวิชาชีพ	2	หลักสูตร	ได้แก่	
	 1.	 การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสำาหรับ	 “เภสัชครอบครัว	 (Family	 pharmacist)”	 ให้แก่สมาคม
เภสัชกรรมโรงพยาบาล	(ประเทศไทย)	
	 2.	 ประชุมคณะทำางานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทันตแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญสาขา	ทันตกรรม
ครอบครัว	(Family	dentist)	ของทันตแพทยสภา		
	 3.	 คณะทำางานพัฒนาทีมหมอครอบครัว	 (Family	 care	 team)	 ซ่ึงเป็นนโยบายสาธารณสุขระดับประเทศ	
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ศ.นพ.รัชตะ	 รัชตะนาวิน	 เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่คณาจารย์	 จาก
คณะแพทย์และมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ได้แก่	 อาจารย์จาก	 หน่วย	 Ambulatory	 medicine	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 (19-30	 มกราคม	 2558)	 อาจารย์และนักศึกษาเภสัช	 จาก	 สำานักเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		(22		มิถุนายน	–	31	กรกฎาคม	2558)

ผลงานด้านการศึกษา

ผลงานด้านการบริการดูแลสุขภาพ
	 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	ริเร่ิมดำาเนินการข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี	พ.ศ.	2558	ได้แก่งาน	“จากใจ	ถึงใจ	
ส่งต่อความรัก”	เพ่ือระลึกถึงญาติผู้ล่วงลับ	เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดูแลญาติของผู้ป่วย	Palliative	care	
ภายหลังการจากไปของผู้ป่วย	(Bereavement	care)	จัดข้ึน	8	มีนาคม	2558	เป็นกิจกรรมท่ีประสบความสำาเร็จมาก
ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นมิตรระหว่างญาติ	และทีมผู้รักษา	ซ่ึงจะดำาเนินการจัดต่อเน่ืองไปปีละสองคร้ัง
	 การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	ภาควิชาฯ	ได้จัดกิจกรรมเบาหวานสำาหรับผู้ป่วยและกลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวาน	ดังน้ี
	 1.	 สำาหรับผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	ได้มีการจัดอบรมโครงการ	ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน	
ปี	2558	จำานวน	2	ครั้ง	ณ	โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 2.	 สำาหรับบุคลากรคณะฯ	ภาควิชาฯ	ได้จัดอบรมกับหน่วยสวัสดิการสุขภาพรามาธิบดี	ในโครงการรามา
ร่วมใจต้านภัยเบาหวาน	ปี	2558	จำานวน	2	ครั้ง	ณ	โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 3.	 สำาหรับเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เข่ือนศรีนครินทร์	ได้มีการจัดอบรมโครงการ
เข่ือนศรีนครินทร์ร่วมใจต้านภัยเบาหวาน	ปี	2558		จำานวน	2	คร้ัง		ณ	เข่ือนศรีนครินทร์		จ.กาญจนบุรี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ผลงานด้านวิจัย
	 ผศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์	 	 อโนทัยสินทวี	 รับทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข	 (สวรส.)	 ให้จัดทำา
โครงการวิจัย	 “อัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวาน	 และการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับและ									
ระดับกรดยูริคในเลือด	กับระดับ	HbA1c	ในเลือดผู้ที่มีภาวะ	pre-diabetes”
	 งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวาสารวิชาการ	ดังนี้
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ลำาดับ  ชื่อเรื่อง  ผู้วิจัย  ชื่อวารสาร
 
	 1.	 Efficacy	and	safety	of		 ผศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์			 European	Journal	of
	 		 glucosamine,	diacerein,	and		 อโนทัยสินทวี	 Medical	Research,
	 		 NSAIDs	in	osteoarthritis	knee:		 	 	 2015;20(24):1-14		 	
	 		 A	systematic	review	and	network	
	 		 meta-analysis	(co-author)	 	

	 2.	 Potential	causal	associations		 ผศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์	 Scientific	Reports,	
	 		 between	vitamin	D	and	uric	acid:		 อโนทัยสินทวี	 2015;5(14528):1-8	
	 		 Bidirectional	mediation	analysis	
	 		 (co-author)	
 
	 3.	 Views	and	Expectations	of		 ผศ.พญ.จิตติมา		บุญเกิด	 Journal	of	Applied		 	
	 		 Community-Dwelling	Thai	Elderly		 	 	 Gerontology.	2015:1-19
	 		 in	Reporting	Falls	to	Their	Primary	
	 		 Care	Physicians:	A	Mixed-Methods	
	 		 Study	(author)	 	
 
	 4.	 Efficacy	of	additional	 พญ.กนกพร		สุขโต	 Journal	of	Adolescence.	 	
	 		 psychosocial	intervention		 	 	 	2015;(44);106-116.
	 		 in	reducing	low	birth	weight		 	
	 		 and	preterm	birth	in	teenage	
	 		 pregnancy:	A	systematic	
	 		 review	and	meta-analysis	
	 		 (author)	 	

บุคลากรที่สร้างผลงานและได้รับรางวัล ได้แก่ ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน ์
	 1.	 รางวัล	“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น	สาขาครูแพทย์ด้าน	Residency	Training	Program”	โดย				
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย	ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	และสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ		4	สิงหาคม		2558	
	 2.		รางวัล	“ผู้ที่ทำาชื่อเสียงให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี”			

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนวิชาการแก่แพทย์ที่กำาลังศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในพื้นท่ีห่างไกล
ผ่านระบบ	Teleconference
	 2.	 โครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะประคับประคอง	ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
	 3.	 Project	:	Annual	Palliative	Care	Memorial	Service
	 4.	 กิจกรรมครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน	โดยมีกลุ่มผู้ป่วยที่ร่วมกิจกรรม	ดังนี้
	 	 4.1		ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว
	 	 4.2		บุคลากรคณะฯ	(ภาควิชาฯ	ร่วมกับ	หน่วยสวัสดิการสุขภาพรามาธิบดี)
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ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานเด่นๆ ที่ภาคภูมิใจ
	 1.	เปิดหลักสูตรใหม่	 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต	 สำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์	 	 ซึ่งผ่ำนกำร
พิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล	ครั้งที่	495	เมื่อ	22	เมษำยน	2558		ให้เปิดหลักสูตร									
วิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์และเปิดกำรเรียนกำรสอนปีกำรศึกษำ	2558	ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่ำวเป็นหลักสูตรท่ีสร้ำงบุคลำกรในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้ป่วยนอกที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน	
ตอบสนองควำมต้องกำรของระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย	 พัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินเพื่อลดช่องว่ำง
ในกำรดูแลผู้ป่วยนอก	 ตลอดจนพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมพร้อมในกำรรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปริมำณเพิ่มขึ้นและ
รองรับสำธำรณภัยที่อำจเกิดขึ้น

	 2.	จัดประชุมวิชำกำรร่วมกับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ	 ตำมกรอบบันทึกควำมร่วมมือ						
ทำงวิชำกำร	วิจัย	ปฏิบัติกำร	และกำรฝึกอบรมระหว่ำงมหำวิทยำลัยมหิดล	(คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี)	กับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ	(สพฉ.)	ได้แก่		
	 	 2.1		โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสอบควำมรู้ทักษะ	 (OSCE)	ส�ำหรับผู้ปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์
ฉุกเฉิน	ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำและฝึกอบรม	28	มกรำคม	2558	ณ	อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวมด้ำนกำรแพทย์และ
โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี

	 	 2.2	 โครงกำรประชุมวิชำกำรเวชศำสตร์ฉุกเฉิน	
คณะฯ	 ร่วมกับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ	 (สพฉ.)	
ครั้งที่	3	เรื่อง	“Scene	To	ER”		Seamless	EMS	Update	
คุณภำพ	ไร้รอยต่อ		20	เมษำยน	2558	ณ	ห้องประชุมอำรี	
วัลยะเสวี	และ	21-23	เมษำยน	2558	ณ	ห้องแกรนด์	บอล
รูม	ชั้น	3		โรงแรมเซ็นจูรี่	พำร์ค

เพื่อพัฒนำ	EMCO	protocol	ของโรงพยำบำลในเขตกรุงเทพมหำนคร	ตลอดจนพัฒนำระบบกำรคัดแยกของห้อง
ฉุกเฉินของโรงพยำบำลในเขตกรุงเทพมหำนคร	ให้มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนและรูปแบบเดียวกัน	จัด	3	รุ่น		
	 	 	 รุ่นที่	1	 17–18	กันยำยน	2558			 ณ	โรงแรมเซ็นจูรี่	พำร์ค		
	 	 	 รุ่นที่	2	 28–	29	ตุลำคม	2558				 ณ	ห้องกรกมล	ชั้น	2	โรงแรม	เดอะ	สุโกศล		
	 	 	 รุ่นที่	3		 11–12	พฤศจิกำยน	2558		 ณ	โรงแรมเซ็นจูรี่	พำร์ค

	 	 2.3	 โครงกำรฝึกอบรม	ED	Triage	and	EMCO	
Protocol	ของโรงพยำบำลในเขตกรุงเทพมหำนคร
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	 3.	 โครงกำรประชุมวิชำกำร/อบรมให้ควำมรู้แก่แพทย์ประจ�ำบ้ำน	นักศึกษำแพทย์	และบุคลำกรคณะฯ	
	 	 3.1	 โครงกำรอบรมวิชำกำร	 “กำรทบทวนควำมรู้เพื่อควำมเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ”	 ส�ำหรับ
แพทย์ประจ�ำบ้ำน	สำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉินทั่วประเทศ	23–25	กุมภำพันธ์	2558	ณ	ห้อง	623–624	ชั้น	2	อำคำร
เรียนรวม	 และ	 19-20	 มีนำคม	 2558	 ณ	 ห้องพิธีกำร	 ชั้น	 10	 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ	 วิทยำลัยแพทยศำสตร์
พระมงกุฎเกล้ำ	เพื่อทบทวนเพิ่มพูน	และพัฒนำองค์ควำมรู ้ทำงด้ำนวิชำกำรให้แก่แพทย์ประจ�ำบ้ำนสำขำ
เวชศำสตร์ฉุกเฉิน	 ตลอดจนเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบเพ่ือวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรมสำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน
	 	 3.2	 โครงกำรอบรมวิชำกำร	 “Emergency	 medicine	 courses”	 ส�ำหรับนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่	 6			
จัดขึ้น	27	–	30	เมษำยน	2558		ณ	ห้อง	621–624	ชั้น	2	อำคำรเรียนรวม	เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่
นักศึกษำแพทย์ก่อนขึ้นศึกษำและฝึกปฏิบัติงำนเป็น	Extern
	 	 3.3		งำนประชุมวิชำกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์สำมสถำบัน	 พ.ศ.	 2558	 จุฬำ-รำมำ-ศิริรำช	
(JCMS2015)
	 	 3.4	โครงกำรอบรมวิชำกำร	“Basic	emergency	course	for	1st	 	year	emergency	residents”			
จัดขึ้น	29	–	30	มิถุนำยน	2558	ณ	ห้องประชุม	Board	Room	ชั้น	3	อำคำรศูนย์อุบัติเหตุและเวชศำสตร์ฉุกเฉิน	
เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้แก่แพทย์ประจ�ำบ้ำนที่จะเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเวชศำสตร์
ฉุกเฉินเบื้องต้น	ตลอดจนกฎระเบียบต่ำงๆ	ในกำรท�ำงำน
	 	 3.5	โครงกำรก้ำวย่ำงอย่ำงมีสติ	จัดเดือนละ	1	ครั้ง		เพื่อให้บุคลำกรมีก�ำลังใจและมุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	
ตลอดจนมีควำมสุขในกำรท�ำงำนมำกขึ้น
	 4.	 ภำควิชำฯ	 ร่วมกับสมำคมบริบำลผู้ป่วยระยะท้ำย	 (Thai	 palliative	 care	 society)	 จัดโครงกำรฝึก
อบรมวิชำกำรให้แก่บุคลำกรทำงด้ำนกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย	ในหัวข้อ	“Basic	certificate	course	in	palliative	
medicine”	 	 6	 กรกฎำคม	 –	 28	 สิงหำคม	 2558	 	 ณ	 ห้องบรรยำย	 3-4	 ชั้น	 3	 อำคำรศูนย์อุบัติเหตุและ															
เวชศำสตร์ฉุกเฉิน

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 โครงกำร	“Disaster”	ส�ำหรับบุคลำกรกำรแพทย์ของโรงพยำบำลกรุงเทพ
	 2.		โครงกำรจดัอบรมหลกัสตูร	“EMS	medical	director	course”	ส�ำหรบัแพทย์และพยำบำลทั่วประเทศ
	 3.	โครงกำร	“จัดกำรแข่งขัน	Bangkok	EMS	rally	ของโรงพยำบำลในเขตกรุงเทพมหำนคร”	ส�ำหรับทีม		
	 	 กู้ชีพที่สังกัดโรงพยำบำลในเขตกรุงเทพมหำนคร	ทั้งภำครัฐและเอกชนที่มีควำมสนใจเข้ำร่วมแข่งขัน	
	 4.	โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	ณ	จุดเกิดเหตุ	ระดับชำติ	
	 5.	โครงกำรอบรมวิชำกำร	“ทบทวนควำมรู้เพื่อควำมเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ”	ส�ำหรับแพทย์	
	 	 ประจ�ำบ้ำน	สำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉินทั่วประเทศ
	 6.		โครงกำรอบรมวิชำกำร	“Emergency	medicine	courses”	ส�ำหรับนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่	6
	 7.	 โครงกำรอบรมวิชำกำร	“Basic	emergency	course	for	1st			year	emergency	residents”
	 8.	 โครงกำรประชุมวิชำกำรเวชศำสตร์ฉุกเฉิน	คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี	ร่วมกับ
	 	 สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ	(สพฉ.)		
	 9.	 โครงกำรก้ำวย่ำงอย่ำงมีสติ
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ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น
	 1.	 งำนวิจัยเรื่องกำรทดแทนสถำนกำรณ์ระบบบริกำรสำธำรณสุขและกำรควบคุมคุณภำพตำมธรรมนูญ
ว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ	พ.ศ.2552	ถูกน�ำไปใช้ในกระบวนกำรร่ำงธรรมนูญสุขภำพแห่งชำติ			ฉบับใหม่				
(ส.ค.-ตค.	2558)
	 2.	 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงโรงพยำบำลบำงพลี
	 3.	 โครงกำรวิจัยท่ีมีผลระดับนโยบำย
	 	 -	กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพในระดับเขต
	 	 -	กำรศึกษำเรื่องโครงกำรศึกษำกำรอุดหนุนข้ำมระหว่ำงกองทุนสุขภำพในโรงพยำบำล													
	 	 	 กรณีศึกษำโรงพยำบำลรัฐของประเทศไทย
	 	 -	โครงกำรวิจัยพัฒนำเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนำกำรเข้ำถึงและคุณภำพบริกำรปฐมภูมิ	
	 	 	 (Ambulatory	care	sensitive	conditions:	ACSCs)
	 	 -	ข้อเสนอรูปแบบองค์กร	โครงสร้ำง	บทบำทหน้ำที่	และกลไกควำมเชื่อมโยงเพื่อกำรจัดต้ังศูนย์	
	 	 	 สำรสนเทศกลำงฯ	(National	data	clearing	house)
	 4.	 ผลงำนวิจัย	ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับสำกล/ระดับชำติ		10		เรื่อง
	 	 -	ผลงำนที่มีชื่ออำจำรย์ภำควิชำฯ	เป็นชื่อแรก			6		เรื่อง	
	 	 -	ผลงำนที่มีชื่ออำจำรย์ภำควิชำฯ	เป็นผู้ร่วมวิจัย		4		เรื่อง
	 5.	 ผลงำนบริกำรวิชำกำร
	 	 5.1	 กำรท�ำหลักสูตรร่วมกับ	สปสช.	โครงกำร	DHML	(District	health	system	management		
	 	 	 	 learning)

	 5.2	 โครงกำรสร้ำงภำวะผู้น�ำด้ำนกำรควบคุมโรค		
	 	 (Leadership	in	disease	control:	LDC	
	 	 รุ่นที่	5)

	 5.3		ที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย	“โครงกำร	Community-	
	 	 based	health	system	development	network		
	 	 p ro jec t” 	 เป ็ นกำรร ่ วมมื อ 	ภำคี วิ ช ำกำร 	
	 	 กับมหำวิทยำลัยภูมิภำคเอเชียได้	รับกำรสนับสนุน	
	 	 จำก	China	Medical	Board	(CMB)	
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	 	 5.4	 ร่วมจัดกำรประชุมระดับชำติด้ำนเวชสำรสนเทศ	 ครั้งที่	 3	 และกำรประชุมวิชำกำรประจ�ำปี		
สมำคมเวชสำรสนเทศไทย	ครั้งที่	23	หัวข้อเรื่อง	“พัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลด้วยมำตรฐำนเทคโนโลยี”	

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 โครงกำรพัฒนำรูปแบบบริกำรดูแลและป้องกันภำวะเบำหวำนและควำมดันเลือดสูง
	 2.	 โครงกำรกำรดแูลผูส้งูอำยแุละผูป่้วยตดิเตยีงด้วยควำมร่วมมอืกบัชมุชนส�ำหรับผูด้้อยโอกำสในสังคมไทย
	 3.	 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรสุขภำพระดับอ�ำเภอ
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	 1.	 การเปิดบริการคลินิกเฉพาะทาง		ได้แก่		คลินิกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	(Stroke	Clinic)		คลินิก
เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ	 (Geriatric	Rehabilitation)	 	คลินิกบำาบัดรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค	
Vojta	(Vojta	Clinic)	คลินิกเท้า	(Foot	clinic)		และการขยายบริการคลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูโรคหัวใจและหลอดเลือด		
	 	 (1)	 คลินิกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	 Clinic)	 	 อย่างครบวงจร	 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความ			
แข็งแรงและประสิทธิภาพการทำางานของกล้ามเนื้อ	ฝึกการทรงตัวการเคลื่อนย้ายตนเอง		การเดิน	กระตุ้นการรับรู้	
การกลืน	รวมทั้งฝึกหัดการประกอบกิจวัตรประจำาวัน		รวมทั้งการให้คำาแนะนำาแก่ผู้ดูแลในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย	
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดที่มี	
	 	 (2)	คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ	(Geriatric	Rehabilitation)	อย่างครบวงจร		เพื่อให้มีความรู้	และ
มีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงอันนำาไปสู่การป้องกัน	 และลดการพลัดตกหกล้ม	 ตลอดจนการผลิตผลงานวิจัยทาง
ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้สูงอายุ	และเพื่อเป็นต้นแบบการดูแลผู้ป่วยที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
	 	 (3)	 คลินิกบำาบัดรักษาเด็กพิการทางการเคล่ือนไหวด้วยเทคนิค	Vojta	 (Vojta	Clinic)	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
ในการตรวจประเมินเด็กพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว	 วิจัยร่วมกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ	 เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของการรักษา
	 	 (4)	 คลินิกเท้า	 (Foot	 clinic)	 มีการประเมินและตัดรองเท้าที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยเบาหวาน	 และ						
ผู้ป่วยพิการเท้าผิดรูป	ตลอดจนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการบริการ
	 	 (5)	 คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูโรคหัวใจและหลอดเลือด	 ขยายการให้บริการกับกลุ่มผู้ป่วยใน	 premium	
ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	กลุ่มผู้ป่วยจาก	Heart	failure	Clinic	และทีมดูแลผู้ป่วย		Thoracic	transplant
							 2.	 การให้บริการการฝึกผู้ป่วยด้วยเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัย	 	 ได้แก่	 	 เครื่องฝึกเดิน	 (Gait	 Trainer)	
และการวิเคราะห์การเดิน	(Gait	Analysis)	ในกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบประสาท	อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
สำาหรับผู้พิการ	 ชุดอุปกรณ์เพื่อลดความไวในการรับความรู้สึกและชุดอุปกรณ์ฝึกการรับรู้ความรู้สึกในกลุ่มผู้ป่วยที่
มีปัญหาเส้นประสาทส่วนปลายและโรคระบบประสาท	 เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์	 ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหา
ทางกายภาพบำาบัดเพื่อเพิ่มกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ	 ลดการอักเสบและลดอาการปวด	 เครื่องกระตุ้นด้วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	(Transcranial	Magnetic	Stimulator	:	TMS)		เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยไฟฟ้ากระแส
ตรง	(Transcranial	Direct	Current	Stimulator	:	tDCS)	เครื่องนวดนิ้วมือ	(Raha-Digit)	และ	เครื่องฝึกเพื่อฟื้นฟู
กำาลังกล้ามเนื้อส่วนแขน	(Raha-Slide)		เป็นต้น
					 3.	 สถานที่ดูงาน/ฝึกภาคปฏิบัติ	 จากหน่วยงาน/สมาคม/สถาบันการศึกษา	 หลายแห่งของทั้งรัฐ	 และ
เอกชน	ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และนิสิต/นักศึกษา		ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ		การฝึกภาคปฏิบัติในสาขา
กายภาพบำาบัด		กิจกรรมบำาบัด	และสังคมสงเคราะห์		

แผนการ/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการให้บริการ
	 2.	 เปิดหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบ	20	เตียง	ณ	อาคาร	5	ชั้น	1		
	 3.	 การให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคปอด
	 4.	 การปรับปรุงพื้นที่บริการและสำานักงานภาควิชาฯ

ผลการดำาเนินงานที่ภาคภูมิใจ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
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ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผลการด�าเนินงาน

ด้านบริการ
	 1.	 โครงกำรสัปดำห์แห่งกำรเรียนรู้และให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำต่อมลูกหมำกเพื่อประชำชน	ครั้งที่	4			
	 2.	 กิจกรรมกำรตรวจและประเมินควำมเสี่ยงกำรเกิดแผลที่เท้ำในผู้ป่วยเบำหวำนเดือนละครั้ง
	 3.	 ให้ควำมรู้ภำคประชำชน	Breast	cancer	awareness	month	โดยจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เรื่องมะเร็ง
เต้ำนม	และมีกำรบรรยำยและตอบข้อซักถำมให้แก่ประชำชน		

ด้านวิชาการ
	 1.	 กำรอบรมวิชำกำร	Hands-on	workshop	:	Stapler	bowel	anastomosis			
	 2.	 งำนปำฐกถำ	“เปรม	บรุ”ี	ครัง้ที	่11	เรือ่ง	AEC	และผลกระทบต่อศัลยแพทย์ไทย	โดย	ศ.คลินกิ	นพ.ปิยะ
สกล	สกลสัตยำทร			
	 3.	 กำรประชุมวิชำกำร	Ramathibodi	surgical	forum	ครั้งที่	10	เรื่อง	Comprehensive	course	 in	
surgery	for	general	practice				
	 4.	 งำนปำฐกถำเกียรติยศ	“วิวัฒน์		วิสุทธิโกศล”	ครั้งที่	9		เรื่อง	Value-added	health	care	for	hand	
surgery”	โดย	ศ.นพ.สำรเนตร์	ไวคกุล		
	 5.	 ประชุมวิชำกำร	Interhospital	vascular	conference	สมำคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำขำวิชำศัลยศำสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ำยอวัยวะ	 โดยมีกำรถ่ำยทอด	Teleconference	ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	และ	คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
	 6.	 กำรจัด	Workshop	 duplex	 ultrasound	 in	 venous	 disease	 สอนแพทย์ประจ�ำบ้ำนและแพทย์
ประจ�ำบ้ำนต่อยอด	
	 7.	 Interhospital	pediatric	surgical	conference			
	 8.	 กำรอบรมฟื้นฟูวิชำกำรเรื่อง	“อุบัติเหตุทำงมือ”	ครั้งที่	35		
	 9.	 กำรอบรมฟื้นฟูวิชำกำรเรื่อง	“พื้นฐำนทำงศัลยศำสตร์ตกแต่ง”	ครั้งที่	12	
	 10.	เยี่ยมชมเพื่อศึกษำดูงำนกำรท�ำงำนของเครื่องมือผ่ำตัด	 จำกคณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง			

ด้านการศึกษา
	 1.	 เยี่ยมสถำบันสมทบโรงพยำบำลสรรพสิทธิ์ประสงค์	หลักสูตรศัลยศำสตร์	
	 2.	 เยี่ยมเยียนสถำบันสมทบ	โรงพยำบำลบุรีรัมย์	หลักสูตรศัลยศำสตร์	
	 3.	 งำน	CARELAB			ณ	ตึกกำยวิภำค	2	คณะวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยมหิดล
	 4.	 งำนปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจ�ำบ้ำนศัลยศำสตร์	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2557			

ด้านพัฒนาคุณภาพ
	 1.	 โครงกำร	Advanced	HA			
	 2.	 โครงกำรดำวเด่น	ประจ�ำปี	2557
	 3.	 โครงกำรมหกรรมคุณภำพศัลยศำสตร์	(Surgical	Quality	Conference)	ครั้งที่	7			
	 4.	 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนควำมผิดพลำดทำงยำ	ครั้งที่	8	รุ่นที่	1			
	 5.	 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนควำมผิดพลำดทำงยำ	ครั้งที่	8	รุ่นที่	2		
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ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ
	 1.	 งำนเกษียณอำยุรำชกำรของภำควิชำฯ			
	 2.	 ท�ำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกำสขึ้นปีใหม่	
	 3.	 งำนกีฬำสัมพันธ์แพทย์ประจ�ำบ้ำนกับอำจำรย์	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2558			
	 4.	 งำนเลี้ยงปีใหม่	2558				
	 5.	 งำนท�ำบุญตักบำตรในเทศกำลปีใหม่	2557			
	 6.	 งำนประเพณีรดน�้ำขอพรวันสงกรำนต์		
	 7.	 พิธีไหว้ครูของแพทย์ประจ�ำบ้ำนศัลยศำสตร์	ประจ�ำปี	
	 8.	 Sport	day	ของนักศึกษำแพทย์ปี	4				

นวัตกรรม/บุคคลที่ได้รับรางวัล
	 1.	 พญ.ชวนชื่น		ดุษฎีประเสริฐ	ศิษย์เก่ำศัลยศำสตร์รำมำธิบดี	รุ่น	23	ได้รับรำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่น	ประจ�ำปี	
2558	ด้ำนบริกำรสุขภำพ
	 2.	 ผศ.นพ.วีรพัฒน์		สุวรรณธรรมำ		สำขำวิชำศัลยศำสตร์ทั่วไป	ได้รับประกำศเกียรติคุณบุคลำกรใน
ดวงใจของผู้รับบริกำร	ประจ�ำปี	2558	จำกคณะฯ

รางวัลที่ได้รับในการประชุมวิชาการประจ�าปี สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27  
22 - 24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี
	 1.	 นพ.ชินเขต		เกษสุวรรณ	และนพ.จิระชัย		ธิมำชัย	รำงวัลชนะเลิศในกำรแข่งขันประกวด	Urological	
resident	contest

รางวลัทีไ่ด้รบัในการน�าเสนอผลงานวจัิยแพทย์ประจ�าบ้านศลัยศาสตร์ ทีจ่บการฝึกอบรมประจ�าปีการศกึษา 2557 
(Chief’s Conference)   
	 1.	 นพ.สดุดี	 ปัทมธรรม	 	 แพทย์ประจ�ำบ้ำนสำขำวิชำประสำทศัลยศำสตร์	 เรื่อง	 “Application	 of								
THEKA:	Synthetic	substitute	dura,	in	animal	study:	preliminary	report”ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่	1
	 2.	 นพ.อภิรักษ์	วงษ์เสำวศุภ	แพทย์ประจ�ำบ้ำนสำขำวิชำศัลยศำสตร์ตกแต่งฯ		เรื่อง	“Study	of	micro-
vascular	anastomoses	in	unequal	vessels	using	human	placental	model”	ได้รบัรำงวลัชนะเลศิอนัดับท่ี	2
	 3.	 พญ.อรอนงค์	ชุติเนตร	แพทย์ประจ�ำบ้ำนสำขำวิชำศัลยศำสตร์ตกแต่งฯ	เรื่อง	“The	intraoral	wound	
irrigator:		A	novel	device	for	intraoral	wound	irrigation”ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่	3

รางวัลที่ได้รับในงานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์” (Surgical quality conference) ครั้งที่ 7     
	 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลประเภท	CQI
	 -	 รำงวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง	 เรื่องกำรลดกำรติดเชื้อในผู้ป่วยที่ให้สำรน�้ำ/สำรอำหำรทำงหลอดเลือดด�ำ
ส่วนกลำง	ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมชำย
	 -	 รำงวัลรองชนะเลศิอนัดับหนึง่	 เรือ่งนวตักรรมกำรสร้ำงบำดแผลจ�ำลอง	 ของงำนกำรศกึษำก่อนปริญญำ	
ภำควิชำศัลยศำสตร์
	 -	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง	 เรื่อง	 “กำรจัดกำรกับเครื่องมือผ่ำตัดหลังใช้งำน	 :	 Dirty	 but	 safety	
box”	ของห้องผ่ำตัดศูนย์กำรแพทย์สิริกิติ์
	 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลประเภท	Innovation
	 -	 รำงวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง	เรื่อง	“Protective	pad”	ของห้องผ่ำตัดศูนย์กำรแพทย์สิริกิติ์
	 -	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	เรื่อง	“แป้นปัก	พักเข็ม”	ของห้องผ่ำตัดศัลยศำสตร์
	 -	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง	เรื่อง	Happy		bag	ของห้องผ่ำตัดศัลยศำสตร์
	 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลประเภท	Kaizen
	 -	 รำงวัลที่	1	เรื่องปฏิทินสื่อสำรของผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหำยใจ		หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม	(5IC)	
	 -	 รำงวัลที่	2	เรื่องจัดเก็บง่ำย	หยิบใช้คล่อง		หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก	(9NE)	
						 -	 รำงวัลที่	3	เรื่อง	Need	or	not		หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม	(5NW)
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 สัปดำห์แห่งกำรเรียนรู้และให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำต่อมลูกหมำกเพื่อประชำชน		
	 2.	 กิจกรรมตรวจและประเมินควำมเสี่ยงกำรเกิดแผลที่เท้ำในผู้ป่วยเบำหวำนเดือนละครั้ง
	 3.	 จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ภำคประชำชน	Breast	cancer	awareness	month
	 4.	 กำรอบรมวิชำกำร	Hands-on	workshop	:	Stapler	bowel	anastomosis
	 5.	 งำนปำฐกถำเปรม	บุรี
	 6.	 กำรประชุมวิชำกำร	Ramathibodi	surgical	forum
	 7.	 กำรอบรมฟื้นฟูวิชำกำรเรื่อง	“อุบัติเหตุทำงมือ”	
	 8.	 กำรอบรมฟื้นฟูวิชำกำรเรื่อง	“พื้นฐำนทำงศัลยศำสตร์ตกแต่ง”
	 9.	 งำน	CARE	LAB
	 10.	โครงกำรมหกรรมคุณภำพศัลยศำสตร์	(Surgical	quality	conference)
	 11.	โครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนควำมผิดพลำดทำงยำ
	 12.	งำนเกษียณอำยุงำนอำจำรย์ภำควิชำศัลยศำสตร์
	 13.	งำนกีฬำสัมพันธ์แพทย์ประจ�ำบ้ำนศัลยศำสตร์กับอำจำรย์แพทย์ภำควิชำศัลยศำสตร์
	 14.	กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยแพทย์ประจ�ำบ้ำนศัลยศำสตร์	ที่จบกำรฝึกอบรมประจ�ำบ้ำนปีกำรศึกษำ	2558	
(Chief’s	conference)
	 15.	โครงกำร	“เดิน	-	วิ่งกำรกุศล	ศัลยศำสตร์รำมำธิบดี”
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	 1.	 ศ.คลินิกเกียรติคุณ	นพ.วรำวุธ		สุมำวงศ์		ได้รับรำงวัลครูแพทย์แห่งชำติ	ประจ�ำปี	2558
	 2.		ศ.นพ.แสงชัย	พฤทธิพันธุ์	ได้รับรำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่น	บัณฑิตวิทยำลัย		มหำวิทยำลัยมหิดล	พ.ศ.	2557	
ประเภทวิชำกำรและวิจัย	
	 3.		รศ.พญ.จิตติมำ	มโนนัย	บำร์ทเล็ทท์		ได้รับรำงวัลต�ำรำรำมำธิบดี	รำงวัลชมเชยระดับดี	ประจ�ำปี	2558
	 4.		ผศ.นพ.สัญญำ	 ภัทรำชัย	 อ.พญ.จิรำภรณ์	 อรุณำกูร	 นำงนิตยำ	 โรจนนิรันดร์กิจ	 นำงภัทรจิตร																	
ตันกูล			นำงนัทธ์หทัย	วรรณทิม		น.ส.มำลัย	วงศ์ศรีสุนทร	น.ส.อนุศรำ	พูลคุ้ม	น.ส.นันทิตำ	จุไรทัศนีย์	น.ส.นิศำกร	
ตัณฑกำร		ได้รับรำงวัลชนะเลิศ	Dean’s	Innovation	ประเภทที่	1		ผลงำนเรื่องโครงกำรดูแลรักษำสตรีตั้งครรภ์วัย
รุ่นอย่ำงต่อเนื่องและครบวงจร
	 5.		น.ส.รัตนำ		เพิ่มเพ็ชร์		รำงวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	1			ผลงำนบทประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตน์รำชสุดำ	สยำมบรมรำชกุมำรี	ทรงเจริญพระชนมพรรษำ	60	พรรษำ		เรื่องอำรศิรวำทรำชสดุดี
	 6.		น.ส.นลพรรณ		เสือทิม		รำงวัลรองชนะเลิศ		อันดับที่	2		ผลงำนบทประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตน์รำชสุดำ	สยำมบรมรำชกุมำรี		ทรงเจริญพระชนมพรรษำ	60	พรรษำ	เรื่องบรมรำชกุมำรีศรีสยำม
	 7.		น.ส.มยุรี		อภิวัฒนำภิวัต		รำงวัลเรื่องเล่ำเร้ำพลัง			เรื่อง	“เสียงที่ไม่เคยได้ยิน”
	 8.		นำงรัชดำอนันต์		วงษ์นิพนธ์		และน.ส.เอื้อมพร		ศรีทองอ่อน			ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	2		
เป็นผลงำนนวัตกรรม		เรื่อง	“ขวดดูดน�้ำล้ำงช่องท้องส�ำหรับผู้ป่วยผ่ำตัดมะเร็งทำงนรีเวช”

ผลงานด้านนวัตกรรม
	 1.		ผศ.พญ.	ญำดำ		ติงธนำธิกุล		และน.ส.นัฏยำ		พรมำลัยรุ่งเรือง		ได้รับรำงวัลชนะเลิศ	Dean’s	Innova-
tion	ประเภทที่	2		ผลงำนนวัตกรรม		เรื่องมีดหั่นเนื้อในกำรท�ำผ่ำตัดผ่ำนกล้อง	ชนิดขับเคลื่อน	ใบมีดด้วยมอเตอร์		

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
	 ผลงำนวิจัยที่ภำควิชำฯ	ได้ส่งเข้ำประกวดในกำรประชุมวิชำกำรของรำชวิทยำลัยสูติฯ	ครั้งที่	29	และกำร
ประชุมสำมัญประจ�ำปี	พ.ศ.	2557		14	-	17	ตุลำคม	พ.ศ.	2557	ณ	โรงแรมดุสิตธำนี	พัทยำ	จังหวัดชลบุรี		
รางวัลที่ 3   จ�านวน  2 รางวัล
	 1.	 พญ.ลดำพร		วงษ์กัณหำ		เรื่องกำรศึกษำประสิทธิผลของว่ำนชักมดลูกต่อกำรหดรัดตัวของกล้ำมเนื้อ
มดลูกในสตรีที่มีพยำธิสภำพของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แทรกในกล้ำมเนื้อมดลูก
	 2.	 พญ.ชนัญญำ	 อ่ำงแก้ว	 เรื่องกำรศึกษำประสิทธิภำพของยำที่มีส่วนผสมของแลคโตบำซิลลัสและ
ฮอร์โมนเอสไตรออลระดับต�่ำในกำรฟื้นฟูเซลล์เยื่อบุช่องคลอดของผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือนที่มีภำวะเหี่ยวฝ่อของ
อวัยวะสืบพันธุ์
รางวัลชมเชย  จ�านวน 2 รางวัล
	 1.	 นพ.อรรถพล		จิตต์วิวัฒน์		เรื ่องเปรียบเทียบสัดส่วนของภำวะพร่องวิตำมินดี	ภำยหลังกำรให้							
วิตำมินดี	ขนำด	20,000	IU	ทุกหนึ่งหรือสองสัปดำห์ในผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือนที่มีภำวะพร่องวิตำมินดี
	 2.	 นพ.วีรภัทร		สมชิต	กำรใช้ยำนำพร๊อกเซน	(Naproxen)	รับประทำนก่อนกำรเก็บเยื่อบุโพรงมดลูกส่ง
ตรวจเพื่อระงับควำมเจ็บปวด	ขณะและหลังกำรท�ำหัตถกำร	:	กำรศึกษำแบบสุ่ม

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา
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เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน   
	 1.		เรื่อง	“เตรียมวันนี้ของเขาให้แข็งแรง	เพื่อเป็นพื้นฐานสำาหรับอนาคต”	19	เมษายน	2558
	 2.		เรื่อง	“ฝากครรภ์คุณภาพ”			5	กรกฎาคม	2558
	 3.		เรื่อง	“โภชนาการของคุณแม่ตั้งครรภ์”			27	กันยายน	2558

ผลงานวิจัย		ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ		4	เรื่อง	ระดับชาติ		11	เรื่อง

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 การจัดประชุมวิชาการร่วมกันระหว่าง	 4	 สาขาวิชา	 ดังนี้	 สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์	 	 สาขาวิชา
มะเร็งวิทยานรีเวช	 	 สาขาวิชาอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร	 	 สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารก
ในครรภ์	เรื่อง	“50	ปีทองสูติ	–	นรีเวช	รามาธิบดี”	(The	Golden	Jubilee	of		RAMA	OB-GYN)	
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ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผลงานภาคภูมิใจ/ผลงานเด่น
 1. ด้านวิชาการแพทย์
									 	 จัดประชุมโครงกำรสอนแสดงกำรผ่ำตัดไทรอยด์ด้วยเทคนิคกำรปิดเส้นเลือดพร้อมกำรผ่ำตัดในผู้ป่วย
จริง	1	รำย	ส�ำหรับโสต	ศอ	นำสิกแพทย์ทั่วประเทศและแพทย์ชำวต่ำงประเทศ	โดยมี	Dr.Hang-Seok	Chang	
จำก	Yonsei		University		Health	System		ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี	เป็นวิทยำกรทั้งในส่วนของทฤษฎีกำร
สำธิตกำรผ่ำตัดผู้ป่วยจริง	ร่วมกับ	อ.นพ.พลพงศ์		ชยำงศุ	รวมทั้งสำธิตกำรฝึกปฏิบัติในร่ำงอำจำรย์ใหญ่	6	ร่ำง

 2. ด้านบริการ
							 	 1.	ท�ำบุญลี้ยงพระในโอกำสเปิดหอผู้ป่วยจักษุ	โสต	ศอ	นำสิก	ชำย	–	หญิง		

	 2.	 เป ิดให ้บริกำรคลินิกโรคเวียนศีรษะและกำร
ทรงตัวเต็มรูปแบบ	 	 ตั้งแต่เดือนตุลำคม	 2557	ณ	
ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	 ชั้น	 4	 หลังโซน	 Q	
โดยให ้บริกำรตรวจประเมินกำรทรงตัวด้วยเครื่อง	
Posturography	ในกลุ ่มผู ้ป่วยท่ีมีอำกำรเวียนศีรษะ
หรือกำรทรงตัวผิดปกติ	 	 ที่ผ ่ำนกำรตรวจวินิจฉัย
เบื้องต้นจำก	โสต	ศอ	นำสิกแพทย์แล้ว	กำรฟื ้นฟูผู ้ท่ี
มีป ัญหำกำรทรงตัวร ่วมกับกำรเวียนศีรษะ/เวียน
ศีรษะหมุน	 โดย	 นักกำยภำพบ�ำบัดเฉพำะทำง	 	 เพื่อ
พัฒนำรูปแบบรักษำ	 ผู ้ป ่วยกลุ ่มนี้ ให ้เป ็นไปอย่ำง
ครบวงจรและมีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง
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 3. ด้านการเรียนการสอน
														 ได้เปิดหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอด	สำขำ	นำสิกวิทยำและโรคภมูแิพ้		เป็นปีแรกใน
ปีกำรศกึษำ	2557	และขณะนีม้	ี	พญ.จริพร		สวุรรณสัญญำ		ต้นสังกัดจำกโรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศมิ์		จบหลักสูตร
เป็นคนแรก	
 4. ด้านบริการวิชาการ 
									 	 อำจำรย์ในสังกัดภำควิชำฯ		ได้รับเชิญให้ไปเสนอผลงำนวิชำกำร/วิทยำกรบรรยำยวิชำกำร	ในประเทศ
และ	ต่ำงประเทศ		ดังนี้
 ต่างประเทศ
									 -		อ.นพ.บุญสำม		รุ่งภูวภัทร		เป็นวิทยำกรบรรยำย	ณ	ต่ำงประเทศ	ดังนี้
	 	 •	เรื่อง	Endoscopic	and	hydroscopic	surgery	for	orbital	lesions		ในกำรประชุมวิชำกำร	16th	

world	congress	of	rhinology	ณ	สำธำรณรัฐบรำซิล
	 	 •	สำธิตกำรฝึกปฏิบัติ		Hand	on	dissection	using	fresh	frozen	cadaver	to	learn	skills	in	ad-
vanced	sinus	and	skull	base	surgery	ในกำรประชุมวิชำกำร		Young	sinus	surgeons	forum	(YSSF)	2014		
ณ	ฟิลิปปินส์	
	 	 •	เรือ่ง	Endoscopic	Approach	to	anterior	skull	base	tumor	ในกำรประชมุวิชำกำร	58th	Annual	
convention	approach	to	anterior	skull	base	tumors		ณ	ฟิลิปปินส์
	 	 -	 ผศ.นพ.จ�ำรูญ	ตั้งกีรติชัย		เป็นวิทยำกรบรรยำย	เรื่อง	Modern	alaplasty		ในกำรประชุมวิชำกำร	
The	12th	Asian	Rhinology	Symposium	(ARS)	ณ	สำธำรณรัฐเกำหลี

 ในประเทศ
	 	 -		 ผศ.นพ.วิชิต		ชีวเรืองโรจน์	และ	รศ.พญ.	ลลิดำ	เกษมสุวรรณ		ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรสอนกำรผ่ำตัด
ฝังประสำทหูเทียม	(Cochlear		Implant)		ณ	โรงพยำบำลสมุทรสำคร		6	ครั้ง
	 	 -		 ผศ.นพ.ธงชัย	 พงศ์มฆพัฒน์	 และคณำจำรย์	 ร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำยในกำรประชุมวิชำกำรร่วม
คณะแพทยศำสตร์สำมสถำบัน	พ.ศ.	2558	จุฬำ-รำมำ-ศิริรำช	(JCMS2015)	
 
 5.  ผลงานวิจัย
	 	 ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ	2		เรื่อง

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	จัดประชุมวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรด้ำนโสต	ศอ	นำสิกวิทยำ	และจัดอบรมโครงกำร	ENT	Update	ส�ำหรับ
แพทย์ประจ�ำบ้ำน	และศิษย์เก่ำแพทย์ประจ�ำบ้ำน
	 2.	จัดประชุมวิชำกำร	Inter-University	Conference		ส�ำหรับแพทย์โสต	ศอ	นำสิกวิทยำ		12		สถำบัน
ทั่วประเทศ	ด้วยกำรร่วมเรียนรู้ผ่ำนระบบ	Teleconference
	 3.	เปิดอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอด		อนุสำขำโสตประสำทวิทยำ	
	 4.	ปรับปรุงต�ำรำโสต	ศอ	นำสิกวิทยำ	ส�ำหรับนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่		5		
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

ด้านการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 (RAID	 514,	 614)	 ภาคทฤษฎี:	 เน้นการสอนแบบ	 Interactive	 โดยให้นักศึกษา
แพทย์มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ละกิจกรรมต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 กิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านระบบ	 Teleconference	 ระหว่างภาควิชาฯ	 กับสถาบันสมทบ	 ภาคปฏิบัติ:	 นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติหัตถการทาง																					
ออร์โธปิดิกส์	ท่ีพบบ่อยในชีวิตประจำาวันเพื่อนำาไปรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง	เช่น	การตรวจร่างกาย	การผ่าตัด	การ
พันเฝือก	ด้านสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้:	มีการพัฒนาสื่อและเอกสารการเรียนรู้ที่ทันสมัย	โดยการถ่าย	VDO	การ
สอนแต่ละหัวข้อบรรยายมี	 Pre	 test	 –	 post	 test	 กระดานข่าว	 กระดานถาม-ตอบ	ห้องเรียนออนไลน์	 เอกสาร
ประกอบการสอน	 ประเมินเนื้อหาและสื่อการสอน	 ในระบบ	 e-learning	 โดยใช้	 QR	 code	 เพื่อให้นักศึกษา
เข้าศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	 และมีการตั้งกลุ่ม	 Line	 เพื่อติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ระหว่างอาจารย์	
นักศึกษา	และเจ้าหน้าที่	มีการโต้ตอบทาง	Line	เช่น	นำาตัวอย่าง	Case	ผู้ป่วย	ถาม-ตอบ	เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความ
รู้ให้กับนักศึกษา		และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร		ด้านงานวิจัย:	มีหัวข้องานวิจัยในขั้นดำาเนินการ	4	เรื่อง		และได้
เข้าร่วมนำาเสนอโปสเตอร์งานวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	16	(ได้รับรางวัลชมเชยลำาดับที่	2)		
การจัดประชุมสัมมนารายวิชาฯ	(RAID	514,	614)	เพื่อสรุปผลงานที่ผ่านมาและวางแผนพัฒนาต่อไป

หลักสูตรแพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	 กิจกรรมให้เกิดองค์ความรู้อย่างครบวงจร	มีระบบการ
ช่วยเหลือและติดตามคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฯ	 มีการจัด	 Cadaveric	 Workshop	 ช่วงเดือนกรกฎาคม–	
สงิหาคม	ของทุกปีการศกึษา	ครอบคลมุสาขาวิชา	Sports	Medicine	Trauma	Hand	Spine	และ	Arthroplasty	อาจารย์
ใหญ่	3	ร่าง	ต่อผู้เข้าร่วม	20	คนทุกปี	โครงการเทคนิคการพันเฝือก	ให้กับแพทย์ประจำาบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์	และ
แพทย์ประจำาบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 เป็นการรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์	 เช่น	ภาวะกระดูกหัก	
การบาดเจ็บของเอ็น	 และเยื่อหุ้มข้อต่อต่างๆ	 โดยส่วนใหญ่จะสามารถรักษาได้โดยการใส่เฝือก	 และอุปกรณ์พยุง
ชนิดต่างๆ	ซึ่งสามารถใช้เป็นการรักษาทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรได้		ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์จะต้อง
มีความรู้	 ความเข้าใจ	 ตลอดจนเทคนิคที่ถูกต้องและเหมาะสม	 เพื่อให้ได้ผลของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ	 และ
ต้องการให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แพทย์ประจำาบ้านออร์โธปิดิกส์		แพทย์ประจำาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	และ
นักศึกษาแพทย์อย่างเป็นระบบ	และมีมาตรฐานเดียวกัน	เป็นการบรรยายและ	Workshop	ในช่วงเดือนกรกฎาคม
ของทุกปีการศึกษา		โครงการประเมินความสามารถและทักษะทางคลินิก	(Surgical	skill	&	Short	case	Exam-
ination)		 เพื่อส่งเสริมการให้แพทย์ประจำาบ้านมีการพัฒนาตนเองในด้านทักษะทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง		สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง	 สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรค	 และบอกแนวทางในการรักษาได้อย่าง			
ถูกต้อง	มีการจัดทำา	Teleconference	ปรึกษาปัญหาผู้ป่วยซับซ้อนร่วมกับสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลอื่นๆ	
ได้แก่	รพ.ศิริราช		รพ.ยะลา	เป็นประจำาสมำ่าเสมอทุกเดือน

ด้านการวิจัย   
ตีพิมพ์ในวารสาร	 ระดับนานาชาติ	 4	 เรื่อง	 ระดับประเทศ	 4	 เรื่อง	 ให้ทำางานวิจัยด้านการวิจัยพื้นฐาน	 (Basic									
science)	 ขนานคู่ไปกับงานวิจัยทางคลินิก	 และตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	 ส่วนงานวิจัยของแพทย์ประจำาบ้าน														
ได้พยายามปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น	นำาเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
1.	 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ	Teleconference	ของนักศึกษา
	 แพทย์ปีที่	5	และ	6	ร่วมกับสถาบันสมทบ
2.	 โครงการพัฒนาสื่อการสอนวิดีทัศน์การตรวจร่างกาย	ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	5	และ	6
3.	 โครงการคลินิกสถาปัตย์บำาบัด
4.	 โครงการพัฒนาระบบหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดสู่งานวิจัยระดับชาติ	
	 ภาควิชาฯ			สนับสนุนการวิจัยเพื่อให้งานวิจัยนำาไปใช้ได้จริงในการบริการและเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ใหม	่		
	 ในระดับชาติ		และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ		หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน
	 และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด
5.	 โครงการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าแบบบูรณาการ			โครงการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักแบบครบวงจร			
	 โครงการผ่าตัดเส้นเอ็นเข่าแบบ	Ambulatory	เพื่อลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล	โครงการรักษาผู้ป่วย	
		 มะเร็งกระดูก	Osteosarcoma	แบบ	Fast	track
6.	 การจัดงานนวัตกรรมออร์โธปิดิกส์	คร้ังท่ี	4	โดยจะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกับการขอสิทธิบัตร	อนุสิทธิบัตร		
	 และ	ลิขสิทธิ์
7.	 การประเมินความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันก่อนการผ่าตัด	(Deep	vein	thrombosis)

ด้านการบริการ  
มีการปิดห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยทั้งหมด	เพื่อปรับปรุงและสร้างห้องผ่าตัดเพิ่ม	โดยย้ายผู้ป่วยไปที่หอผู้ป่วย	85	และ
ย้ายห้องผ่าตัดไปที่ชั้น	5	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์		ความช่วยเหลือจากภาควิชาสูติศาสตร์	-	นรีเวชวิทยา	
และห้องผ่าตัดอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 รับผู้ป่วยเพื่อผ่าตัดกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินอุบัติเหตุ	 รวมทั้งภาควิชาวิสัญญีวิทยา	 ช่วย
สนับสนุนการดมยาสลบระงับความรู้สึกในทุกๆ	ห้องผ่าตัด	หัวหน้าภาควิชาฯ	ความร่วมมือของแพทย์	พยาบาล	และ
บุคลากรทุกฝ่าย	 ภาควิชาฯ	 ก็สามารถผ่านปัญหาให้บริการผู้ป่วยได้ใกล้เคียงของเดิม	 และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
รุนแรงที่เป็นผลมาจากความไม่สะดวกดังกล่าว	 ในทางกลับกัน	 พบว่าจำานวนวันนอนของผู้ป่วยรับการผ่าตัดข้อเข่า
เทียม	ผ่าตัดหัวไหล่	และผ่าตัดหลัง	ลดลงอย่างชัดเจน	โดยไม่มี	readmission	เพิ่มอย่างมีนัยสำาคัญ
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ภาควิชาอายุรศาสตร์

ด้านการบริการวิชาการ
	 จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับนำนำชำติ	เรื่อง	“ทศวรรษแห่งกำรพัฒนำศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง															
โรงพยำบำลรำมำธิบดี”	ผู้เข้ำร่วมประชุม	148	ท่ำน

ด้านการวิจัย
	 1.	ผศ.พญ.หทัยกำญจน์	 นิมิตพงษ์	 ได้รำงวัลดีเด่น	 Endocrine	 society	 endocrinology	 award	 จำก				
ผลงำนวิจัยเรื่อง	“An	Open-label	randomized	controlled	study	comparing	the	effects	of	calcitriol	
and	 ergocalciferol	 on	 albuminuria	 in	 diabetic	 kidney	 disease”	 ในกำรประชุมวิชำกำร	 26th	 Annual	
Meeting	The	Endocrine	Society	of	Thailand			
	 2.	นพ.พันธบูรณ์	 หวังภัทรำวำนิช	 แพทย์ประจ�ำบ้ำนปีที่	 3	 สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ทั่วไป	 ได้รับรำงวัล						
ชนะเลิศ	Resident	research	award	จำกผลงำนวิจัยเรื่อง	“Switching	lopinavir/ritonavir	to	atazanavir/ri-
tonavir	 versus	 adding	 atorvastatin	 in	 HIV-infected	 patients	 receiving	 second-line	 antiretroviral	
therapy	with	 hypercholesterolemia:	 A	 randomized	 controlled	 trial”	 ในกำรประชุมวิชำกำรประจ�ำปี	
2558	รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย			
	 3.	พญ.วรรณพร	 เอี่ยมวรวุฒิกุล	 แพทย์ประจ�ำบ้ำนสำขำวิชำประสำทวิทยำปีที่	 3	 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ	
จำกผลงำนวิจัยเรื่อง	 “กำรเคลื่อนไหวตำผิดปกติใน	 Spinocerebellar	 ataxias	 1	 และ	 3	 ในคนไทย																					
(Eye	movement	abnormalities	in	Spinocerebellar	ataxias	1	and	3	in	Thai	patients)”	ในกำรประชุม
วิชำกำรประจ�ำปีสมำคมประสำทวิทยำแห่งประเทศไทย	
	 4.	นพ.ณรงค์ฤทธิ์	 ขุนภักดี	 แพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอดปีที่	 2	 สำขำวิชำโรคทำงเดินอำหำรและตับ	 ได้รับ
รำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่นในกำรประกวดผลงำนวิจัยแบบ	 Oral	 presentation	 จำกผลงำนวิจัยเรื่อง	 “Transient	
elastography	in	end-stage	renal	disease	on	hemodialysis:	Effect	of	net	fluid	withdrawal”	ในกำร
ประชุมวิชำกำรกลำงปี	สมำคมแพทย์ระบบทำงเดินอำหำรแห่งประเทศไทย	
	 5.	พญ.จิรัชยำ	 วณิชำนุวัตร	 แพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอดปีที่	 2	 สำขำวิชำโรคทำงเดินอำหำรและตับ	 ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศในกำรประกวดผลงำนวิจัยแบบ	Poster	presentation	จำกผลงำนวิจัยเรื่อง	“Early	detection	of			
proximal	 renal	 tubular	 dysfunction	 in	 patients	 with	 chronic	 hepatitis	 B	 (CHB)	 on	 long-term													
nucleotide	analogues”	ในกำรประชุมวิชำกำรประจ�ำปี	ครั้งที่	10	สมำคมโรคตับแห่งประเทศไทย	

บุคคลที่ได้รับรางวัล
	 1.	รศ.พญ.สิริมนต์	 ริ้วตระกูล	 ประเทืองธรรม	 และทีมงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศ	 Dean’s	 innovation	
award	 ประเภทที่	 1	 ในงำนมหกรรมคุณภำพ	 (Quality	 conference)	 ครั้งที่	 22	 ประจ�ำปี	 2558	 ผลงำนเรื่อง				
“กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน	เพื่อกำรเสริมพลังและกำรจัดกำรตนเอง	:	ตอบสนองควำมต้องกำรรำย
บุคคลเพื่อเป็นวิถีสู่สุขภำพที่ดีขึ้น”	

	 2.	 อ.นพ.อำคม	นงนชุ	ได้รบัรำงวลั	Young	investigator	
award	 จำกกำรประชุมวิชำกำร	 International	 Society	 of	
Hemodialysis	ประจ�ำปี	2558	ที่ประเทศมำเลเซีย
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	 3.	 นำงจริยำ	 เลำหวิช	 พยำบำล
สำขำวชิำโรคระบบกำรหำยใจและเวชบ�ำบัด
วิกฤตระบบกำรหำยใจได้รับรำงวัลบริกำร
ภำครัฐแห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2558	 จำก
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร	
(ก.พ.ร.)	 ประเภทรำงวัลนวัตกรรมกำร
บริกำรที่เป็นเลิศ	ระดับดีเด่น	เรื่อง“ผลงำน
อุปกรณ์กันกัดกล้องส่องหลอดลม	 (Rama	
–	Chest	Mouthpiece)”

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 ปรับปรุงหอผู้ป่วยอำยุรกรรมพิเศษ	ให้เป็นหอผู้ป่วย	Intermediate	Care	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้	
	 	 บริกำรและกำรเรียนกำรสอน
	 2.	 จัดประชุมวิชำกำรและอบรมเชิงปฏิบัติกำรทั้งในระดับประเทศและหน่วยงำน		
	 	 2.1	 ประชุมวิชำกำร	Rama	endocrine	update	2016
	 	 2.2	 ประชุมวิชำกำร	Ramathibodi	diabetes	day	education	ครั้งที่	11	
	 	 2.3	 ประชุมวิชำกำร	Medicine	update	2016
	 	 2.4	 อบรมเชิงปฏิบัติกำร	เรื่องกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงมีส่วนร่วม
	 	 2.5	 อบรมเชิงปฏิบัติกำร	เรื่อง	Advanced	cardiovascular	life	support
	 	 2.6	 อบรมกำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน	(Basic	life	support)	
	 	 2.7	 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง	Modified-basic	life	support
	 	 2.8	 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง	Advanced	cardiovascular	life	support
	 	 2.9	 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง	กำรเลือกใช้อุปกรณ์บ�ำบัดรักษำทำงระบบหำยใจ
	 	 2.10	 อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำทำงพันธุศำสตร์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งพันธุกรรม
	 	 2.11	 อบรมเชิงปฏิบัติกำร	เรื่องท�ำงำนเพื่อผู้ป่วยวิกฤตด้วยใจรัก	
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	 	 	 	 	 	 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย	(วิชาเอกแก้ไขการพูด)	ชั้นปีที่	4	หนึ่งในทีม
แพทย์ปฏิรูป	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	จาก
การแข่งขันรายการ	“Club	Young	FIT	คิดสร้างชาติ”	1	พฤษภาคม	
2558	 จัดโดย	 Future	 Innovative	 Thailand	 Institute	 ร่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฟ้าวันใหม่	 จากผลงานแผนการปฏิรูป
ประเทศเรื่อง	“พลิกมุมมอง	มองคนพิการ”

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

					ผลงานเรื่องเล่าเร้าพลัง	เรื่อง	“I	love	you”	ได้รับรางวัล
ในงานมหกรรมคุณภาพ	คร้ังท่ี	22	 เม่ือ	19	 กันยายน	2558		
ณ	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

	

	

	 	 	 	 	 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย	 วิชาเอกแก้ไขการได้ยินสำาเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา	36	เดือน

	 	 	 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย	(วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน)	ได้รับรางวัลการนำา
เสนอผลงานวิทยานิพนธ์	 ประเภทโปสเตอร์ดีเด่น	 ในการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 34				
27	มีนาคม	2558	ณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและ
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

	 การประชุมวิชาการเรื่อง	 “การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กออทิสติกแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่น
ตามหลักการ	 DIR/Floortime	 ครั้งที่	 5/2557”		
20	 -	 21	พฤศจิกายน	2557	ห้องประชุม	910	AB	
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	
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การประชุมวิชาการเรื่อง	“ทฤษฏีความคิดและการเล่น”	8	มกราคม	2558	
และเรื่อง	 “การประเมินการเล่าเรื่องและการฝึกการเล่าเรื่องในเด็กที่มี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้า”	ณ	ห้องประชุม	810B	อาคารเรียนและปฏิบัติ
การรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 โดย	 Professor	
Dr.Carol	E.Westby	จาก	University	of	New	Mexico

การบรรยายวิชาการเร่ือง“เทคโนโลยีความก้าวหน้าของการตรวจการได้ยิน
ระดับก้านสมอง”	8	มกราคม	2558	ณ	ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ	เวชชาชีวะ	ชั้น	5	
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	 	 โดย	 Professor	 James	 	 (Jay)	Wilbur	 Hall	 III,	
Ph.D	จาก	Salus	University

	

	

	การประชุมวิชาการเร่ือง	“Assessment	and	Therapy”	3	มีนาคม	2558	
ณ	 ภาควิชาฯ	 และห้องบรรยาย	 621	 อาคารเรียนและปฏิบัติรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	โดย	Assoc.Prof.Dr.	Jennifer	
Kleinow	และ	Ms.Carol	Kaminki	จาก	La	Salle	University,	Philadelphia

โครงการอบรมเครื ่องมือคุณภาพงาน	 9	 กรกฎาคม	 2558	 ถึง																			
24	สิงหาคม	2558	รวม	8	วัน	เพื่อให้บุคลากรภาควิชาฯ	มีความรู้เกี่ยว
กับการพัฒนาคุณภาพงานโดยอาศัยเครื่องมือคุณภาพ	โดย	ดร.หทัยกร	
กิติมานนท์	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรสุขภาพ

	

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
1.	 จัดทำาหลักสูตรปริญญาเอก	สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย	ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษา
	 ในปีการศึกษา	2560
2.	 จัดทำาโครงการกระจายบุคลากรสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมายสู่ภูมิภาค
3.	 จัดเตรียมอัตรากำาลังเพื ่อเปิดให้บริการด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย	ณ	สถาบันการแพทย์
	 จักรีนฤบดินทร์		5	ธันวาคม	2560	
4.	 เพิ่มจำานวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
5.	 จัดประชุมวิชาการเรื่อง	“ทันยุค	กับการฟื้นฟูเด็กหูพิการ”	“การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา	และการพูด
	 ในเด็กที่ยังไม่พูด/เด็กที่พูดได้	โดยใช้แนวทางจิตตปัญญาศึกษา”	
6.	 จัดการอบรม	Knowledge	Management	ด้านความผิดปกติของการส่ือความหมายให้กับบุคลากรในภาควิชา		
	 และนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานเด่นและภาคภูมิใจ 
 1. ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2557	รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายเกิน	230	คน	มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์	 (e-Learning)	 ถึง	 35	 วิชา	 (คิดเป็นร้อยละ	 94.59)	 ของวิชาที่สอน	
นักศึกษาสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในคร้ังแรกได้สูงถึง	ร้อยละ	84.69	ในส่วน
ของการพัฒนานักศึกษา	น.ส.กิตติรัตน์	คล้ายมั่ง	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	4	ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมคณบดีและ
หัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ	(ทคพย.)	ให้รับรางวัล	Nursing	student	award	นักศึกษาดี
เด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม	ประจำาปี	2558	
 2. ด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
	 	 2.1	การศึกษาระดับปริญญาโท	ปีการศึกษา	2557	มีผู้สำาเร็จการศึกษา	52	คน	นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับหลักสูตรฯ	ได้แก่	น.ส.สุชาดา	เจะดอเลาะ	สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	2	
ในการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ	 ประเภทการสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับประชาชน	
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 ประจำาปี	 2558	 เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 เรื่องการ
ดูแลตนเองสำาหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง	นักศึกษาได้รับทุนต่างๆ	6	คน	นักศึกษาได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับ	Osaka	Prefecture	University	ประเทศญี่ปุ่น		2	คน	
นักศึกษาเข้าร่วมการนำาเสนอผลงานวิชาการ	ในการประชุมวิชาการต่างๆ	ภายในประเทศ	10	คน	หลักสูตรฯ	เปิด
รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุรุ่นแรก	 รับนักศึกษาเข้าเรียน	 12	 คน	
ในส่วนของปริญญาโท	หลักสูตรนานาชาติ	ปีการศึกษา	2558	รับนักศึกษาเข้าศึกษา	9	คน
	 	 2.2	ด้านการศึกษาระดับปริญญาเอก	เป็นหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	
ปีการศึกษา	2557	มีผู้สำาเร็จการศึกษา	7	คน		รับเข้าศึกษา	9	คน	
	 	 2.3	หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลข้ันสูงระดับวุฒิบัตร	(เทียบเท่าปริญญาเอก)	เป็นหลักสูตรฝึกอบรม	3	ปี	
ที่จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ	(Multidisciplinary)	มีผู้ฝึกอบรม	19	คน	
 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี	 ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี	59	คน	(Inbound)	และนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี	ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันในต่างประเทศ	
38	คน	(Outbound)

	

	 	

	 	 	

	

	 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ตามพ
ระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	รุ่นที่	17	พ.ศ.2558	ด้านการพยาบาลด้านอายุร
กรรมและศัลยกรรม	5	คน	และการบริหารการพยาบาล	10	คน		
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	 ถวายทุนการศึกษาในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ตามโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา	 ด้านการศึกษา	 โดยคัดเลือกนักศึกษา	 2	 คน	 ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตเป็นระยะเวลา	4	ปี	ปัจจุบันมีนักศึกษา	4	คน	(กำาลังศึกษาชั้นปี	2	และ	3)	
	 เจรจาความร่วมมือกับคณะผู้บริหาร	3	สถาบันจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	ได้แก่	คณะผู้บริหารจาก	
Osaka	Prefecture	University	ประเทศญี่ปุ่น	คณะผู้บริหารจาก	Universitas	Gadjah	Mada	ประเทศอินโดนีเซีย	
และคณะผู้บริหารจาก	VIA	University	College	ประเทศเดนมาร์ก	

	 	 	

	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	กับ	4	สถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนำาจากประเทศสหรัฐอเมริกา	
เมื่อวันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2558	 ประกอบด้วย	 School	 of	 Nursing,	 Yale	 University;	 School	 of	 Nursing,											
University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill;	School	of	Nursing,	University	of	Washington	และ	School	of	
Nursing,	Columbia	University	โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ศ.นพ.วินิต			พัวประดิษฐ์	
และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	รศ.พญ.ศิรินทรา	สิงหรา	ณ	อยุธยา	ร่วมในพิธีด้วย

	

	 เชิญ	Professor	Dr.	Gwen	Sherwood	จาก	University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill	School	
of	Nursing	ประเทศสหรัฐอเมริกา	มาเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ	(Visiting	Professor)	เป็นระยะเวลา	6	สัปดาห์	
และมีความร่วมมือด้าน		Quality	and	Safety	in	Nursing	เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยในสาขาพยาบาลศาสตร์	
นอกจากนี้	 ยังได้ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายการศึกษาของคณะฯ	 และคณะเภสัชศาสตร์	 วางแผนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพของคณะฯ	 ด้านความปลอดภัยในการใช้ยาบนหอผู้ป่วย	 โดยระยะเริ่มแรก
วางแผนใช้กับหอผู้ป่วย	2	แห่ง	ได้แก่	หอผู้ป่วยเด็ก	และหอผู้ป่วยผู้ใหญ่
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โรงเรียนฯ	 ในฐานะศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์โลกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	(WHO	Collaborating	Centre	for	Nursing	and	Midwifery	Development)	เข้าร่วมประชุม	
A	meeting	for	Chief	Nursing	and	Midwifery	Officers	and	heads	of	WHOCCNMs	ในวันที่	18	พฤศจิกายน	
2557	และ	Regional	Meeting	on	Strengthening	Human	Resources	for	Human	in	South-East	Asia	;	
Time	for	Action	and	Commitment	ระหว่างวันที่	19	–	21	พฤศจิกายน	2557	ณ	เมือง	Paro,	ราชอาณาจักร
ภูฎาน	ระหว่างวันที่	17	-	22	พฤศจิกายน	2557

	 	

 4. ด้านการบริการวิชาการ	 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ	 9	 เรื่อง	 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	 1,289	 คน	 ระดับ
นานาชาติ	1	เรื่อง	The	3rd	International	Conference	on	Prevention	&	Management	of	Chronic	Condi-
tions	มีผู้เข้าร่วม	334	คน	มีการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้
แก่พยาบาลทั่วประเทศ	5	หลักสูตร	มีผู้สำาเร็จการอบรม	165	คน		
 5. ด้านการวิจัยและวิชาการ	 นำาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ	 15	 เรื่อง	 และระดับ
นานาชาติ	 13	 เรื่อง	 มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และอยู่ในกระบวนการการตอบรับการตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล	 Scopus	
และ	 TCI	 ทั้งสิ้น	 66	 เรื่อง	 อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับชาติและทุนภายในมหาวิทยาลัย	 18	 ทุน	 ทุน
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย	 1	 ทุน	 ในส่วนของวิชาการ	 ดำาเนินการผลิตรามาธิบดีพยาบาลสารซึ่งเป็น
วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	 (Thai-Journal	 Citation	 Index	 Centre:	
TCI)	ซึ่งอยู่ในวารสารกลุ่มที่	1	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นระยะเวลา	5	ปี	(1	ม.ค.2558	-	31	ธ.ค.2562)	
ผลิตตำาราใหม่	2	เล่ม	
 6. ด้านบริหาร	 ได้รับอนุมัติเพิ่มตำาแหน่งทางวิชาการ	 5	 คน	 (ระดับรองศาสตราจารย์	 2	 คน	 ระดับผู้
ช่วยศาสตราจารย์	 3	 คน)	 	 อาจารย์พยาบาลสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 4	 คน	 (ต่างประเทศ	 3	 คน	 และ
ในประเทศ	 1	 คน)	 อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก	 16	 คน	 รับบุคลากรเพื่อเป็นผู้ช่วย
อาจารย์ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต	2	คน	
 7. ด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรและสารสนเทศ 
	 	 7.1	กิจกรรม	Open	House	เปิดบ้านพยาบาลรามาธิบดี	เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้แก่อาจารย์ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนมัธยมปลายในเขตกรุงเทพฯ	
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	 	 7.2	การจัดทำา	VDO	Clips	“รายการเอี๊ยมฟ้าพาทัวร์”	4	เรื่อง

	 	 	 	

  7.3		กิจกรรม	Road	show	ซึ่งไปที่โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงทั้งในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	3	แห่ง	
ได้แก่	โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมน้อมเกล้า	และโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน		

	 	 	

	 	 7.4	อาจารย์ให้ความรู้ในสื่อต่างๆ	
	 	 	 -	ออกอากาศ	Rama	Channel	ได้แก่	รายการพบหมอรามา	ช่วง	Big	Story:	โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดีกับการปรับหลักสูตรสู้ภัยคุกคามด้านสุขภาพ	โดย	ผศ.ดร.จริยา	วิทยะศุภร	
	 	 	 -	 ออกอากาศ	 True	 vision	 (ช่อง	 50)	 รายการพบหมอรามา	 ช่วง	 Big	 Story	 พยาบาล	 	 360	
องศา:	 เป้าหมาย	ความเสียสละ	สุขภาวะของผู้ให้บริการ	 โดย	ผศ.ดร.เรณู	พุกบุญมี	 และการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	
โดย	ผศ.ดร.ธิราภรณ์	จันทร์ดา	
	 	 	 -	ออกอากาศ	ช่อง	3	Family	ในรายการ	Health	me	Please	การดูแลรักษาโรคแผลกดทับ	โดย	
ผศ.ดร.นิโรบล	กนกสุนทรรัตน์	
 
	 	 7.5	 ด้านสารสนเทศ		จัดทำา	Website	ในรูปแบบ	Web	Responsive			จัดทำาหน้า	Webpage	คลัง	
VDO	ของโรงเรียนฯ	พัฒนาระบบประวัติอาจารย์พยาบาล	บน	Website	สถิติการเข้าชม	Website		303,219	คน		
ผู้เข้าชมที่ไม่ซำ้ากัน	119,514	คน	จำานวนหน้าที่มีการเปิดเข้าชมถึง	964,198	หน้า	

นวัตกรรม/บุคคลที่ได้รับรางวัล 
	 1.	 ผศ.ดร.เรณู	พุกบุญมี	ผู้อำานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	รับประทานรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดี
เด่นผู้นำาในการพัฒนาวิชาชีพ	ประจำาปี	2558	จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	และ
ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่าง	สาขา	“ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น”	ประจำาปี	2558	จากโครงการเฉลิมพระเกียรติ
องค์ราชัน	“รัฐ	ราษฎร์	ร่วมใจภักดิ์	รักสามัคคี	ถวายความดี	เพื่อพ่อหลวง”	
	 2.	 ผศ.ดร.จุฬารักษ์	 	 กวีวิวิธชัย	 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ประจำา
ปี	 2557	 ประเภทบูรณาการทั่วไป	 และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 สาขาการศึกษาพยาบาล	 ประจำาปี	 2558	 จาก	
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี	
	 3.	 ผศ.ดร.นิโรบล		กนกสุนทรรัตน์	ได้รับรางวัล	Best	poster	award	ในงานประชุมวิชาการ	6th	Asia-Pa-
cific	Enterostomal	therapy	nurses	association	(Apetna)	congress	2015	ณ	ประเทศสิงคโปร์
	 4.	 นายภาสกร	ศิระพัฒนานนท์	หัวหน้างานบริการวิชาการ	ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น	ประเภทวิชาชีพ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ	ประจำาปี	2558	จากคณะฯ
	 5.	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 ได้รับรางวัล	 ถ้วยพระราชทาน	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมกีฬา	 โดยครองถ้วยร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	 ในงานกีฬาสถาบัน
พยาบาลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	31		
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 ดำาเนินการประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ณ	 โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี	ศาลายา	
	 2.	 โครงการพัฒนาต้นกล้าดอกแก้วเพื่อเป็นอาจารย์พยาบาลรามาธิบดี	(โครงการต่อเนื่อง)		
	 3.	 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการศึกษา	(อาจารย์นักการศึกษา)	(โครงการต่อเนื่อง)				
	 4.	 ส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติของอาจารย์พยาบาลอย่างต่อเนื่อง
	 5.	 เพิ่มนักศึกษาพยาบาลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาลกับสถาบันต่างประเทศให้มากขึ้น	
	 6.	 ดำาเนินการเปิดพิพิธภัณฑ์ทางการพยาบาลรามาธิบดีอย่างเป็นทางการ	
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กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ

1. การศึกษา  
	 1.1	หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต	สำขำวิชำวิทยำกำรระบำดคลินิก	(นำนำชำติ)	มีนักศึกษำ	 20	 คน	 คำด
ว่ำจะจบในปีกำรศึกษำ	2558		2	คน
	 1.2	หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต	สำขำวิชำวิทยำกำรระบำดทำงกำรแพทย์	 (นำนำชำติ)	มีนักศึกษำ	
5	คน	คำดว่ำจะจบในปีกำรศึกษำ	2558		0	คน
	 1.3	จัดอบรมวิชำกำร	ภำยในและภำยนอกคณะฯ

โครงการ วัน-เดือน-ปี
จ�านวน

ผู้เข้าอบรม
หมายเหตุ

Systematic	reviews	&	Meta-	analysis 16	-	18	มิ.ย.	58 33	คน บุคลำกรภำยในและนอกคณะฯ

Clinical	epidemiology	&	Biostatistics	evi-

dence-based	medicine,	research	methodol-

ogy	2015	

6	ส.ค.	-	17	ธ.ค.	58 123	คน แพทย์ประจ�ำบ้ำน	ชั้นปีที่	1	ภำยในคณะฯ

2. การให้บริการคลินิกปรึกษางานวิจัย
	 2.1	ให้บริกำรทั้งสิ้น	385	คน	โดยมีภำควิชำที่มำรับบริกำร	5	อันดับแรก	ดังนี้

2.2	ผู้มำรับบริกำร	แบ่งเป็น
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	 2.3	หัวข้อที่มำรับบริกำร	จำกผู้มำรับบริกำรทั้งสิ้น	780	ครั้ง	ดังนี้	

         หัวข้อ                                       จ�านวนครั้ง (ร้อยละ)

	 รูปแบบกำรศึกษำ	
	 	 Cross	sectional	study	 282	(36.15)
	 	 Cohort	study	 161	(20.64)
	 	 RCT	 106	(13.59)
	 	 Descriptive	study	 		72	(9.23)
	 	 Diagnostic	study	 		59	(7.59)
	 	 Case	control	study	 		49	(6.28)
	 	 Experimental	study	 		41	(5.26)
	 	 Systematic	reviews	 		4	(0.51)
	 	 Health	economic	 		4	(0.51)
	 	 Crossover	design	 		2	(0.26)
	 	 กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 425	(54.49)
	 	 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	 175	(22.46)
	 	 กำรค�ำนวณขนำดตัวอย่ำง	 192	(24.65)

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 
	 จัดประชุม/อบรมทำงวิชำกำร	2	เรื่อง
	 1.	Clinical	Research	form	basic	to	practical	points
	 2.	Systematic	Review	&	Meta-analysis
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ผลการดำาเนินงานภาคภูมิใจ 
	 1.	 นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา	 “จรีพร	 เทพผดุงพร	 มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”	ประจำาปีการศึกษา	2558
						 	 1.1	น.ส.อารีย์	ประจันสุวรรณ	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาโภชนศาสตร์
						 	 1.2	น.ส.สุธิดา	ชาติวุฒินันท์		หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาโภชนศาสตร์
	 2.		ได้รับการยกย่องจากคณะฯ	ให้เป็น	“หน่วยงานต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ”	ประจำาปี	2558
	 3.	 โครงการวัยใส	ใส่ใจสุขภาพ	โดย	รศ.ดร.ปรียา	ลีฬหกุล		กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์	ดำาเนินกิจกรรมที่
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	จังหวัดพะเยา	ตั้งแต่ปี	2554	ถึง	ปัจจุบัน		เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนได้รับรางวัล	ดังนี้
	 	 3.1	ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 ระดับเพชร	พ.ศ.	 2558	 จากกรมอนามัย	 กระทรวง
สาธาณสุข
	 	 3.2	ได้รับเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม	ภาครัฐ	ระดับประเทศ	
ประจำาปี	พ.ศ.	2558	จาก	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 ขยายงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยโภชนบำาบัดให้ทั่วถึงบุคลากรหน่วยงานต่างๆ	 และผู้มาใช	้
บริการ	 (ผู้ป่วยและญาติ)	 ในคณะฯ	 มากขึ้น	 โดยเปิดบริการให้คำาแนะนำาด้านโภชนบำาบัด	 ที่โรงอาหารอาคารวิจัย
และสวัสดิการ	ชั้น	1	ทุก	3	เดือน	(ปกติมีบริการทุกวันพุธ	-	พฤหัสบดี		8.00	-	12.00		ที่ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ	
อาคารเรียนรวม		ชั้น	1)
	 2.	 เตรียมเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านโภชนศาสตร์ภาคพิเศษขึ้น	 เพื่อรองรับผู้ที่มีประสบการณ์
ด้านการทำางาน	 และต้องการความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำางานเดิมให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้น

กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
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กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

	 ปัจจุบันกำรลงทุนด้ำนงำนวิจัยชีวกำรแพทย์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	จึงท�ำให้เกิดค�ำถำม	พร้อมกับกำร
เรียกร้องจำกสังคมโดยรวม	 ให้มีกำรอุดช่องว่ำงระหว่ำงกำรวิจัยพื้นฐำน	 (Basic	 research)	กับกำรวิจัยทำงคลินิก	
(Clinical	 research)	 และกำรน�ำไปปฏิบัติได้จริง	 จึงเป็นที่มำของกำรพัฒนำงำนวิจัยด้ำนเวชศำสตร์ปริวรรต	
(Translational	 research)	 เพื่อให้เกิดกำรแพทย์ที่สำมำรถน�ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์พื้นฐำนและควำมรู้ทำง
คลินิกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ
	 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต	 สำขำวิชำเวชศำสตร์ปริวรรต	 (หลักสูตรนำนำชำติ)	 เปิดกำรเรียนกำรสอน
เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย	ปัจจุบันมีนักศึกษำ	9	คน	โดยแบ่งเป็น
	 1.	แพทย์	และนักศึกษำโครงกำร	PhD	–	MD		 3	คน
	 2.	สัตวแพทย์	 	 	 	 	 1	คน
	 3.	เภสัชกร	 	 	 	 	 1	คน
	 4.	นักวิทยำศำสตร์	 	 	 	 4	คน

นักศึกษา แพทย์ และผู้สนใจจากสถาบันภายในประเทศ และต่างประเทศ เข้ามาสังเกตการณ์และดูงานวิจัย
	 ในประเทศ		5	คน
	 ต่ำงประเทศ	7	คน

รางวัล และทุนการศึกษาที่อาจารย์และนักศึกษาได้รับ 
อาจารย์: -	อ.ดร.พญ.ณฐินี	จินำวัฒน์	ได้รับพระรำชทำนทุนส่งเสริมบัณฑิต	มูลนิธิอำนันทมหิดล	 	
	 	 -	อ.ดร.นพ.ดลนิภัทร	เดชสุพงศ์	ได้รับทุนจำกกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยขั้นสูงด้ำนเภสัชวิทยำ	
	 	 -	อ.ดร.พญ.นวลกันยำ	สถิรพงษะสุทธิ	ได้รับทุนวิจัยเซเรบอส	อวอร์ด	2015	
นักศึกษา:		 -	ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึษำ	(RA:	Research	assistantships)		2	คน			

Workshop and Special seminar
	 -	Workshop	“Cytogenomics	array	testing	in	patients	with	autism	spectrum	disorder	(ASD)	
and	development	delay	(DD)”		23	มกรำคม	2558
	 -	Workshop	“Copy	Number	Variation	(CNV)	as	a	cause	of	autism	in	Thai	patients:	when	
and	how	to	order	this	test	effectively”		20	พฤษภำคม	2558
	 -	Workshop	“Combining	the	phenotype	and	genotype	data	for	NGS	analysis	of	Mendelian	
disorders”		17	กรกฎำคม	2558
	 -	Special	seminar	“Progress	in	Genomic	Medicine	in	the	US”		28	กรกฎำคม	2558
	 -	Special	seminar	“The	Science	of	the	String:	BOX	JELLYFISH	Venom	Biochemistry,	Clinical	
Presentations	and	New	Therapeutic	Options”		17	พฤศจิกำยน	2558

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 เปิดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต	สำขำวิชำเวชศำสตร์ปริวรรต	(หลักสูตรนำนำชำติ)

_16-0739(001-230.indd   94 7/23/59 BE   12:03 PM



95

รายงานประจ�าปี 2558คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

95

กลุ่มสาขาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา
ผลการด�าเนินงาน 
	 1.	งำนด้ำนกำรศึกษำ	:	หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต	สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและพิษวิทยำ	(หลักสูตร
นำนำชำติ)	หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2558	ของคณะฯ	มีกำรน�ำเสนอกำรเปิดหลักสูตรใหม่	ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
กำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ	(กำรประชุมครั้งที่	4/2558			28	กรกฎำคม	2558	และ	ครั้งที่	
7/2558	 	 2	 พฤศจิกำยน	 2558)	 	 และเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและสภำมหำวิทยำลัยมหิดลเพื่อรับรอง							
หลังจำกนั้นจึงด�ำเนินกำรเพื่อเปิดรับนักศึกษำใหม่
	 2.	งำนด้ำนบริกำรวิชำกำร	:	มีรำยละเอียดดังนี้	
	 	 -	 Advanced	international	training	course	in	occupational	&	environmental	health	จัด
โดยสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์และกลุ่มสำขำอำชีวอนำมัยและพิษวิทยำ	คณะฯ	ร่วมกับ	 Icahn	School	of	Medicine	
at	Mount	Sinai,	New	York,	USA	และ	Collegium	Ramazzini,	Italy	17	-	22	สิงหำคม	2558		ณ	สถำบันวิจัย
จุฬำภรณ์	กรุงเทพ	

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 
	 -	 เปิดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต	สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและพิษวิทยำ	(หลักสูตร
นำนำชำติ)	
	 -	 ด�ำเนินงำนในส่วนของงำนวิจัยในด้ำนอำชีวอนำมัยและพิษวิทยำ	 ร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชน
	 -	 จัดอบรมทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยให้กับเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	
(จป.)	ที่ปฏิบัติงำนในเขตอุสำหกรรมของจังหวัดสมุทรปรำกำร	ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือกับกลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม	
โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร	สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
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โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 มีภารกิจหลักให้การบริการรักษาพยาบาลและสร้างเสริมการดูแลตนเองด้านสุขภาพอนามัยแก	่	
ผู ้ป่วยและครอบครัว	 ร่วมกับภาควิชาต่างๆ	 ตามมาตรฐานวิชาชีพ	 ความปลอดภัย	 ทันเวลา	 มีส่วนร่วม																					
โรงพยาบาลฯ		มีหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ		ศูนย์การแพทย์สมเด็จ		
พระเทพรัตน์		ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ	พันธกิจการเรียนการสอน		การวิจัย		โดยการดำาเนินการจัดหายา		เวชภัณฑ์
การแพทย์	 อุปกรณ์การแพทย์	 วัสดุการแพทย์ฯ	 ระบบเวชระเบียน	 เป็นต้น	 และสนับสนุนการทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม
	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	ประกอบด้วย	4	ฝ่ายและ	13	งาน	ได้แก่		ฝ่ายการแพทย์			ฝ่ายการพยาบาล		
ฝ่ายโภชนาการ	ฝ่ายเภสัชกรรม	งานทันตกรรม	งานบริหารการรักษาพยาบาล	งานเวชระเบียน	งานอุปกรณ์
การแพทย์	งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	งานบริการผ้า	งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ		
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล	งานสังคมสงเคราะห์	งานผู้ป่วยสัมพันธ์และ
บริการผู้ป่วย	และงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี		ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	มีการโอนย้ายหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรสุขภาพ	จากสังกัดสำานักงานคณบดีเข้ามาสังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี

แนวทางการดำาเนินงาน
	 เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและวิสัยทัศน์คณะฯ	 ได้ยึดแนวทางวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย
มหิดล	 9	แนวทาง	และของพันธกิจบริการสุขภาพของคณะฯ	6	แนวทาง	 ได้แก่	 สร้างความเป็นเลิศในการบริการ
สุขภาพและบริการวิชาการ	การบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน	สนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ	เพ่ิมความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ	สร้างรายได้ให้พอเพียงกับการสนับสนุนพันธกิจอื่น	ลดต้นทุนด้านบริการ	สร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน	เน้นความปลอดภัยในกระบวนการรักษาพยาบาล	โดย
	 -	 ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ	 ได้แก่	 การนำาเสนอผลการดำาเนินงานและการวิเคราะห์ใน
ที่ประชุมทีมบริหารโรงพยาบาล	 เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	 การจัดทำารายงานผลการ
ดำาเนินงานประจำาปี	สนับสนุนให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรภายนอก	ผ่านโครงการด้านคุณภาพการรักษา
พยาบาลระดับประเทศ	เช่น	โครงการ	Engagement	for	patient	safety/โครงการ	Rational	drug	use	
hospital/กลุ่ม	Community	of	practice	ของเครือข่าย	เช่น	เครือข่ายโรงพยาบาลถนนราชวิถี	8	สถาบัน	
เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์	(UHOSNET)	เป็นต้นฯ
	 -	 ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยด้านสุขภาพในการทำางาน	เน้นการตรวจ
สุขภาพประจำาปีและนำาผลมาวิเคราะห์พัฒนาจัดทำาโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในหน่วยงาน	ส่งเสริมให้มีการ
วางแผนและระบบพัฒนาบุคลากร	ทั้งด้านงานวิจัยสู่งานประจำา	การเสนอผลงานในสายงานนั้น
	 -	 เน้นพัฒนาประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลของกระบวนการหรือระบบงาน	 มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ	 และด้านความปลอดภัยในกระบวนการรักษาพยาบาล	 สอดคล้องกับ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	หรือโครงการด้าน
ความปลอดภัยอื่นๆ	เช่น	โครงการ	Engagement	for	patient	safety			โครงการ	Rational	drug	use	hospital	
เป็นต้น
	 -	 เน้นพัฒนาประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 ให้หน่วยงานด้านจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้สนับสนุนทางการ
แพทย์ของโรงพยาบาลฯ	มีระบบกำากับติดตามการปฏิบัติงานและนำาเสนอในที่ประชุมทุกไตรมาส
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1. ผลการดำาเนินการด้านการดูแลผู้ป่วย

2. ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น
	 มีการจัดการกระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ	 โดยสำารวจความพึงพอใจและประมวลผลข้อมูลที่ได้
จากการสำารวจ	ส่งให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน	(คณะกรรมการ/ภาควิชา/ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ)	ทั้ง	IPD	และ	OPD	
(IPD	1	ครั้ง/เดือน	;	OPD	2	ครั้ง/ปี)	สำารวจข้อมูลระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก	1	ครั้ง/ปี	และสนับสนุนให้เกิดการ
จัดการเสียงของผู้รับผลงานภายใน	(Internal	customer	voice)	11	หน่วยงานที่สังกัดโรงพยาบาลฯ

2.1	อัตราความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ป่วยนอก	(ระบบสามัญ)

การบริการพยาบาล 
                 ปริมาณงาน/ปีงบประมาณ

2556 2557 2558

	ผู้ป่วยนอก		(visit) 311,188 306,148 303,506

	ผู้ป่วยใน			(admit) 27,477 25,987 25,195

	ผู้ป่วยฉุกเฉิน			(visit) 78,891 77,534 61,738

	ผู้ป่วยผ่าตัด			(ราย) 29,878 21,982 26,298

	บริการรถพยาบาล		(ครั้ง) 21,759 13,677 20,940

	ผู้ป่วย	Palliative	Care	(ราย) 268 285 271

	ผู้ป่วยที่บ้าน	(ราย/visit) 873/1,262 756/1,209 556/1,198	

ผู้ป่วยนอกคลินิคทันตกรรม	(ราย) 81,091 64,645 78,385

ผู้ป่วยนอกคลินิคทันตกรรม	(visit) 115,187 93,169 111,628

ผู้ป่วยในคลินิคทันตกรรม	(ราย) 										2,996 2,626 2,747
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2.2	อัตราความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ป่วยใน

 

 

	 2.3	อัตราความพึงพอใจเสียงของผู้รับผลงานภายในองค์กร
	 ใน	11/17	หน่วยงานท่ีสังกัดโรงพยาบาลฯ	มีการจัดสำารวจเสียงของผู้รับผลงานภายใน	(Internal	
customer	voice)	เพื่อนำาไปพัฒนาการดำาเนินงาน
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หน่วยงานสังกัดรพ.รามาธิบดี
การสำารวจ

เสียงของผู้รับผลงานภายใน
คะแนน (ร้อยละ)

ฝ่ายการพยาบาล  65.3

ฝ่ายโภชนาการ 

ฝ่ายเภสัชกรรม  54.0

งานทันตกรรม 

งานเวชระเบียน  40.1

งานอุปกรณ์การแพทย์  97.0

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ  77.7

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  56.2

งานบริหารการรักษาพยาบาล  71.6

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  76.8

งานบริการผ้า  66.9

งานสังคมเคราะห์  72.0

งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย 
งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี  85.5

งานคุ้มครองผู้รับบริการฯ  57.0

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ 

หน่วยงานสังกัดรพ.รามาธิบดี
การสำารวจเสียงของ

คู่ค้าภายนอก
คะแนน (ร้อยละ)

ฝ่ายโภชนาการ  81.3

ฝ่ายเภสัชกรรม  70.52

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  87.88

งานบริการผ้า  100

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี  60

2.4	อัตราความพึงพอใจเสียงของคู่ค้าภายนอก

2.5	การประเมินคู่ค้าภายนอก

หน่วยงานสังกัดรพ.รามาธิบดี การดำาเนินประเมินคู่ค้าภายนอก

ฝ่ายโภชนาการ 
ฝ่ายเภสัชกรรม 

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
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 3. ผลด้านการเงิน
	 	 3.1		การเพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการ	
				 	 	 3.1.1	การเพิ่มรายได้จากบริการวิชาการและนวัตกรรม	(บาท)

การอบรม
ปีงบประมาณ

2556 2557 2558

•		จัดอบรมการพยาบาลภายในประเทศ	 4,053,000 6,620,000	 2,832,000 

•		หลักสูตร	“โภชนบำาบัดและการบริหาร”	 570,000 330,000	 665,000 

•		รายได้จากการจำาหน่ายนวัตกรรม 29,718	 1,429,994	 3,407,664	

	 3.1.2		การเพิ่มรายได้จากร้าน	Rama	health	shop	
										 	 คณะฯ	อนุมัติให้ดำาเนินการจัดตั้งร้าน	Rama	health	shop	ที่บริการผู้ป่วยและญาติ		โดย
จัดหาเวชภัณฑ์การแพทย์ที่ไม่มีในห้องยา	และมีคณะกรรมการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีหลักฐานทางวิชาการ	สร้าง
ความสะดวกแก่ผู้มารับบริการสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา	 สามารถสร้างรายได้ให้คณะฯ	 และยังเป็นช่อง
ทางให้ผลิตภัณฑ์ยาผลิต	และ	สินค้าจากนวัตกรรมของคณะฯ	สามารถเสนอต่อผู้ป่วยและญาติโดยตรง

	 3.1.3			การเพิ่มรายได้จากการ	Audit	ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยใน
										 	 หน่วยประกันสุขภาพ	งานบริหารการรักษาพยาบาล	มีหน้าที่	audit	ค่าชดเชย	โดยตรวจ
สอบเวชระเบียนผู้ป่วยในสิทธิประกันสุขภาพและสิทธิข้าราชการที่เบิกจ่ายด้วยระบบDRG	 ช่วยให้คณะฯ	 ได้ค่า
ชดเชยที่สมควรได้รับจริงได้รับเพิ่มขึ้น

รายการ
ปีงบประมาณ

2555 2556 2557 2558

ค่าชดเชยที่สมควรได้รับจริงเพิ่มขึ้น 89,755,461 141,606,476 177,646,454 259,031,042

	 3.2	การลดต้นทุนด้านการรักษาพยาบาลของคณะฯ
								 	 3.2.1	การลดต้นทุนด้านคลังยา		มีการดำาเนินการจัดระบบนับคลังยากลางและคลังยาย่อยใน	
3	 อาคารอย่างต่อเนื่อง	 ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ	นำาไปสู่การจัดการลดอัตราคงคลังและมูลค่าคงคลังของคลังยาของ
คณะฯ	

อัตราคงคลังและมูลค่าคงคลังของคลังยา
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	 	 3.2.2	 การลดต้นทุนด้านคลังเวชภัณฑ์การแพทย์	 มีการดำาเนินการจัดระบบนับคลังเวชภัณฑ์ฯกลาง
และคลังยาย่อยในทุกห้องผ่าตัด	ห้องหัตถการสำาคัญๆ	ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ	เพื่อลดอัตราคงคลังและมูลค่าคงคลัง
ของคลังเวชภัณฑ์ฯ	ของคณะฯ

อัตราคงคลังและมูลค่าคงคลังของคลังเวชภัณฑ์ ฯ

	 3.2.3		 การลดต้นทุนการผสมยาเคมีบำาบัด	 งานผลิตยา	 ฝ่ายเภสัชกรรมได้จัดการเตรียมและผสมยา
เคมีบำาบัด	ทำาให้ประหยัดมูลค่ายาเคมีได้อย่างมาก

รายการ
ปีงบประมาณ

2556 2557 2558

ลดต้นทุนการผสมยาเคมีบำาบัด (บาท) 15,920,237 18,063,287 20,137,933

	 3.2.4		โครงการ	Public	private	partnership	เป็นหนึ่งในแนวทางการลดต้นทุนด้านการรักษา
พยาบาลของคณะฯ	 ท่ีเปิดให้บริษัทเอกชนเข้ามาลงทุนให้ก่อนในการก่อตั้งระบบงานหรืออุปกรณ์การแพทย์
เพื่อบริการผู้ป่วยในช่วงเวลาปีงบประมาณ	2555	ถึง	2558	ไม่ใช่การซื้อบริการจากบริษัทเอกชน	5	โครงการ	
ที่มูลค่าการลงทุนมากกว่า	2	ล้านบาท	รวมเป็นงบลงทุนของบริษัทเอกชน	87.3	ล้านบาท	ได้แก่	

มูลค่าการลงทุน(ล้านบาท) โครงการ Public private partnership

โครงการ
ปีงบประมาณ

2555 2556 2557 2558

•	 Infusion	pump	ส่วนกลาง 24.6 3.7 18.7 -

•	Smart pump	ให้หอผู้ป่วยวิกฤติ - - 16 -

•	ระบบทดสอบ	ณ	จุดดูแลผู้ป่วย	(POCT) - - 18.1

•	ห้องผสมยา(PIVAS) - 7.8 - -

•	Calf-pump	สำาหรับ	DVT	prophylaxis - 2.4 - -
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 4. ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล
	 ให้ความสำาคัญกับด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล	 แบ่งเป็น	 ด้านคุณภาพระบบงาน	 และด้านพัฒนา
คุณภาพการรักษาพยาบาลคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
	 	 4.1	ด้านคุณภาพระบบงานการรักษาพยาบาล

งบประมาณ ผลงานด้านคุณภาพระบบงาน

2556 โรงพยาบาลผ่านการประเมินระบบคุณภาพโรงพยาบาล	คร้ังท่ี	3	จาก	สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	
(องค์กรมหาชน)

-	 ฝ่ายโภชนาการได้รับใบรับรองมาตรฐานกระบวนการทำางาน	 HACCP	 และ	 GMP	 ของอาหารทาง
สายให้อาหาร	นมสำาหรับเด็ก	และอาหารทางการแพทย์	จากสถาบันอาหาร	(National	food	institute)

-	 งานทันตกรรม	ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา	เป็นสถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเน่ืองของทันตแพทย์	
โดยเป็นสถาบันหลักเครือข่ายสมทบ

-	 7	 หน่วยงานสนับสนุนของโรงพยาบาล	 (ฝ่ายเภสัชกรรม	 งานบริหารเวชภัณฑ์	 งานเวชภัณฑ์ทาง	
การแพทย์	 งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	 งานอุปกรณ์การแพทย์	 	 งานเวชระเบียน	 งานบริการผ้าและงาน
บริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี)	 ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบงาน	 ISO	 9001:2008	 14	
กันยายน	 2558	 ได้แก่	 กระบวนการ	 Purchasing	 &	Warehouse	 /	 Central	 sterile	 supply	 /	
Biomedical	engineering	Service	/	Medical	supply	/	Medical	record	/	Hospital	adminis-
tration	/	Lenin	and	laundry

-	 ฝ่ายโภชนาการได้รับการการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบงาน	ISO	22000:2005	(อย่างไม่เป็นทางการ)

-	 โรงพยาบาลอยู่ระหว่างขอใบรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบงาน	 ISO	 22870	 สำาหรับระบบทดสอบ	
ณ	จุดดูแลผู้ป่วย	

2557

2558

งบประมาณ ผลงานด้านคุณภาพระบบงาน

-	 วิเคราะห์จำานวนวันนอน	 ค่าเสียโอกาส	 และคุณภาพการดูแล	 ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม	
วารสารการพัฒนางานประจำาสู่การวิจัย	ปีที่	2	ฉบับที่	1	สิงหาคม	2558
-	 วิจัย	2	เรื่อง	(ที่รอตีพิมพ์)	
	 -	การศึกษาปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อของแผลผ่าตัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
	 -	 ความพึงพอใจต่อการใช้เสานำ้ายาล้างมือของบุคลากรทีมสุขภาพและเจ้าหน้าที่เวรเปล
-	 เรื่องเล่า	“จากเอธิโอเปียถึงรามาธิบดี”	เผยแพร่ในนิตยสารเพื่อสุขภาพ	@	Rama	ฉบับที่	20		
พฤษภาคม	2558
-	 “Ramathibodi	motor	blade”	นวัตกรรมทางการพยาบาลรางวัล	Dean’s	innovation	award		
ปี	2558	ในงานมหกรรมคุณภาพคณะฯ	ครั้งที่	22		ปี	2558	
-	 CQI	และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์	ที่ได้รับคัดเลือก	55	เรื่อง
	 -	 รางวัลชนะเลิศ	เรื่อง	“Happy	bag	นวัตกรรมกระเป๋าสุขสบาย”	ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์
	 -	 รองชนะเลิศอันดับที่	2	“ขวดดูดนำ้าล้างช่องท้องสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งทางนรีเวช”		
	 	 ห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
	 -	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	เรื่อง	“การพัฒนาระบบการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน”
-	 Kaizen	ได้รับคัดเลือก	55	เรื่อง
	 -	 รางวัลชนะเลิศ	เรื่อง	“Easy	learning”	งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
-	 เรื่องเล่าเร้าพลัง	37	เรื่อง	:
	 -	 รางวลัดีเยีย่ม	เรือ่ง	“โชคดแีค่ไหนทีท่กุข์แค่นี”้	“พราว”	งานการพยาบาลป้องกนัโรคและส่งเสรมิสขุภาพ		
	 	 และ	“เสียงที่ไม่เคยได้ยิน”	งานการพยาบาลผ่าตัด
-	 บุคลากรงานเวชระเบียนที่ได้รับรางวัล	โครงการต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง		ความมั่นใจ	
สร้างด้วยสุขภาพดี

5. ด้านการวิจัยวิชาการและนวัตกรรม

2558
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-		รถเข็นยาควบคุมอุณหภูมิเคลื่อนที่

ปีงบประมาณ ผลงานด้านนวัตกรรมนอกคณะฯ

2558 •	 “MU	-	Sucker” ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่
เป็นเลิศ	ระดับดี	ปี	2558	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(กพร.)

 6. ด้านการบริการวิชาการและสร้างเสริมสุขภาพ
	 	 หน่วยงานของโรงพยาบาลฯ	 จัดอบรมวิชาการในหลายรูปแบบแก่บุคลากรการแพทย์และให้ความรู้
แก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป	

หน่วยงาน ประเภทการบริการวิชาการ

ฝ่ายโภชนาการ -	จัดอบรมหลักสูตร	“โภชนบำาบัดและการบริหาร	รุ่นที่	26”	(ปีที่	26)

ฝ่ายพยาบาล -	จดัอบรมการพยาบาลระดบัภายในประเทศ	7	ครัง้/ปี
-	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย”											
		สำาหรับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ

งานทันตกรรม -	ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการพระราชทานความ	
		ช่วยเหลือ	สำานักราชเลขาธิการเพื่อบริการแก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อย
			โอกาสในชนบทและถิ่นทุรกันดาร				

 7. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
	 	 7.1	ร่วมกับฝ่ายพัสดุ	
						 	 	 7.1.1	การทำาสัญญาจะซื้อจะขาย	ยา	เวชภัณฑ์การแพทย์ล่วงหน้า	ทีมงานร่วมพัฒนาระบบการ
ทำาสัญญาจะซื้อจะขายให้มีประสิทธิภาพ	 โดยทำาสัญญาล่วงหน้าให้แล้วเสร็จ	 และสามารถดำาเนินการจัดหาสินค้า
ได้ภายใน	1	ตุลาคม	ของปีงบประมาณปีถัดไป	โดยไม่ต้องยืมสินค้า	ดังนี้

งบประมาณ ผลงานด้านคุณภาพระบบงาน

-	 นวัตกรรม	2	เรื่อง	(อยู่ระหว่างรอสิทธิบัตร)	
	 -	 เสานำ้ายาล้างมือแห้ง	
	 -	 Rama	PPE	Mobile	(ส่งเรื่องขอจดสิทธิบัตร)
-	 นวัตกรรม	3	เรื่อง	ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ	วิจัยและพัฒนากับสถาบันเทคโนโลยี	
	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	อยู่ระหว่างรอสิทธิบัตร	
	 -	 อุปกรณ์หักหลอดยาชนิดมีใบเลื่อยอยู่ในตัว
	 -	 เครื่องควบคุมการให้อาหารทางสาย																		

2558
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ภารกิจ
ปีงบประมาณ

2555 2556 2557 2558

สัญญาจะซื้อจะขาย	ยา	(ร้อยละ) NA 85 98 100

สัญญาจะซื้อจะขาย	เวชภัณฑ์การแพทย์	(ร้อยละ) 50 80 100 100

	 	 	 7.1.2	การจัดหาวัสดุทางการแพทย์	และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ		งานบริหารโรงพยาบาล
รามาธิบดีร่วมกับฝ่ายพัสดุและภาควิชาต่างๆ	 ได้ดำาเนินการจัดหาวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์		
ให้มีการตรวจรับเสร็จสิ้นได้ทันในปีงบประมาณนั้นๆ	 เพื่อนำามาใช้ในการบริการผู้ป่วย	 โดยมีเป้าหมายการตรวจรับ
ร้อยละของรายการที่ตรวจรับเสร็จสิ้นในปีงบประมาณเดียวกัน	ดังนี้

การจัดหา ประเภทการจัดหา
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558

วัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ	

(ร้อยละ)

วิธีตกลงราคา 97 99 98 

วิธีคัดเลือก 100 75 63 

ครุภัณฑ์ทางการแพทย ์(ร้อยละ) วิธีตกลงราคา 93 93 100 

วิธีประกวดราคา 88 86 89 

วิธี	E	-	auction 73 69 55 

	 7.2		ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ	พัฒนาระบบสนับสนุนด้านบริการสุขภาพ	ได้แก่
											7.2.1	การสำาเนาประวัติการรักษาของผู้ป่วยให้บริษัทประกันผ่านทางระบบอีเมล์	โดยบริษัทประกันจะ
ติดต่อผ่านงานบริหารโรงพยาบาลผ่านทางระบบอีเมล์แบบ	one	stop	service	ซึ่งลดเวลารอคอยลง	5	เท่า	(จาก	
10	วันเป็น	2.4	วัน)	และประหยัดกระดาษอย่างมาก	จะมีการดำาเนินการกับทุกบริษัทประกัน	ในปีพ.ศ.	2559	คาด
ว่าจะลดกระดาษซึ่งใช้ในแต่ละปีประมาณ	40,000	แผ่นต่อปี

รายการ วิธีเดิม วิธี e-mail

จำานวนขั้นตอน 5 2

เวลาเฉลี่ยที่ใช้	(วัน) 10.76 2.42

	 7.2.2	 	ระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ผ่านทาง	Web	site	ด้วยระบบ	On-line	และทางโทรศัพท์	งาน
เวชระเบียนร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ	 ร่วมพัฒนาระบบการลงทะเบียนทำาเวชระเบียนของผู้ป่วยใหม่ผ่านทาง	 Web	
site	 ด้วยระบบ	 On-line	 และทางโทรศัพท์	 เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย	 โดยเริ่มที่อาคารศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์	ชั้น	4	และจะขยายในทุกอาคารในปี	พ.ศ.	2559

ข้อมูลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ

2556 2557 2558

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม ่(ราย)

Web	site	(ราย)

ทางโทรศัพท์	(ราย)

81,754	

 3,018

	6,795

119,575

	10,439

 4,507

128,816

14,989

 3,681

	 7.2.3		ระบบรับรองสิทธิล่วงหน้า	งานบริหารการรักษาพยาบาลร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ	พัฒนาระบบ
รับรองสิทธิให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยดำาเนินการรับรองสิทธิให้ล่วงหน้า	เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาได้
เร็วขึ้น	โดยมีผลการดำาเนินงาน	ดังนี้
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การบริการพยาบาล 
ปริมาณงาน/ปีงบประมาณ

2556 2557 2558

การตรวจสอบและรับรองสิทธิ (ราย) 94,086 124,832 199,770

ร้อยละการรับรองสิทธิล่วงหน้า	(ผู้ป่วยนัด) 69.13 88.44 92.53

	 	 7.2.4	ระบบสั่งยาทางอิเล็กทรอนิคส์	 (CPOE)	 ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก	 ได้แก่	 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก
เวชศาสตร์ครอบครัว	 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช	 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกทันตกรรม	 ปรากฏว่าลด	 Prescribing	
error	ร้อยละ	5.9		และลดเวลารอคอยในการรับยา	ร้อยละ	30	
													 7.2.5	นำาระบบวัดสัญญาณชีพ/BMI/EKG	 ผู้ป่วยนอก	 เชื่อมต่อ	 EMR	 เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในการบริการ	การเรียนการสอนและการวิจัย
	 7.3	การบริการสำาเนาประวัติการรักษาบันทึกลงแผ่น	DVD	ปีพ.ศ.2558	 ได้เริ่มโดยการบรรจุ	 Encrypted	file	
ของเวชระเบียนแก่แพทย์	เพื่อให้การวิจัยและการเรียนการสอนภายในคณะฯ	และหน่วยงานภายนอกคณะฯ	ได้แก่	
กองทุนประกันสังคมและประกันสุขภาพ	จะลดกระดาษซึ่งใช้ในแต่ละปีประมาณ	16,000	แผ่นต่อปี

8. ด้านบุคลากร : การตรวจสุขภาพประจำาปี

หน่วยงานสังกัดรพ.รามาธิบดี

ร้อยละที่บุคลากรของหน่วยงานตรวจสุขภาพประจำาปี

ปีงบประมาณ

2556 - 2557

ปีงบประมาณ 2558

การตรวจสุขภาพ วิเคราะห์แยกปัญหาสุขภาพ

ฝ่ายการพยาบาล 72.7 93.28 
ฝ่ายโภชนาการ 57 100 
ฝ่ายเภสัชกรรม NA 87 
งานทันตกรรม 44.52 อยู่ระหว่างประเมินผล

งานเวชระเบียน 64.7 73.28 
งานอุปกรณ์การแพทย์ 100 100 
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 90 100 
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 100 100 
งานบริหารการรักษาพยาบาล 52.48 94 

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 100 100 

งานบริการผ้า 70 100 
งานสังคมเคราะห์ NA 100 
งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย 100 
งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี 100 100 

งานคุ้มครองผู้รับบริการฯ 100 100 
งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ NA 
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ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์   

	 บุคลากร
	 1.	นางจิดาภา		อรุณศิลป์	ได ้รับรางวัล	“แม่ดี	บุคลากรเด ่น”		ของคณะฯ		และได้รับรางวัล																																
“แม่ดี	บุคลากรเด่น”	ระดับดีเด่น	งานวันแม่	“มหิดล”	
	 2.	 นางสาวศิริทรัพย์	 อินทร์หลวงดี	 ได้รับรางวัล	 “บุคลากรในดวงใจผู้รับบริการ”	 งานมหกรรมคุณภาพ	
(Quality	conference)	ครั้งที่	22	ของคณะฯ

ฝ่ายการพยาบาล

กิจกรรม จำ�นวนผลง�น (เรื่อง)

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

Kaizen 6 4 16 39

CQI /Dean Innovation 2 3 10 21

นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 2 2 5 6

เรื่องเล่าเร้าพลัง 3 - 1 2

งานวิจัย - - 1 2

รวม 13 9 33 70

ส่งผลงานพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพของคณะฯ

ผลงานพัฒนาคุณภาพที่ได้รับรางวัล	งานมหกรรมคุณภาพ	(Quality	conference)	ครั้งที่	22	ปี	2558	ของคณะฯ

ประเภท เรื่อง หน่วยง�น ร�งวัล

CQI ความสำาเร็จของการรณรงค์การบริจาคอวัยวะสู่

ความเป็น Rama model

TC รางวัลชนะเลิศ Dean Innova-

tion ประเภทที่ 1

CQI รวมคำาสั่งเจาะเลือด ผู้ป่วยไม่เจ็บหลายครั้ง 

ประหยัดค่าใช้จ่าย

Premium 

Clinic

รางวัลชนะเลิศ CQI

CQI We care your heart เรา ห่วงใย หัวใจคุณ VA04 รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2

CQI แนวทางการเก็บเงินมัดจำาค่าเวชภัฑณ์ทางการแพทย์

หมวด 2 ของผู้ป่วยผ่าตัด

ORSK รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 1

นวัตกรรม Drape-A-Flu ORSK รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 1

นวัตกรรม Trocar reducer 5 mm. to 3 mm. ORSK รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2
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ผลงาน	Drape-A-Flu		ของ	ORSK		รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ประเภทนวัตกรรม

ผลงาน	Trocar	reducer	5	mm.	to	3	mm.		รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ประเภทนวัตกรรม

 Trocar 
Reducer 

 

Trocar ∅ 5 
mm. 

 
เคร่ืองมือผาตัดผานกลองขนาด 

3mm. 

 

 

Trocar 
Reducer 

 

Trocar ∅ 5 
mm. 

บุคลากรฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	ร่วมรับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ	ครั้งที่	22

ผลงานวิชาการ/วิจัย
	 1.	 บุคลากรไปน�าเสนอผลงานด้านการพัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ	 ในการประชุมวิชาการ	 CAST	
2015:	15th	Congress	of	the	Asian	society	of	transplantation,	Singapore	ดังนี้
	 	 1.1	 	 Competency	 improvement	 of	 transplant	 coordinator	 in	 Ramathibodi	 hospital	
Mahidol	university.	โดย	นางพิมพ์ชณก	จันท์โชติกุล
	 	 1.2		The	effectiveness	of	multimedia	program	for	transplant	preparation	for	waiting	list	
kidney	transplantation	patient.		โดย	นางชุติมา	เจริญธนากิต
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	 2.	 เป็นวิทยากรภายนอกคณะฯ
	 	 2.1	นางบุษกร	 ทรัพย์อ�านวยโชค	 บรรยายเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด	
ณ	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	
	 	 2.2		นางบุษกร	ทรัพย์อ�านวยโชค	บรรยายเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด	
ณ	โรงพยาบาลหาดใหญ่	
	 	 2.3		นางพิมพ์ชณก	จันท์โชติกุล	บรรยายเรื่อง	Kidney	and	Liver	waiting	list	management	แก่
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ		สภากาชาดไทย	
	 	 2.4		นางพิมพ์ชณก	จันท์โชติกุล	บรรยายเรื่อง	Transplant	coordinator	guideline	แก่สมาคมปลูก
ถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย		
		 3.	 ผลงานตีพิมพ์/แต่งต�ารา
	 	 3.1	Assessment	of	the	changes	in	health-related	quality	of	life	after	kidney	transplanta-
tion	in	a	cohort	of	232	Thai	patients.	โดยนางพิมพ์ชณก	จันท์โชติกุลและคณะฯ	ตีพิมพ์ในวารสาร	Trans-
plantation	proceedings	(2015)
	 	 3.2	ต�ารา	 “การพยาบาลผู้บริจาคอวัยวะสมองตายเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ”	 โดย	 นางพิมพ์ชณก	
จันท์โชติกุล	และคณะฯ	ได้รับรางวัลต�ารารามาธิบดี	ระดับดี	ประจ�าปี	2558
	 	 3.3	บทความ	 “2	 ทศวรรษการปลูกถ่ายอวัยวะ	 โรงพยาบาลรามาธิบดี:	 บทบาทของพยาบาล											
ห้องผ่าตัด	 ในการเตรียมความพร้อมผ่าตัดน�าอวัยวะออกจากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย”	 โดย	 นางนันทวรรณ												
เหลืองธาดา		ตีพิมพ์ในรามาธิบดีพยาบาลสาร		ฉบับที่	1	มกราคม	–	เมษายน	2558

ศึกษา/ดูงาน
	 1.	 พยาบาลหอผู้ป่วย	BMT		3	คน	ศึกษาดูงานการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด	ณ	
Buddhist	Tzu	Chi	General	hospital,	Hualien	ประเทศไต้หวัน	
	 2.	 พยาบาลประสานงานและบริการการปลูกถ่ายอวัยวะ	2	คน	ศึกษาดูงานด้านการบริจาคอวัยวะสมอง
ตาย	ณ	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	และโรงพยาบาลอุดรธานี	จ.อุดรธานี	

ผู้มาศึกษา/ดูงาน
	 1.	 บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย	 ประชาชนลาว	 เข้าศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม	
หลักสูตรการบริหารการพยาบาล	เข้าดูงานระบบสารสนเทศในการจัดการทางการพยาบาล			
	 2.	 คณะผู ้แทนจากราชอาณาจักรบาห์เรนซ่ึงเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักร
บาห์เรน	เข้าเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	Excellent	of	organ	transplantation			
	 3.	 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่	
วิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล	 เข้าศึกษาดูงาน	 เรื่อง	 เทคโนโลยีและการจัดการ
สารสนเทศทางการพยาบาล			
	 4.	 คณะพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ดูงานการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่าย
เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด
	 5.	 คณะพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 จังหวัดสงขลา	 ดูงานการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้น
ก�าเนิดเม็ดเลือด				
	 6.	 คณะพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่	 	 จังหวัดสงขลา	 ดูงานการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด
เม็ดเลือด						
	 7.	 นักศึกษาพยาบาลจาก	มิเอะ	ประเทศญี่ปุ่น	ดูงานด้านบทบาทพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ				
	 8.	 พยาบาลจากโรงพยาบาลขอนแก่น	ดูงานด้านการประสานงานและการพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต				
	 9.	 พยาบาลจากโรงพยาบาลหาดใหญ่	ดูงานด้านการประสานงานและการพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต				
	 10.	 ผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่					
ดูงานด้านการประสานงานและการพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต										
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	 11.	 นักศึกษาปริญญาโท	 เอก	 บริหารโรงพยาบาล	 จาก	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ดูงานด้าน															
Excellent	center	of	organ	transplantation			
	 12.	 บุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ดูงานด้านการจัดการสถานที่ของ										
พรีเมี่ยมคลินิก			
	 13.	 ทีมสุขภาพของโรงพยาบาลบุรีรัมย์มาศึกษาดูงานระบบการด�าเนินงานการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อดื้อยาที่หอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิติ์				
	 14.	 ต้อนรับครูแนะแนวและนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ	 เปิดบ้านพยาบาลรามาธิบดี	 ปี	 2558	 เข้าดูงานด้าน
การบริการของหอผู้ป่วย/หน่วยงานในฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์					
	 15.	 ต้อนรับทีมปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	 เข้าศึกษาดูงานการผ่าตัดปลูกถ่ายตับแบบ	 Living	
donor	liver	transplant			

แผนงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ	2559
		 1.	ด้านวิจัย	พัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย	ได้แก่	
	 	 1.1	ก�าลังด�าเนินงานวิจัย	เรื่อง	“คุณภาพชีวิตของผู้บริจาคไตที่มีชีวิต”	และ	“คุณภาพชีวิตของ											
ผู้บริจาคตับที่มีชีวิต”							
	 	 1.2	เตรียมเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะในการประชุมวิชาการ	 World	
transplant	congress	2016	Hong	Kong
	 2.	 ด้านบุคลากร
	 	 2.1	พัฒนาแบบประเมินและเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะเฉพาะ	 (Specific	 competency)	
ของบุคลากรให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน	
	 	 2.2		ส่งบุคลากรอบรมด้าน	IC	เพิ่มในหน่วยงานเฉพาะ	ได้แก่	ห้องผ่าตัด	หอผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
	 	 2.3	อบรม	CPR	instructor	ทุกหน่วยงาน	ให้กับหัวหน้าหอ/หน่วย	และพยาบาลหัวหน้าเวร
	 	 2.4	ส่งบุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	สาขาการพยาบาล	2	ราย
	 	 2.5	อบรมด้านนโยบายความปลอดภัยในโรงพยาบาลให้กับบุคลากรทุกคนในฝ่ายการพยาบาล				
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
	 	 2.6	อบรมการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหลอดเลือดด�าส่วนกลางให้กับพยาบาลหัวหน้าเวร
	 	 2.7	ส่งเสริมการขึ้นสู่ต�าแหน่งช�านาญการ/งาน	ของบุคลากร
	 3.	ด้านบริการรักษาพยาบาล
	 	 3.1	พัฒนาแบบประเมิน	Search	out	severity	score	(SOS	score)	มาใช้ในการประเมินผู้ป่วยให้														
เหมาะสมในแต่ละหอผู้ป่วย
	 	 3.2	จัดซ้อมระบบทีม	CPR	ให้ครบทุกหน่วยงาน
	 	 3.3	จัดซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
	 	 3.4	ขยายผลโครงการ	 Wat	 to	 Ward	 ให้ญาติผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ป่วยที่
ล่วงลับไปแล้ว
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งานการแพทย์และเภสัชกรรม		ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์			

		 กระบวนการท�างาน
	 -	 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการในกระบวนการจ่ายยา		อัธยาศัยและมารยาท	และความ
สามารถในการปฏิบัติงานและแนะน�า	 ของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก(Premium	 clinic	 ;	 CVMC)	 คะแนนมากกว่า		
ร้อยละ	80

ผลการด�าเนินงานที่ภาคภูมิใจ

 79.7% 

 

87.4% 

91.8% 

88% 88.8% 

 91.9% 

	 -	 ระยะเวลาในการรอคอยยา	;	ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับยาภายใน	30	นาที	เฉลี่ยต่อปี	มากกว่า	
ร้อยละ	80

 99.08% 
 99.21% 

 98.47% 

	 -	 ร่วมกับหอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์สิริกิติ์และศูนย์ไอแมค	 ติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาและสารทึบรังสี	แบบสหสาขาวิชาชีพ
	 -	 ร่วมเป็นทีมติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพในโครงการ	kidney	
transplant			
 คุณภาพระบบงาน
	 -	 จัดท�า	Service	profile	และแผนพัฒนาระบบยาของหน่วยเภสัชกรรม	ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	รวมถึง
ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบยา	 ได้แก่	 แนวทางการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วย	 VIP	
นโยบายการปฏิบัติเมื่อ	IT	down	เป็นต้น	
	 -	 เข้าร่วมด�าเนินการโครงการทดลองระบบน�าร่อง	ได้แก่	 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการยา					
Medication	reconciliation		โครงการ	One	stop	service	ของ	Premium	clinic	(CVMC)	โครงการจัดยาแบบ	
Unit	dose		 โครงการทดลองโปรแกรม	E-MAR	โดยการจ่ายยา	บริหารยาด้วยระบบ	barcode	โครงการบริหาร
จัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง	โครงการพัฒนาการเตรียมยาปราศจากเชื้อ	TPN	และ	IV	admixture	อื่นๆ	เป็นต้น
จัดตั้งโครงการศูนย์	Logistic	ส�าหรับขนส่งยาข้ามอาคารระหว่าง	อาคารสิริกิติ์	กับ	อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์	ร่วม
กับหน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์	เริ่ม	22	ธันวาคม	2557
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	 บริหาร
	 -	 ลดอัตราคงคลังให้เป็น	15	วัน

 

30

24
20

	 พัฒนาบุคลากร
	 -	 บุคลากรตรวจสุขภาพประจ�าปี	ร้อยละ	100
	 -	 ส่งเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต	1	คน

แผนงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ	2559	
 กระบวนการท�างาน
	 -	 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการในกระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยนอก(Premium	Clinic	;	CVMC)	
คะแนน	มากกว่าร้อยละ	80	
	 -	 ระยะเวลาในการรอคอยยา	;	ร้อยละของผูป่้วยนอกทีไ่ด้รบัยาภายใน	30	นาทเีฉลีย่ต่อปี	มากกว่าร้อยละ	90	
	 -	 เพิ่มจ�านวนหอผู้ป่วยที่มีเภสัชกรคลินิกประจ�าหอผู้ป่วย
 คุณภาพระบบงาน
	 -	 ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบยา
	 -	 พัฒนาระบบการตรวจนับคลังยาของห้องยา	ด้วยระบบ	Barcode
	 -	 พัฒนาระบบยาตามมาตรฐาน	Advance	HA
	 ลดอัตราคงคลังเป็น	15	วัน	
	 -	 ลดการใช้ไฟฟ้าร้อยละ	10
	 -	 ลดการใช้กระดาษร้อยละ	10
	 พัฒนาบุคลากร
	 -	 บุคลากรตรวจสุขภาพประจ�าปี	ร้อยละ	100
	 -	 แผนสนับสนุนให้บุคลากรขอเลื่อนต�าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
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งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 ด้านอาคารสถานที่/ห้องพักผู้ป่วย/ห้องประชุม

ร�ยก�ร
ปีงบประม�ณ

2556 2557 2558

ห้องพักผู้ป่วย (ราย)

ห้องประชุม (ครั้ง)

  -ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  -ห้องประชุม ABC

  -ห้องประชุมท่านผู้หญิง

  -ห้องประชุม ชั้น 6

  -ห้องประชุม ชั้น 7

  -ห้องประชุม ชั้น 9

1,913

91

-*

227

23*

45*

31*

1,861

143

96

274

68

155

182

1,578

76

-

183

260

369

398

*	ห้องประชุมอรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	ปิดให้บริการตั้งแต่มีนาคม	–	สิงหาคม	2558	เพื่อปรับปรุง
*	ห้องประชุม	ABC	ปิดให้บริการตั้งแต่	1	ต.ค.2557
*	ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา	ชวกุล	ปิดให้บริการตั้งแต่มีนาคม	–	สิงหาคม	2558	เพื่อปรับปรุง	ระบบเครื่องเสียง	
			และใช้เป็นห้องรับรองชั่วคราวส�าหรับผู้ป่วยคลินิกพิเศษ

	 2.		งานด้านจัดชื้อ

ข้อมูลก�รดำ�เนินง�น
ปีงบประม�ณ

2557 2558

การจัดชื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ 79 ใบ  

11,172,321.64 บาท

66 ใบ  

8,974,675.80 บาท

เงินสดย่อย 54 ใบ 

102,785 บาท

39 ใบ

39,389.70 บาท

	 3.	งานด้านสารบรรณ

ข้อมูลก�รดำ�เนินง�น
     ปีงบประม�ณ

2557 2558

 เอกสารรับเข้าและส่งออก 900 เรื่อง     1,400/500 เรื่อง
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ผลการด�าเนินงานที่ภาคภูมิใจ
 กระบวนการท�างาน
	 -	 พัฒนาระบบจองห้องประชุมเป็น	One	stop	service
	 -	 ส่งคืนห้องพักเพื่อรับผู้ป่วยใหม่	(<30	นาที)	ร้อยละ	100
 คุณภาพระบบงาน
	 -	 จัดประชุมติดตามงานด้านจัดชื้อ	วัสดุ/ครุภัณฑ์	ทุกวันอังคาร
	 บริหาร
	 -	 จัดท�าการจัดชื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100
	 พัฒนาบุคลากร
	 -	 บุคลากรตรวจสุขภาพประจ�าปี	ร้อยละ	100

แผนงาน/โครงงาน	ปีงบประมาณ	2559
 กระบวนการท�างาน 
	 -	 ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลเอกสารรับส่ง/ติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง
	 -	 ปรับปรุงระบบการให้บริการห้องประชุมให้เต็มรูปแบบ
	 -	 ปรับปรุงพัฒนา	website	ให้ทันสมัย
	 คุณภาพการท�างาน 
	 -	 จัดท�าและปรับปรุง	WI		ให้ทันสมัย	เพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบงานคุณภาพ	ISO9001
	 -	 ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมบริการของศูนย์ฯ	ส�ารวจสภาพแวดล้อมพื้นที่ส่วนกลาง	อาทิตย์ละ	1	ครั้ง
	 -	 จัดท�า	Service	profile	ของหน่วยงาน
 บริหาร	
	 -	 จัดหาครุภัณฑ์ที่อนุมัติในปีงบประมาณได้ทันก�าหนด
	 -	 ลดการใช้ไฟฟ้าในส�านักงาน
 พัฒนาบุคลากร 
	 -	 บุคลากรตรวจสุขภาพประจ�าปี	ร้อยละ	100
	 -	 บุคลากรเข้ารับการอบรมในส่วนของงานที่รับผิดชอบ	และระบบงานมาตรฐาน	ISO9001
 อื่นๆ 
	 -	 ปรับปรุงภูมิทัศน์ระเบียงหอพักผู้ป่วยและรอบอาคาร
	 -	 ปรับปรุงพื้นที่ท�างานภายในส�านักงาน
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ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์    
	 เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มุ ่งเน้นการบริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นเลิศและเป็นแหล่งฝึกอบรม
บุคลากรทางการแพทย์	การวิจัยทางคลินิก	การบริการวิชาการ	การสร้างเสริมสุขภาพและการบริการสังคม	
	 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกิดขึ้นตลอดเวลา	 ศูนย์ฯ	 จึงวางแผนให้มีการ
ปรับปรุงภาพรวมขององค์กรปีละครั้งหรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ส�าคัญเกิดขึ้น	 สามารถศึกษารายละเอียดของศูนย์ฯ	
เพิ่มเติมได้จากรายงานผลการด�าเนินงานศูนย์ฯ	ปีงบประมาณ	2555	และรายงานผลการด�าเนินงานศูนย์ฯ		
ปีงบประมาณ	2556	-	2557
			 เพ่ือให้สามารถสื่อสารไปยังบุคลากรระดับต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ศูนย์ฯ	 ได้มีการทบทวนแผน
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายคณะฯ	 และปรับปรุงแผนที่กลยุทธ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น	 โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน		
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ	 60	 ปีของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)	ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(Thailand	quality	award)	และข้อก�าหนด
ของ	The	Joint	commission	international	(JCI)

	 	 ในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	 	 ได้วางระบบและกระบวนการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยในการรักษา
พยาบาลตามมาตรฐานในระดับสากล	 โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยใน	 หรือ	 SDMC	
safety	goals	(8	SDMC	patient	safety	goals)	ดังนี้

	 1.	พัฒนาการระบุตัวผู้ป่วยให้ถูกต้อง	 5.		ลดความเสี่ยงการติดเชื้อในโรงพยาบาล
	 2.	พัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างทีม			 6.		ลดความเสี่ยงจากอันตรายของผู้ป่วยที่	
	 3.	พัฒนาความปลอดภัยของระบบการใช้ยา	 	 เป็นผลจากการลื่นตก	หกล้ม
	 4.	ป้องกันความผิดพลาดในการท�าผ่าตัด	 7.		ลดความเสี่ยงเครื่องมือติดไปกับผ้าเปื้อน
	 	 	ผิดต�าแหน่ง	ผิดคนและผิดหัตถการ	 8.		ลดความเสี่ยงจากการถูกเข็มต�า
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ผลการด�าเนินการ	  
	 1.		ด้านการดูแลผู้ป่วย
	 	 1.1		การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก*

*	ข้อมูลจากงานสารสนเทศคลังข้อมูล
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	 	 1.2	การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน*

*	ข้อมูลจากงานสารสนเทศคลังข้อมูล

	 2.		 ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น
	 	 2.1	อัตราความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ป่วยนอกคลินิกปกติ

 

 

เป้าหมาย >90 % 

Good 

 

 

 

	 	 2.2	 อัตราความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ป่วยนอกคลินิกพรีเมี่ยม
 

 

เป้าหมาย >90 % 

Good 

 

% 
 

 

เป้าหมาย >90 % 

Good 

 

% 

  

 เป้าหมาย >90 % 

Good 
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	 	 2.3		อัตราความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ป่วยใน

	 	 2.4	อัตราความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ป่วยผ่าตัด

	 3.	 ด้านการเงิน
	 	 3.1	รายได้และรายจ่ายจากการรักษาพยาบาล	

ประเภท ปี 2555 ปี 2556   ปี 2557 ปี 2558

รายได้ 4,273,456,000 5,142,805,983 5,808,421,625 รอข้อมูลจากคณะฯ 

รายจ่าย 3,982,559,000 4,843,624,849 5,344,065,667

ผลการดำาเนินการ 290,897,000 299,181,134 464,355,958

	 4.		 ด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรม
	 	 เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์	นักเรียนพยาบาล	แพทย์ประจ�าบ้าน	และผู้เข้ารับการ		
ฝึกอบรมในสาขาต่างๆ	และเป็นสถานที่จัดสอบของแพทย์และนักศึกษาแพทย์

 เป้าหมาย >90 % 

Good 

 

%  เป้าหมาย >90 % 

Good 

 

% 

 

 

เป้าหมาย >90 % 

Good 

 

%  

 

เป้าหมาย >90 % 

Good 

 

% 
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	 5.		ด้านการวิจัยทางคลินิก
	 	 จัดสถานที่ส�าหรับการวิจัยทางคลินิกเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ของคณะฯ	

	 6.		 ด้านการบริการวิชาการและสร้างเสริมสุขภาพ
	 	 สนับสนุนการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป	
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	 7.		 ด้านความยั่งยืนขององค์กร
	 	 ด้วยเป็นองค์กรที่ได้รับการเชื่อถือและยอมรับของสังคม	 จึงมีหน่วยงานจากภาครัฐบาลและเอกชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ	มากกว่า	40	หน่วยงาน	ในปีงบประมาณ	2558		ให้ความสนใจขอเข้าศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง	 	 ระบบการบริการรักษาพยาบาลที่มุ่งเน้นคุณภาพและความ
ปลอดภัยสูงสุด	การใช้เครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ส�าหรับบริการผู้ป่วย

	 8.		 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
	 	 •	 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา	 ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	 ISO	 15189	 :	
2012	มาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม	ISO	15190:2003	โดยส�านักมาตรฐานทางห้อง
ปฏิบัติการ	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานราย	 Test	 ได้แก่	
การรับรองมาตรฐานจาก	National	Glycohemoglobin	Standardization	Program	(NGSP)	ให้เป็นห้องปฏิบัติ
การระดับหนึ่ง	 (Level	 I	 laboratory)	 มีมาตรฐานผลการตรวจวิเคราะห์	 HbA1c	 เทียบเท่า	 Diabetes	 control	
and	 complications	 trial	 reference	 method	 	 และ	 Lipid	 profile	 (Cholesterol,	 Triglyceride	 และ	
HDL-Cholesterol)	เป็นแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	จาก	Centers	for	disease	control	and	preven-
tion	national	heart,	lung,	and	blood	institute	lipid	standardization	program	(CDC)
	 •	 จัดตั้งทีมพยาบาลประสานงานด้านการรักษาพยาบาล	 (Nurse	 coordinator	 team)	 ให้การบริการ
ดูแลและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีอุปการคุณของคณะฯ		โดยทีมพยาบาลหน่วยประสานด้านการรักษาพยาบาล		
ศูนย์บริการผู้มีอุปการคุณคณะฯ	(Executive	service	center)	อยู่ที่ชั้น	4	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	
	 •	 สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม	 Rama	 appointment	 application	 คณะฯ	 ได้ร่วมมือกับทีมงาน
ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	(สรอ.)	ในการพัฒนาโปรแกรมฯ	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
รักษาพยาบาล	โดยให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ	ของโรงพยาบาล	ผ่าน	Rama	appointment	appli-
cation	เช่น	ข้อมูลนัดหมาย	การเลื่อนนัด	ช่วยเตือนนัดหมาย	เป็นต้น	
		 คณะฯ	 ได้มอบหมายให้ทีมพยาบาลหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก	 และทีมฝ่ายสารสนเทศร่วมกับทีมงาน
ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 (สรอ.)	 เพื่อพัฒนาโปรแกรม	Rama	appointment	applica-
tion	ตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริการรักษาพยาบาล
	 •	 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานต่างๆ	 	 บุคลากรของศูนย์ฯ	 ได้สร้างสรรค์ผลงานพัฒนา
คุณภาพที่โดดเด่น	ได้รับรางวัลระดับคณะฯ	ระดับประเทศ	และระดับนานาชาติ	สรุปได้ดังนี้

_16-0739(001-230.indd   119 7/23/59 BE   12:03 PM



120

รายงานประจ�าปี 2558 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

120

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
	 รางวัลระดับคณะฯ 
	 -	จ�านวนหน่วยงานที่น�าเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพในเวทีต่างๆ

 

 

 Good 

 

เป้าหมาย 57 หน่วย 

	 -	จ�านวนโครงการพัฒนาคุณภาพที่น�าเสนอในเวทีต่างๆ	(CQI/Kaizen/เรื่องเล่าเร้าพลัง)

	 -	จ�านวนโครงการที่ได้รับรางวัลระดับคณะฯ	ขึ้นไป

 

 

 Good 

 

 หน่วย 

เรื่อง

 

 

เรื่อง 

เป้าหมาย > 80 

 Good 
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	 ปีงบประมาณ	2557 
	 ระดับชาติ
	 1.	หอบริบาลทารกแรกเกิด	ศูนย์ฯได้รับรางวัล	“ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู ้บริโภคดีเด่น”	
ประจ�าปี	 พ.ศ.2557	 (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู ้บริโภค)	 จาก
ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
	 2.	ฝ่ายการพยาบาล	ศนูย์ฯได้รบัรางวลันวตักรรมการบริการทีเ่ป็นเลศิ	ระดบัด	ีรางวลับรกิารภาครัฐแห่งชาติ	
(ก.พ.ร.)	ประจ�าปี	พ.ศ.2557	 ในการเสนอผลงาน	 เรื่อง	“บริการตรวจผู้ป่วยนอกรวดเร็วเบ็ดเสร็จครบวงจร”	จาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)
 ระดับนานาชาติ
	 1.	งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	ศูนย์ฯ	ได้รับรางวัล	“APSIC	CSSD	Center	of	Excellence	Program	(2013	
-	2014)	Gold	award”	จาก	Asia	Pacific	Society	of	Infection	Control	(APSIC)					
	 ปีงบประมาณ	2558	
	 ระดับชาติ
	 1.	งานรังสีวิทยา	 ศูนย์ฯ	 เสนอผลงานเรื่อง	 “IL	 Support”	 รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น	 งานประชุม
วิชาการกระทรวงสาธารณสุข	ประจ�าปี	2558

แผนงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ	2559
	 	 พัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง	 	 จึงได้น�า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	 (Education	 Criteria	 for	 Performance	 Excellence	 :			
EdPEx)	 และเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ	 ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ	 60	 ปี	
มาเป็นกรอบการด�าเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเป็นทางการ	 ส�าหรับในด้านการบริการรักษาพยาบาล																
ทางคณะฯ	มีนโยบายที่จะขอการรับรองขั้นก้าวหน้า	 (Advanced	HA)	 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	
(สรพ.)	ในปีพ.ศ.2559		

	 หน่วยงานสังกัดศูนย์ฯ	 ได้ส่งผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ	
(Quality	conference)	ครั้งที่	22	ประจ�าปี	2558			42	หน่วยงาน	จาก	58	หน่วยงาน	คิดเป็นร้อยละ	72.4	และผล
งานผ่านเข้าร่วมโครงการร้อยละ	100	แบ่งเป็น	CQI		48	เรื่อง		Kaizen	174	เรื่อง	เรื่องเล่าเร้าพลัง	20	เรื่อง	รวม
ทั้งสิ้น	242	เรื่อง	
	 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ	 6	 หน่วยงาน	 	 บุคลากรได้รับ
รางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ	 5	 รางวัล	 	 และมีบุคลากรของศูนย์ฯ	 ร่วมอยู่ในทีมพัฒนา
คุณภาพกับภาควิชา	หน่วยงานของคณะฯ	ซึ่งได้รับรางวัลทีมพัฒนา	3	ทีม
 รางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติ	
	 -	 จ�านวนโครงการที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

 

 

เรื่อง 
เป้าหมาย > 1 

 Good 
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ภาพกิจกรรม
	 •	 บุคลากรของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์เข้ารับรางวัลจากสถาบันต่างๆ	

ผลงานเรื่อง	“IL	Support”	
โดยงานรังสีวิทยา	

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์		
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น	

งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจ�าปี	2558

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	

ได้รับรางวัล
	“APSIC	CSSD	Center	of	

Excellence	Program	
(2013	–	2014)	Gold	award”	
จาก	Asia	Pacific	Society	Of	
Infection	Control	(APSIC)

	 •	 การศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลศิริราช	เยี่ยมชมงานผู้ป่วยสัมพันธ์	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

	 ดังนั้นในการสนับสนุนเพื่อการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการให้แก่หัวหน้าหน่วยงานตาม
นโยบายที่คณะฯ	ก�าหนด	ศูนย์ฯ	จึงได้จัด	“โครงการเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	 (ทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ)”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้เรียนรู้ค่านิยมหลัก	ท�าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของเกณฑ์ใน
หมวดต่างๆ		และน�าไปทดลองปฏิบัติประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนสามารถน�าไปปฏิบัติและถ่ายทอด	แลกเปลี่ยน
เรียนรู้	เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนต่อไป		
	 จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของศูนย์ฯ	 จะส่งผลให้เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
ขั้นก้าวหน้าตามก�าหนดและเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้คณะฯ	 บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นน�าใน
ระดับสากล
	 จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของศูนย์ฯ	 จะส่งผลให้เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
ขั้นก้าวหน้าตามก�าหนดและเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้คณะฯ	 บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นน�าใน
ระดับสากล
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หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า	ประเทศญี่ปุ่น
	เยี่ยมชมงานพยาธิวิทยา	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	และบริษัทอาร์เอฟเอส	จ�ากัด

กิจกรรมโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยทอง

	 •	 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

กิจกรรมวันเบาหวาน	“ดูแลเท้าให้ถูกวิธี	ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์	

เยี่ยมชมระบบบริการผู้ป่วยนอก	ฝ่ายการพยาบาล	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
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กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก

กิจกรรม	ก้าวสู่ปีที่	5	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	“ปันรัก	ผูกพัน	สร้างสรรค์	รวมใจ”

บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคและสุขภาพ	โดย	อาจารย์แพทย์ประจ�าศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

สอน	/	สาธิต	การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยเครื่องกระตุกหัวใจ	AED
โดย	ฝ่ายการพยาบาล	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

	 •	 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ	60	พรรษา	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
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	 •	 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์
	 •	 กิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัย

ซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปีของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรมรณรงค์ล้างมือ	Rama	Hand	Hygiene	Day

	 •	 กิจกรรมสานสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรมผู้บริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ	ภายในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่	2558	“Flower	of	love	:	ผูกพัน	ปันรัก	สร้างสรรค์	รวมใจ”
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ส�านักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม   
ง�นบริห�รทั่วไปสนับสนุนก�รวิจัย

ง�นสนับสนุนพันธกิจวิจัย

ทุนรายได้มหาวิทยาลยั 2556 - 2558

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

 3,500,000

 4,000,000

 4,500,000

2556 2557 2558

4,099,480 

1,900,000 

4,171,000 
(4 โครงการ)

(2 
โครงการ)

(6 โครงการ)

(11 โครงการ)
ทนุรายไดค้ณะฯ 2556 - 2558

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

2556 2557 2558

9,597,365 

7,898,777 

10,201,302 

(72  โครงการ)  
(78  โครงการ)  

(87  โครงการ)  

ทุนงบประมาณแผ่นดิน 2556 - 2558

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

2556 2557 2558

13,170,000 

29,306,300 

24,300,000 

(4  โครงการ)

(10 โครงการ) (11 โครงการ)

ทุนพัฒนาศักยภาพฯ 2556 - 2558

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

 14,000,000

2556 2557 2558

10,494,330 

13,914,500 
12,751,800 (19  คน)

(26  โครงการ) (25  โครงการ)

ทุนภาครัฐและองค์กรอิสระ  2556 - 2558

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

 35,000,000

 40,000,000

2556 2557 2558

30,071,267 

15,719,400 

35,951,154 
(6 โครงการ)

(9 โครงการ)

(26 โครงการ)

การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ที�ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับสากล 2556 - 2558

 - 

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

 1,600,000

 1,800,000

2556 2557 2558

1,592,400 

1,780,750 

1,476,925 
(53 เรือ่ง)

(63 เรือ่ง) (69 เรือ่ง)

การจ่ายค่าตีพิมพ์ ในวารสารระดับสากล 2556 - 2558

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

2556 2557 2558

989,207 

1,782,260 

2,549,000 

(61  เรือ่ง)

(46  เรือ่ง)

(74  เรือ่ง)

ทุน R2R  2556 - 2558

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

 700,000

 800,000

 900,000

 1,000,000

2556 2557 2558

754,665 

519,460 

926,520 

(36  โครงการ)

(27  โครงการ)

(37  โครงการ)
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 ก�รจำ�หน่�ยผลง�นนวัตกรรมของบุคล�กรภ�ยในคณะฯ
 หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมรามาธิบดี ได้นำาผลงานนวัตกรรมของบุคลากรภายในคณะฯ มาจำาหน่าย 4 
ประเภท คือ  1) นวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตร  2) นวัตกรรมที่ได้รับอนุสิทธิบัตร  3) นวัตกรรมที่ได้รับลิขสิทธิ์ และ  
4) นวัตกรรม Knowhow 
  ยอดขายนวัตกรรมประจำาเดือนและประเภทสินค้าที่ขายได้  ปีงบประมาณ 2558  

 ผลง�นที่ภ�คภูมิใจ 
 1) นางณรังษ ี จ้อยเจนสนิธุ ์ ได้รับแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานท่ัวไป (ผูช้ำานาญการพิเศษ)  
24 เมษายน 2557   
 ผลง�นที่ได้รับร�งวัล  
 2)  นางรุ่งทิวา ทวีมาก ผู้ประสานงานโครงการ “ชาร์ตพลัง เสริมสุข สนุกกับงาน” เป็นตัวแทนรับมอบ
เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าสำานักงานวิจัยฯ เป็น “หน่วยงานต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ” 20 สิงหาคม 2558 
ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality conference) คณะฯ ครั้งที่ 22   

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 2556 -2558

248 เรื�อง

277 เรื�อง

267 เรื�อง

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

2556 2557 2558

หมายเหต ุ : ปี 2556-2558 จากฐานข้อมลู Scopus ณ ณ 10  พฤศจกิายน 2558
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 3) นางสาวสุณิษา ชูรุ้ง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ 
“กระตุ้นจิตสำานึก ด้านความปลอดภัยในรั้วรามาธิบดี (Rama safety VDO voice)”  2 ตุลาคม 2557 โดยงาน
บริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

 4)  นางสาวสุณิษา ชูรุ้ง ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ       
สู่บุญที่ยิ่งใหญ่” 3 ธันวาคม 2557  โดยคณะทำางานส่งเสริมการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ คณะฯ

ง�นห้องปฏิบัติก�รวิจัย

ด้�นง�นวิจัย
 โครงการวิจัยที่ขอรับบริการและกำาลังดำาเนินการจำาแนกตามภาควิชา ปีงบประมาณ 2558

ภ�ควิช� จำ�นวนโครงก�ร

กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ 3

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 5

จักษุวิทยา 2

พยาธิวิทยา 2

สำานักงานวิจัยฯ 5

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2

ออร์โธปิดิกส์ 1

กุมารเวชศาสตร์ 15

อายุรศาสตร์ 25

รวม 60
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 ด้�นง�นบริก�รวิจัยและก�รบริก�รผู้ป่วย
 ได้เปิดให้บริการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 6 รายการ คือ  1) การวิเคราะห์ลำาดับเบสของ DNA (DNA 
sequencing)   2) การวิเคราะห์ Gene scan  3) การทำา DNA purification 4) การวิเคราะห์ Vitamin C            
5) บริการห้องปฏิบัติการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสี 6) บริการโครงการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีสำาหรับผู้ที่มีปัญหาความงาม
ประเภทรอยด่างขาว
 ปริมาณการวิเคราะห์และเงินรายได้ จากงานบริการและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิจัย 

ร�ยก�ร
ปีงบประม�ณ 2558

จำ�นวนตัวอย่�ง ร�ยได้ (บ�ท)

1.		การวิเคราะห์ล�าดับเบสของ	DNA 4,677 981,040

					1.1	งานบริการวิจัย	โครงการวิจัยภายในคณะฯ 2,903 580,600

					1.2	งานบริการวิจัยโครงการวิจัยภายนอกคณะฯ 1,100 264,000

					1.3	งานบริการผู้ป่วย 674 136,440

2.		การวิเคราะห์		Gene	Scan 446 116,570

					2.1	งานบริการวิจัยโครงการวิจัยภายในคณะฯ 271 54,200

					2.2	งานบริการวิจัยโครงการวิจัยภายนอกคณะฯ - -

					2.3	งานบริการผู้ป่วย 175 62,370

3.		การท�า	DNA	Purification 675 101,265

					3.1	งานบริการวิจัยโครงการวิจัยภายในคณะฯ 312 46,800

					3.2	งานบริการวิจัยโครงการวิจัยภายนอกคณะฯ 1 165

					3.3	งานบริการผู้ป่วย 362 54,300

4.		การวิเคราะห์	Vitamin	C 4 800

5. บริการห้องปฏิบัติการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสี 16 81,800

6. บริการโครงการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีส�าหรับผู้ที่มี 
				ปัญหาความงามประเภทรอยด่างขาว

3 15,900

 ผลง�นที่ได้รับร�งวัล
 Research supporting team งานห้อง
ปฏิบัติการวิจัย ส่งผลงานโปสเตอร์เข้าร่วมโครงการ
มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 22 ประจำาปี 2558 เรื่อง 
“การขอรับบริการด้านวิจัยทางห้องปฏิบัติการผ่าน 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Submit โครงการวิจัย 
Online)” ได้รับรางวัล Poster vote ชนะเลิศ 
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 ผลง�นที่ภ�คภูมิใจ 
 ดร.สุภาณี พุทธเดชาคุ้ม  ตำาแหน่ง นักวิจัยชำานาญการพิเศษ ได้รับแต่งตั้งเป็นตำาแหน่ง นักวิจัยเชี่ยวชาญ 
สาขาโภชนศาสตร์ ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2557 

ง�นสนับสนุนก�รวิจัยท�งคลินิก 
 ให้การสนับสนุนการทำา Clinical research ให้บริการแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภาย
นอกคณะฯ 

การให้บริการของงานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก ปีงบประมาณ 2556 – 2558

ผลง�น
หน่วย

นับ

ปีงบประม�ณ

2556 2557 2558

หน่วยจริยธรรมก�รวิจัยในคน

1. ผู้มาขอใช้บริการ ราย 2,273 2,420 2,846

2. ออกใบรับรอง จำานวน
ครั้ง

2,077 2,097 2,341

3. รายได้จากการให้บริการค่าธรรมเนียมการวิจัย 

3.1 ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยจาก

      ภาคเอกชน(Submission fee) 

บาท 370,000.00 557,400.00 470,000.00

3.2 ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ 
      บุคลากรภายนอกคณะฯ

บาท 9,600.00 - 16,200.00

3.3 ค่า Overhead expense บาท 10,265,447.00 - -

3.4 ค่า Data transfer จากภาคเอกชน บาท 520,000.00 - -

หน่วยวิจัยท�งคลินิก

1. ค่า Overhead expense เข้ามหาวิทยาลัย 4% บาท 306,909.60 649,883.29 1,071,467.84

2. ค่า Overhead expense เข้ามหาวิทยาลัย 16% บาท 558,663.00 2,562,578.94 3,872,177.17

3. ค่า Data transfer จากภาคเอกชน (ข้อเดียวกับ 3.4) บาท - 258,000.00 156,000.00

4. ค่า Drug Storage จากภาคเอกชน บาท 37,200.00 1,121,753.00 828,600.00

5. ค่า Specimen  Storage จากภาคเอกชน บาท - 104,975.00 563,600.00

6. ค่า Specimen  Storage Processing บาท - - 54,651.34

7. ค่า Prepare Document จากภาคเอกชน บาท - 20,000.00 -

 1. โครงการวิจัยภาคเอกชนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการวิจัย และได้ผ่านการพิจารณาโครงจาก
คณะกรรมการการวิจัยในคนแล้ว รวมทั้งได้มีการทำาสัญญาข้อตกลงการทำางานวิจัย 47 โครงการ จำานวนเงินที่ได้
รับการสนับสนุนงานวิจัยจากภาคเอกชน รวมเป็นเงิน 63,356,941.90 บาท (หกสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นหก
พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)
 2.  โครงการฝึกอบรม “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี” 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ให้กับแพทย์และ
พยาบาลที่มีความสนใจในงานวิจัยทางคลินิก 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานวิจัยตามกฎเกณฑ์มาตรฐานในการวิจัยทางคลินิกที่ดี และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ต้องการเข้า      
สู่ตำาแหน่งพยาบาลวิจัยทางคลินิก 
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 3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล Online Medical        
Research Tools (OMERET)” 15 พฤษภาคม 2558 ให้กับแพทย์ ผู้ประสานงานโครงการวิจัย บุคลากรทางการ
แพทย์ นักวิชาการ 30 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจโปรแกรม OMERET สำาหรับ
การนำาไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและเพื่อสาธิต แนวทางปฏิบัติในการนำาไปใช้งานจริง 

 4. โครงการเชิงปฏิบัตกิาร “การลงทะเบยีนงานวจัิยแบบทดลองทางคลนิกิ Thai Clinical Trial Registration 
(TCTR) 18 มีนาคม 2558 ให้กับแพทย์ พยาบาล ผู้วิจัย บุคลากรภายในคณะฯ 30 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ ทราบหน้าที่และประโยชน์ของการลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกในฐานข้อมูลสาธารณะที่พัฒนา
โดยคนไทย 

แผนง�น/โครงก�ร ปีงบประม�ณ 2559 
 1.  จัดตั้งศูนย์บริการครบวงจรสำาหรับงานวิจัยอย่างมีมาตรฐานสากล 
 2.  การจัดทำาฐานข้อมูลผู้ป่วย (Cohort registry)
 3.  โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ประจำาด้านการวิจัย 
 4. โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในงานประจำาเพื่อนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศ
 5. โครงการประยุกต์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมและเชิงพาณิชย์
 6. การวิจยัมุง่เป้าสูค่วามเป็นเลศิอย่างมีมาตรฐานสากล (โครงการพฒันาศักยภาพนักวจัิยหน่วยชวีโมเลกลุ)
 7.  การวิจัยมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศอย่างมีมาตรฐานสากล (โครงการปฏิบัติการวิจัยการใช้เทคโนโลยีเซลล์ 
ต้นกำาเนิดสำาหรับการรักษาโรคด้วยวิธีเซลล์บำาบัดและยีนบำาบัด)

งานบริการวิชาการ

	 1.	การพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ

ตำ�แหน่ง จำ�นวนที่เสนอขอ จำ�นวนที่ได้รับแต่งตั้ง

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ผศ. 22 31 18 22 26 12

รศ. 10 19 7 7 9 6

ศ. 2 7 6 4 - 2

ศ.ขั้นสูง 1 2 2 - - -

ศ.คลินิก 2 3 3 3 3 1

รวม 37 62 36 36 38 21

	 2.	การจัดประชุมวิชาการของคณะฯ

ปีงบประม�ณ KPI คณะฯ จำ�นวนครั้ง จำ�นวนคน

2556 70 87 11,457

2557 73 76 6,625

2558 76 76 11,196
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 3. สื่อ “ศุกร์สุขภาพ” จากไทยรัฐออนไลน์
  มีการนำาเสนอข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อ “ศุกร์สุขภาพ” ไทยรัฐออนไลน์ 41 เรื่อง สามารถติดตามได้ทุก  
วันศุกร์ที่  www.thairath.co.th/life/health  สถิติการเข้าชมที่ดีที่สุด 5 อันดับ 
  - อันดับ 1   เรื่อง “การดูแลตนเองเมื่อความดันโลหิตสูง” 
  - อันดับ 2   เรื่อง “มะเร็งเต้านมป้องกันได้”
  - อันดับ 3   เรื่อง “10 วิธี การถนอมสายตา”
  - อันดับ 4   เรื่อง “เตือนภัยหญิงปวดท้องน้อยเรื้อรัง”
  - อันดับ 5   เรื่อง “เส้นเลือดขอดที่ขา”
 4. โครงการตำารารามาธิบดี
  จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในความเป็นเลิศทาง
วิชาการให้แก่คณะฯ  เพื่อดำาเนินการให้ทุนสนับสนุนการเขียนตำารา/หนังสือทางวิชาการ และทุนสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการผลิตตำารา/หนังสือทางวิชาการให้แก่บุคลากรในสังกัดคณะฯ โดยมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้
  - หนังสือที่ตีพิมพ์และวางจำาหน่าย 6 เรื่อง
  - หนังสือที่อยู่ระหว่างการประเมิน 13 เรื่อง
  - โครงการที่ได้รับทุน 5 โครงการ
  - ยอดการจำาหน่ายหนังสือ 6,060 เล่ม
  - ยอดรายได้จากการจัดจำาหน่าย 1,155,261.75 บาท
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	 5.	 การจัดประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์	3	สถาบัน	พ.ศ.2558	:	จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช
 

 6. การเสนอขอทุนอุดหนุนการเดินทางไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ ต่างประเทศ มีผู้เสนอขอทุน 
10 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท
 7. การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บุคลากรสังกัดคณะฯ ได้รับเชิญดังนี้
  - วิทยากร 8,280 ครั้ง/2,760  คน
  - อาจารย์พิเศษ 4,446 ครั้ง/1,482  คน
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4,492 ครั้ง/1,654 คน

แผนง�น/โครงก�ร ปีงบประม�ณ 2559
 1. พัฒนาระบบลงทะเบียนแบบใช้ Mobile device โดยการใช้ระบบ Application และรองรับทั้งระบบ 
Android และ iOS เพื่ออำานวยความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
 2. พัฒนาระบบและยกระดับการประชุมวิชาการสู่นานาชาติ  เพื่อมุ่งเน้นตามแผนยุทธศาสตรฺ์สู่ระดับ 
World class ของคณะฯ
 3. พัฒนารามาธิบดีเวชสาร ให้เป็นแบบ Bilingual เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับ
สู่สากล
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งานการศึกษาต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 ให้การรับรองหน่วยคะแนนส�าหรับแพทย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและจัดส่งหน่วยคะแนน
ไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทยสภา	(ศ.น.พ.)	700	กิจกรรม	และออกใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์	895	ฉบับ	
	 2.	 ได้รับการรับรองเป็นสถาบันสมทบเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์	 ศูนย์การ
ศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์	สภาเทคนิคการแพทย์		
	 3.	จ�าหน่ายหนังสือ	ต�ารา	สื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์	รวมถึงสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ	
	 4.	ผลิตและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์	16	เรื่อง		
	 5.	จัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ	
	 6.	ผลิตและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องของแพทย์	เว็บไซต์เพื่อประชาชน	เว็บไซต์
เพื่อผู้พิการทางสายตา	ดังนี้
	 	 -	 ด�าเนินการ	Update	ข้อมูลเพื่อ
ประชาชนภายในเว็บไซต์ให้ทันสมัยทั้งในส่วนของ	 http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th	 และ	 http://ramac-
me.ra.mahidol.ac.th
	 	 -	 ติดตั้งระบบ	RSS	ในเว็บไซต์	http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th
	 	 -	 เริ่มใช้งานระบบ	 Video	 on	 Demand	 ส�าหรับหน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์	 ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถรับชมการประชุมทางไกลย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์	http://ramacme.ra.mahidol.ac.th
	 	 -	 ปรับปรุงเว็บไซต์	โดยมีการออกแบบและจัดท�าเพื่อรองรับกับ	Mobile	&	Tablet	Devices
	 	 -	 จัดท�าโครงการ	CME	Interactive	Media	เป็นโครงการพัฒนารูปแบบการน�าเสนอข้อมูล
แบบใหม่บนเว็บไซต์

 

  

	 7.		จัดประชุมทางไกลและพัฒนาระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	
โดยถูกจัดให้เป็น	1	ใน	6	คณะแพทยศาสตร์	ที่มีระบบการเรียนการสอน	และการประชุมทางไกลที่อยู่ในระดับแนว
หน้าของประเทศ	ดังจะเห็นได้จากความถี่ในการขอความอนุเคราะห์การเชื่อมต่อระบบการเรียนการสอน	และการ
ประชุมทางไกลปีงบประมาณ	2557	มีการขยายตัวมากกว่าปีงบประมาณ	2556	ถึง	ร้อยละ	148		และในไตรมาส
แรกของปีงบประมาณ	2558	มีแนวโน้มการขยายตัวมากกว่าไตรมาสแรกของปีงบประมาณ	2557	ถึง	ร้อยละ	82
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลของภาควิชาฯ	ปีงบประมาณ	2557-2558
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โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล		7	โครงการ	ดังนี้ 
	 1.	โครงการสนับสนุนการวิจัยนักศึกษาแพทย์	โดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย		
7	โรงพยาบาล	ได้แก่	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ด่านซ้าย	จ.เลย		โรงพยาบาลแก่งคอย	จ.สระบุรี		โรงพยาบาล
หนองแค	จ.สระบุรี		โรงพยาบาลท่าหลวง	จ.ลพบุรี		โรงพยาบาลพัฒนานิคม	จ.ลพบุรี	โรงพยาบาลล�าสนธิ	จ.	ลพบุรี		
และโรงพยาบาลหล่มเก่า	จ.เพชรบูรณ์
	 2.	 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์	 โดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์	 ร่วมกับโรงพยาบาล
เครือข่าย	4	สถาบัน	ได้แก่	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	จ.บุรีรัมย์			โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	จ.นครราชสีมา	และ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	จ.สุพรรณบุรี
	 3.	โครงการเครือข่าย	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้		โดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์	ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย		
3	 สถาบัน	 ได้แก่	 โรงพยาบาลศูนย์ยะลา	 จ.ยะลา	 โรงพยาบาลปัตตานี	 จ.ปัตตานี	 และโรงพยาบาลนราธิวาส	
จ.นราธิวาส
	 4.		โครงการความร่วมมือระหว่างคณะฯ	และมหาวิทยาลัยยามากาตะ	ประเทศญี่ปุ่น	ตามสนธิสัญญาความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
	 5.	โครงการแพทย์ชนบนคืนถิ่น	 โดยภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว	 ก�าลังอยู่ในระหว่างทดสอบระบบ	 16	
โรงพยาบาลเครือข่าย	 อยู่ในระหว่างด�าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอนแพทย์ใช้ทุน	 และแพทย์			
ผู้สนใจจากโรงพยาบาลท้องถิ่น	ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ตามอัธยาศัย	แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ตาม
	 6.	โครงการ	GIN	Conference	คือระบบการประชุมทางไกล	ผ่านเครือข่ายภาครัฐ	โดยส�านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อการประชุมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	 เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า	
160	แห่ง
	 7.	โครงการพัฒนาระบบการให้ค�าปรึกษากับ	Division	of	Developmental	and	Behavioral	Pediat-
rics,	 Cincinnati	 Children’s	 Hospital	 Medical	 Center	 โดยมีการเชื่อมต่อกับหน่วยพัฒนาการเด็ก	 ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์		รวมถึงการให้ความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลต�ารวจ		และวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า	เป็นต้น	
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ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
	 1.	 ได้รับเกียรติบัตรการแสดงผลงานเรื่อง	“ระบบบริหารจัดการ	การประชุมทางไกลครบวงจร”	(ประเภท	
:	 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 :	 Continuous	 quality	 improvement–CQI)	 	 ในกิจกรรม	 “ปัญญามหิดล	
คุณภาพคน	คุณภาพงาน”	มหกรรมคุณภาพ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจ�าปี	2557	
	 2.		การส่งผลงานเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ	 Quality	 conference	 ประจ�าปี	 2558	 ภายใต้
หัวข้อการจัดงาน	“ตามรอยสยามบรมราชกุมารี	สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน”	
	 	 -		ประเภทเรื่องเล่าเร้าพลัง	ภายใต้หัวข้อ	“ความงาม	ความดี	
	 	 	 ความสุขในการท�างาน”	7	เรื่อง	
	 	 -		ประเภท	CQI	=	Continuous	quality	improvement	
	 	 	 	4	เรื่อง
	 	 -		ประเภท	Kaizen		3	เรื่อง
					 3.		รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	จากการประกวด
	 	 เว็บไซต์คณะฯ	
		 4.		นายอาวุธ		นีละกาญจน์	ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย
	 	 ดีเด่น	ของคณะฯ	ประจ�าปี	2558	ต�าแหน่งประเภท	วิชาชีพ
หรือบริหารงานทั่วไป	ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน	10	ปี	

แผนงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ	2559	
	 1.		โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์
	 2.		โครงการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	“สหสาขาทางการแพทย์”
	 3.		การประชุมทางไกลทางการแพทย์	 เช่น	Service	on	web		สร้างห้องต้นแบบ	คู่มือปฏิบัติงาน												
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	
	 4.		การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	(Mobile	Device)
	 5.		การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาชน
	 6.		โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์		(E-book)
	 7.		โครงการผลิตจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง		(ปีละ	4	ฉบับ/	ฉบับละ	12	หน้า)
	 8.		โครงการจัดตั้งศูนย์จ�าหน่ายสื่อการศึกษาทางการแพทย์	“ศูนย์หนังสือรามาธิบดี”
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ส�านักงานการศึกษา
งานบริหารการศึกษา

ผลการด�าเนินงานที่ภาคภูมิใจ
1.	การพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา
	 1.1		โครงการให้ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาแก่อาจารย์แพทย์ใหม่		4	ครั้ง		โดยมีอาจารย์แพทย์ใหม่
เข้าร่วม	40	คน	ดังนี้	
	 	 ครั้งที่	1		เรื่องความรู้แนวใหม่ในแพทยศาสตรศึกษา	
	 	 ครั้งที่	2		เรื่อง	Lesson	plan	&	Learning	objective		
	 	 ครั้งที่	3		 เรื่องการวัดผลและการสร้างข้อสอบทางแพทยศาสตรศึกษา
	 	 ครั้งที่	4			เรื่องการสร้างข้อสอบ	OSCE		
		 1.2	โครงการประชุมอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา	(Refresh	course)	7	ครั้ง		มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
243	คน	ดังนี้
	 	 ครั้งที่	1	:	More	than	saying	“Hi	and	what	have	you	learned?”:	Tricks	and	Tips	for		
(better)		Facilitating	student’s	reflective	session		(24	คน)
	 	 ครั้งที่	2	:	Constructive	feedback	(24	คน)
	 	 ครั้งที่	3	:	Feedback	and	Psychomotor	skill	teaching	for	health	profession	education			
(เฉพาะ	วทบ.	และ	พยบ.)	(41	คน)
	 	 ครั้งที่	4	:	How	to	teach	critical	thinking	and	clinical	reasoning	skill?	(37	คน)
	 	 ครั้งที่	5	:	Facilitator	skills	(42	คน)
	 	 ครั้งที่	6	:	Presentation	technique	(40	คน)
	 	 ครั้งที่	7	:	How	to	conduct	a	small	group	discussion?	(35	คน)
	 1.3		ประสานงานในการขอรับประเมินการสอนขั้นต้นของคณาจารย์		54	คน	
	 1.4	ประสานงานและตดิตามผลด�าเนนิงานในโครงการการพฒันาอาจารย์แพทย์ทางด้านการศึกษา	ภายใต้
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	มีอาจารย์เข้าร่วม	15	คน

2.	การพัฒนาหลักสูตร
	 2.1	 จัดประชุมร่วมระหว่างอาจารย์	 คณะวิทยาศาสตร์และคณะฯ	 ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2561	ตามแนวคิดหลัก	Outcomes	of	Ramathibodi	graduates	โดยมีการประชุม
ร่วมกัน	16	ครั้ง	ซึ่งเป็นการด�าเนินงานภายใต้โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
	 2.2	จัดประชุมร่วม	5	สถาบัน	เรื่องพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	และการฝึกเวชปฏิบัติทางคลินิกของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	6	ณ	โรงพยาบาลสมทบ	

3.	การประกันคุณภาพการศึกษา
	 3.1	ตรวจเยีย่มภายในด้านคณุภาพการศึกษาระดับหลกัสตูร	พ.ศ.	2558	รวม	22	หลกัสูตร		(ระดบัปริญญาตรี				
2	หลักสูตร	ระดับปริญญาโท	15	หลักสูตรและปริญญาเอก	5	หลักสูตร)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าความเข้าใจ	แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อปรับปรุงเอกสารหลักสูตรและรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	
และเตรียมการส�าหรับการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์	AUN	QA	ต่อไป
	 3.2	ส�ารวจความคิดเห็นนักศึกษารามาธิบดี	ประจ�าปีการศึกษา	2557	ผ่านระบบออนไลน์	Lime	survey	
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงจัดการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะฯ	 โดยอัตราการตอบแบบสอบถามของ
นักศึกษาได้ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ	80	และมีแนวโน้มที่ดี	 	ซึ่งมีการปรับปรุงกระบวนการท�างาน	เป็นผลให้
รอบเวลาด�าเนินงานโดยรวมลดลงต่อเนื่อง		และได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ	ในการน�าเสนอผลงานเรื่อง	เหตุเกิด
ที่การรวบรวมข้อมูล	ในโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี		5	กุมภาพันธ์	2558		ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการ
จัดการความรู้	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 สถาบันการพลศึกษา	 และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ครั้งที่	 8		
จ.สงขลา			
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แผนงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ	2559
	 1.	 ด�าเนินงานตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	 ได้แก่	 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิต	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2561		การพัฒนาอาจารย์แพทย์ด้านการศึกษาด้านงานวิจัยทางด้านการศึกษา		
และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		
	 2.	จัดอบรมพัฒนาบุคลกรทางด้านการศึกษา	4		โครงการ	ได้แก่
	 	 2.1		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แพทยศาสตรศึกษา	ส�าหรับอาจารย์แพทย์บรรจุใหม่
	 	 2.2		โครงการประชุม/อบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา	(Refresh	course)
	 	 2.3		การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการศึกษา
	 	 2.4		โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านการศึกษา
	 3.	ติดตามและรวบรวมการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ	CME	ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
	 4.	ด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา	ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
	 5.	ส�ารวจความคิดเห็นนักศึกษารามาธิบดี	ผ่านระบบออนไลน์	ประจ�าปีการศึกษา	2558
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งานกิจการนักศึกษา

	 เป็นหน่วยงานสนับสนนุทางด้านการศึกษาเพ่ือตอบสนองพนัธกจิทางด้านการศกึษาของคณะฯ	โดยมุ่งพัฒนา
นักศึกษาให้มีพหุศักยภาพส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข		 เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สมบูรณ์	 	 โดยมีการแนะแนว
ทางด�าเนินการหลักๆ	ดังนี้
	 1)	 การจัดการสร้างความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา	ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความรัก
ความผูกพันและความภูมิใจในคณะฯ	ดังนี้
	 	 1.1	 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	 ชั้นปีที่	 1	 	 พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์	 ชั้นปีที่	 4																					
การมอบเสือ้ปฏิบตักิารแก่นกัศกึษาชัน้ปีที	่3	หลกัสตูรวทิยาศาสตร์บณัฑติ	สาขาความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย		
พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	2
	 	 1.2	 จัดสวัสดิการที่จ�าเป็นและเหมาะสม	 ได้แก่	 การจัดหาทุนการศึกษาท้ังจากภายในและภายนอก
คณะฯ	 การจัดสรรและดูแลหอพักนักศึกษา	 การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา	 โดยการจัดหาวัคซีนในราคาต้นทุน								
แก่นักศึกษา	และสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาล
	 	 1.3	 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
	 2)	 การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นทั้งสุขภาพกาย	 ใจ	 สังคม	 และคุณธรรมจริยธรรม	 โดยมุ่งสร้างค่านิยม							
ที่เหมาะสม
	 	 2.1	 การจัดการศึกษาวิชาพัฒนาตน	 (Self	 development)	 6	 หน่วยกิต	 โดยเป็นการส่งเสริมเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู ้เรื่องอื่นๆ	 นอกจากวิชาการทางการแพทย์	 ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์และเอ้ือต่อการ								
ประกอบวิชาชีพ	 และการด�ารงชีวิตของนักศึกษา	 เช่น	 	 วิชาศิลปะป้องกันตัว	 	 วิชาพัฒนาตนและเจริญสติ																	
วิชาศิลปะการแสดง		วิชาลีลาศ	วิชาตามรอยพ่อ	เรียนรู้วัง		เรียนรู้วัด		เรียนรู้สู่ธรรมชาติ	เป็นต้น
	 	 2.2	 ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ	 ที่สอดคล้องกับ	 Mahidol	 core	
value	 	 และมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์	 (เป็นคนดี	 มีปัญญา	 น�าพาสุข)	 โดย
ประสานความร่วมมือกับสโมสรนักศึกษารามาธิบดี	โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	ชมรมต่างๆ	โดยในแต่ละปีมีการจัด
โครงการจ�านวนไม่น้อยกว่า	50	โครงการ
	 	 2.3	 จัดกิจกรรมรูปแบบ	 Transformative	 learning	 	 และ	 Social	 responsibility	 ให้แก่นักศึกษา								
ทุกหลักสูตร
	 	 2.4	 จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ท�าวิจัยและน�าเสนอผลงานวิชาการ	ทั้งในและต่างประเทศ
	 3)	สร้างเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ	 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู	้
กับนักศึกษาต่างคณะฯ		ต่างมหาวิทยาลัย	และต่างประเทศ		ทั้งในด้านวิชาการ	การด�าเนินชีวิต		และศิลปวัฒนธรรม		
เช่น	โครงการค่ายจรยิธรรมสหพนัธ์นสิตินกัศกึษาแพทย์แห่งประเทศไทย(สพท.)	โครงการมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ		
โครงการค่ายตะวันยิ้ม		โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ไทย-ญี่ปุ่น		เป็นต้น
	 4)	 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า	และศิษย์ปัจจุบัน	
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หมายเหตุ	 1*		หมายถึง	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	
	 2*		หมายถึง	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	
	 3*		หมายถึง	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
	 4*		หมายถึง	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
	 5*		หมายถึง	ท�าร่วมกัน

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญๆ
	 -	 จ�านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา		

ประเภทกิจกรรม/โครงการ
ปีงบประมาณ	2558	

1*  2*  3*		 4* 5* รวม

วิชาการ	 13 6 1 0 0 20

กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 10 2 0 0 1 13

บ�าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 7 0 2 0 1 10

กิจกรรมนันทนาการ 6 6 0 1 0 13

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3 3 0 0 0 6

กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 9 7 0 0 1 17

กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต 26 10 5 0 3 44

รวม 74 34 8 1 6 123

งานเด่น/ความส�าเร็จที่ภาคภูมิใจ
	 -	 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์	 “เป็นคนดี	 มีปัญญา	 น�าพาสุข”	
และมพีหศุกัยภาพสอดคล้องตามเกณฑ์สกอ.	และวฒันธรรมองค์กรของมหาวทิยาลยัมหดิล	(Mahidol		core		value)			
ได้ครบทุกหลักสูตร	
	 -	 จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการด้านการศึกษา		และส่งเสริมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแก่นักศึกษา
ทุกหลักสูตร	อาทิ		โครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวง		ค่ายตะวันยิ้ม
	 -	 กิจกรรมละครเวที	Rama	Drama	ครั้งที่	7		เรื่อง	H.O.P.E	โดยรายได้บริจาคเข้ามูลนิธิรามาธิบดี	เป็น
จ�านวนเงิน	779,000	บาท	(เจ็ดแสดเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

แผนงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ	2559
	 -	 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข	มีความเป็นผู้น�า	ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	และ
มีจิตส�านึกผูกพันกับสถาบัน		
	 -	 ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา	และศิษย์เก่า	เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นรามาธิบดี	และชาวมหิดล
	 -	 ส่งเสริมพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ารามาธิบดี
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งานแพทยศาสตรศึกษา

	 เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ในการสนับสนุน
พันธกิจด้านการศึกษา	 และนโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้บรรลุตามเป้าหมาย	
ประกอบด้วย	2	หน่วยงาน	ได้แก่	หน่วยบริการการศึกษา	และหน่วยประเมินผลการศึกษา	
	 ผลการด�าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี	 ในปีการศึกษา	 2558	
รายงานข้อมูลดังนี้	มีนักศึกษาผู้รับทุน	รุ่นแรก	5	คน	มีผู้ขอลาออกจากโครงการฯ	1	คน		นักศึกษาที่เหลืออีก		4	คน	
ได้เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	และเสนอหัวข้อวิจัยแล้ว	ส�าหรับการรับสมัครผู้รับทุนรุ่นที่	2	มีผู้สมัคร	5	คน	ผ่าน
การคัดเลือกเป็นผู้รับทุนในโครงการดังกล่าว	2	คน
	 การรับนักศึกษาแพทย์เข้าใหม่ในทุกระบบ	 รวม	 179	 คน	 และมีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 ระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	 จ�านวนมากเป็นอันดับ	
1	ของประเทศ	
	 การผลิตบัณฑิตแพทย์ท่ีมีผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 ภายในวงรอบของหลักสูตร				
ปีการศึกษา	2557		152		คน	คิดเป็นร้อยละ	94.01		และบัณฑิตแพทย์ที่ส�าเร็จการศึกษาสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทางวิชาชีพ	และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม	ร้อยละ	100
	 โครงการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท�าสัญญาฯ		เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์		ปีการศึกษา	2557		เพื่อเตรียม
อัตราก�าลังอาจารย์แพทย์เพียงพอกับการพัฒนาคณะฯ		และรองรับการเปิดการเรียนการสอนในสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์			ตลอดจนเพื่อทดแทนอาจารย์แพทย์ที่เกษียณอายุงาน	มีผู้ผ่านการคัดเลือก	7	คน		ประกอบด้วย		
แพทย์ผู้ท�าสัญญาฯ	 ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 3	 คน	 	 รวมแพทย์ผู้ท�าสัญญาฯ	 โครงการ
เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	และแพทย์ผู้ท�าสัญญาฯ	ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาต่างๆ	ของคณะฯ	4	คน

แผนงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ	2559
	 1.	ติดตามและด�าเนินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี	
	 2.	รับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะฯ	วิธีรับตรงพิเศษ
	 3.	ปรับปรุงวิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 ให้สามารถวัด
สมรรถนะด้านอื่นๆ	 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อโดยมุ่งเน้นคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะกับคุณลักษณะ
บัณฑิตแพทย์ท่ีพึงประสงค์ของรามาธิบดี	 คือ	 มีคุณธรรม	 มีพหุศักยภาพในการพัฒนาสุขภาวะของสังคมและ										
มีความเป็นสากล
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งานการศึกษาหลังปริญญา

ผลงานเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
	 1.	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเบื้องต้นระดับแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	 ปีที่	 3	 มีผู้ผ่านการ					
อบรมฯ	 59	 คน	 ได้รับคะแนนความพึงพอใจในหลักสูตรเพิ่มขึ้นเป็น	 3.75	 จากคะแนนเต็ม	 4	 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	0.46
	 2.	 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาแพทยศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)	
5	วิชาเอก	ได้แก่	วิชาเอกจักษุวิทยา	พยาธิวิทยา	ตจวิทยา	นิทราเวชศาสตร์	และโสต	ศอ	นาสิกวิทยา	โดย																	
รับนักศึกษาปีแรก	ในปีการศึกษา	2558	จ�านวน	4	คน
	 3.	 โครงการทุนสนับสนุนแพทย์ประจ�าบ้าน	 (Resident)	 และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	 (Fellow)													
ในการเดินทางไปฝึกอบรม	ณ	 สถาบันต่างประเทศ	 มีผู้ได้รับทุนฯ	 14	 ราย	 ในสถาบันต่างประเทศเพิ่มเติมจากปีที่
แล้ว	อาทิ	ประเทศญี่ปุ่น	คิวบา	และสวีเดน	

	 4.	 โครงการทุนสนับสนุนแพทย์ประจ�าบ้าน	(Resident)	และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	(Fellow)	ในการ
เดินทางไปน�าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 มีผู้ได้รับทุน	 10	 ราย	 โดยไปน�าเสนอผลงานฯ										
ณ	 ประเทศอเมริกา	 อังกฤษ	 ญี่ปุ่น	 สิงคโปร์	 อิตาลี	 เวียดนาม	 และมาเลเซีย	 ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนสามารถส่งผลงานฯ									
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้อีกด้วย
	 5.	 พัฒนาโครงการทุนระดับบัณฑิตศึกษา	 เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาเรียนดีที่มีศักยภาพสูงเข้ามา
ศึกษาในคณะฯ	 ให้สามารถศึกษา	 ท�างานวิจัยร่วมกับอาจารย์ได้อย่างเต็มที่และเพิ่มผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล	 โดยมีความผูกพันกับคณะฯ	 และพร้อมที่จะน�าความรู้ความสามารถกลับมาร่วมพัฒนาคณะฯ	
ประเภททุนดังนี้	 ทุนอุดหนุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาต่างชาติทีมีศักยภาพสูง	 ทุนบัณฑิตศึกษา	 ทุนผู้ช่วยวิจัย
ระดับปริญญาโท	และทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาปริญญาเอก
	 6.	พัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	 เพื่อรวบรวม
และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าแพทย์ประจ�าบ้าน	และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
	 7.	 พัฒนาระบบส�ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง	 ส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้าน	 และแพทย์ประจ�า
บ้านต่อยอดเพ่ือส�ารวจความคิดเห็น	 และพิจารณาการมองต่างมุมของผู้ใช้บัณฑิตและน�ามาพัฒนาระบบการ		
ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน	และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดในแต่ละสาขาวิชา
	 8.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับหลังปริญญาได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์	
ความผูกพันระหว่างนักศึกษา	 คณาจารย์	 และสถาบันอย่างต่อเนื่อง	 และได้ริเริ่มให้มีโครงการอวยพรบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา	ขึ้นเป็นครั้งแรก	ส�าหรับนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา	2557
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	 9.	 พัฒนาเว็บไซต์ของงานการศึกษาหลังปริญญา	http://med.mahidol.ac.th/graded	ให้มีความ					
ทันสมัย	 สมบูรณ์	 และสวยงาม	 จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 Go	 mobile	 กระชับ	 ลื่นไหล	 ไม่สะดุด												
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย	จากการประกวด	The	Star	2	:	Ramathibodi	websites	2015	 	

แผนงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ	2559
	 1.	 สร้างระบบการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 โดยจัดให้มีการส�ารวจและ
ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ก�าหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก	สร้างทีมงานคัดเลือก
นักศึกษา	ก�าหนดแผนการด�าเนินงานคัดเลือก	ด�าเนินการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยและความเป็นครูโดยก�าหนด
ศักยภาพที่ต้องการพัฒนา	ท�าแผนกิจกรรมและก�าหนดคณะท�างานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์	พัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมโดยเสริมสร้างศักยภาพของแพทย์ใช้ทุนในด้านวิจัยและความเป็นครู	 พร้อมทั้งก�าหนดคณะท�างาน		
ร่างหลักสูตร	พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล	โดยก�าหนดสมรรถนะที่ต้องการติดตามและประเมิน	ก�าหนด						
ผู้ติดตามและประเมินผล
	 2.	 พัฒนาอัตราการจบตามวงรอบของนักศึกษา	 โดยการส�ารวจและปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
ที่มีศักยภาพ	ก�าหนดคณะท�างานและแผนการด�าเนินงาน	สร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มี
ศักยภาพด้านวิชาชีพ	 วิจัยและความเป็นครู	 เสริมสร้างทักษะชีวิต	 ทักษะด้านวิจัยและสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับ
นักศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา	 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยก�าหนดกิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะด้านวิจัย	 รวมท้ังสร้างเครือข่ายวิจัยและทุนวิจัย	 สร้างระบบการติดตามและประเมินผลโดย
ก�าหนดสมรรถนะที่ต้องการติดตามและระบบการติดตาม
	 3.	 พัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของสังคม	โดยการส�ารวจความพึงพอใจและความต้องการของสังคมต่อ
บัณฑิต	 ปรับปรุง	 ก�าหนดเกณฑ์	 วางระบบและก�าหนดคณะท�างานพัฒนาบัณฑิต	 ก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
สังคมต้องการ	ท�าการพัฒนาอาจารย์และสร้างระบบอาจารย์ตัวอย่าง/ต้นแบบ	จัดคณะท�างานร่าง/ปรับหลักสูตร	
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยก�าหนดทักษะของบัณฑิตที่สังคมต้องการ	 ก�าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมิติ
ของความพึงพอใจ	รวมทั้งสร้างระบบการติดตามและประเมินผล	
	 4.	 พัฒนาอัตราการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	 โดยการพัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านการ
วิจัย	พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัย	ปรับหลักสูตรเสริมทักษะด้านการวิจัย	 สร้างเครือข่ายการ
วิจัยและทุนวิจัย	พร้อมทั้งหาช่องทางการตีพิมพ์
	 5.	 พัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตพึงพอใจและเป็นที่นิยมในการเรียน	 โดยส�ารวจ	 ปรับปรุงและก�าหนด
มิติของความพึงพอใจ	 พัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษาให้มีศักยภาพในการสอนมิติที่ก�าหนด	 ปรับหลักสูตรให้
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร	 พัฒนาระบบสนับสนุนทั้งด้านสวัสดิการ
นักศึกษาและการประชาสัมพันธ ห์ลักสูตร	 สร า้งระบบและเกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจและความนิยม									
เพื่อป้อนข้อมูลย้อนกลับและพัฒนาหลักสูตรให้บรรลุเป้าประสงค์
	 6.	 ด�าเนินการสานต่อโครงการที่มีอยู่เดิม	โดยเฉพาะผลงานที่ภาคภูมิใจ	ได้แก่	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การบริหารเบื้องต้นระดับแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา
แพทยศาสตร์	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 โครงการทุนสนับสนุนแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดในการ
เดินทางไปฝึกอบรม	ณ	สถาบันต่างประเทศ	โครงการทุนสนับสนุนแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
ในการเดินทางไปน�าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 โครงการทุนระดับบัณฑิตศึกษา	 การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า	การพัฒนาระบบส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
สร้างความผูกพันองค์กร	และการพัฒนาเว็บไซต์งานการศึกษาหลังปริญญา
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งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

ผลการด�าเนินงาน

	 1.	หน่วยห้องสมุดและสารสนเทศทางการศึกษา	
	 	 1.1		จัดท�าเว็บไซต์ห้องสมุดใหม่			http://med.mahidol.ac.th/learningresources/
	 	 1.2	 จัดท�าโครงการหนังสือเพื่อการเรียนการสอน	ครั้งที่	1/2558	23	-	27	มีนาคม	2558
	 	 1.3		เสนอผลงานประเภท	CQI	3	เรื่อง	คือ	โปรแกรมการยืม-คืนวารสาร	GoLibrary	2.0	
	 	 1.4	 ระบบค้นคนืสารสนเทศภาพและข้อมูลจากภาพของหน่วยหอจดหมายเหตแุละพิพธิภณัฑ์รามาธิบด	ี
	 	 1.5	 พัฒนาระบบเครือข่ายส่งข้อมูลภาพภายในอาคาร

	 	 1.6	 การเยี่ยมชมจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ	 เช่น	 คณะศึกษาดูงานของ	 อาจารย์และ
นักศึกษา	จาก	Faculty	of	Health	University	of	Technology	Sydney	ประเทศออสเตรเลีย	และคณะผู้แทน
จาก	สถาบัน	Institut	llmu	Kesehatan	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	และภายในคณะจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย	เป็นต้น

	 2.		เปิดให้บริการห้องสมุดและห้องฝึกทักษะทางคลินิก	นอกเวลาราชการ
	 	 2.1		เปิดให้บริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ	วันจันทร์	–	ศุกร์		เวลา	16.30	–	22.00	น.	เว้นวันหยุด
ราชการ	 เพื่อให้บริการ	 ยืม-คืนหนังสือและวารสาร	 บริการค้นคว้าหนังสือ	 วารสาร	 และเปิดให้บริการเพิ่มเวลา					
ในการอ่านค้นคว้า	และสถานที่ในการอ่านหนังสือเพิ่มเติมในช่วงเวลาสอบในแต่ละภาคการศึกษา
	 	 2.2		เปิดให้บริการฝึกทักษะทางคลินิกนอกเวลาราชการ	วันจันทร์	 –	ศุกร์	 เวลา	16.30	–	19.00	น.	
เว้นวันหยุดราชการ	โดยหัตถการที่เปิดให้บริการ	ได้แก่	หัตถการฝึกฉีดยา		หัตถการฝึกการให้สารน�้า		หัตถการฝึก
เจาะเลือด		รวมถึงหัตถการฝึกทักษะอัลตร้าซาวด์เสมือนจริงและอื่นๆ	ที่ทางหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
มีไว้ส�าหรับให้บริการ
	 3.		การพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
	 	 3.1	 การใช้เทคโนโลยีต่อยอดการให้บริการของห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก	 แผนปฏิบัติการ							
(Action	plan)	แผนยุทธศาสตร์	RAMA	Scorecard	ระดับคณะฯ	ปีงบประมาณ	2557	–	2560		โครงการศึกษาดู
งานการฝึกและการจัดเตรียมผู้ป่วยจ�าลองและการให้บริการห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก	 เพื่อพัฒนาการให้
บริการ	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	2	วัน
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 	 3.2	 	 โครงการพัฒนาบุคลากร	 วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรพัฒนากระบวนในการให้บริการต่อผู้มาใช้
บริการ	และบุคลากรสามารถให้ค�าแนะน�าและเข้าใจความต้องการ	และสื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้	มีความสามารถ
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการให้บริการของหน่วยงาน	ชื่อโครงการพัฒนาการให้บริการ	งานบริหาร
ทรัพยากรการเรียนรู้		จ�านวน	3	วัน		ภายนอกคณะฯ	จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/โครงการ		ปีงบประมาณ	2559
	 1.	โครงการห้องสมุดเพื่อสังคม	
	 2.	โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดและห้องฝึกทักษะทางคลินิก	ทั้งภายในประเทศ	และต่างประเทศ
	 3.	จัดท�า	VCD	บันทึกการเรียนการสอนด้วย	Simulation
	 4.	รับสมัครผู้ป่วยจ�าลอง
	 5.	ส�ารวจความพึงพอใจด้านการบริการของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
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หลักสูตร / Curricula 2554 2555 2556 2557 2558 รวม

1. หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลสำาหรับผู้สนใจในประเทศ (CEO) 2 2 1 1 1 7

2. หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (CIO) 1 1 1 1 1 5

3. หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น (BMP) 1 - - - - 1

4. หลักสูตรพัฒนาองค์กร (Corp.T) 1 1 - 2 2 6

5. หลักสูตรผู้บริหารการศึกษา (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (MCM) - - 1 - - 1

6. หลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (Int.T)* - - 1 1 2 4

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล	

ผลก�รดำ�เนินง�น

 1. ผลลัพธ์ด้�นก�รจัดหลักสูตรได้ดำาเนินการจัดหลักสูตรด้านการบริหารโรงพยาบาล ระหว่างปี พ.ศ. 
2554-2558 ให้กับผู้บริหารระดับสูงท้ังในภาครัฐและเอกชน  โดยเน้นกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล หรือธุรกิจบริการ
สุขภาพ ตลอดจนผู้บริหารสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ และการพยาบาล  ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดดำาเนินการ
อบรมเพิม่เพยีงปีละ 1 หลกัสตูร เป็นหลกัสูตรต่างๆ จำานวนมาก ตลอดท้ังปี แบ่งออกเป็น 6 หลักสูตร  ดงัตารางที ่1

ตารางที่ 1  หลักสูตรที่ได้ดำาเนินการ ตั้งแต่ ปี 2554 - 2558

*6 หลักสูตร Int. T ได้แก่
 การจัดอบรมร่วมกับโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (สปป.ลาว ค.ศ.2014-2018)  
ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำานวน 2 โครงการ
 1. หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล ระดับแขวง (Hospital administration program-provincial level 
24 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2557
 2. หลักสูตรการบริหารการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Medical education program I)                        
23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558
 การจัดอบรมร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 2 หลักสูตร  
 1. หลักสูตร Hospital management and administration ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากแอฟริกา
ตะวันออก  17 - 28 สิงหาคม 2558
 2. หลักสูตร Hospital administration provincial level ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  16 - 26 พฤศจิกายน 2558
 2. ผลลัพธ์ด้�นคว�มพึงพอใจหลักสูตรก�รบริห�รโรงพย�บ�ล พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มี
ต่อหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล อยู่ในระดับดี-ดีมาก ตั้งแต่ปี 2554-2558  ซึ่งเกณฑ์การประเมินของความพึง
พอใจหลักสูตรในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้  ในส่วนของความไม่พึงพอใจของ       
ผู้เข้าอบรม วัดจากจำานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการหัวข้อการบรรยาย และกระบวนการจัดอบรม   
ซึ่งจะนำาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการและการเรียนการสอนต่อไป  

                 ผลการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลในภาพรวม

2552 2553 2553 2554 2554 2555 2555 2556 2557
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 3.  ความนิยมของกลุ่มเป้าหมายต่อหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” และ “การบริหารระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์”  พบว่า ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า มีจำานวนผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปี 
พ.ศ. 2556 - 2558 (หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลรุ่น 42 - 44) มีผู้เข้าอบรมสมัครเกินกว่าจำานวนค่าเป้าหมาย 
50 คน/รุ่น  มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเกินกว่าที่รับได้ประมาณ 1 เท่าตัว และหลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์ รุ่น 4 - 6 มีผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้นจากเดิม จากจำานวนน้อยกว่า 20 คนต่อรุ่น เป็นรุ่นละ 30 คน เนื่องจาก
หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลได้มีการปรับพัฒนาหลักสูตรให้เทียบเท่ากับหลักสูตร Mini MBA จากสถาบันฯ 
ภายนอก ทำาให้ผู้เข้าอบรมเริ่มเชื่อถือในคุณภาพของการจัดหลักสูตร และเป็นที่ต้องการของลูกค้าภายนอกมากขึ้น

 จำานวนผู้สมัครเทียบกับจำานวนรับจริง หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล

จำานวนผู้สมัครเทียบกับจำานวนรับจริง หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์

2553 2558

 4. การจัดทำาหนังสือ Connect เป็นการริ่เริ่มโดย ศ.นพ.สมนึก ดำารงกิจชัยพร รองคณบดีฝ่ายโรงเรียน
การบริหารงานโรงพยาบาล เพื่อสื่อกลางการเชื่อมต่อผู้บริหารโรงพยาบาล จากรุ่นสู่รุ่น และคงจะเป็นการเชื่อมต่อ
ไปอย่างไม่สิน้สุด หากโรงเรียนการบรหิารโรงพยาบาลยงัคงเป็นสถาบนัแห่งการผลติผูบ้รหิารโรงพยาบาล ซ่ึงวัตถุประสงค์
ของการทำาหนังสือฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำาให้ความเชื่อมโยงกันเกิดความต่อเนื่องแต่ยังแฝงไปด้วยคุณค่าที่
อยากให้ท่านผูอ่้านทกุท่านได้รบัสาระความรู้รวมท้ังแนวคดิการบริหารไปพร้อมกบัหลกัสตูร ซึง่เร่ิมจัดทำาในหลักสูตร
การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 43 เป็นต้นมา
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กิจกรรมก�รศึกษ�ดูง�นต่�งประเทศ
 ในหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล กิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่
ทำาให้นักเรียนบริหาร ได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ของการเรียนรู้วิธีการบริหารโรงพยาบาล
ของโรงพยาบาลชั้นนำาของประเทศ และนำามาปรับใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ ดังนี้
 1. Union Hospital at Hong Kong
 2. Seoul National University Bundang Hospital at Seoul, Korea
 3. Asan Medical Center at Seoul, Korea
 4. Jutendo University Hospital, Japan
 5. Central Research Laboratory Hitachi, Ltd., Japan

แผนง�น/โครงก�ร ปีงบประม�ณ 2559
หลักสูตร Public Training
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 7 
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 45 
 3. หลักสูตรผู้บริหารการศึกษา (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ก�รจัดฝึกอบรมเฉพ�ะกลุ่ม (Corporate training)
 การให้บริการจัดอบรมเฉพาะกลุ ่มแก่สถาบันต่างๆ หรือหน่วยงานที่มีความจำาเป ็นท้ังภายใน
และภายนอกคณะฯ จำานวน  5  รุ่น

แผนพัฒน�ง�นในอน�คต
 1. สร้างสื่อการสอน เช่น การสร้างกรณีศึกษา (Case study) การจัดทำาหนังสือ Connect  และการจัดทำา
วิดีโอประกอบการสอนด้านการบริหารโรงพยาบาล 
 2. สร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ เช่น  
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์กรมหาชน)
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ฝ่ายวิศวกรรมบริการ

	 1.	ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	เป็นสถำนที่ศึกษำเรียนรู้	ดูงำน	ของบุคคลทั่วไป	นิสิต	นักศึกษำ	พยำบำล	องค์กร
ของภำครัฐและเอกชน	

ผลการด�าเนินงาน

	 2.	กำรอนุรักษ์พลังงำน	
	 	 2.1	ประกำศนโยบำยเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนของคณะฯ
	 	 2.2	อำคำรศูนย์กำรแพทย์สิริกิติ์	ได้รับรำงวัลอำคำรต้นแบบอนุรักษ์พลังงำน		8	กรกฎำคม	2558	จำก
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน	กระทรวงพลังงำน

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	แผนงำนด้ำนงบประมำณ
	 	 1.	 เครื่องปั๊มน�้ำอำคำรซักฟอก	1	เครื่อง	วงเงิน	259,000	บำท	
	 	 2.	 ชุดควบคุมคุณภำพน�้ำเสีย	ด้วยระบบคลอรีนไดออกไซด์	แสดงผลและส่ังงำนผ่ำนระบบ	
	 	 	 คอมพิวเตอร์	1	ชุด	วงเงิน	800,000	บำท
	 	 3.	 จ ้ำงปรับปรุงและขยำยเลขหมำยโทรศัพท ์ขนำดไม ่น ้อยกว ่ำ	500	เลขหมำย	1	งำน	
	 	 	 วงเงิน	4,280,000	บำท	
	 2.	แผนงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำน	
	 	 ได้รับงบประมำณ	12,800,000	บำท	จำกกรมพัฒนำพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำน	(พพ.)	
	 	 1.	 เปลี่ยนระบบเครื่องท�ำน�้ำเย็น	(CHILLER)	ขนำด	500	ตัน		1	เครื่อง
	 	 2.	 เปลี่ยนเครื่องก�ำเนิดไอน�้ำ	BOILER	ขนำด	400	แรงม้ำหม้อน�้ำ	1	เครื่อง
	 3.	แผนงำนด้ำนระบบมำตรฐำนคุณภำพ
	 	 1.	 ระบบคุณภำพ	ISO	14001	(ด้ำนสิ่งแวดล้อม)	
	 	 2.	 ระบบคุณภำพ	ISO	50001	(ด้ำนอนุรักษ์พลังงำน)

ส�ำนักงำนคณบดี
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ฝ่ายการคลัง

	 มกีำรบรหิำรกำรเงนิเชิงกลยทุธ์		ด�ำเนินกำรตำมข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัมหดิล		ว่ำด้วยกำรบรหิำรงบประมำณ
และกำรเงิน	พ.ศ.	2551		ตลอดจนประกำศที่เกี่ยวข้อง		เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรคลังที่เป็นเลิศ		มีกำร
ใช้ระบบสำรสนเทศ	กำรบริหำรบุคคล		ที่เล็งเห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมองค์กร		มีกำรพัฒนำระบบงำนกระบวนกำร
ตำมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่เป็นเลิศ	 	มีธรรมภิบำลที่ดีและบริหำรควำมเสี่ยงพร้อมตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะฯ	 อย่ำงสมดุล	 มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	 	 เพิ่มพูน
สมรรถนะหลัก	และสมรรถนะเฉพำะทำง		เพื่อเป็นหน่วยงำนสำยสนับสนุนที่แข็งแกร่ง	พร้อมเป็นก�ำลังส�ำคัญให้แก่
คณะฯ		มีผลกำรด�ำเนินกำรในปี	2558	ดังนี้			

ตัวชี้วัดทางการเงินที่ส�าคัญระยะสั้นของคณะฯ

ตัวชี้วัดระยะสั้น เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน

2555 2556 2557 2558

1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

(Current Ratio)
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 2.67 3.79 3.49 2.28

2. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้

(Average Collection Period)
60-90 วัน 49.56 76.94 70.86 60.84

3. อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อยอดรายได้

(Net Profit Margin)
5 – 10% 4.58 15.77 7.96 9.28

ตัวชี้วัดระยะยาว เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน

2555 2556 2557 2558

1. อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของทุนรวม

(Debt to Equity Ratio)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

0.3 0.23 0.13 0.13 0.19

2. ก�าไรสะสม (ล้านบาท)

(Accumulatedd Net Income)
เพิ่มขึ้นทุกปี 1,738 4,136 5,331 6,677

3. มูลค่าของสินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

(Total Assets)
เพิ่มขึ้นทุกปี 13,599 15,871 17,412 19,881

เงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2558 จำาแนกตามพันธกิจ

พันธกิจ จำานวนเงิน (บาท)

การศึกษา 29,402,825.00

การวิจัย 78,326,766.27

การรักษาพยาบาล 10,650,083,841.64

การบริการวิชาการ 377,817,226.05
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559

	 คณะฯ	สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นทุกปี	เมื่อเทียบระหว่ำงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแล้ว	พบว่ำ	มีรำยได้สูงกว่ำ
ค่ำใช้จ่ำย	 โดยมีผลลัพธ์ของตัวชี้วัดระยะสั้นเพื่อแสดงถึงสภำพคล่องในกำรบริหำรงำน	 และผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ระยะยำวที่แสดงถึงควำมมั่นคงของสถำนะทำงกำรเงินของคณะฯ	 สำมำรถน�ำเงินรำยได้มำใช้ในกำรพัฒนำคณะฯ	
ทั้งด้ำนกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่	พัฒนำบุคลำกร	ซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์	วัสดุครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์	ฯลฯ

แผนพัฒนาบุคลากร (People development plan) 
•	 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศของ	 	
	 ทางมหาวิทยาลัย	และคณะฯ	ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง
•	 พัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งควบคู่กับการผลักดันให้มีระบบพี่เลี้ยงในแต่ละหน่วยงานย่อย			
	 เพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการใน	3-5	ปีข้างหน้า
•	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหัวหน้าให้เป็นผู้น�าอย่างมืออาชีพ
•	 เพิ่มทักษะการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงส�าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง
•	 เพิ่มทักษะด้านสารสนเทศเพื่อน�ามาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี/การเงิน 

แผนพัฒนากระบวนการการท�างาน (Process development plan)
•	 จัดท�ำคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน	(Work	instruction)
•	 พัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนในแนว	Kaizen	และ	Lean	เพื่อลดขั้นตอนกำรท�ำงำน	เพิ่ม	 	
	 ประสิทธิภำพ	ประสิทธิผลของผลลัพธ์ให้ดีขึ้น
•	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรท�ำงำนตำมเกณฑ์	TQA/EdPEx	โดยใช้หลัก		 	
	 PDCA	ในทุกขั้นตอนของกำรท�ำงำน
•	 พัฒนำกำรวิเครำะห์ต้นทุนเชิงบริหำรแยกตำมพันธกิจ	ให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	ตอบสนอง	 	
	 นโยบำยของคณะฯ
•	 พัฒนำกระบวนกำรสอบทำนกำรกระทบยอดข้อมูลทำงกำรบัญชีให้ครบถ้วนมำกขึ้น
•	 โครงกำร	Happy	Workplace	ด้วยกิจกรรม	5	ส.
•	 แผนงำนพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยใน
•	 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรท�ำงำนของฝ่ำยกำรคลัง
	 -	 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนด้ำนกำรเบิกจ่ำยให้ถูกต้อง	รวดเร็ว	(SCD	:	Speed	
	 	 and	Compliance	Disbursement	Project)
	 -	 โครงกำรพัฒนำระบบกำรเก็บเงินค่ำรักษำพยำบำลด้วยนวัตกรรมและภำพลักษณ์	 	
	 	 ใหม่	(To	change	billing	service	by	innovation	and	new	images)
	 -	 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเงินรำยได้ของส่วนงำน
	 -	 โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมหนี้ค่ำรักษำพยำบำล
	 -	 โครงกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยใน
	 -	 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรสอบทำนกำรกระทบยอดข้อมูลทำงกำรบัญชีให้ครบถ้วน	
	 	 มำกขึ้น

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS Development Plan)

•	 พฒันำเวบ็ไซต์ภำยใน	(Intranet	Site)	ของฝ่ำยกำรคลงั	เพ่ือใช้เป็นสือ่กลำงในกำรแชร์ข้อมลู
•	 พัฒนำรำยงำนทำงกำรเงินจำกระบบ	BI	ให้เพิ่มขึ้น
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ฝ่ายการพัสดุ

	 ได้ด�ำเนินกำรจัดหำพัสดุตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดลว่ำด้วยกำรพัสดุ	 พ.ศ.	 2551	 และระเบียบอื่นๆ				
ที่เกี่ยวข้อง	ด้วยกำรจัดหำในระบบ	Central	procurement		ก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน	

การจัดหาครุภัณฑ์

ตำรำงที่	1		ปริมำณกำรจัดหำครุภัณฑ์	ปีงบประมำณ	2554	-	2558

ปีงบประมาณ ปริมาณการจัดหาครุภัณฑ์

จ�านวนรายการ มูลค่าการจัดหา (บาท)

2558 1,918 2,147,549,384.13

2557 3,526 1,676,867,369.39

2556 2,148 1,389,551,244.17

2555 1,698 2,878,627,879.77

2554 762 813,134,641.04

รวม 10,232 8,905,730,518.50

การตรวจสอบและจัดท�าสัญญา
	 ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรกำรจัดหำตรวจสอบรำยงำนผลขั้นสุดท้ำยด้วยวิธีประกวดรำคำ																				
วิธีคัดเลือก	วิธีพิเศษ		วิธี	e-auction	ท�ำสัญญำ	และ	ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิก-จ่ำย	ในระบบ	Central	procure-
ment	ก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน	

กิจกรรม
ร้อยละที่ปฏิบัติงานได้ตามตัวชี้วัด

2556 2557 2558

ตรวจสอบ	PR	

-	วิธีประกวดรำคำ	วิธีคัดเลือก	

		วิธีพิเศษ		วิธี	e-auction

96 99 98

ตรวจสอบรำยงำนผลขั้นสุดท้ำย

	-	วิธีประกวดรำคำ	วิธีคัดเลือก	วิธีพิเศษ 
			วิธี	e-auction

91 97 91

ท�ำสัญญำ	 89 92 94

ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิก-จ่ำย 99 99 93

ตำรำงที่	2	ร้อยละกำรตรวจสอบเอกสำรรำยงำนผลขั้นสุดท้ำย	กำรจัดหำด้วยวิธีประกวดรำคำ	
วิธีคัดเลือก		วิธีพิเศษ		วิธี	e-auction	ท�ำสัญญำ	และเอกสำรกำรเบิก-จ่ำย	ที่ปฏิบัติได้ตำมตัวชี้วัด
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โครงการพัสดุ Charity 		คณะฯ	สำมำรถประหยัดงบประมำณจัดหำ	โดยกำรหมุนเวียนใช้พัสดุระหว่ำงหน่วยงำน
ได้เพิ่มขึ้นทุกปี

ปีงบประมาณ จ�านวนเงิน(บาท)

2555 20,820,030.63

2556 29,122,559.56

2557 32,784,096.00

2558 20,513,223.84

รวม 103,239,910.03

การพัฒนาคุณภาพงาน
	 ได้มีกำรระดมสมองในทีมงำนเพื่อรับทรำบปัญหำ	 พร้อมเสนอแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ							
โดยทีผ่่ำนมำทีก่ำรปรบัปรงุกระบวนกำรปฏบิติังำนอย่ำงต่อเนือ่ง	 และได้น�ำเสนอผลงำนในงำนมหกรรมคณุภำพงำน	
(Quality	conference)	ของคณะฯ

ปีงบประมาณ จ�านวน เรื่อง ชื่อเรื่อง รางวัล

2558 3 •	 โครงกำร	Speed	contract	II

•	 จำกพัสดุ	Charity	สู่ห้องสมุด
รำมำธิบดีเพื่อสังคม

•	 Zero	space	to	Zero	stock

•		เสนอโปสเตอร์

•		เสนอโปสเตอร์

•		เสนอโปสเตอร์

2557 2 •	 วัสดุ	Express

•	 D2D	(Delivery	to	Daily)

•		ชนะ	Vote	โปสเตอร์

•		เสนอโปสเตอร์

2556 3 •	 บุรุษไปรษณีย์พัสดุ

•	 กำรเรียกดูสัญญำในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

•	 โครงกำร	Speed	contract	

•		ระดับดี

•		เสนอโปสเตอร์

•		เสนอโปสเตอร์

2555 1 โครงกำร	Rama	QR	code รำงวัล	Dean’s	Innovation

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 น�ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสินทรัพย์	 (Application	 asset	 care)	 	 พัฒนำระบบติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุกำรจัดท�ำ	เว็บไซต์		เพื่อกำรสืบค้น		ติดตำมหลักประกัน	เพื่อควำมสะดวกของลูกค้ำ
และผู้รับบริกำร
	 2.	 จัดหำแบบรวมศูนย์	Central	procurement		ให้ครบทุกหน่วยงำน
	 3.	 จัดตั้งโครงสร้ำงงำนพัสดุส�ำหรับสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์
	 4.	 กำรท�ำให้ฝ่ำยกำรพัสดุเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
	 5.	 พัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ

ตำรำงที่		3		กำรประหยัดงบประมำณจัดหำ	โดยกำรหมุนเวียนใช้พัสดุระหว่ำงหน่วยงำน
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 คณะฯ	 เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้เกิดควำมทันสมัยและเอื้อให้	
ผู ้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรในรูปแบบต่ำงๆ	 ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว	 โดยน�ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำใช้	รวมไปถึงกำรสรรหำบุคลำกรเชิงรุก		เพื่อให้คณะฯ	สำมำรถด�ำเนินงำนภำยใต้กำรบริหำรอัตรำ
ก�ำลังที่เหมำะสม	ดังนี้
	 1.	โครงกำรพัฒนำโปรแกรมสมัครงำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Recruitment)	 เป็นกำรน�ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ	มำพัฒนำและประยุกต์ใช้ในกำรสรรหำบุคลำกร	เพื่อลดขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำรและช่วยให้
ผู ้สมัครงำนสำมำรถเข้ำถึงและสมัครงำนได้รวดเร็ว	 บันทึกและดึงข้อมูลผู้สมัครมำใช้ได้ง ่ำยและช่วยลด			
กำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน	เช่น	ใบสมัคร	เป็นต้น	โดยได้เปิดใช้ระบบตั้งแต่	1	สิงหำคม	2557	ซึ่งมีผู้สมัครงำน
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Recruitment)	1,075	คน	(ณ	30	กันยำยน	2558)

รูปภำพที่	1	ตัวอย่ำงหน้ำจอโปรแกรมสมัครงำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Recruitment)

	 2.	โครงกำรส�ำรวจควำมอยู่ดีมีสุขและควำมผูกพันของบุคลำกรด้วย	 Emo-meter	 ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจ
ควำมอยู่ดีมีสุขและควำมผูกพันของบุคลำกรด้วยแบบวินิจฉัยองค์กร(Emo-meter)	 ร่วมกับสถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล	 (สรพ.)	 เป็นครั้งแรกในช่วงเดือนมีนำคม	 -	 พฤษภำคม	 2558	 	 และสรุปผลกำรส�ำรวจฯ	 (จำก
แบบสอบถำม	 4,003	 ชุด)	 ออกเป็น	 3	 ด้ำน	 คือ	 ด้ำนควำมอยู่ดีมีสุข	 (Well-being)	 รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง								
(Belonging)	 และอยำกทุ่มเทกำยใจให้กับองค์กรอย่ำงเต็มที่	 (Doing	 the	 best)	 ซึ่งผลในภำพรวมของคณะฯ	
บุคลำกรร้อยละ	78.97	มีควำมผูกพันอยู่ในระดับสูง	และคณะฯ	จะน�ำผลกำรส�ำรวจมำพัฒนำและปรับปรุงงำนใน
ด้ำนต่ำงๆ	ในปี	2559	ต่อไป

รูปภำพที่	2	กิจกรรมโครงกำรส�ำรวจควำมอยู่ดีมีสุขและควำมผูกพันของบุคลำกรด้วย	Emo-meter

	 3.	โครงกำรรำมำธิบดีพัฒนำประเทศไทย		คณะฯ	มุ่งเน้นผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย์	และน�ำองค์ควำมรู้
ไปใช้ในกำรดูแลสุขภำพประชำชน	 ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบและท�ำประโยชน์เพื่อสังคม	 ซึ่งสอดคล้อง
กับควำมสุขของคนท�ำงำนใน	 9	 มิติ	 (Happinometer)	 ในด้ำนสังคมดี	 (Happy	 Society)	 คณะฯ	 จึงได้จัด																		
โครงกำรฯ	 โดยมีกิจกรรมพัฒนำโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน	 กิจกรรมพัฒนำนักเรียน	 และกิจกรรมพัฒนำ
สุขภำพครอบครัวของนักเรียน	 	ตลอดจนมอบสิ่งของจ�ำเป็นแก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนในแต่ละพื้นที่	 รวม	
6	แห่ง	ในระหว่ำงตุลำคม	2557	-	กันยำยน	2558		โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ	157	คน
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559

รูปภำพที่	3		ตัวอย่ำงกิจกรรมโครงกำรรำมำธิบดีพัฒนำประเทศไทย

	 4.	ระบบบริกำรด้ำนข้อมูลบุคลำกร	 (HR	 i	 services)	 	 ได้พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรให้สมบูรณ์						
เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและสำมำรถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเอง			
ผ่ำนระบบ	Intranet	ซึ่งเดิมระบบบริกำรด้ำนข้อมูลบุคลำกร	(HR	i	services)		มี	4	ด้ำน	คือ	i	Profile	(ตรวจสอบ
ประวัติส่วนตัว/กำรศึกษำ/ครอบครัว)	 	 iPay	 (ตรวจสอบสลิปเงินเดือน/ค่ำ	 DF	 และหัตถกำรรวมถึงหนังสือ
รับรองหักภำษีฯ)	 iPoint	 (ตรวจสอบข้อมูลกำรใช้สวัสดิกำรต่ำงๆ)	 iAbsence	 (ตรวจสอบข้อมูลกำรลำ-มำสำย)		
และปีงบประมำณ	2558	ได้มีกำรเพิ่มกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลบุคลำกรอีก	2	ด้ำน	คือ	iCheckup	(ตรวจสอบข้อมูล
กำรนัดหมำยตรวจสุขภำพประจ�ำปี)	และ	iTimeStamp	(ตรวจสอบเวลำกำรเข้ำ-ออกงำน)

รูปภำพที่	4	ตัวอย่ำงหน้ำจอระบบบริกำรด้ำนข้อมูลบุคลำกร	(HR	i	services)

	 โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี	2556	-2560	จ�ำนวน	3	โครงกำร		
คือ	โครงกำรสร้ำงผู้จัดกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศ	(ที่เป็นบุคลำกรสำยสนับสนุน)	ตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล	(Individu-
al	development	plan)	โครงกำรสร้ำงอำจำรย์แพทย์ต้นแบบ	(Role	model)	ตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล	(Indi-
vidual	 development	 plan)	 และโครงกำรกำรก้ำวหน้ำในต�ำแหน่งของบุคลำกรสำยสนับสนุน	 ตำมแผนพัฒนำ
รำยบุคคล	(Individual	development	plan)	
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ฝ่ายสารสนเทศ

1.	 ผ่ำนกำรรับรองกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
คุณภำพ	 ตำมมำตรฐำนสำกล	 CMMI				
(Capability	maturity	model	 integra-
tion)	version	1.3	Level	3	จำกตัวแทน
บริษัท	GPI

ผลการด�าเนินงาน

2.	ผ่ำนกำรรับรองกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ	ตำมมำตรฐำนสำกล	
ISO	2000-1:2011

3.	เปิดตัวแอพพลิเคชั่น	RAMA	Appointment	ร่วมกับ	EGA	เพื่อ
อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู ้ใช้บริกำรและประชำชน	ในกำรนัด
หมำยและขอเลื่อนนัดตรวจ	 ผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่	 เป็น
โครงกำรน�ำร่องโรงพยำบำลแห่งแรก

	 4.	Migration	ระบบฐำนข้อมูลหลักของงำนบริกำรผู้ป่วย	(Oracle	database)	และระบบ	SAP	ERP	โดย
ปรับเปลี่ยนทั้งที่เป็น	Hardware	และ	Software	version	ไปเป็นของใหม่ล่ำสุด	ณ	วันด�ำเนินกำร	ส่งผลให้ระบบ
โดยรวมของคณะฯ	ท�ำงำนได้เร็วขึ้น
	 5.	 Implement	 ระบบ	 VDI	 (Virtual	 desktop	 infrastructure)	 อย่ำงเป็นทำงกำรทั้งคณะฯ	 ทั้งที่เป็น	
Local	area	และ	VPN	(อยู่นอกคณะฯ)	ผู้ใช้งำนที่เป็นบุคลำกรคณะฯ	และมีสิทธิ์ใช้ระบบบริกำรผู้ป่วย	สำมำรถใช้	
Tablet	หรือ	Smart	phone	เชื่อมต่อเข้ำระบบเครือข่ำยคณะฯ	ใช้ระบบ	HIS	เสมือนนั่งหน้ำเครื่องตำม	OPD	มี
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ	VDI	ให้สนับสนุนกำรใช้งำนผ่ำน	Browser	ที่ใช้	HTML5	ที่เรียกว่ำ	VMware	Blast	
ได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเสริม
	 6.	 พัฒนำเครื่องมือ	 เพื่อสนับสนุนและใช้ในกำรฝึกอบรมบุคลำกรของคณะฯ	 	 โดยกำรประยุกต์ใช้	 VDI	
แทน	 Remote	 desktop	 ท�ำให้กำรอบรมรำบรื่นขึ้น	 ระบบไม่ล่มจำกเหตุรุมใช้	 Remote	 desktop	 เพียงเครื่อง
เดียว		นอกจำกนี้ยังพัฒนำโปรแกรมรับลงทะเบียน	Online	ส�ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกรุ่น	
	 7.	พัฒนำระบบ	IT	Request	เป็นระบบขออุปกรณ์ไอที	แบบ	online	ใช้แทนกำรท�ำบันทึกข้อควำมแบบ
ดั้งเดิมที่เป็นกระดำษ	
	 8.	เปิดบริกำรให้ใช้	Internet	ผ่ำน	RAMA-WIFI	เป็นครั้งแรก	ด้วยวิธีลงทะเบียน	MAC	Address	โดยใช้	
Internet	account	ของมหำวิทยำลัยมหิดล	แก่บุคลำกรคณะฯ	
	 9.	 Project	 EMAM	 ปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรยำผู้ป่วยใน	 เพื่อลดควำมคลำดเคลื่อนในกำรบริหำรยำ
แก่ผู้ป่วยและเป็น	Project	แรกในกำรทดลองใช้	application	ผ่ำน	mobile	device
	 10.	ระบบ	Call	center	รับแจ้งปัญหำไอทีของคณะฯ	แบบ	one	stop	service	
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	 11.	พัฒนำระบบธุรกิจอัจฉริยะ	(Business	intelligence:	BI)	โดยดึงกลุ่มผู้ใช้ทุกฝ่ำยงำนของคณะฯ	เข้ำ
มำมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดแรงผลักดันกำรใช้ระบบทั้งองค์กร	มีกำรพัฒนำรำยงำนเพิ่มขึ้นจำกเดิมอย่ำงต่อเนื่อง	มีกำร
อบรมเพื่อสร้ำงนักวิเครำะห์ข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ	 เพื่อขับเคลื่อนให้มีกำรใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร
	 12.	ตั้งทีมวิเครำะห์ข้อมูลทำงสุขภำพ	(Health	analytic)	โดยน�ำระบบธุรกิจอัจฉริยะที่มี	มำต่อยอดทำง
ธุรกิจและกำรรักษำพยำบำล	 เพื่อให้เป็น	 Clinical	 intelligence	 ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสุขภำพเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ป่วย	
	 13.	โครงกำร	Electronic	data	interchange	พัฒนำ	Web	portal	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงโรงพยำบำลและซัพพลำยเออร์	 (EDI)	 	 ร่วมกับทำง	 Loghealth	 มหำวิทยำลัยมหิดล		
รพ.ศิริรำช	และ	Supplier
	 14.	 โครงกำรพัฒนำระบบนับสต็อกสินค้ำประเภทของยำ	 ในคลังสินค้ำหลักและคลังสินค้ำย่อยของฝ่ำย
เภสัชกรรม	โดยใช้ระบบ	Barcode	เป็นเครื่องมือในกำรเช็คสต็อกสินค้ำของแต่ละคลังสินค้ำ
	 15.	 โครงกำรพัฒนำระบบ	 One	 stop	 service	 (ส�ำนักงำนวิจัยและนวัตกรรม)	 ด้ำนกำรศึกษำและวิจัย	
โดยมีระบบกำรออกแบบ	Flow	ระบบส่วนต่ำง	ๆ	ของระบบ
 
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	Zero	down	time,	Advance	HA	accreditation	
	 2.	เตรียมกำรวำงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปิดสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์
	 3.	พัฒนำ	Project	ทำงกำรแพทย์ที่สำมำรถใช้	Technology	mobile	application	เข้ำมำช่วย	support	
	 	 กำรท�ำงำน	และพัฒนำระบบ	HIS	เพื่อรองรับกำรบริกำรสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์
	 4.	พัฒนำระบบกำรขอข้อมูลผ่ำนทำง	Intranet	เพื่อลดระยะเวลำ	และกระบวนกำรเดินเอกสำร
	 5.	พัฒนำต่อยอดคลังข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นเหมืองข้อมูล	(Data	mining)	เพื่อให้เกิดกำรวิเครำะห์ชุดข้อมูล
	 	 ที่มี	ให้สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์และเป็น	Clinical	intelligence	
	 6.	ส่งเสริมให้เกิดกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงท�ำนำย	(Predictive	analysis)	
	 7.	โครงกำร	Archive	data	ในระบบ	SAP	
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งานกฎหมาย
	 งำนกฎหมำย	 ”เป็นหน่วยงำนสนับสนุนงำนด้ำนกฎหมำยของคณะฯ	 ให้เกิดควำมถูกต้องบนพื้นฐำน
คณุธรรมและหลกัธรรมำภิบำล”	 โดยมพัีนธกิจด้ำนกำรด�ำเนนิกำรทำงวนิยักบับุคลำกรของคณะฯ	 รวมถึงจรรยำบรรณ		
ด�ำเนินกำรเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของบุคลำกรคณะฯ	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกระท�ำละเมิดของบุคลำกรคณะฯ	
ด�ำเนินคดีปกครอง	คดีแพ่ง	คดีอำญำ	และคดีอื่นๆ	และบังคับคดี			กำรร่ำง	ตรวจสอบ	จัดท�ำ	และพิจำรณำเสนอ
ควำมเห็นเกี่ยวกับสัญญำและข้อตกลงต่ำงๆ		ยกร่ำง	ตรวจ	แก้ไข	ข้อบังคับ	ประกำศต่ำงๆ	ของคณะฯ		วิเครำะห์	
วิจัย	 และพัฒนำปรับปรุงข้อบังคับ	 ประกำศ	 ของคณะฯ	 รวมถึงงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนกฎหมำยให้กับหน่วยงำน
ต่ำงๆ	ของคณะฯ		โดยมีค่ำนิยมของงำนกฎหมำย	คือ	“ถูกต้อง	ยุติธรรม	น�ำศรัทธำ		พึ่งพำได้”

ผลการด�าเนินงาน
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ผลการด ำาเนินงาน

ปีงบประมาณ	2557	- 2558

ป2ี557 ป2ี558

	 1.	กำรจัดโครงกำรฝึกอบรม	
									 “โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง“กำรด�ำเนินกำรกรณีเจ้ำหน้ำที่ขำดงำน”	 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ในเรือ่งดงักล่ำวโดยถกูต้องตำมข้อบงัคบั/ระเบยีบ/ประกำศของมหำวทิยำลยัฯ	 รวมถงึเป็นกำรลดขัน้ตอนและควำม
ผดิพลำดที่อำจเกิดขึ้นได้	และเพิ่มพูนควำมรู้	ทักษะในกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ			
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	 2.	กำรศึกษำดูงำน
									 ต้อนรับกำรศึกษำดูงำนด้ำนกฎหมำย	จำกมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์	จังหวัดนครศรีธรรมรำช			

		 3.	กำรพัฒนำบุคลำกร
										 ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ	เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ให้สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้มำ
ปรับใช้กับกำรท�ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะฯ	และหน่วยงำนด้ำนกฎหมำย	 	
	 	 1.	อบรมโครงกำรให้ควำมรู้	ปลุกจิตส�ำนึกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับเครือข่ำยภำค
รัฐต่อต้ำน	กำรทุจริต	ภำยใต้โครงกำร”ข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต”
	 	 2.	 อบรมหลักสูตร	“หลักปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับพัสดุ”
	 	 3.		อบรมโครงกำร		“เผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยในด้ำนกำรด�ำเนินคดีทำงแพ่ง”
	 	 4.		สัมมนำ”โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล”
	 	 5.	 สัมมนำ	เรื่อง	“กำรพัฒนำเครือข่ำยส่งเสริมจิตส�ำนึกด้ำนคุณธรรมจริยธรรม”
	 	 6.		ประชุม”โครงกำรให้ควำมรู้และพัฒนำบุคลำกรในกำรจัดท�ำข้อตกลงควำมร่วมมือ”
	 	 7.		ฟังกำรอภิปรำยวิชำกำร	เรื่อง	“กฎหมำยที่แพทย์และทีมกำรแพทย์ควรรู้”	รุ่นที่	4
	 	 8.	 ศึกษำดูงำนหลักสูตรกฎหมำยปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครองด้ำนธุรกำรอบรมหลักสูตร					
“กำรจัดท�ำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์	(e-Form)	รุ่นที่	10	และ	รุ่นที่	11”

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
		 1.	 โครงกำร	 “กำรพัฒนำพฤติกรรมกำรท�ำงำนร่วมกนัเพือ่รองรบักำรเปลีย่นแปลง”	 เพือ่เสรมิสร้ำงพฤติกรรม
กำรมีวินัยในกำรท�ำงำนและกำรอยู่ร่วมกัน	เพื่อรองรับสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นภำยในองค์กร	ป้องกัน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บั่นทอนควำมส�ำเร็จของงำน	รวมทั้งกำรเป็นต้นแบบที่ดี	ให้กับหน่วยงำนอื่น
	 2.	 โครงกำร	“เสรมิสร้ำง	เข้ำใจ	กำรด�ำเนนิกำรทำงวนิยัในหน่วยงำน”		จดัอบรมเชงิปฏบัิตกิำร	ให้แก่หัวหน้ำ
หน่วยงำนและผูป้ฏิบัตงิำนจำกภำควชิำ/หน่วยงำนภำยในคณะฯ	 เพือ่ให้กำรปฏิบตังิำนเป็นไปในทศิทำงเดยีวกัน	 และ
ปฏิบัติถูกต้องตำมข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกำศของมหำวิทยำลัยฯ	 รวมถึงเป็นกำรลดขั้นตอนกำรท�ำงำนที่ผิดพลำด
ที่อำจเกิดขึ้นได้	เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้	และทักษะกำรปฏิบัติงำน
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งานสื่อสารองค์กร

	 1.	 กำรประชุมนำนำชำติรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล	 (Prince	
Mahidol	 award	 conference)	 ประจ�ำปีพ.ศ.	 2558	 โดยมีหัวข้อ	
“Global	 health	 post	 2015	 accelerating	 equity”	 (สุขภำพโลก
หลังปี	2015		เร่งรัดสู่ควำมเป็นธรรมด้ำนสุขภำพ)		29	มกรำคม	2558	
ณ	 ห้องบำงกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 เซ็นทำรำแกรนด์	 เซ็นทรัลเวิลด์		
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักเพื่อสรรเสริญพระเกียรติคุณของสมเด็จ
พระมหิตลำธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมรำชชนก	 ทั้งต่อวงกำร
แพทย์และสำธำรณะชน	

ผลการด�าเนินงาน

	 2.	กำรประชุมวิชำกำรเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 ในโอกำส
ฉลองพระชนมำยุ	5	รอบ	2	เมษำยน	2558	“กำรประชุมวิชำกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์สำมสถำบัน	พ.ศ.	2558:	
จุฬำฯ-รำมำฯ-ศิริรำช”	Joint	conference	in	medical	sciences	2015	(JCMS	2015)	โดยได้เป็นตัวแทนคณะฯ	
ในกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์	 ทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ	 รวมทั้งกำรจัดแถลงข่ำวกำรออกแบบสื่อ
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์	 และประสำนงำนเพื่อเตรียมกำรรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี
องค์ประธำนในกำรประชุมฯ

 

Electronic	poster	screen Digital	billboard
 

	 3.	งำนหนึ่งน�้ำใจล้ำนค�ำขอบคุณ	ประจ�ำปี	2558	(ครั้งที่	8)	คณะฯ	โดยงำนสื่อสำรองค์กรและหน่วยงำน
ต่ำงๆ	 ร่วมกันจัดงำนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนกำรก่อสร้ำงสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร	์
และอำคำรเรียนรู้ส�ำหรับกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำแพทย์	นักศึกษำพยำบำล	แพทย์ประจ�ำบ้ำน	และนักศึกษำ
วิทยำศำสตร์บัณฑิตสำขำควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย	จัดขึ้น	30	พฤษภำคม	2558	เวลำ	21.40	น.	ถึงเวลำ	
23.40	น.	สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	Family
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	 5.	 โครงกำร	 Rama	 Idol	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและ
เยำวชนและคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องสุขภำพและพร้อมแบ่งปันให้กับ
คนในสังคมรอบข้ำงของตนเอง	 ภำยใต้หัวข้อ	 “คิดนอกกรอบ	
รับผิดชอบสังคม”	 กับคอนเซ็ปต์	 5	 ค�ำถำม	 3	 แนวคิด	 โดยให้					
ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรน�ำเสนอโครงกำรเพือ่เข้ำประกวดชงิรำงวัล	 และ
มีโอกำสเข้ำร่วมทัศนศึกษำในคณะฯ

	 4.	 งำนคณบดีพบชำวรำมำ	 มอบหมำยให้ด�ำเนินกำรจัดงำน	 เพื่อให้คณบดีและคณะผู้บริหำรคณะฯ									
ได้แจ้งข่ำวสำรส�ำคัญและตอบข้อสงสัย	และรับฟังควำมคิดเห็นจำกบุคลำกร

 

 

	 6.	 โครงกำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรรับข่ำวสำรและควำมพึงพอใจต่อสื่อประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร	ปีที่	2	
เพื่อส�ำรวจพฤติกรรม	 ทัศนคติ	 และควำมพึงพอใจ	 ที่มีต่อกำรรับข่ำวสำรผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กรขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง	ผ่ำนแบบเอกสำรแบบส�ำรวจ	ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยเป็นบุคลำกรภำยในคณะฯ
	 7. 	 	โครงกำรควำมร่วมมือสหพันธ์เว็บไซต์รำมำธิบดี	 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
มหำวิทยำลัยมหิดลได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในกำรพัฒนำเว็บไซต์ในแต่ละหน่วยงำน	เพื่อ
ให้บุคลำกรจำกหน่วยงำนต่ำงๆสำมำรถน�ำข้อมูลควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปจัดท�ำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงำนของ
ตนเอง	 ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	 และเป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือและสำนสัมพันธ์	 ในกำรพัฒนำเว็บไซต์
อย่ำงยั่งยืน
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	 8.	 โครงกำร	 Rama	 green	 campus	 ปีที่	 2	 	 ด้วยกำรกระตุ้น		
บุคลำกรให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ ้มค่ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	เป็นส่วนหนึ่งในกำรส่งเสริมให้สร้ำงจิตส�ำนึกในกำรรักษำสิ่ง
แวดล้อมและลดกำรใช้พลังงำนให้กับคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี	ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำได้มีโครงกำร	Rama	green	campus	และได้รับ
ควำมร่วมมือจำกทุกส่วนงำนเป็นอย่ำงดี	 เพื่อมุ่งสร้ำงควำมส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมและกำรมีจิตอำสำมุ ่งบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม	 กำรรู้จัก
ประหยัดทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่อง	 งำนสื่อสำรองค์กรจึงได้จัด
ท�ำโครงกำร	 Green	 campus	 ด้วยแนวคิด	 6	 things	 think	 Green	 /	 6	
ควำมคิดเพื่อชีวิตสีเขียว

	 9.	 นิตยสำร	 @Rama	 เพื่อน�ำเสนอข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์แก่ผู ้อ่ำน	 ได้แก่	 ผู ้ป่วย	 ประชำชนทั่วไปและ
บุคลำกร	 ประกอบด้วยข้อมูลโรคภัย	 สุขภำพน่ำรู้	 งำนวิจัย	
ภำพข่ำวผลงำนต่ำงๆ	 ของคณะฯ	 บทควำมที่ถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ผ่ำนมุมมองของบุคลำกรรำมำธิบดี	เป็นต้น	ผลิต
ขึ้นใน	2	รูปแบบ	คือ	ฉบับออนไลน์	(E-magazine	ทำงเว็บไซต์
ของคณะฯ)	และฉบับรูปเล่มพิมพ์

	 10.	ด�ำเนินกำรจัดท�ำปฏิทินประจ�ำปีขึ้นติดต่อกันเป็นเวลำ	5	ปี
แล้ว	 โดยในปี	 2558	 ที่ผ่ำนมำ	 ได้ด�ำเนินกำรเป็นกำรวำงแผนในกำรจัด
ท�ำปฏิทินขึ้นโดยมีหัวข้อ	 “ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภำพดี”	 ไปกับ
นโยบำย	 3	 อ.	 คือ	 อำหำร	 ออกก�ำลังกำย	 อำรมณ์ดี	 เพื่อส่งเสริมให้
บุคลำกรรำมำธิบดีหันมำใส่ใจและดูแลสุขภำพมำกขึ้น

	 11.	งำนมติชน	Healthcare	2558	เป็นโครงกำรเสริมควำมรู้	สร้ำงสุขภำพสู่ประชำชน	ในกำรบริกำรตรวจ
โรคเบื้องต้น	 ให้ควำมรู้และให้ค�ำปรึกษำด้ำนสำธำรณสุขแก่ประชำชน	สะท้อนถึงศักยภำพทำงด้ำนกำรแพทย์	กำร
ตรวจรักษำ	เครื่องมือและเทคโนโลยีทำงกำรรักษำที่ทันสมัยของคณะฯ	รวมทั้งบุคลำกรในสำขำวิชำต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะ
เป็นแพทย์	 พยำบำล	 ผู้เชี่ยวชำญสำขำต่ำงๆ	 และเจ้ำหน้ำที่	 ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให ้กับคณะฯ	
ในระยะยำวแสดงถึงศักยภำพกำรรักษำและกำรบริกำรที่ดี เยี่ยม	 ผ ่ำนกิจกรรมตรวจร่ำงกำย	 ภำยใต้
แนวคิด“สู้มะเร็งคนเมือง”	
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	 12.	งำน	Health	cuisine	&	Beauty	festival	เข้ำร่วม
กิจกรรมกับ	บริษัท	อมรินทร์	พริ้นติ้ง	จ�ำกัด	 (มหำชน)	ในกำรจัด
งำน	Health	cuisine	&	Beauty	festival	1	–	5	กรกฎำคม	2558	
ณ	ศนูย์กำรประชมุแห่งชำตสิริกิติิ	์เพือ่มุง่เน้นให้คนไทยใส่ใจในสขุภำพ
ของตนเอง	พร้อมทัง้มคีวำมรูด้้ำนกำรดแูลสขุภำพอย่ำงถูกต้อง	ด้วย
กิจกรรมที่ให้กำรดูแลรักษำและป้องกันจำกทีมแพทย์ผู้เช่ียวชำญ
เฉพำะทำง	อกีทัง้ยงัเป็นกำรประชำสัมพนัธ์ช่องทำงกำรรบัชมสถำนี
โทรทัศน์รำมำแชนแนล	ให้เป็นที่รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำยอีกด้วย

 

	 13.	 โครงกำรรำมำแชนแนลสัญจร	(Rama	channel	on	
tour)	 จดัข้ึนเพือ่มุง่ประชำสมัพันธ์ควำมก้ำวหน้ำของสถำนโีทรทศัน์
รำมำแชนแนล	ในรูปแบบของกำรท�ำกิจกรรมร่วมกับสังคม	หน่วย
งำนภำครฐัและภำคเอกชนต่ำงๆ	 เพือ่สร้ำงกำรรับรูแ้ละควำมเชื่อม
โยงสู่คนในสังคมมำกขึ้น

	 14.	 จัดงำนแถลงข่ำว	 เป็นกำรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	
ตรงประเด็นแก่สื่อมวลชน	5	เรื่อง

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	ประชำสัมพันธ์ภำยในคณะฯ
	 	 1.1	 จัดท�ำแบบส�ำรวจพฤติกรรมกำรรับข่ำวสำรและควำมพึงพอใจต่อสื่อประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร	
เพื่อส�ำรวจพฤติกรรมกำรรับรู้ข่ำวสำรผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ของบุคลำกร
	 	 1.2	 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรให้ตัวแทนกำรสื่อสำร	 เน้นกิจกรรมพัฒนำทักษะควำมรู้ด้ำน
กำรสื่อสำรโดยวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกลยุทธ์กำรสื่อสำร
	 	 1.3	โครงกำร	Green	campus	รณรงค์ให้บุคลำกรเล็งเหน็ควำมส�ำคญัของกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ	
	 	 1.4	กิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน	โครงกำรคณบดีพบชำวรำมำ	
	 	 1.5	โครงกำรสหพันธ์เว็บไซต์
	 2.	ประชำสัมพันธ์ภำยนอก	
	 	 2.1	กำรประชุมนำนำชำติรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล	2559
	 	 2.2	งำนหนึ่งน�้ำใจล้ำนค�ำขอบคุณ
	 	 2.3	งำนมติชน	Health	Care	2016
	 3.	ควำมรับผิดชอบทำงสังคม	ผ่ำนสถำนีโทรทัศน์รำมำแชนแนล	ทำงช่อง	True	vision	6	และ	571

_16-0739(001-230.indd   163 7/23/59 BE   12:04 PM



164

รายงานประจ�าปี 2558 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

164

งานนโยบายและแผน

ปีงบประมาณ	2558	คณะฯ	ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จ�านวนทั้งสิ้น		15,213.90	ล้านบาท	โดย
จ�าแนกตามแหล่งเงิน	ดังนี้
	 1.	 งบประมาณแผ่นดิน	2,546.90	ล้านบาท		คิดเป็นร้อยละ	16.74
	 2.	 งบประมาณเงินรายได้คณะฯ	12,667.00	ล้านบาท		คิดเป็นร้อยละ	83.81
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ประเภท อนุมัติงบประมาณ การจัดซื้อ/จ้าง การสั่งซื้อ/จ้าง การเบิกจ่าย
ร้อยละการ

เบิกจ่าย

ค่าครุภัณฑ์ 551,828,116.65 544,786,404.65 522,355,524.65 194,382,675.68 35.23

จำานวนรายการ 	883	 	844	 	825	 	825	 	93.43	

ค่าสิ่งก่อสร้าง 	1,369,098,367.61	 	957,944,107.61	 	945,522,402.64	 	829,651,716.19	 	60.60	

จำานวนรายการ 	276	 	86	 	86	 	86	 	31.16	

รวมงบลงทุน  1,920,926,484.26 1,502,730,512.26 1,467,877,927.29 1,024,034,391.87  53.31 

รวมรายการ  1,159  930  911  911  78.60 

กิจกรรม/งานสำาคัญด้านแผนงานและงบประมาณ ได้แก่ 		
	 •	 งบประมาณก่อสร้างโครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย	 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 อ.บางพลี	 จ.สมุทรปราการ	 1,172.18	 ล้านบาท	 เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการสร้างงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน	และได้รับการอนุมัติหลัก
การและงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี
	 •	 งบประมาณก่อสร ้างโครงการระบบสาธารณูปโภค	 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร	์																																		
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	1,168.44	ล้านบาท	เพื่อ
วางระบบสาธารณูปโภคที่เป็นระบบรองรับการด�าเนินงานในอนาคต	
	 •	 แผนแม่บทการใช้พื้นที่	 (Master	 plan)	 เพื่อทบทวนประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความ
สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์	 และพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการด�าเนินงานของคณะกรรมการจัด
ท�าแผนแม่บทการใช้พื้นที่	

ผลงานเด่น
	 1.	 พัฒนาระบบการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร	 RAMAPIS	 เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ	 BI	 (Business	
Intelligence)	ส�าหรับการจัดท�ารายงานด้านการบริหาร
	 2.	 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นในการสร้างเสริมสุขภาพ	ปี	2558

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 ประสานงานด้านข้อมูลเพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ	ปี	พ.ศ.	2560	-	2564
	 2.	 อบรมการจัดท�ารายงานความก้าวหน้า	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ผ่านระบบฐานข้อมูล	RAMAPIS

ตารางที่ 1 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปี 2558    หน่วย : บาท

งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติจัดสรร
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งานตรวจสอบภายใน

	 ภำรกิจหลักของงำนตรวจสอบภำยใน	 คือ	 กำรตรวจสอบเพื่อประเมินกำรปฏิบัติตำมกฎ	 ระเบียบ
ต่ำงๆ	 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของกำรควบคุมภำยในหน่วยงำนภำยในคณะฯ	 รวมถึงให้ค�ำ
ปรึกษำเพื่อปรับปรุง	และเพิ่มคุณค่ำให้แก่กระบวนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ

ผลการด�าเนินงาน 
	 1.	ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี	ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บริหำร	และคณะกรรมกำรประจ�ำส่วนงำน		13	งำน	ได้แก่
	 	 1.1	 ระบบกำรเงิน	-	กำรจัดเก็บเงิน
	 	 1.2	 ระบบกำรเงิน	-	กำรจ่ำยเงิน
	 	 1.3	 ระบบกำรเงิน	-	กำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน
	 	 1.4	 ระบบกำรเงิน	-	กำรบริหำรงบประมำณ
	 	 1.5	 ระบบทรัพยำกรบุคคล	-	กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
	 	 1.6	 ระบบพัสดุ	กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง	–	ฝ่ำยกำรพัสดุ
	 	 1.7	 ระบบพัสดุ	กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง	–	งำนบริหำรโรงพยำบำล
	 	 1.8	 ระบบพัสดุ	กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง	–	ฝ่ำยเภสัชกรรม
	 	 1.9	 ระบบพัสดุ	กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง	–	งำนเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
	 	 1.10	ระบบพัสดุ	กำรจัดซื้อจัดจ้ำง	–	งำนเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
	 	 1.11	ระบบพัสดุ	กำรจัดซื้อจัดจ้ำง	–	ภำควิชำพยำธิวิทยำ
	 	 1.12	ระบบพัสดุ	กำรจัดซื้อจัดจ้ำง	–	ภำควิชำรังสีวิทยำ
	 	 1.13	ระบบพัสดุ	กำรจัดซื้อจัดจ้ำง	–	ฝ่ำยสำรสนเทศ
รวมถึงติดตำมผลกำรแก้ไขประเด็นปัญหำท่ีพบจำกกำรตรวจสอบในทุกไตรมำส
	 2.	พัฒนำแนวทำงในกำรฝึกอบรม	 (Training	 road)	 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำ
บุคลำกรของงำนตรวจสอบภำยใน	 และก�ำหนดแผนกำรพัฒนำส่วนบุคคล	 (Independent	 Development	
Plan	–	IDP)	แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
	 3.	 ด�ำเนินกำรประเมินคุณภำพของระบบกำรตรวจสอบภำยในของคณะฯ	 ตำมแนวทำงกำรประกัน
คุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ	 พ.ศ.	 2555	 ที่ก�ำหนดโดยกรมบัญชีกลำง	 กระทรวงกำรคลัง	 ซึ่งกำร
ด�ำเนินกำรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด
	 4.	 ให้กำรต้อนรับผู้บริหำรและบุคลำกรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของคณะทันตแพทยศำสตร์	 ในกำร
ศึกษำดูงำนระบบกำรตรวจสอบภำยในของคณะฯ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	ปฏิบัติงำนตรวจสอบ	 ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 2559	 ซึ่งได้รับควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร	และคณะกรรมกำรประจ�ำส่วนงำน
	 2.	จัดท�ำเอกสำรเผยแพร่	และประชำสัมพันธ์ระบบกำรตรวจสอบภำยใน	เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ	และ
กำรตระหนัก	ถึงควำมจ�ำเป็นในระบบกำรตรวจสอบภำยใน
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งานบริหารงานและธุรการ

ผลการด�าเนินงาน
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การพัฒนาบุคลากร
	 1.	 เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร	 “กำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศตำมแนวทำง	 TAQ/EdPEx”	 เพื่อให้บุคลำกรที่เข้ำ
อบรมสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับมำจัดกระบวนกำรท�ำงำนของหน่วยงำน
	 2.	เข้ำร่วมประชุมกำรพัฒนำเว็บไซต์	เพื่อเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำเว็บไซต์	และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีภำยใน
องค์กร	 ด้วยกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน	 โดยกำรส่งเสริมให้บุคลำกรแต่ละหน่วยงำนร่วมกันใช้แนวคิดในกำรพัฒนำ
เว็บไซต์ของหน่วยงำนให้มีคุณภำพ
	 3.	 เข้ำร่วมอบรมโครงกำร	“ฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรยืมเงินทดรองจ่ำย”	และโครงกำร	“กำรให้ควำมรู้เพื่อ
ลดควำมผิดพลำดส�ำหรับผู้จัดท�ำเอกสำรเบิกเงิน”	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ	ในเรื่อง
กำรยืมเงินทดรองจ่ำยและกำรเบิกจ่ำยเงินและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 4.	เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเรื่อง	“กำรด�ำเนินกำรกรณีเจ้ำหน้ำที่ขำดงำน”	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนของหน่วย
งำน	 ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบภำระงำนด้ำนกำรด�ำเนินกำรทำงวินัยกรณีขำดงำนดังกล่ำว	 มีควำมรู้	 ควำม
เข้ำใจ	เกี่ยวกับกฎหมำย	ข้อบังคับ	ประกำศ	หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ	ควำมเสีย
หำยรวมถึงควำมรับผิดต่ำงๆ	ที่เกิดจำกกำรด�ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้อง

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	ส่งเสริมพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร	เพื่อเพิ่มศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง
	 2.	จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรเรื่อง	“กำรพัฒนำพฤติกรรมกำรท�ำงำนร่วมกันเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง”	
เพื่อให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทุกด้ำน	 ทั้งกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำวะ
แวดล้อมของโลกปัจจุบันและด้ำนข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ
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งานบริหารความเสี่ยง

	 งำนบริหำรควำมเสี่ยงด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของ	 COSO-ERM	 และตัวช้ีวัดของ
มหำวิทยำลัย	ซึ่งเน้นกำรประเมินควำมเสี่ยงอ้ำงอิงตำมแผนยุทธศำสตร์คณะฯ	ประกอบด้วยควำมเสี่ยงจำกพันธกิจ
หลักด้ำนกำรศึกษำ	กำรวิจัย	กำรบริกำรสุขภำพ	และกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคมและครอบคลุมพันธกิจสนับสนุนที่
ส�ำคัญ	 เช่น	กำรเงินกำรคลัง	ทรัพยำกรบุคคล	 ระบบสำรสนเทศ	พัสดุและอื่นๆ	ด้วยกระบวนกำรท�ำงำนหลักด้ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 พร้อมทั้งจัดท�ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของคณะฯและติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง	ซ่ึงปีที่ผ่ำนมำสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงคณะฯให้ลดลง	ได้อย่ำง				
มีนัยส�ำคัญ	ดังรูป

หมำยเหตุ:	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำ	28	กรกฎำคม	2558

	 แม้ว่ำจ�ำนวนควำมเสี่ยงคณะจะเพิ่มขึ้นในปีงบประมำณ	 2558	 ซึ่งอำจเกิดจำกภำระงำนส�ำคัญที่เพิ่มขึ้น	
อย่ำงไรก็ตำม	ด้วยระบบกำรติดตำมควำมเสี่ยงเชิงรุกที่คณะฯใช้สำมำรลดควำมเสี่ยงได้	เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ	18	จำก
ปี	2556	เป็นร้อยละ	85	ภำยในปีงบประมำณ	2558	ซึ่งทิศทำงดังกล่ำวถือเป็นสัญญำณที่ดี
	 ส่วนกำรประเมินควำมเสี่ยงปีงบประมำณ	 2559	 มีควำมเสี่ยงระดับพันธกิจ	 39	 ควำมเสี่ยง	 (เทียบกับปี	
2558	จ�ำนวนควำมเสีย่งลดลงร้อยละ26.41)	เป็นควำมเส่ียงด้ำนกลยทุธ์	11	ควำมเสีย่ง			ด้ำนปฏบิติักำร	22	ควำมเสี่ยง	
และด้ำนกฎระเบียบ	6	ควำมเสี่ยง	ซึ่งใน	39	ควำมเสี่ยงเป็นควำมเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่	Red	Zone	4	ควำมเสี่ยง	ซึ่งมี
ควำมส�ำคัญต่อคณะฯที่จะกำรด�ำเนินกำรจัดกำรและติดตำมควำมเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิดต่อไป
	 ทั้ งนี้ งำนบริหำรควำมเสี่ยงยังด�ำเนินกำร
ประเมินกำรควบคุมภำยใน(Internal	 control)	 แบบ
เตม็รูปแบบ	 (Full	 version)	 ตำมระเบยีบคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยใน	พ.ศ.2544	และด�ำเนินกำรให้กำรควบคุม
ภำยในมีประสิทธิภำพท่ีดีพร ้อมท้ังขับเคลื่อนให ้
หน่วยงำนด�ำเนินกำรควบคุมภำยในให้ครอบคลุมทุก
ประเภทของกำรควบคุม
	 ในส่วนของกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนควำมเสี่ยงให้
กับบุคลำกรภำยในคณะฯนั้น	 งำนบริหำรควำมเสี่ยงได้
จัดอบรมหลักสูตร	 COSO	 ERM-Advance	 Risk						
Management	 แก่ผู้ประสำนงำนด้ำนควำมเสี่ยงของ
แต่ละหน่วยงำนและประชำสมัพนัธ์ควำมรูด้้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงตลอดจนมติคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะฯ	 ผ่ำนทำงเว็บไซต์งำนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเป็น
ช่องทำงกำรติดต่อและเผยแพร่ข่ำวสำรที่ส�ำคัญ

มติคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคณะฯ		30	มิถุนำยน	2558
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					กิจกรรมกำรจัดอบรม	หลักสูตร	COSO	ERM-Advance	Risk	Management		2	เมษำยน	2558

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
ติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงปีงบประมำณ	 2559	 ตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง	 และประเมินควำมเส่ียง
ปีงบประมำณ	2560	เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพตำมองค์กรมำตรฐำนสำกลตำมระดับกำรประเมิน	
(Level	 of	 risk	 assessment)	 โดยเริ่มด�ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงในระดับภำควิชำ/โรงพยำบำล	 และบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงโครงกำร	(PRM)	ส�ำคัญเพื่อให้ควำมเสี่ยงครอบคลุมมำกขึ้น	รวมถึงกำรควบคุมภำยในของคณะฯ
จะด�ำเนินกำรแบบเต็มรูปแบบ	(Full	version)	เชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมเสี่ยง	และกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับบุคลำกร
จะจัดอบรมในด้ำนกำรควบคุมภำยใน	 (Internal	 control)	 แก่ผู้ประสำนงำนด้ำนควำมเสี่ยง	 (Risk	 champion)	
ของแต่ละหน่วยงำน	 พร้อมกับจัดท�ำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง	 (KM)	 และประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์งำนบริหำรควำมเสี่ยงสม�่ำเสมอ
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งานรักษาความปลอดภัย

	 3.		จับกุมกำรลักทรัพย์		ตัวชี้วัดสำมำรถจับกุมได้ร้อยละ	80		ของกำรเกิดเหตุลักทรัพย์ทั้งหมด

ผลการด�าเนินงาน 
	 1.	 ได้รับรำงวัลลูกจ้ำงดีเด่น	 ประจ�ำปี	 2557	 1	 รำย	 คือ	 นำยบุญชู	 จำดแจ่ม	 หัวหน้ำหน่วยควบคุม														
กำรจรำจร
	 2.	 กำรระงับเหตุเพลิงไหม้	 	 ตัวชี้วัดสำมำรถระงับเหตุได้ทุกครั้ง	 ร้อยละ	 100	 	 ในรอบปี	 2556	 -	 2558					
เกิดเหตุเพลิงไหม้	29	ครั้ง	สำมำรถระงับได้ทั้งหมด	โดยมีเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่	ดังนี้	
	 	 6		ธันวำคม	2555	หอผู้ป่วยสูติกรรม	(6SW)	อำคำร	1	ชั้น	6
	 	 31	ธันวำคม	2556	เครื่องท�ำน�้ำแข็งติดกับโรงเก็บแก็ส
	 	 10	สิงหำคม	2558	ภำยในห้องประชุมสุวัธนำ	นนทสุต	อำคำร	1	ชั้น	2
	 	 21	มีนำคม	2558		ห้องพักแพทย์เวร	อำคำร	1	ชั้น	9
	 	 20	สิงหำคม	2558		โรงอำหำรสถำบันมะเร็งแห่งชำติ
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	 4.	กำรตรวจสอบกำรลืมปิดประตูภำควิชำและหน่วยงำนต่ำงๆ	 เพื่อป้องกันกำรลักทรัพย์ภำควิชำและ
หน่วยงำนลืมปิดประตู	108	ครั้ง
	 5.	กำรตรวจสอบกำรลืมปิดหน้ำต่ำงและบำนเลื่อนภำควิชำและหน่วยงำนต่ำงๆ	เพื่อป้องกันกำรลักทรัพย์
ภำควิชำและหน่วยงำนลืมปิดหน้ำต่ำงและบำนเลื่อน	10		ครั้ง
	 6.	จ�ำนวนพื้นที่จอดรถภำยในอำคำรหลักและลำนจอดรถซอยสวนเงิน	
	 	 -	 สำมำรถจอดได้		 2,102			คัน
	 	 -	 สติ๊กเกอร์จอดรถปัจจุบัน	(เดือนกันยำยน	2558)	 4,334			คัน
	 	 -	 บัตรอนุญำตเกินพื้นที่จอดรถ	 		2,232			คัน
	 	 -	 รปภ.รับฝำกกุญแจรถอำคำรจอดรถมูลนิธิรำมำธิบดี	 			150			คัน
	 	 -	 รปภ.รับฝำกกุญแจรถอำคำรวิจัยและสวัสดิกำร	 			240			คัน
	 	 -	 รวมรถที่ฝำกกุญแจและต้องเอำเข้ำซองก่อน	16.30	น.	 			390			คัน
	 7.	กำรให้ควำมรู้ในกำรระงับเหตุเพลิงไหม้และกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
	 	 -	 	ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้และกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย			 24			ครั้ง
	 	 -	 	สอนพยำบำลจบใหม่			 1		 	ครั้ง
	 	 -	 	สอนเจ้ำหน้ำที่บรรจุใหม่			 9			ครั้ง
	 	 -	 	สอนหน่วยงำนต่ำงๆ			 	9			ครั้ง
	 	 -	 	ส่งเจ้ำหน้ำที่	รปภ.	เข้ำอบรมหลักสูตรกำรผจญเพลิงขั้นสูง			 	1			รุ่น

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	โครงกำรฝึกอบรมเทคนิคกำรระงับอัคคีภัยขึ้นสูง
	 2.	โครงกำรฝึกอบรมกำรซ้อมแผนกำรระงับเหตุผู้ป่วยอำละวำดและศิลปะป้องกันตัว
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งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

	 เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรท�ำควำมสะอำด	 จัดตกแต่งสถำนที่ตำมพื้นที่ต่ำงๆ	 ทั้งภำยในอำคำรและ
ภำยนอกอำคำร	และให้บริกำรยำนพำหนะแก่บุคลำกรคณะฯ	นักศึกษำ	ผู้ป่วยและบุคคลภำยนอก	ในด้ำนกำรเรียน		
กำรสอน	สัมมนำ	ประชุม	ดูงำน	ติดต่อรำชกำร	และรับ-ส่งผู้ป่วย	รวมทั้งสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่
	 จัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำท�ำควำมสะอำดทุกพื้นที่	 มีกำรปฏิบัติงำนตลอด	24	ชั่วโมง	 โดยเฉพำะเมื่อโรงพยำบำลมี
แผนเตรียมรับผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง	งำนอำคำรสถำนที่ฯ	ได้เตรียมพร้อมในกำรท�ำควำมสะอำดห้อง		รับผู้ป่วยและ
ลิฟท์ที่ใช้เคลื่อนย้ำยผู้ป่วย	รวมถึงท�ำควำมสะอำดเตียงผู้ป่วยและห้องที่ผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล		
	 จัดเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในกำรขนย้ำยวัสดุ	ครุภัณฑ์	สิ่งของต่ำงๆ	ที่ภำควิชำ/ฝ่ำย/งำน	แจ้งควำมประสงค์		
ทำสีห้องผู้ป่วย	ส�ำนักงำน	และภำยนอกพื้นที่		ถอดผ้ำม่ำนตำมหอผู้ป่วยเพื่อส่งซัก	เช็ดกระจก	พัดลม	มุ้งลวด	มู่ลี่ใน
หอผู้ป่วย	ส�ำนักงำน	ล้ำงระเบียง	ท่อระบำยน�้ำ		ฝำท่อระบำยน�้ำ	และล้ำงถนน		รวมทั้งก�ำจัดสัตว์ไม่พึงประสงค์	
	 จัดสถำนท่ีและภูมิทัศน์ให้ดูสวยงำมร่มรื่น	 รวมทั้งจัดตกแต่งสถำนที่เมื่อมีกำรจัดงำนพิธีต่ำงๆ	 หรืองำน
กิจกรรมของคณะฯ	เช่น	จัดพิธีถวำยพระพร		งำนประชุมวิชำกำร		ฯลฯ
	 บริกำรกำรยำนพำหนะ	ในด้ำนกำรเรียน	กำรสอน	กำรเข้ำร่วมประชุม	สัมมนำ	ฝึกอบรม	ดูงำน	ในโครงกำร
ของคณะฯ		หรือคณะฯ	ให้กำรสนับสนุน		รวมถึงสวัสดิกำรของเจ้ำหน้ำที่

ผลการด�าเนินงาน

จัดภูมิทัศน์ภำยนอกอำคำร

กำรท�ำควำมสะอำดลิฟท์และห้องผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง งำนถวำยพระพร งำนมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ผู้รับบริการ  รามา – ซอยโยธี  ปีงบประมาณ 2558
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จ�านวนผู้รับบริการ   รามา - หอพักโซโห

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	หลักสูตร	“เพิ่มพูนควำมรู้ป้องกันกำรติดเชื้อ”
	 2.	โครงกำร	“เรียนรู้กำรขยำยพันธุต้นไม้และกำรท�ำปุ๋ยชีวภำพ”
	 3.	หลักสูตร	“เทคนิคกำร	ขับขี่ปลอดภัย”
	 4.	หลักสูตร	“ขับขี่ปลอดภัยไร้	แอลกอฮอล์”
	 5.	กำรติดตำมกำรก�ำจัดขยะของผู้รับช่วง
	 6.	โครงกำรรณรงค์คัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกต้อง
	 7.	กำรปรับภูมิทัศน์ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร
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ผู รับบริการ/ปี ผู รับบริการ/เดือน
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งานพัฒนาคุณภาพงาน

	 ด�ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพงำนในทุกส่วนงำนของคณะฯ	ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณภำพที่
ก�ำหนด	และพร้อมรับกำรประเมินท้ังภำยในและภำยนอก			คณะฯ	รับกำรประเมินคุณภำพจำกองค์กรภำยนอก		
ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมส�ำเร็จขององค์กรจำกผลด�ำเนินกำร	 ควำมสำมำรถขององค์กรที่บรรลุเป้ำหมำย	 สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	มีกำรปรับตัว	และพัฒนำเพื่อควำมอยู่รอด	
 1. ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพและจัดท�ารายการประเมินตนเอง  
  1.1  การจดัท�ารายงานประเมินตนเอง (ครอบคลมุเกณฑ์ EdPEx) จดัท�ารายงานการประเมนิตนเอง
  1.2  โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก
	 	 	 	 -	 รบักำรตรวจประเมินคณุภำพคณุภำพภำยในจำกมหำวทิยำลยัมหดิล	(MU)		11-12	มถินุำยน	2558
	 	 	 	 -	 รับกำรตรวจประเมินคุณภำพด้ำนบริกำรรักษำพยำบำลจำกสถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล	(สรพ.)			9	กรกฎำคม	2558
	 	 	 	 -	 รับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในด้ำนกำรศึกษำจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ	
(สกอ.)		4	สิงหำคม	2558
	 คณะฯ	ผ่ำนเกณฑ์กำรส่งผลงำนเข้ำประกวดกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร	(ก.พ.ร.)	ซึ่ง
มีผลงำนที่ได้รับรำงวัลจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร	(ก.พ.ร.)		ปีงบประมำณ	2558	ดังนี้		
 ประเภท นวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
	 	 	 	 1.	ชุดสวนสำรทึบรังสีไอแมคส�ำหรับตรวจช่องท้อง	
	 	 	 	 2.	ยำงครอบท่อแทงเจำะกันลมรั่วขณะผ่ำตัดผ่ำนกล้อง
 ประเภท การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี 
	 	 	 	 1.	ลดขั้นตอนบริกำรด้วยระบบรับรองสิทธิล่วงหน้ำ	
	 	 	 	 2.	บริกำรตรวจผู้ป่วยนอกรวดเร็วเบ็ดเสร็จครบวงจร
 1.3  โครงการประเมินคุณภาพภายใน 
 1.4  กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพ
	 	 	 	 -	 จัดอบรม	กำรเป็นผู้เยี่ยมส�ำรวจคุณภำพภำยใน		3-4	พฤศจิกำยน	2557
	 	 	 	 -	 ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรจัดกำรกระบวนกำร	รุ่น	9	
หลักสูตร	Q-Program	OPE:	Organizational	Process	Excellence	
	 	 	 	 -	 ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรจัดกำรคุณภำพและกลยุทธ์	
หลักสูตร	Q-PROGRAM	BMM:	BUSINESS	MODEL	MANAGEMENT	รุ่นที่	4	
	 	 	 	 -	 จัดอบรมหลักสูตร	 “กำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศตำมแนวทำง	 TQA/EdPEx”	 ให้กับผู้บริหำร
ระดับกลำงและระดับต้น	ได้แก่	เลขำนุกำรภำควิชำ	หัวหน้ำฝ่ำย/งำน/หน่วยงำน	ในสังกัดส�ำนักงำนคณบดี	3	ครั้ง	
 2.  ด้านสร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
					 	 พฒันำควำมรูข้องบุคลำกรในเรือ่งคณุภำพอย่ำงต่อเนือ่ง	 โดยจัดอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ	 ต้ังแต่ปี	 2553-2558	
มีนโยบำยเข้ำไปสนับสนุน	 ส่งเสริม	 พัฒนำปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 และได้น�ำวิธีกำรให้ค�ำปรึกษำกลุ่มกิจกรรม
คุณภำพ	 จัดท�ำโครงกำรให้ค�ำปรึกษำกลุ่มกิจกรรมคุณภำพ	 เพื่อช่วยเหลือให้ทีมสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ	 และหำ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำจำกกำรท�ำงำนท�ำให้เพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนมำกขึ้น
 3. ด้านส่งเสริมการจัดการความรู้
โครงกำรงำนมหกรรมคุณภำพ	จัดประกวดผลงำน	Dean’s	Innovation		CQI		Kaizen		เรื่องเล่ำเร้ำพลัง
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำงำนตำมแนวทำง	:	รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ
	 2.	โครงกำรรับกำรประเมินคุณภำพจำกองค์กรภำยนอก	มหำวิทยำลัย/ส.ก.อ./ก.พ.ร.
	 3.	โครงกำรจัดงำนมหกรรมคุณภำพ

G
Target	

จ�ำนวนผลงำน
เพิ่มขึ้น	10%
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งานสร้างเสริมสุขภาพ

	 อยู่ภำยใต้พันธกิจบริกำรสุขภำพ	 ด้ำนบริกำรวิชำกำรสู่สังคม	 ก�ำหนดสังคม	 และชุมชนทั้งในระดับกว้ำง
ของคนไทยท่ัวไปตำมพื้นท่ีใกล้เคียงกับคณะฯ	 กลุ่มบุคลำกรหรือตำมประเด็นทำงสุขภำพ	 มีกำรด�ำเนินกำรที่มุ่ง
สร้ำงควำมตระหนักรู้	 ในกำรดูแลสุขภำพ	 กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภำวะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค	 อีกทั้งเพื่อ			
ส่งเสริม	สนับสนุนและผลักดันให้บุคคล/กลุ่มบุคคลมีสุขภำพที่ดี		มีกำรพบปะและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
ดูแลสุขภำพเพ่ือกำรมีสุขภำพท่ีแข็งแรงและยั่งยืน	 สำมำรถดูแลสุขภำพและแก้ปัญหำด้ำนสุขภำพด้วยตนเอง						
รวมถึงสร้ำงต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่ำง	 ด้ำนแรงจูงใจในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 โดยมีงำนสร้ำงเสริมสุขภำพเป็น						
ผู้ด�ำเนินงำนและประสำนงำนกับภำควิชำหน่วยงำนต่ำงๆ	ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรงำนสร้ำง
เสริมสุขภำพ	มีรองคณบดีฝ่ำยสร้ำงเสริมสุขภำพและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ	
	 นอกเหนือจำกกำรร่วมสนับสนุนส่งเสริมกำรท�ำงำนด้ำนสร้ำงเสริมสุขภำพตำมพันธกิจแล้ว	 งำนสร้ำง
เสริมสุขภำพได้ด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพในกลุ่มเป้ำหมำยหลักแต่ละกลุ่ม	ดังนี้		
 1. บุคลากร
	 โครงกำรที่ด�ำเนินกำรทั้งสิ้น	8	โครงกำร	โดยแบ่งเป็นโครงกำรที่สร้ำงควำมตระหนักรู้	และกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้กับบุคลำกร	อำทิ	โครงกำรขับร้องเพลงประสำนเสียงรำมำ		โครงกำรวำดภำพสีน�้ำเพื่อส่งเสริมสุขภำพ		
โครงกำรค้นคนค้นงำนต้นแบบสร้ำงแรงจงูใจเพือ่สขุภำพ	ครัง้ที	่ 3	 	 โครงกำรชมรมรำมำธบิดีอำวโุส	 	 โครงกำรปัจฉมินิเทศ				
ผู้เกษียณอำยุรำชกำรประจ�ำปี	2558		โครงกำรลด-ละ-เลิก	บุหรี่	ฯลฯ		
 2. ผู้ป่วยและญาติ
	 โครงกำรที่ด�ำเนินกำรทั้งสิ้น	7	โครงกำร		โดยแบ่งเป็นโครงกำร/กิจกรรมที่สร้ำงควำมตระหนักรู้		กำรปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม	 ส่งเสริมควำมยั่งยืนของกลุ่ม/ชมรมให้กับผู ้ป่วยและญำติ	 รวมถึงกิจกรรมที่มุ ่งเน้นสร้ำง
บรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำพจิตที่ดีให้กับทุกคน	อำทิ	 โครงกำรจิตอำสำรำมำธิบดี	 	 โครงกำร									
อำสำสมัครรำมำธิบดี 		โครงกำรลำนดนตรี 		โครงกำรเครือข ่ำยมิตรภำพบ�ำบัดรำมำธิบดี 		โครงกำร							
เครื่องเสียงในหอผู้ป่วย	ฯลฯ		
 3. ชุมชนและสังคม
	 โครงกำรที่ด�ำเนินกำรทั้งสิ้น	2	โครงกำร	แบ่งเป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ในระดับชุมชนโดยรอบด้ำน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 	ที่มุ ่งเน้นให้เกิดกำรใส่ใจต่อสุขภำพอย่ำงถูกวิธีและยั่งยืน	 อำทิ	 โครงกำรปันควำมรู้																			
สู่สุขภำพดี	ปี	3		และโครงกำรฟำร์มสร้ำงสุข	รำมำธิบดี

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 สนับสนุนและผลักดันให้เกิดโครงกำรที่สร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรดูแลสุขภำพ	 กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดภำวะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค	เพื่อกำรมีสุขภำพที่ดีอย่ำงยั่งยืนของบุคลำกร	นักศึกษำ	ผู้ป่วยและญำติ	
และชุมชนที่รับผิดชอบ
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งานวิเทศสัมพันธ์

โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นสากล
	 1.	 กำรจัดท�ำข้อตกลงควำมร่วมมือ	มหำวิทยำลัยที่มีกำรท�ำข้อตกลงควำมร่วมมือ
	 	 -	 Hadassah	Medical	Organization	 Israel	
	 	 -	 University	medical	Center	Groningen		 Netherlands
	 	 -	 School	of	Nursing	University	of	North	Carolina	
	 	 	 at	Chapel	Hill	 United	States	of		America	(USA)
	 	 -	 School	of	Nursing	Yale	University	 United	States	of	America	(USA)
	 	 -	 School	of	Nursing	University	of	Washington	 United	States	of	America	(USA)
	 	 -	 School	of	Nursing	Columbia	University	 United	States	of	America	(USA)

_16-0739(001-230.indd   178 7/23/59 BE   12:04 PM



179

รายงานประจ�าปี 2558คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

179

	 2.	โครงกำรอบรม/จัดประชุมวิชำกำร	ร่วมกับสถำบันจำกต่ำงประเทศ
	 	 -	 โครงกำร	USMLE	workshop	2015		จัดร่วมกับสมำคมแพทย์ไทยในอเมริกำ	 (Thai	physicians	
association	of	America)	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ที่มีควำมประสงค์จะไปศึกษำต่อหรือฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำ
บ้ำน/แพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอด	หรือปฏิบัติงำน	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกำ

	 	 -	 โครงกำรประชุมวิชำกำรส่งเสริมควำมร่วมมือทำงกำรแพทย์	ไทย-อิสรำเอล	ประจ�ำปี	2558		คณะฯ	
ร่วมกับสถำนเอกอัครรำชทูตไทย	ณ	กรุงเทลอำวีฟ	และโรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์	Hadassah	medical	organi-
zation	 ประเทศอิสรำเอล	 ร่วมจัดกำรประชุมวิชำกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยใต้หัวข้อ	 “โรคของผู้สูงอำยุ”	 ซึ่งกำร
จัดโครงกำรนี้เป็นกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรีในโอกำสทรงเจริญ
พระชนมำยุ	60	พรรษำ

	 -	 โครงกำรสัมมนำวิชำกำรร่วม	 “Seminar	 on	Health	 System	Management	 :	Australian	
and	Thai	Experiences”	คณะฯ	เป็นเจ้ำภำพร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข	และมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช	ใน
กำรจดัสมัมนำวชิำกำร	โดยเชญิ	Assoc.	Prof.	Dr.David	Briggs	จำก			Faculty	of	Health,	University	of	Canberra,	
Australia	 มำเป็นวิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ	 “Australian	 Health	 Services	 and	 Primary	 care:	 	 Current						
Approaches	and	Key	Elements”

	 3.	กำรประสำนงำนส่งผู้แทนไปประชุม/อบรม/ศึกษำดูงำน	ณ	ต่ำงประเทศ	3	ครั้ง
	 4.	ให้กำรต้อนรับสถำบัน	หน่วยงำนต่ำงประเทศเข้ำเยี่ยมชม/ศึกษำดูงำน	22	ครั้ง
	 5.	ร่วมจัดโครงกำร/กิจกรรมพิเศษอื่นๆ	3	ครั้ง

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยกับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ
	 2.	 เพ่ิมจ�ำนวนนักศกึษำแพทย์และนกัศึกษำพยำบำลทัง้หลกัสตูรปรญิญำตร	ี และหลังปรญิญำของคณะฯ	
ให้มีโอกำสเพิ่มพูนควำมรู้ผ่ำนโครงกำรนักศึกษำแลกเปลี่ยนกับสถำบันในต่ำงประเทศ
	 3.	 เพิ่มจ�ำนวนนักวิชำกำรอำคันตุกะ	 (Visiting	Scholar)	 	จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศเพื่อเข้ำมำ
สอนหรือท�ำวิจัย	หรือบริหำรกำรศึกษำหรือเป็นที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำรให้แก่นักศึกษำของคณะฯ	
	 4.	ร่วมประสำนกับฝ่ำยกำรศึกษำในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำของคณะฯ	 ให้ก้ำวสู่รำงวัลระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ
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งานโสตทัศนศึกษา

            ผลการด�าเนินงาน หน่วยนับ  ปีงบประมาณ
     2556 2557 2558
1. ด้านการผลิต    
	 1.1	 หน่วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 	 	 	
						 1.1.1	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 เรื่อง	 7	 4	 3
						 1.1.2	 Animation	งำนสอน	งำนน�ำเสนอ	 เรื่อง	 3	 10	 9
						 1.1.3	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(E-book)		 เล่ม	 1	 2	 5
	 1.2	 หน่วยโทรทัศน์กำรเรียนกำรสอนและ
							 หน่วยบันทึกเสียง			 	 	 	
							 1.2.1	 เขียนบทวีดิทัศน์กิจกรรมคณะฯ	 เรื่อง	 4	 5	 7
							 1.2.2	 วีดิทัศน์งำนกำรเรียนกำรสอน/
														 วิชำกำร/กิจกรรมคณะฯ			 	 	 	
				 	 	 -		งำนกำรเรียนกำรสอน/วิชำกำร	 ครั้ง	 552	 592	 577
				 	 	 -		กิจกรรมคณะฯ				 ครั้ง	 56	 66	 64
				 	 	 -		CCTV	 ครั้ง	 18	 25	 12
				 	 	 -		Teleconference								 ครั้ง	 6	 4	 6
							 1.2.3	 บันทึกเสียงและตัดต่อเสียง			 เรื่อง/ชม.ปฏิบัติ	 25/795	 23/342	 39/577
	 1.3	 หน่วยกรำฟิกคอมพิวเตอร์			 	 	 	
							 1.3.1	โปสเตอร์	 	 	 	
	 	 	 -	โปสเตอร์ผลงำนวิชำกำร	 	 	 	
			 	 	 		น�ำเสนอในประเทศ	 เรื่อง/แผ่น	 215/222	 182/230	 429/436
			 	 	 		น�ำเสนอต่ำงประเทศ			 เรื่อง/แผ่น	 179/181	 218/224	 231/240
	 	 	 -	โปสเตอร์กิจกรรมคณะฯ	 เรื่อง/แผ่น	 235/822	 261/912	 275/895
							 1.3.2		ป้ำยผ้ำไวนิล			 เรื่อง/แผ่น	 9/12	 13/20	 16/35
							 1.3.3	 Backdrop	ขนำดใหญ่		
	 	 	 ภำพ	Diecut		
	 	 	 ป้ำยบนฟิวเจอร์บอร์ด	 ชิ้นงำน	 5	 3	 13
							 1.3.4		บริกำรวำดภำพ	 	 	 	
							 	 -	วำดภำพด้วยมือ			 ภำพ	 81	 52	 111
							 	 -	วำดภำพด้วยคอมพิวเตอร์			 ภำพ	 17	 21	 -
							 1.3.5		ออกแบบแผ่นพับ	ปกหนังสือ		
															 ปกแผ่น	CD/DVD	กำร์ด	โลโก้			 ชิ้นงำน	 158	 206	 192
							 1.3.6		พิมพ์งำนสี	A4	 เรื่อง/แผ่น	 115/2,395	 65/3,868	 207/1,650
	 1.4	 หน่วยถ่ำยภำพนิ่ง		 	 	 	
								 1.4.1	บริกำรถ่ำยภำพนิ่ง	 ครั้ง/ภำพ	 NA/	 232/	 274/		
	 	 	 	 	 15,747	 20,010	 21,620
								 1.4.2	กำรถ่ำยภำพด้วยชุดไฟแฟลชสตูดิโอ	 	 	 	
																 -	ภำยในสตูดิโอ	 ครั้ง	 18	 37	 69
																 -	ภำยนอกสตูดิโอ	 ครั้ง	 27	 28	 19
							 1.4.3		ตกแต่งภำพอดีต	 ภำพ	 6,390	 4,886	 1,415
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            ผลการด�าเนินงาน หน่วยนับ  ปีงบประมาณ
     2556 2557 2558
2. ด้านการให้บริการ    
	 2.1	 กำรให้บริกำรยืมโสตทัศนูปกรณ์	 	 	 	
	 	 -	LCD	projector	 ครั้ง	 572	 1,051	 710*
	 	 -	Visualizer	 ครั้ง	 146	 302	 173
	 	 -	Notebook	computer	 ครั้ง	 281	 628	 279
	 	 -	Plasma	TV	 ครั้ง	 101	 89	 42
	 	 -	จอฉำยชนิดตั้งพื้น	 ครั้ง	 131	 171	 164
	 	 -	กล้องถ่ำยภำพนิ่ง	เพื่อใช้ในกิจกรรมคณะฯ	 ครั้ง/วัน	 5/10	 22/56	 12/24
	 	 -	ไมโครโฟน	 ครั้ง	 56	 129	 88
	 	 -	สำย	RGB	 ครั้ง	 49	 54	 25
	 	 -	เบ็ดเตล็ด	เช่น	หูฟัง	ขำตั้งไมค์	
	 	 		เครื่องเลือกสัญญำณ	pointer	 ครั้ง	 20	 48	 60
	 2.2	กำรให้บริกำรส�ำเนำแผ่นซีดี/ดีวีดี			 ชิ้นงำน/แผ่น	 99/928	 137/575	 246/1,915
	 2.3	 สกรีน	4	สีแผ่นซีดี/ดีวีดี	 แผ่น	 42	 189	 68
3. ด้านเผยแพร่ความรู้    
	 3.1	จัดประชุมปฏิบัติกำรด้ำนสื่อกำรศึกษำ	 	 	 	
								 -	ส�ำหรับบุคลำกรภำยในคณะฯ	 ครั้ง	 2	 2	 1
								 -	ส�ำหรับบุคลำกรภำยนอกคณะฯ	 ครั้ง	 1	 1	 1
	 3.2		 ให้ควำมรู้ทำงด้ำนสื่อกำรศึกษำทั้ง
							 -	ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ		 ครั้ง	 15	 11	 20
	 	 	 	 ชม.ทฤษฎี/
	 	 	 	 ชม.ปฏิบัติ	 27/32	 15/7	 24/51
	 	 	 	 คน	 223	 301	 305
	 3.3		 กำรเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงำน	 ครั้ง	 1	 1	 2
	 	 	 	 วัน	 36	 19	 62
	 	 	 	 คน	 4	 5	 7

*	มีกำรปิดปรับปรุงห้องประชุมอรรถสิทธิ์	เวชชำชีวะ	1	มีนำคม	–	31	สิงหำคม	2558		และ	
			ห้องประชุมท่ำนผู้หญิงวิระยำ	ชวกุล	15	มีนำคม	–	31	กรกฎำคม	2558		

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 พัฒนำระบบกำรจัดเก็บภำระงำนของทุกหน่วยงำนย่อยภำยในงำนโสตทัศนศึกษำ
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งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ผลการด�าเนินงาน

ห้องผ่าตัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ค�าแนะน�า/วิธีการแก้ไขผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

ห้องผ่ำตัด	

อำคำรศูนย์อุบัติเหตุ

และเวชศำสตร์ฉุกเฉิน

อนุภำคฝุ่นละออง  ตรวจสอบระบบควบคุมควำมชื้นในระบบกรอง

อำกำศ	(HEPA	filter)	ให้มีประสิทธิภำพอย่ำง

สม�่ำเสมอ
ระดับอุณหภูมิ 

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 

ห้องผ่ำตัดจักษุ อนุภำคฝุ่นละออง  เนื่องจำกมีกำรออกแบบระบบที่ไม่ถูกต้อง	และ

มีแผนปรับปรุงหน่วยงำนในอนำคต	จึงแนะน�ำ

ให้ติดตั้งเครื่องฟอกอำกำศภำยในห้องผ่ำตัด

แต่ละห้อง	30	นำที	ก่อนกำรผ่ำตัด	เพื่อช่วยลด

ปริมำณของฝุ่นละออง

ห้องผ่ำตัดโสต	

ศอ	นำสิก

อนุภำคฝุ่นละออง 

ห้องผ่ำตัดสูติศำสตร์-

นรีเวชวิทยำ

อนุภำคฝุ่นละออง  1.	ทดสอบประสิทธิภำพระบบกรองอำกำศ	

(HEPA	filter)	อย่ำงสม�่ำเสมอ

2.	เปิดระบบปรับอำกำศก่อนกำรผ่ำตัดอย่ำง

น้อย	30	นำที	

ระดับอุณหภูมิ 

ควำมชื้นสัมพัทธ์ 

	 1.	ผลกำรตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภำยในห้องผ่ำตัด

	 2.	 โครงอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอำชีวอนำมัย		ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
	 	 2.1	 โครงกำรควำมปลอดภัยในสภำพแวดล้อมของกำรท�ำงำนในโรงพยำบำล

	 	 2.2	 โครงกำรกำรใช้ชุดอุปกรณ์ท�ำควำมสะอำดสำรชีวภำพและสำรเคมีหกรั่วไหล
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	 	 2.3	 กำรท�ำงำนกับสำรเคมีอย่ำงปลอดภัย

	 	 2.4	 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนของฝ่ำยอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม	
รุ่น	1	-	2

	 	 2.5	 เพิ่มศักยภำพกำรด�ำเนินงำน	เจ้ำหน้ำที่อำชีวอนำมัยประจ�ำหน่วยงำน	รุ่น	1	-	2

	 	 2.6	 โครงกำรรณรงค์สร้ำงเสริมควำมปลอดภัยในรำมำธิบดี	(กำรขับขี่ปลอดภัย/	คำดเข็มขัดนิรภัย/	
หมวกนิรภัย)

	 	 2.7	 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร	กำรเตรียมพร้อมในกำรตอบโต้กรณีเหตุฉุกเฉิน
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ผู้มารับบริการคลินิกพรีเมี�ยม (Premium clinic) ป�งบประมาณ 2556 - 2558

บทที่ 5
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ/ศูนย์ควำมเป็นเลิศ/โครงกำรระดับคณะ

ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

5.1 ศูนย์หัวใจ หลอดเลอืด และเมเเทบอลิซมึ (Cardiovascular and Metabolic Center: CVMC) 
	 	 1.	 คลินิกพิเศษพรีเมี่ยม	(Premium	clinic)	เน้นกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์	เพื่อพัฒนำรูปแบบของ
กำรให้บริกำร	 ที่มุ่งเน้นควำมสะดวกสบำยสูงสุดให้กับผู้มำรับบริกำร	 One	 Stop	 Service	 	 โดยมีอำจำรย์แพทย์					
ผู้เชี่ยวชำญจำกหลำยสำขำวิชำ	รวม		31	ท่ำน

	 	 2.	 หน่วยวินิจฉัยหัวใจ	และหลอดเลือด	(Non-invasive	cardiovascular	lab)	มุ่งเน้นกำรให้บริกำร
ทำงกำรแพทย์	โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและช่องทำงกำรตรวจที่รวดเร็ว		

จ�านวนผู้มารับบริการตรวจหัตถการต่างๆ ของ Non-Invasive 
ปีงบประมาณ 2556 - 2558
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

การใหบริการตรวจในกลุม

Echocardiogram ไดแก 2D&3D

Echo, Stress Echo, Dobutamine

การใหบริการตรวจหัตถการอื่นๆ

ของ Non-Invasive ไดแก EST,

Holter monitor, Tilt table test

 ยอดรวม 

3,109
2,918

2,601

หมำยเหตุ:	 โดยอัตรำกำรลดลงของกำร
บรกิำรในปีงบประมำณ	2557	-	2558	ในส่วน
กำรให้บริกำรตรวจหัตถกำร	 ในกลุ ่ม		
Echocardiogram	 มีผลจำกกำรปรับเพิ่ม
รำคำกำรให้บริกำร	ท�ำให้คนไข้เลือกมำ
ตรวจในเวลำรำชกำรแทน
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559

	 1.	 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเตรียมพร้อมในกำรตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
	 2.	 เพิ่มศักยภำพกำรด�ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่อำชีวอนำมัยประจ�ำหน่วยงำน	3	รุ่น
	 3.	 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรทำงสำรเคมี
	 4.	 กำรใช้อุปกรณ์ท�ำควำมสะอำดสำรชีวภำพและสำรเคมีหกรั่วไหล
	 5.	 กำรแยกประเภทและกำรจัดกำรของเสียอันตรำยจำกห้องปฏิบัติกำร
	 6.	 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร	ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้กำรก�ำกับของรองคณบดีฝ่ำยอำคำรสถำนที่	และ
สิ่งแวดล้อม	2	รุ่น
	 7.	 เพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่อำชีวอนำมัยประจ�ำหน่วยงำน		8	รุ่น
	 8.	 ท่ำทำงกำรท�ำงำนที่เหมำะสม
	 9.	 คลินิกโรคจำกกำรท�ำงำน
	 10.	 ด�ำเนินกำรตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภำยในคณะฯ
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บทที่ 5
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ/ศูนย์ควำมเป็นเลิศ/โครงกำรระดับคณะ

ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

5.1 ศูนย์หัวใจ หลอดเลอืด และเมเเทบอลิซมึ (Cardiovascular and Metabolic Center: CVMC) 
	 	 1.	 คลินิกพิเศษพรีเมี่ยม	(Premium	clinic)	เน้นกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์	เพื่อพัฒนำรูปแบบของ
กำรให้บริกำร	 ที่มุ่งเน้นควำมสะดวกสบำยสูงสุดให้กับผู้มำรับบริกำร	 One	 Stop	 Service	 	 โดยมีอำจำรย์แพทย์					
ผู้เชี่ยวชำญจำกหลำยสำขำวิชำ	รวม		31	ท่ำน

	 	 2.	 หน่วยวินิจฉัยหัวใจ	และหลอดเลือด	(Non-invasive	cardiovascular	lab)	มุ่งเน้นกำรให้บริกำร
ทำงกำรแพทย์	โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและช่องทำงกำรตรวจที่รวดเร็ว		

จ�านวนผู้มารับบริการตรวจหัตถการต่างๆ ของ Non-Invasive 
ปีงบประมาณ 2556 - 2558
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Echo, Stress Echo, Dobutamine

การใหบริการตรวจหัตถการอื่นๆ

ของ Non-Invasive ไดแก EST,

Holter monitor, Tilt table test

 ยอดรวม 

3,109
2,918

2,601

หมำยเหตุ:	 โดยอัตรำกำรลดลงของกำร
บรกิำรในปีงบประมำณ	2557	-	2558	ในส่วน
กำรให้บริกำรตรวจหัตถกำร	 ในกลุ ่ม		
Echocardiogram	 มีผลจำกกำรปรับเพิ่ม
รำคำกำรให้บริกำร	ท�ำให้คนไข้เลือกมำ
ตรวจในเวลำรำชกำรแทน
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ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
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ผู้เชี่ยวชำญจำกหลำยสำขำวิชำ	รวม		31	ท่ำน

	 	 2.	 หน่วยวินิจฉัยหัวใจ	และหลอดเลือด	(Non-invasive	cardiovascular	lab)	มุ่งเน้นกำรให้บริกำร
ทำงกำรแพทย์	โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและช่องทำงกำรตรวจที่รวดเร็ว		

จ�านวนผู้มารับบริการตรวจหัตถการต่างๆ ของ Non-Invasive 
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3,109
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หมำยเหตุ:	 โดยอัตรำกำรลดลงของกำร
บรกิำรในปีงบประมำณ	2557	-	2558	ในส่วน
กำรให้บริกำรตรวจหัตถกำร	 ในกลุ ่ม		
Echocardiogram	 มีผลจำกกำรปรับเพิ่ม
รำคำกำรให้บริกำร	ท�ำให้คนไข้เลือกมำ
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บทที่ 5
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ/ศูนย์ควำมเป็นเลิศ/โครงกำรระดับคณะ

ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

5.1 ศนูย์หัวใจ หลอดเลือด และเมเเทบอลิซมึ (Cardiovascular and Metabolic Center: CVMC) 
	 	 1.	 คลินิกพิเศษพรีเมี่ยม	(Premium	clinic)	เน้นกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์	เพื่อพัฒนำรูปแบบของ
กำรให้บริกำร	 ที่มุ่งเน้นควำมสะดวกสบำยสูงสุดให้กับผู้มำรับบริกำร	 One	 Stop	 Service	 	 โดยมีอำจำรย์แพทย์					
ผู้เชี่ยวชำญจำกหลำยสำขำวิชำ	รวม		31	ท่ำน

	 	 2.	 หน่วยวินิจฉัยหัวใจ	และหลอดเลือด	(Non-invasive	cardiovascular	lab)	มุ่งเน้นกำรให้บริกำร
ทำงกำรแพทย์	โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและช่องทำงกำรตรวจที่รวดเร็ว		

จ�านวนผู้มารับบริการตรวจหัตถการต่างๆ ของ Non-Invasive 
ปีงบประมาณ 2556 - 2558
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การใหบริการตรวจหัตถการอื่นๆ

ของ Non-Invasive ไดแก EST,

Holter monitor, Tilt table test

 ยอดรวม 

3,109
2,918

2,601

หมำยเหตุ:	 โดยอัตรำกำรลดลงของกำร
บรกิำรในปีงบประมำณ	2557	-	2558	ในส่วน
กำรให้บริกำรตรวจหัตถกำร	 ในกลุ ่ม		
Echocardiogram	 มีผลจำกกำรปรับเพิ่ม
รำคำกำรให้บริกำร	ท�ำให้คนไข้เลือกมำ
ตรวจในเวลำรำชกำรแทน
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ผู้มารับบริการของ Cath Lab ป�งบประมาณ  2556 - 2558

	 	 3.	หน่วยหัตถกำรสวนหัวใจ	และหออภิบำลผู้ป่วยหลังสวนหัวใจ	(Cardiac	catheterization	labora-
tory	and	coronary	care	unit)	โดยกำรให้บริกำรของห้องปฏิบัติกำรหัวใจจะให้กำรตรวจรักษำควำมผิดปกติของ
ลิ้นหัวใจ	ผนังหัวใจ	กล้ำมเนื้อหัวใจ	ด้วยขบวนกำรและขั้นตอนต่ำงๆ	อันได้แก่	กำรฉีดสี	กำรซ่อมแซมหลอดเลือด
ทุกชนิดด้วยบอลลูน		ขดลวด		หัวกรอควำมเร็วสูง		อุปกรณ์เลเซอร์		คลื่นเสียงควำมถี่สูง	เครื่องดูดลิ่มเลือด	เป็นต้น
	 	 ห้อง	 Cath	 lab	 มีนวัตกรรมใหม่	 กำรเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบด้วยเทคนิคกำรใช้สำยสวนแบบไม่
ต้องผ่ำตัด	 (Transcatheter	 aortic	 valve	 implantation)	 9	 รำย	 และกำรรักษำ	 Left	 atrial	 appendage										
occluder	8	รำย	และพร้อมให้บริกำรเครื่องจี้	เพื่อรักษำหัวใจเต้นผิดปกติด้วยควำมเย็น	(Cryo	ablation	system)	
ในปีงบประมำณ		2559

	 4.	 ศูนย์ฝึกอบรมกำรกู้ชีพ	 (CPR)	 เปิดให้ฝึกอบรมกำรกู้ชีพตำมมำตรฐำนของสมำคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งสหรัฐอเมริกำในระดับต่ำงๆ	ตั้งแต่ระดับพื้นฐำนจนถึงระดับผู้ฝึกสอน	ปัจจุบันมีหลักสูตรเปิดฝึกอบรมมำกกว่ำ	
10	 หลักสูตร	 ทั้งในและนอกสถำนที่	 โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญพร้อมอุปกรณ์และหุ่นฝึกที่ทันสมัย	 และกำรอบรม
กำรกู้ชีพผู้ป่วยรวม	40	ครั้ง	และมีผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม	2,275	คน

บุคลากรคณะฯ ที่ได้รับการฝึกอบรม CPR  ปีงบประมาณ  2556 - 2558
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- เจาหนาที่และบุคลากรทั่วไป     

 ยอดรวม 

1,895 1,978

2,246

	 5.		 กำรบริหำรจัดกำรสถำนพยำบำลทำงกำรแพทย์นอกโรงพยำบำลรำมำธิบดีในเชิงรุก	 	 	 โดยกำรจัด
ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ	แพทย์ทั่วไป	นักกำยภำพบ�ำบัด	เจ้ำหน้ำที่เอ็กซเรย์	พยำบำลวิชำชีพ	ผู้ช่วยพยำบำล	เภสัชกร	
และ	 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร	 เพื่อให้บริกำรพนักงำนและครอบครัว	 	 และเป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยจำกสถำนพยำบำลของ	
บริษัทฯ	เข้ำมำรักษำต่อที่	รพ.รำมำธิบดี	ดังนี้
	 	 5.1		บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)		เปิดให้บริกำรมำตั้งแต่ปี	2551
	 	 5.2		บริษัท	โตโยต้ำ	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ำกัด	เปิดให้บริกำรในปีงบประมำณ	2556
	 	 5.3	 องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย	 สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	
(Thai	PBS)	เปิดให้บริกำรในปีงบประมำณ	2558		

,
,
,
,
,
,
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จ�านวนผู้มารับบริการของ สถานพยาบาล Rama - SCG , Rama-Toyota และ         
Rama-Thai PBS  เปรียบเทียบ ระหว่าง ปีงบประมาณ 2556 ถึง 2558

5.2 ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC)

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2556

CT 21,231 18,993 20,248

MRI 18,241 19,674 18,892

รวม 39,472 38,667 39,140
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การให้บริการตรวจผู้ปวยด้วยเครือ่ง CT และ MRI   ปีงบประมาณ 2556 - 2558

 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
	 1.	 ด้ำนงำนคุณภำพ

กลุม่งำนพยำบำลรงัสวีทิยำได้รบัคดัเลอืกแสดงผล
งำนพฒันำคณุภำพ	 เรือ่งโทรประสำนใจไร้รอคอย		
ในงำนมหกรรมคณุภำพ	 โรงพยำบำลรำมำธิบดี	
ครัง้ที	่22

งำนบริกำรวิชำกำรและทีมวิจัยชนะ
เลิศกำรประกวด	 Website	 ในงำน	
Rama	 website	 competition	 11	
กันยำยน	2558

การให้บริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง CT และ MRI   ปีงบประมาณ 2556 - 2558
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คณะจำกหอกำรค้ำและอุตสำหกรรมโอซำก้ำ	ประเทศญี่ปุ่น
น�ำโดย	Yoshiyuki	Taenaka,	MD.,	PhD.	มำอบรม

เรื่อง	MRI	3	Tesla	14	กันยำยน	2558

Zabuthiri	Specialist	Hospital,	Myanmar	ได้ส่ง
รังสีแพทย์	3	คน	และนักรังสีกำรแพทย์	7	คน	

อบรมเรื่องกำรสร้ำงภำพด้วยMRIและกำรอ่ำนผล
6	-	29	พฤษภำคม	และ	2	-	29	กรกฎำคม	2558

ศ.พ.ญ.จิรพร	เหล่ำธรรมทัศน์และทีมงำนวิจัยแผนที่สมองนักมวยเด็ก
ถ่ำยท�ำสำรคดีระดับนำนำชำติ	เรื่อง:	โครงกำรวิจัยแผนที่สมองนักมวยเด็ก

โดย:	ผู้จัดท�ำสำรคดี	จำกประเทศสเปน		14	กันยำยน	2558

	 3.	ด้ำนกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติและในประเทศ

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้ำวหน้ำได้จัดงำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติในหัวข้อ	2nd	ASEAN	Advanced	Imaging	Leaders	
Conference	ณ	โรงแรมรอยัลออคิด	เชอรำตัน	กรุงเทพ			25	-26	กันยำยน	2558

2.	ด้ำนกำรเผยแพร่ชื่อเสียงคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดีและบริกำรวิชำกำร
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AIMC	7th	Intensive	Cardiac	CT	Workshop
June	2015	at	Ramathibodi	Hospital

ไอแมคสัญจร	ครั้งที่	8	“Highlight	Strategies	for	MDCT	/	MRI	
from	Optimal	Technique	to	Advance	Imaging”	
10	–	11	กรกฎำคม	2558		โรงแรมแมริออต	ระยอง

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 โครงกำรพัฒนำพฤติกรรมบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ
	 2.	 โครงกำรลดอัตรำกำรยกเลิกกำรตรวจ	CT	และ	MRI
	 3.	 โครงกำรปรบัปรงุขัน้ตอนกำรดมยำผูป่้วย	เพ่ือเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจัดควิตรวจผูป่้วย	CT	และ	MRI
	 4.	 โครงกำรOne	Stop	Service	เพื่อลดเวลำรอคอยกำรท�ำนัดตรวจ
	 5.	 โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศด้วยเกณฑ์คุณภำพแห่งชำติ	 (Thailand	 Quality	
Award	:	TQA)

5.3 ศูนย์รังสีร่วมพิกัด 
	 มีบุคลำกร	13	คน	แบ่งเป็น	นักฟิสิกส์กำรแพทย์	3	คน	นักรังสีกำรแพทย์	5	คน		พยำบำล	1	คน	เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป	1	คน	และผู้ปฏิบัติงำนบริหำร	3	คน

ผลการด�าเนินงาน
	 ปี	2558	ได้ปิดให้บริกำรเครื่องรังสีศัลยกรรม	X-Knife	โดยเครื่องรุ่นใหม่	(Edge)	เปิดให้บริกำรเพื่อทดแทน
เครื่องรังสีศัลยกรรม	X-Knife	เดิมประมำณปี	2559

จ�านวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รับการรักษาด้วยเครื่องรังสีศัลยกรรม 
ปีงบประมาณ 2556 – 2558

13

259 272
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233
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200

300
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รวม
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จ�านวนผู้ป่วยของเครื่องรังสีศัลยกรรม ปีงบประมาณ 2558

Lung 1.29% (3 ราย) Liver 1.72% (4 ราย)

Spine 3% (7 ราย)
Nasopharynx 

1.72% (4 ราย)

อื่นๆ 2.57% (6 ราย)

Brain  89.70% 

(209 ราย)

จ�านวนผู้ป่วยจ�าแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล

83 83 81

25 23
26

2 1 0

34 33 26

2 2 2

126
117

98

0

50

100

150
จำานวน (ราย) ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 เปิดให้บริกำรฉำยรังสีแบบ	4	มิติ	SRS/SRT/SBRT/IGRT/4DRT
	 2.		จัดประชุมวิชำกำร	EDGE®	Opening	Conference	ในเดือนมีนำคม	2559
	 3.		จัดกำรประชุมแบบ	Tele	Conference	เพื่อกำรส่งต่อผู้ป่วยระดับประเทศ
	 4.		จัดท�ำ	Radiosurgery	training	Center	ในประเทศ
	 5.		ให้บริกำรผู้ป่วยแบบ	one	stop	service
	 6.		ให้บริกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรแบบครบวงจร	เช่น	กำรจัดหำที่พัก
															บริกำรจัดหำรถรับ-ส่ง	เป็นต้น
	 7.		จัดท�ำระบบฐำนข้อมูลผู้เข้ำรับบริกำรแบบครบวงจร

ข้ำรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจ

จ่ำยเอง ปกส.
(รำมำธิบดี)

ปกส.	
(นอกเขต)

บัตรทอง
(รำมำธิบดี)

บัตรทอง
(นอกเขต
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5.4 ศูนย์บริการพยาธิวิทยา
	 บริกำรกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์	 ครอบคลุมงำนทำงพยำธิวิทยำทุกสำขำ	 เพื่อ
สนับสนุนงำนบริกำรรักษำพยำบำลและกำรวิจัย	 แก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ	 ทั้งภำครัฐและภำค
เอกชน	ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	มีเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดศูนย์ฯ	ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรและบัญชี	1	คน	และ
เจ้ำหน้ำที่ของภำควิชำพยำธิวิทยำ		ปฏิบัติงำนทำงห้องปฏิบัติกำรใน	17	ห้องปฏิบัติกำร

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 รำยได้		222,365,700	บำท	เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ	2557	ร้อยละ	26	
	 2.	 ต่อรองรำคำกับบริษัทขำยวัสดุน�้ำยำต่ำงๆ	ท�ำให้ลดต้นทุนน�้ำยำ
	 3.	 ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำภำยนอกโรงพยำบำล	 คะแนนร้อยละ	 100	 ต่อควำมพึงพอใจด้ำน			
มีชนิดกำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำรที่หลำกหลำยครบถ้วน	 คะแนนร้อยละ	 96.82	 ต่อควำมพึงพอใจด้ำนกำร								
ให้ข้อมูลทำงวิชำกำรถูกต้องและครบถ้วน	และคะแนน	ร้อยละ	89.2	ต่อควำมพึงพอใจในภำพรวม
	 4.	 รับกำรต่ออำยุกำรขอรับรองมำตรฐำนทำงห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์	ISO	15189:	2012	
	 5.	 ปรับปรุงคู่มือกำรใช้บริกำรทำงพยำธิวิทยำ	พ.ศ.	2557	–	2559
	 6.	 พัฒนำโปรแกรมคู่มือกำรใช้บริกำรทำงพยำธิวิทยำผ่ำน	Website

159,064,145
176,254,360

222,365,700
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รายได้ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2556 - 2558
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จ�ำนวนกำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรของศูนย์บริกำรพยำธิวิทยำ

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำานวน (ราย)

ห้องปฏิบัติการคลังเลือดและห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ 512

ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 1,197

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 24,269

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 6,013

ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา 400

ห้องปฏิบัติพิษวิทยา 43,154

ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ 5,952

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 4,073

ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเลือด 2,563

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา 45,241

ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ 1,580

ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาและแลปพิเศษ 669

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา 40,276

ห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี 1,624

ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเลคตรอน 532

ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา 225

รวม 178,280

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 
	 1.	 ตั้งเป้ำหมำยเพิ่มรำยได้งำนบริกำรของศูนย์ฯ	ร้อยละ	10
	 2.	 ขอกำรรับรองมำตรฐำน	ISO	15189:2012		เพิ่มขึ้น
	 3.	 เพิ่มบริกำรกำรทดสอบท่ีตอบสนองควำมต้องกำรผู ้ใช ้บริกำรและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบ
สำธำรณสุขของประเทศ	
	 4.	 เพิ่มงำนกำรตรวจด้ำนชิ้นเนื้อของพยำธิกำยวิภำค	
	 5.	 ลดระยะเวลำรอคอยกำรรำยงำนผล
	 6.	 ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
	 7.	 จัดระบบในกำรรับสิ่งส่งตรวจจำกหน่วยงำนภำยนอก
	 8.	 ทบทวนคู่มือกำรใช้บริกำรของศูนย์บริกำรพยำธิวิทยำ
	 9.	 มีกำรใช้โปรแกรมคู่มือกำรใช้บริกำรทำงพยำธิวิทยำผ่ำน	Website
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	 การรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบปัสสาวะ	ด้วยการสลายนิ่วแทนการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร			
พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ในระดับแนวหน้าตามพันธกิจของโรงพยาบาล	 	 เพื่อการเรียนการสอนแพทย์ประจ�า
บ้านและนักศึกษาแพทย์		มีผู้มารับบริการ	540	ราย	คิดเป็นเงิน	8,010,580	บาท

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
1.		ผู้มำรับบริกำรในเวลำรำชกำรวันละ	5	รำย	และนอกเวลำรำชกำรอย่ำงน้อยวันละ	1	รำย
2.		มีกำรจัดงำนเพื่อควำมรู้เรื่องโรคนิ่วกับประชำชนอย่ำงน้อย	ปีละ	2	ครั้ง
3	.	ให้มีกำรน�ำเสนอเกี่ยวกับประสิทธิภำพของเครื่องสลำยนิ่ว	ผ่ำน	Social	media

5.5 ศูนย์สลายนิ่ว
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5.6 ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ 

จ�ำนวนผู้รับบริกำร	(คน)		ปีงบประมำณ	2556	-	2558

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

10,463
10,196

11,910

ปี 2556 
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รำยได้ค่ำบริกำร(บำท)	ปีงบประมำณ	2556	-	2558
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15,493,820

23,697,020
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ประเทศที่ผู้รับบริกำรเดินทำงไป	ปีงบประมำณ	2556	-	2558

ประเทศ  2556  2557   2558

อิสราเอล 6,325 5,675 6,191

ไต้หวัน 1,966 2,090 2,975

บรูไน 581 376 512

ลิเบีย 3 2 0

ฮ่องกง 7 16 36

เกาหลี 186 102 89

ญี่ปุ่น 385 483 518

ซาอุดิอาระเบีย 1 1 0

ดูไบ 83 73 82

กาต้าร์ 85 341 91

โอมาน 11 24 23

คูเวต 42 22 81

สิงคโปร์ 118 25 20
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ประเทศ  2556  2557   2558

จีน 104 72 132

บาห์เรน 85 120 107

มาเลเซีย 128 388 564

อื่นๆ 353 383 489

รวม 10,463 10,193 11,910

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 เป็นศูนย์ตรวจสุขภำพเพียงแห่งเดียวที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมกำรจัดหำงำน	 ที่สำมำรถตรวจ
สุขภำพเพื่อไปท�ำงำนต่ำงประเทศได้ทุกประเทศ
	 2.	 เป็นศูนย์ตรวจสุขภำพเพียงแห่งเดียวที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมกำรจัดหำงำน	ตรวจสุขภำพคนงำน
ไปท�ำงำนภำคกำรเกษตรที่ประเทศอิสรำเอล	โครงกำรควำมร่วมมือไทย-อิสรำเอลเพื่อกำรจัดหำงำน	(Thailand-Is-
rael	cooperation	on	the	placement	of	workers:	TIC)

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 ผู้รับบริกำร	1,100	คนต่อเดือน
	 2.	 ประสำนงำนอย่ำงต่อเนือ่งกบักรมกำรจดัหำงำน	 เพือ่รบัตรวจสุขภำพคนงำนทีก่รมกำรจดัหำงำนด�ำเนิน
กำรจัดส่งเอง
	 3.	 พัฒนำงำนด้ำนบริกำรและปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง
	 4.	 จดัสมัมนำบคุลำกรของศูนย์ฯและบคุลำกรของภำควชิำ/หน่วยงำนท่ีร่วมปฏบัิตงิำน	 เพือ่พฒันำงำนและ
กำรท�ำงำนเป็นทีม
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5.7 โครงการไตเทียม

	 เปิดให้บริกำรตั้งแต่ปี	2537	ปัจจุบันให้บริกำรกำรบ�ำบัดรักษำทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมและเทคโนโลยี
ขั้นสูง		2	เตียง	แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ
		 1.	ผู้ป่วยนอก	Chronic	hemodialysis	unit	ส�ำหรับผู้ป่วยไตวำยเรื้อรัง	เปิดให้บริกำรวันจันทร์-เสำร์		8	
เตียงต่อรอบ	วันละ	3	รอบ	ให้บริกำรได้	24	คนต่อวัน	ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตที่ดี	มีชีวิตยืนยำวโดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์กำรรักษำให้ได้มำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล	เตรียมพร้อมที่จะปลูกถ่ำยไตใหม่		ในปีงบประมำณ	2558	มีผู้ป่วย
เข้ำรับบริกำร	7,162	ครั้ง	
	 2.	 ผู้ป่วยใน	 Acute	 kidney	 injury	 unit	 	 ส�ำหรับผู้ป่วยไตวำยเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวำยเรื้อรังที่เป็น							
ผู้ป่วยใน	ฟอกเลือดในห้องไตเทียม	ให้บริกำรวันจันทร์-เสำร์	4	เตียงต่อรอบ	วันละ	3	รอบ	ให้บริกำรได้	12	คนต่อ
วัน	 ส�ำหรับผู้ป่วย	 AKI	 ที่มีปัญหำซับซ้อนและมีอวัยวะล้มเหลวหลำยอวัยวะ	 เช่น	 หัวใจล้มเหลว	 ตับล้มเหลว	 ใน
ปีงบประมำณ	2558	มีผู้ป่วยเข้ำรับบริกำร	4,337	ครั้ง		และในกรณีผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำที่หอผู้ป่วยวิกฤตต่ำงๆ	
จะได้รับกำรบ�ำบัดรักษำทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม	 ให้บริกำรฟอกเลือดตลอด	 24	 ชม.	 ในทุกวันไม่เว้นวันหยุด	
ภำยในหอผู้ป่วยวิกฤตต่ำงๆ	เช่น		ICU	อำยุกรรม		ICU	ศัลยกรรม		ICU	CVT	หอบ�ำบัดผู้ป่วยวิกฤติหลังผ่ำตัดหัวใจ
และทรวงอก			Burn	unit			ICU	ศูนย์กำรแพทย์สิริกิติ์		และ	CCU	หอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ	นอกจำกกำรท�ำ	Con-
ventional	hemodialysis	แล้วมีกำรท�ำ	Prolong	intermittent	renal	replacement	therapy	13	ครั้ง	Con-
tinuous	renal	replacement	therapy	19	ครั้ง		Plasmapheresis	32	ครั้ง	และ	Double	filtration	plasma-
pheresis	 77	 ครั้ง	 นอกจำกนี้หน่วยไตเทียมเป็นสถำนที่ฝึกปฏิบัติของแพทย์ประจ�ำบ้ำนอำยุรศำสตร์โรคไต	 และ
พยำบำลไตเทียม	 	 ด้ำนกำรเรียนกำรสอนในภำคปฏิบัติ	 	 ซึ่งกำรร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่บ�ำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไต
เทียมโดยทีมแพทย์	พยำบำล	และทีมสหสำขำ	ซึ่งประกอบด้วยทีมเภสัชกร	โภชนำกร		เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรรักษำผู้ป่วย	ท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตที่ดี	และลดอัตรำกำรพิกำร	ส่งเสริมอัตรำกำรอยู่รอด	โดย
กำรก�ำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน	ดังนี้			1)	มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงแพทย์	และพยำบำล	รวบรวมปัญหำ	และปัจจัย
เสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละรำย			2)	มีกำรก�ำหนดดัชนีชี้วัดร่วมกัน	เพื่อเป็นแนวทำงเพิ่มประสิทธิภำพในกำรรักษำผู้ป่วย
แต่ละรำย		3)	มีระบบเจ้ำของไข้ทั้งอำจำรย์แพทย์	ผู้ช่วยอำจำรย์แพทย์	และพยำบำล		 	4)	จัดท�ำแนวทำงในกำร
ปฏิบัติต่ำงๆ	เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง	ลดภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆ	จำกกำรฟอกเลือดและลดอัตรำกำรเข้ำพักรักษำตัวในโรง
พยำบำล	 รวมถึงกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยในกำรดูแลตนเอง	 	 	 5)	 น�ำปัญหำที่เกิดมำวิเครำะห์ร่วมกัน	 และปรับปรุง
แนวทำงแก้ไข	

ด้านการจดักจิกรรม	 มกีำรให้ควำมรู้กบัผูป่้วยไตวำย
เรื้อรังเป็นรำยบุคคล	 ร่วมกับกำรวำงแผนกำรให้
ควำมรู้ครอบคลุมในด้ำนพฤติกรรม	 กำรดูแลตนเอง	
5	 ด้ำน	 ได้แก่	 	 1)	 ด้ำนกำรรับประทำนอำหำร	 	 2)	
ด้ำนกำร	 รับประทำนยำ	 	3)	ด้ำนกำรปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวัน		4)	ด้ำนกำรดูแลหลอดเลือด		5)	ด้ำนกำร
ดูแลทำงด้ำนอำรมณ์	 อีกทั้งทำงหน่วยงำนได้มีกำร
ตรวจติดตำมผู้ป่วยและปรับเปลี่ยนกำรรักษำทำงยำ
และกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อให้ผู้ป่วยมี
ชีวิตที่ยืนยำว	 และคุณภำพชีวิตที่ดี	 โดยหน่วยได้มี
กำรวัดประสิทธิภำพกำรรักษำ	 โดยใช้ดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภำพกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนสำกล	ซึ่งประกอบด้วย	ตัวชี้วัด	10	รำยกำร	ค่ำเฉลี่ย	KPI	6.33
	 ได้จัดท�ำกำรวัดอตัรำกำรอยูร่อดของผูป่้วยไตวำยเร้ือรงัทีไ่ด้รบักำรฟอกเลอืดทีห่น่วยไตเทยีมศนูย์กำรแพทย์
สิริกิติ์	พบว่ำ	อัตรำกำรอยู่รอดของผู้ป่วยท่ี	1	ปี	ร้อยละ	93		อัตรำกำรอยู่รอดของผู้ป่วยที่	5	ปี	ร้อยละ	69
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และในที่	10	ปี	ร้อยละ	50	(ดังภำพประกอบ)	ซึ่งสูงกว่ำ
อัตรำกำรอยู่รอดของผู้ป่วยไตวำยเรื้อรังที่ได้รับกำร
ฟอกเลือดในประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ซึ่งมีอัตรำกำรอยู่
รอดของผู้ป่วยที่	1	ปี	อยู่ที่ร้อยละ	80		อัตรำกำรอยู่รอด
ของผู้ป่วยที่	5	ปี	อยู่ที่ร้อยละ	35.8	(ข้อมูลจำก	Kidney	
disease	statistics	for	the	united	states,	NIH	Pub-
lication	No.	12–3895	June	2012)

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 วำงแผนเพื่อคงมำตรฐำนกำรดูแลผู้ป่วยเพื่อให้มีชีวิตยืนยำว	 รวมถึงคุณภำพชีวิตที่ดี	 ประกอบกับกำรดูแล
ด้วยสหสำขำวิชำชีพ	 กล่ำวคือ	 มีกำรให้ค�ำแนะน�ำด้ำนโภชนำกำรโดยโภชนำกรผู้เชี่ยวชำญ	 และมีทีมเภสัชกรช่วย
ดูแลเรื่องกำรใช้ยำให้ถูกต้องตำมแพทย์สั่งในผู้ป่วยไตวำยเรื้อรัง	 เพื่อลดภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆ	 จำกกำรฟอกเลือด
และลดอัตรำกำรเข้ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล	 	 นอกจำกนี้แล้วทำงหน่วยอำยุรศำสตร์สำขำวิชำโรคไต	 และศูนย์	
ไตเทียมยังมีโครงกำรร่วมกับโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	 ในกำรผลิตพยำบำลผู้เชี่ยวชำญไตเทียมเพิ่มเพื่อแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนบุคลำกร	และรองรับกำรขยำยงำนของศูนย์ในอนำคตอีกด้วย	
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5.8 ศูนย์สนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ (International   
Medical Conference Promoting Center: IMCPC)
		 มีบุคลำกร	5	คน	มีกำรจัดประชุม	ดังนี้	
	 1.	 จัดกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติด้ำนกำรแพทย์ภำยใต้คณะฯ	 ขึ้นในประเทศไทย	 เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์	 รวมถึงกำรสร้ำงรำยได้และชื่อเสียงจำกกำรจัดประชุมเข้ำสู่คณะฯ	 จนเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ	
	 2.	 ประสำนงำนในกำรจัดประชุมระดับนำนำชำติด้ำนกำรแพทย์ระหว่ำงคณะฯ	 กับหน่วยงำนต่ำงๆ	ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ	
	 3.	จัดกำรแสดงนิทรรศกำรด้ำนกำรแพทย์ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ

				 ปีงบประมำณ	 2558	 ด�ำเนินกำรจัดประชุม	 8	 ครั้ง	 ที่มีควำมแตกต่ำงกันด้ำนกำรจัดงำน	 กำรเตรียมงำน	
วัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน	และกำรด�ำเนินงำน	โดยเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ของคณะกรรมกำรจัดงำนประชุม	

ผลการด�าเนินงาน

ชื่องานประชุม วันที่จัดงานประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

ไทย/ต่างชาติ

Current	Practice	in	Respiratory	Care	2014 15	–	18	ต.ค.	57 148

NNHF	Basic	Coagulation	Course 25	-28	พ.ย.	57 8/12

The	2nd	Bangkok	International	Fetal	Echocardiography 14	–	16	ม.ค.	58 61/9

2015	Bangkok	CHOP	Seminar	in	Medical	Education 26	–	30	ม.ค.	58 215

Bangkok	International	Neonatology	Symposium	2015 4	–	6	ก.พ.	58 277/138

14th		AOMC		Annual	Scientific	Meeting	2015 1	–	4	มี.ค.	58 152/77

โครงการการวินิจฉัยและจัดท�าทะเบียนผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดต่�าและมีขนาดใหญ่ 25	–	28	พ.ค.	58 43

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	International	Polysomnography	Course 19	-	22	ก.ค.	58 31/19

ศูนย์ความเป็นเลิศ

งำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
The	2nd	Bangkok	International	Fetal	Echocardiography

งำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
Bangkok	International	Neonatology	

Symposium	2015
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งำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
2015	Bangkok	CHOP	Seminar	in	Medical	

Education

งำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
14th	AOMC	Annual	Scientific	Meeting	2015

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 เตรยีมควำมพร้อมกำรจดัประชุมวิชำกำรระดบันำนำชำต	ิ	4	งำน	ได้แก่	The	3rd	Bangkok	International	
Fetal	Echocardiography,	The	First	 International	Adult	Congenital	Cardiac	Conference,	Perinatal	
Asphyxia:	 the	critical	 role	of	early	neurological	evaluation	และงำนประชุม	Bangkok	 International	
Neonatology	Symposium	2016	ที่จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่	7	ติดต่อกัน		
		 กำรประชุมที่เกิดขึ้นและก�ำลังจะเกิดขึ้น	ทำงศูนย์สนับสนุนกำรจัดประชุมฯ	หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	นอกจำก
เรื่องของกำรใช้งบประมำณที่เกิดขึ้นในแต่ละปีงบประมำณด้วยกำรจัดกำรประชุมนั้นมำพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
แพทย์ให้แก่บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ในประเทศแล้ว	 ยังมุ ่งหวังให้เป็นกำรสร้ำงชื่อเสียงให้แก่คณะฯ	 รวมถึง
กรุงเทพมหำนคร	ในควำมเป็น	Medical	Hub	ของประเทศ	และภูมิภำคเอเชียได้เป็นอย่ำงดีในอนำคต

5.9 ศูนย์พิษวิทยา

 ผลการด�าเนินงานและการพัฒนางานที่ส�าคัญ
	 1.	 ดูแลรักษำผู้ป่วยที่ได้รับพิษจำกยำ	สำรเคมี	พืชพิษและสัตว์พิษด้วยระบบ	Call	Center	โทรเบอร์เดียว	
“1367”	ทั่วประเทศ	24	ชั่วโมง	และแอพพลิเคชั่น	Line		ซึ่ง	Line	ID	คือ	poi	request			ปีงบประมำณ	2558	มี
กำรติดต่อเข้ำมำใช้บริกำร	19,359	ครั้ง	(เพิ่มขึ้นร้อยละ	25.1)	โดยเป็นกำรติดต่อจำกหน่วยบริกำรจำกทั่วประเทศ	
ผูท้ีติ่ดต่อร้อยละ	97.2		เป็นแพทย์และบคุลำกรทำงกำรแพทย์	มผีูป่้วยได้รบักำรดแูลรกัษำตำมค�ำแนะน�ำ	19,536	รำย		
	 2.	 จัดสัมมนำวิชำกำรสัญจร	 เรื่อง	 “กำรดูแลผู้ป่วยได้รับพิษจำกสำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชในภำวะฉุกเฉิน	
(Emergency	 Management	 of	 Common	 Pesticide	 Poisonings)”	 เพื่อให้แพทย์	 พยำบำล	 และบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ทีเ่กีย่วข้องได้มคีวำมรู	้ ควำมเข้ำใจ	ภำวะเป็นพษิจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตรชนดิต่ำงๆ	ทีม่คีวำมส�ำคัญ	
และได้ทรำบถึงแนวทำงกำรรักษำ	 ตลอดจนควำมรู้ใหม่ที่กับภำวะเป็นพิษจำกสำรปรำบศัตรูพืชซึ่งเป็นสำเหตุกำร
เกิดพิษและเสียชีวิตมำกที่สุด	โดยมีแพทย์และพยำบำลเข้ำประชุม	80	คน
	 3.	 จัดท�ำแนวทำงกำรรักษำผู้ป่วยที่ได้รับสำรพิษเฉพำะเรื่อง	 (guideline)	 ที่พบบ่อย	 เพื่อให้กับแพทย์ที่
รักษำผู้ป่วยในหน่วยบริกำรที่เกิดเหตุ	น�ำไปปฏิบัติ	3	เรื่อง	คือ	
	 -	Treatment	of	beta	blocker	and	calcium	channel	blocker	overdose
	 -	Treatment	of	hydrogen	sulfide	poisoning
	 -	Polyethylene	glycol	electrolyte	solution	for	Whole	Bowel	Irrigation

ผลการด�าเนินงานที่ภาคภูมิใจ
	 1.	 เป็นที่ยอมรับจำกส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 (สปสช.)	 ให้ด�ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องกำร
ดูแลรักษำผู้ที่ได้รับสำรพิษ	2	โครงกำร	ผ่ำนทำงสมำคมพิษวิทยำคลินิก	คือ	
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	 	 1.1	 โครงกำรเพิ่มกำรเข้ำถึงยำก�ำพร้ำกลุ่มยำต้ำนพิษ	ปีงบประมำณ	2558	-	2559	ซึ่งเป็นโครงกำรที่
ได้รับกำรสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่	 5	 เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนยำต้ำนพิษและเพิ่มกำรเข้ำถึงยำของผู้ป่วยที่ได้
รับพิษทุกสิทธิ์กำรรักษำ		โดยจะจัดอบรม	4	ครั้งใน	4	ภูมิภำค	1,300	คน	ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลผู้ป่วย
ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรยำกลุ่มนี้	และเมื่อมีผู้ป่วยได้รับพิษจะมีกำรติดตำมกำรใช้ยำและประเมินผลกำรใช้ยำ
	 	 1.2	 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยรองรับกำรดูแลผู้ป่วยในภำวะฉุกเฉินที่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้ยำก�ำพร้ำ
กลุ่มยำต้ำนพิษ	เนื่องจำกพบว่ำปัญหำส�ำคัญประกำรหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ป่วยไม่สำมำรถเข้ำถึงยำได้ในระยะเวลำที่เหมำะ
สมและทันกำรณ์	ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรไม่มีระบบ	กำรจัดหำยำและจัดส่งยำที่มีประสิทธิภำพ		จึงได้ร่วมกับพื้นที่ที่มี
ควำมสนใจพัฒนำเครือข่ำยนี้ใน	3	 เขตพื้นที่น�ำร่อง	คือ	อุดรธำนี	 เชียงใหม่	 ล�ำพูน	และตำก	 เพื่อสร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยต้นแบบของประเทศ
	 2.	 ผลงำนตีพิมพ์
	 	 2.1	 Tongpoo	A,	Sriapha	C,	Wongvisavakorn	S,	Rittilert	P,	Trakulsrichai	S	and	Wananukul	
W.	Occupational	carbamate	poisoning	 in	Thailand.	Southeast	Asian	J	Trop	Med	Public	Health.	
2015	Jan;	46(1):	97-104.
	 	 2.2	 Srisuma	S,	Lavonas	EJ,	Wananukul	W.	Proximal	muscle	weakness	in	severe	lead	
poisoning	from	retained	bullet	fragments.	Clin	Toxicol	(Phila).	2015	Jul;	53(6):	586-7.
	 	 2.3	 Srisuma	 S,	 Hoyte	 CO,	 Wongvisavakorn	 S,	 Wanaukul	 W.	 Serotonin	 syndrome							
precipitated	by	sertraline	and	discontinuation	of	clozapine		Clin	Toxicol	(Phila).	2015;	53(8):	840-1

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 ร่วมกับห้องปฏิบัติกำรพิษวิทยำ	 ภำควิชำพยำธิวิทยำ	 จัดท�ำชุดทดสอบสำรก�ำจัดวัชพืชพำรำควอท
อย่ำงง่ำยในปัสสำวะ	 เป็นกำรตรวจเบื้องต้นที่จะช่วยในกำรวินิจฉัยและตัดสินใจรักษำผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับสำรดัง
กล่ำว	เนื่องจำกปัจจุบันกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรสำมำรถท�ำได้ในบำงแห่งเท่ำนั้นและผลที่ได้ยังล่ำช้ำ
	 2.	 ร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์	 มหำวิทยำลัยมหิดล	 ในกำรเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบกำรวินิจฉัยและ
รักษำกรณีผู้ป่วยถูกงูกัด
	 3.	 ประสำนงำนอย่ำงต่อเนือ่งกบัส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต	ิ (สปสช.)	 และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง	
เพื่อให้มีเครือข่ำยด้ำนพิษวิทยำของประเทศที่สำมำรถแก้ไขปัญหำในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยที่ได้รับพิษ	รวมทั้งด�ำเนิน
กำรในนำมสมำคมพษิวทิยำคลนิกิกำรจดัอบรมเรือ่งยำต้ำนพษิและด้ำนพษิวทิยำคลนิกิ	 4	 ภำค	 ให้แก่แพทย์	 เภสัชกร	
พยำบำล	และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
	 4.	 พัฒนำและปรับปรุงงำน	ตำมนโยบำยของคณะฯ	ในโครงกำรศูนย์เพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนพิษวิทยำ

5.10 ศูนย์มะเร็ง 

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 กำรวิจัย	มีผลงำนตีพิมพ์	13	เรื่อง		Oral	presentation	1	เรื่อง			Poster	presentation	13	เรื่อง	
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	 2.	 กำรศึกษำ/วิชำกำร
	 	 2.1	 กำรประชุม	 Current	 research	 network	 in	 hematology	 	 เพื่อหำแนวทำงกำรดูแลรักษำ			
กำรส่งต่อกำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งชนิด	Hematologic	malignancy	ระดับคณะฯ	
	 	 2.2	 จัดประชุมวิชำกำร	Multidisciplinary	management	of	solid	tumors	in	children		โดยมี
วิทยำกรจำกประเทศแคนำดำ	สหรัฐอเมริกำ	และอื่นๆ		6	คน	ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเป็นแพทย์	พยำบำลและนักวิจัย	
ทั้งในและนอกคณะฯ		155		คน
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	 	 2.3		กำรศึกษำดูงำน		
	 	 	 1.	 เร่ือง	Home	chemotherapy	and	TPN	management	ณ	Nation	cancer	center	Singapore		
	 	 	 2.	 กำรดูแลรักษำพยำบำลผู้ป่วยมะเร็งที่ปลูกถ่ำยเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือด				
	 	 	 3.	 อบรมด้ำน	Molecular	cancer	research	ณ	Roswell	park	cancer	institute			
	 	 	 4.	 อบรมเพื่อพัฒนำเทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจวิเครำะห์	 Allele	 burden	 ของยีน	
JAK2V617F	mutation	ในผูป่้วยกลุม่โรค	Myeloproliferative	neoplasms	ท่ีมหำวทิยำลยัจเูทนโด	ประเทศญ่ีปุ่น
	 3.		 หนังสือ	Ramathibodi	Cancer	Report	ประจ�ำปี	2014	ส�ำหรับเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับ
โรงพยำบำลไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ	ทั้งในและนอกคณะ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 
	 1.	 	 เปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผู้ป่วยโรคมะเร็งในรูปแบบของสหสำขำ	 เพื่อลดควำมล่ำช้ำในกำรปรึกษำ
ระหว่ำงภำควิชำ	กำรวินิจฉัย	และกำรวำงแผนรักษำ	เพิ่มควำมสะดวกให้ผู้ป่วยและญำติ	และเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรท�ำวิจัยสหสำขำ
	 2.	 	อบรมบุคลำกรด้ำนโรคมะเร็งทั้งในและต่ำงประเทศ	
	 3.	 	จัดประชุมวิชำกำร	The	4th	Ramathibodi-Mayo	clinic	joint	conference:	Current	and	future	
of	oncologic	treatment
	 4.	 	น�ำเสนอผลงำนวิจัยและวิชำกำรในรูปแบบของ	Poster	oral	และ	Manuscript	
	 5.	 	ติดตำมข้อมูลกำรรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งแยกตำมโรคมำกขึ้น
	 6.	 	โครงกำรรับเคมีบ�ำบัดที่บ้ำน	(Home	chemotherapy)	เพื่อลดระยะเวลำกำรรอเตียง

5.11 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

ผลการด�าเนินงาน
	 1.1	รำงวัล	นวัตกรรม		งำนคุณภำพ	ที่ได้รับรำงวัล
	 	 1.1.1	 รำงวัล	 Best	 poster	 ในงำนประชุม	 CAST	 2015	 ที่ประเทศสิงคโปร์	 ของ	 ศ.เกียรติคุณ	
นพ.โสภณ	จิรศิริธรรม	 เรื่อง	The	outcomes	of	conversion	of	 twice-Daily	Tacrolimus	to	prolonged-		
release	tacrolimus	formulation	in	stable	kidney	transplant	patients	in	Thailand.
	 	 1.1.2	 รำงวัล	Best	poster	 ในงำนประชุม	CAST	2015	ที่ประเทศสิงคโปร์	 ของ	รศ.พญ.กำญจนำ				
ตัง้นรำรชัชกจิ	เรือ่ง	Characteristic	and	outcome	of	infections	of	Thai	pediatric	kidney	transplantation
	 	 1.1.3	 น�ำเสนอผลงำนวิจัยเรื่อง	 Competency	 improvement	 of	 transplant	 coordinator	 in	
Ramathibodi	Hospital,	Mahidol	University	โดย	นำงพิมพ์ชณก	จันท์โชติกุล	ในกำรประชุม		CAST	2015:	
14th	Congress	of	the	Asian	Society	of	Transplantation,	Singapore
	 	 1.1.4	 น�ำเสนอผลงำนวิจัยเรื่อง			The	effectiveness	of	multimedia	program	for	transplant	
preparation	for	waiting	list	kidney	transplantation	patients	โดย	นำงชุติมำ	เจริญธนำกิต	ในกำรประชุม	
CAST	2015:	14th	Congress	of	the	Asian	Society	of	Transplantation,	Singapore
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	 	 1.1.5	 รำงวัลชนะเลิศ	Dean	Innovation	ประเภทที่	1	เรื่องควำมส�ำเร็จของกำรรณรงค์กำรบริจำค
อวัยวะสู่ควำมเป็น	 Rama	 Model	 ในงำนมหกรรมคุณภำพครั้งที่	 22	 ประจ�ำปี	 2558	 คณะแพทยศำสตร์																		
โรงพยำบำลรำมำธิบดี	
  1.1.6	 รำงวัลต�ำรำ	 รำมำธิบดี	 ระดับดี	 ประจ�ำปี	 2558	 เรื่องต�ำรำกำรพยำบำลผู้ป่วยสมองตำยเพื่อ
กำรปลูกถ่ำยอวัยวะ	โดยคณะท�ำงำนส่งเสริมกำรบริจำคอวัยวะเพื่อกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ
	 	 1.1.7	 จ�ำนวนผลงำนคุณภำพ	 นวัตกรรม	 ของฝ่ำยกำรพยำบำลศูนย์กำรแพทย์สิริกิติ์	 ด้ำนกำรปลูก
ถ่ำยอวัยวะ	 ที่ได้รับรำงวัลในงำนมหกรรมคุณภำพครั้งที่	 22	 ประจ�ำปี	 2558	 	 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี	13	เรื่อง
	 1.2	ผลงำนกำรบรรยำย
	 	 1.2.1	 ศ.นพ.วสันต์	สุเมธกุล	บรรยำยเรื่อง	“Infection	 in	organ	 transplantation:	Challenges	
and	opportunities”	ในกำรประชุมวชิำกำรครบรอบ	20	ปี	ของ	สมำคมปลกูถ่ำยอวัยวะของประเทศ	Hong	Kong	
	 	 1.2.2	 ศ.นพ.วสันต์	 สุเมธกุล	 บรรยำยเรื่อง	 “Progress	 of	 organ	 transplantation	 in	 Asia”.											
ในกำรประชุม	The	Fourteenth	Congress	of	Asian	Society	of	Transplantation	ณ	ประเทศ	สิงคโปร์		
	 	 1.2.3	 	อ.นพ.	ณัฐพล	อำภรณ์สุจริตกุล	เรื่อง	“	Living	Liver	Transplant	in	Thailand	”		
	 1.3	ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์	11	เรื่อง

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.		เริ่มโครงกำรเปลี่ยนอวัยวะในช่องอก	คือ	เปลี่ยนหัวใจ	เปลี่ยนหัวใจพร้อมปอด	
	 2.		โครงกำร	Excellent	Center	of	Organ	Transplant	Clinic
	 3.		โครงกำรติดตำมผู้บริจำคไตที่มีชีวิตอย่ำงเป็นระบบ
	 4.		โครงกำร	Data	registry	
	 5.		กำรรำยงำนผล	HLA	typing	แบบ	Common	allele

5.12 ศนูย์ส่องกล้องระบบทางเดนิอาหารและห้องปฏบิตักิารประสาททางเดนิอาหารและการเคลือ่นไหว
ผลการด�าเนินงานที่ภาคภูมิใจ
ด้านบริการรักษาพยาบาล
	 สถิติผลกำรให้บริกำรด้ำนกำรส่องกล้องสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำ	3	ปีที่ผ่ำนมำ	
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จ�ำแนกตำมภำควิชำและประเภทผู้รับบริกำรดังแสดงในตำรำง

ปีงบประมาณ

อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์

รวมสามัญ/

คลินิกพิเศษ
พรีเมี่ยม

สามัญ/คลินิก

พิเศษ
พรีเมี่ยม

สามัญ/คลินิก

พิเศษ
พรีเมี่ยม

2556 3,551 1,442 2,626 358 158 19 8,154

2557 3,855 1,986 3,603 575 343 18 10,380

2558 4,318 3,391 3,944 752 186 19 12,610

ด้านบริการวิชาการ

	 มีบุคคลภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศมำดูงำน	5	คณะ	

 จากต่างประเทศ 
	 -	 “Agenda	 ASP	 SEA	 Infection	 Control	 Summit”	 น�ำแพทย์และพยำบำลจำกประเทศในภูมิภำค
อำเซียน	(ASEAN)	50	ท่ำน	มำเยี่ยมชมดูงำน	15	พ.ค.	2558
 จากภายในประเทศ
	 -	 คณะแพทย์และพยำบำลจำกงำนศูนย์ควำมเป็นเลิศ	 คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	
38	ท่ำน	มำเยี่ยมชมดูงำน	ระบบบริกำรงำนส่องกล้องทำงเดินอำหำรของศูนย์ฯ	18	ธันวำคม	2557
	 -	 ส�ำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 ร่วมกับกรมกำรแพทย์	 กระทรวง
สำธำรณสุข	หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับกลำง	รุ่นที่	7	ดูงำน	80	ท่ำน		15	มกรำคม	2558
	 -	 คณะแพทย์และพยำบำลจำกงำนคลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร	โรงพยำบำลภูมิพล-อดุลยเดช	กรมกำร
แพทย์ทหำรอำกำศ	10	ท่ำน	มำเยี่ยมชมดูงำน	ระบบบริกำรงำนส่องกล้องทำงเดินอำหำรของศูนย์ฯ	30	มกรำคม	
2558	
	 -	 คณะกรรมกำรสหภำพแรงงำนของบริษัทโตโยต้ำมอเตอร์	ประเทศไทยจ�ำกัด	50	ท่ำน	มำเยี่ยมชมดูงำน	
23	กุมภำพันธ์	2558	
  
 ด้านพัฒนาคุณภาพและบุคลากร
	 ได้ส่งพยำบำลวิชำชีพ	2	ท่ำน	และผู้ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์	1	ท่ำน	เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำร	Interna-
tional	workshop	on	therapeutic	endoscopy	ครั้งที่	29	ณ	ฮ่องกง	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	8-12	ธันวำคม	
2557

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559 
	 1.	ร่วมมือกับภำควิชำอำยุรศำสตร์ในกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร	 “งำนส่องกล้องระบบทำงเดิน
อำหำรส�ำหรับผู้ช่วยงำนส่องกล้องทำงเดินอำหำร”	2	หลักสูตร	ส�ำหรับผู้ที่ไม่ใช่พยำบำลวิชำชีพ	1	หลักสูตร	และ			
ผู้ที่เป็นพยำบำลวิชำชีพอีก	1	หลักสูตร
	 2.	 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	Mahidol	(Siriraj-Ramathibodi)	endoscopy	annual	meeting	
	 3.	 โครงกำร	Quality	assurance	in	GI	endoscopy
	 4.	 โครงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภำพ	ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
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5.13 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์

 ผลการด�าเนินงาน 
	 1.	โครงกำร	 Thai	 NIPT	 ร่วมมือกับหน่วยมนุษย์พันธุ์ศำสตร์	 และสำขำเวชศำสตร์มำรดำและทำรก														
ปริก�ำเนิด	พัฒนำบริกำรตรวจสำรพันธุกรรมของทำรกในครรภ์จำกเลือดมำรดำ	หรือ	ไทยนิพท์	เพื่อตรวจกรองกลุ่ม
อำกำรดำวน์ของทำรกในครรภ์จำก	cell	free	fetal	DNA	ด้วยควำมไวร้อยละ	99	มีควำมถูกต้องแม่นย�ำเทียบเคียง
กับกำรตรวจด้วยกำรเจำะน�้ำคร�่ำ	 	 อนึ่งกำรตรวจนี้ยังสำมำรถตรวจกรองควำมผิดปกติอื่นๆ	 ได้อำทิ	 trisomy	 13		
trisomy	18	ตลอดควำมผิดปรกติของโครโมโซมเพศหญิงและชำยได้	รวมถึงมีควำมเป็นไปได้ในกำรตรวจโรคที่เกิด
จำกกำรขำดหำยขนำดเล็กบนโครโมโซม	หรือกำรผิดปกติของยีนเดี่ยวในอนำคต

นวัตกรรมบริกำร	Thai	NIPT	ที่จะเปิด
บริกำรทั่วประเทศ	ตั้งแต่	เดือนมกรำคม	2559	เป็นต้นไป

	 2.	 กำรถอดรหัสพันธุกรรมยีนทั้งหมดบนโครโมโซม	 ร่วมกับภำควิชำอำยุรศำสตร์	 และภำควิชำกุมำร
เวชศำสตร์	 ในกำรค้นหำยีนกลำยพันธุ์ของโรคต่ำงๆ	 ในผู้ป่วย	อำทิ	 Lowe	syndrome	 	 โรคเซลล์ไขสันหลังเสื่อม
จำกพันธุกรรม	 (spinal	muscular	 atrophy)	 	 มำร์แฟน	ซินโดรม	 	 	 retinoblastoma	 	 	 neurofibromatosis	
เป็นต้น	ผลกำรถอดรหัสพันธุกรรมของยีนทั้ง	19,000	ยีนบนโครโมโซม	ท�ำให้พบต�ำแหน่งกลำยพันธุ์ก่อโรคร้อยละ	
42.11	 ของจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด	 แสดงให้เห็นว่ำกำรถอดรหัสพันธุกรรมของยีนทั้งหมดบนโครโมโซมในประชำกร
ไทย	 เป็นเครื่องมือที่มีศักยภำพในกำรค้นหำยีนกลำยพันธุ์ของโรคซึ่งเดิมไม่สำมำรถระบุได้ในอัตรำที่สูงถึงร้อยละ	
42.11
	 3.	 โครงกำรตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนก่อนกำรใส่กลับ	 Pre-implantation	 genomic	 diagnosis:	 PGS/PGD	
ช่วยป้องกันกำรถ่ำยทอดยีนกลำยพันธุ์จำกพ่อแม่สู่ลูกเพื่อป้องกันกำรเกิดโรคพันธุกรรมซ�้ำในครอบครัว	 โดยเฉพำะ
โรคที่ก่อให้เกิดควำมพิกำร		ภำยใน	5	วันหลังไข่กับอสุจิเกิดกำรปฏิสนธิในห้องปฏิบัติกำรจะท�ำกำรดึงเซลล์ตัวอ่อน
ออกมำจ�ำนวนน้อย	 เพื่อน�ำมำตรวจหำยีนกลำยพันธุ์ร่วมถึงคัดกรองพันธุกรรมของตัวอ่อนในโครโมโซมทั้ง	 23	 คู่	
ก่อนย้ำยคืนสู่มดลูกของมำรดำ	 เพื่อที่จะคัดตัวอ่อนที่สมบูรณ์พร้อมที่สุด	 เพิ่มควำมส�ำเร็จในกำรตั้งครรภ์	 และ
ป้องกันกำรเกิดโรคพันธุกรรมในระดับโครโมโซม	เช่น	กลุ่มอำกำรดำวน์	(Down	syndrome)		
	 ด้วยควำมร่วมมือกับภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชศำสตร์	คู่สำมีภรรยำที่เคยมีบุตรคนแรกเป็นโรค	สำมำรถมี
บุตรคนใหม่ที่แข็งแรงปรำศจำกกำรถ่ำยทอดโรคดังกล่ำวในครอบครัวแล้ว	 2	 ครอบครัว	 	 นอกจำกนี้มีผู้ป่วยผ่ำน
กระบวนกำรตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนฯ	และอยู่ระหว่ำงกำรตั้งครรภ์อีก	3	ครอบครัว
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	 4.	แอปพลิเคชั่นจีโนมทำงกำรแพทย์	 ร่วมกับส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 ศูนย์
ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์	 (องค์กำรมหำชน)	 และมหำวิทยำลัยนเรศวร	 พัฒนำแอปพลิเคชัน	 Medical					
genomics	 	ส�ำหรับสมำร์ทโฟนและแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติกำร	Android	และ	 iOS	 เพื่อเป็นกำรให้ควำมรู้เบื้อง
ต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรถอดรหัสพันธุกรรม	 และน�ำเสนอกำรน�ำเทคโนโลยีจีโนมมำประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำวิจัย	
กำรป้องกัน	 ดูแล	 และรักษำโรคในผู้ป่วย	 นอกจำกนั้นยังรวมถึงกำรน�ำไปช่วยในกำรวำงแผนครอบครัวและกำรมี
บุตรอีกด้วย

 

 

	 5.	โครงกำรวิจัยกำรตรวจวินิจฉัยกำรกลำยพันธุ์ของยีน	BRCA1		และ	BRCA2	ในผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนมและ		
ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่	ร่วมกับกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์	กระทรวงสำธำรณสุข	ด�ำเนินโครงกำรวิจัยเพื่อศึกษำควำมชุก
ของกำรผ่ำเหล่ำของยีน	 BRCA1	 และ	 BRCA2	 ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้ผู้ป่วยในครอบครัวมีโอกำสเสียชีวิต
จำกโรคมะเร็งสูงกว่ำคนทั่วไป	 ท�ำให้แพทย์สำมำรถท�ำนำยกำรเกิดโรคก่อนที่จะมีอำกำรกับสมำชิกในครอบครัว
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้ำนมหรือมะเร็งรังไข่	 และสำมำรถให้ค�ำปรึกษำและวำงแผนในกำรป้องกัน	 ตรวจคัดกรอง
เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นมะเร็งต่อไป

	 6.	 เครือข่ำยกำรวิจัยเภสัชพันธุศำสตร์	 	 	 อำกำรไม่พึงประสงค์ร้ำยแรงจำกยำ	 เช่น	 Steven	 johnson		
syndrome	 (SJS)	 พบได้บ่อยในประชำกรไทย	 และพบได้มำกกว่ำประชำกรกลุ่มอื่น	 เนื่องจำกลักษณะพันธุกรรม
ของยีน	Human	 leukocyte	 antigen	 (HLA)	 ของประชำกรไทย	กำรค้นพบต�ำแหน่งพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับกำร
เกิดผื่นแพ้ยำรุนแรง	 ท�ำให้แพทย์สำมำรถท�ำนำยกำรเกิดผื่นแพ้ยำล่วงหน้ำ	 และมีควำมมั่นใจในกำรเลือกใช้ยำพื้น
ฐำนที่สำมำรถผลิตใช้เองในประเทศอีกครั้ง	
	 ศูนย์ฯ	มีบทบำทส�ำคัญในกำรจัดตั้งเครือข่ำยงำนวิจัยเภสัชพันธุศำสตร์ระดับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้	 หรือ	 South	 East	 Asian	 pharmacogenomics	 research	 network	 (SEAPharm)	 เพื่อส่งเสริมและสร้ำง			
เครือข่ำยกำรวิจัยทำงเภสัชพันธุศำสตร์ในระดับอำเซียน	มีประเทศสมำชิกในขณะนั้น	ประกอบด้วย	ไทย	มำเลเซีย	
อินโดนีเซีย	 และมีประเทศญี่ปุ่น	 ไต้หวัน	 และเกำหลีใต้คอยให้ค�ำแนะน�ำ	 	 มีกำรจัดประชุมสัมมนำและอบรมเชิง
ปฎิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี	ตั้งแต่พ.ศ.	2555	ทั้งนี้หัวหน้ำศูนย์ฯ	ยังได้รับเชิญเป็นประธำนร่วมในกลุ่ม
ท�ำงำนด้ำนเภสัชพันธุศำสตร์ในที่ประชุม	Global	genomic	medicine	collaborative	meeting	หรือ	G2MC	มี
เป้ำหมำย	เพื่อลดอุบัติกำรณ์เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ร้ำยแรงจำกยำ	เช่น	SJS/TEN	
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แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 พัฒนำชุดตรวจยีนบำงกลุ่มหรือยีนทั้งหมดบนโครโมโซม	 (จีโนม)	 เพื่อหำควำมผิดปกติที่ก่อให้เกิดโรค
พันธุกรรมเพื่อน�ำไปสู่กำรรักษำเฉพำะบุคคล	โดยอำศัยเทคโนโลยี	High-throughput,	massively	parallel	DNA	
sequencing
	 2.	 ศึกษำระบำดพันธุศำสตร์ของภำวะมะเร็งเต้ำนมอันเนื่องมำจำกสำเหตุทำงพันธุกรรมในคนไทย
	 3.	 พัฒนำกำรตรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมในเลือดของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด
	 4.	 เผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนจีโนมให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์และประชำชนทั่วไป
	 5.	 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนงำนจีโนมทั้งในและต่ำงประเทศ
	 6.	 สนับสนุนกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผลจีโนมให้กับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน

5.14 ศูนย์โรคนอนหลับ 
 1.  การบริการ
เป็นศูนย์ระดับตติยภูมิท่ีมีศักยภำพสูงในกำรให้บริกำรตรวจและรักษำโรคทำงด้ำนกำรนอนหลับ	 แบบสหสำขำ
วิชำชีพ	 ครบวงจรให้แก่ผู้ป่วย	 ในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ	 ที่มีปัญหำและโรคกำรนอนหลับชนิดต่ำงๆ				
ที่หลำกหลำย	 และเป็นศูนย์รับปรึกษำและรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหำซับซ้อนระดับตติยภูมิอย่ำงมีคุณภำพทันสมัย	
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ	ในระดับภูมิภำคเอเชีย
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จํานวนผูปวยท่ีมารับบริการท่ีโรคการนอนหลับ

ปงบประมาณ 2556 - 2558

จํานวนผูปวยตรวจรักษาโรคจากการนอนหลับ (PSG) จํานวนผูปวยนอกอายุรกรรม Sleep Cl inic

จํานวนผูปวยเขาโครงการ CPAP Education
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 2. พัฒนาคุณภาพงานบริการ 
พัฒนำระบบกำรตรวจวินิจฉัย	กำรนอนหลับ	(Polysomnography)	และกำรตรวจชนิดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับโรคกำร
นอนหลับ	ให้ได้มำตรฐำนสำกล	มีควำมก้ำวหน้ำทันกับควำมรู้	และเทคโนโลยี่	ด้ำน	Sleep	medicine	ในด้ำนกำร
บรกิำร	 กำรศึกษำ	 และงำนวจิยั	 เพือ่สร้ำงควำมเป็นเลศิในกำรเป็นศนูย์ตรวจมำตรฐำนอย่ำงต่อเน่ืองมเีป้ำหมำยเพื่อ		
ได้รับกำรรับรองคุณภำพต่อไป	(Sleep	center	accreditation)

 3. วิจัยและวิชาการ
ผลิตงำนวิจัยระดับต่ำงๆ	ทั้งในและต่ำงประเทศของ	อำจำรย์แพทย์	 	แพทย์ประจ�ำบ้ำน	แพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอด	
และบคุลำกรสำยสนับสนนุของศูนย์	 นกัศกึษำระดบัปรญิญำโทและเอกให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรศึกษำ
และสำมำรถน�ำประโยชน์จำกงำนวิจัยมำประยุกต์	 เพื่อน�ำมำใช้แก้ปัญหำในทำงปฏิบัติได้จริง	 กว่ำ	 200	 บทควำม	
ตลอด	20	กว่ำปี	และฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่สนใจด้ำน	Sleep	medicine	ในทุกระดับ
	 •	 The	6th	Polysomnography	(PSG)	training:	Basic	level	
	 •	 International	polysomnography	course	
	 •	 Annual	scientific	meeting	2015	

 4. การศึกษา
  การเรียนการสอน ควำมรู้ด้ำน	Sleep	medicine	ทั้งระดับ	Undergraduate	ในชั่วโมงกำรเรียนกำร
สอน	 ในหลักสูตรแพทย์ศำสตร์บัณฑิต	 และ	 กำรฝึกอบรม	 Postgraduate	 ในภำควิชำ	 เช่น	 แพทย์ทั่วไป	 แพทย์
ประจ�ำบ้ำน	แพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอด		เช่น	อำยุรศำสตร์	กุมำรเวชศำสตร์		โสต	ศอ	นำสิก	และ	จิตเวชศำสตร์
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 การอบรมเฉพาะทาง	อบรมผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนวิชำชีพ	Sleep	medicine	ในหลำยระดับ	คือ	Sleep	
technician	 	 แพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอดสำขำนิทรำเวชศำสตร์	 (อยู่ระหว่ำงยื่นอนุมัติหลักสูตร	 จำกรำชวิทยำลัย
อำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย)	และหลักสูตรปริญญำโทนำนำชำติ	นิทรำเวชศำสตร์	(Master	of	science	program	
in	medicine)

 5. ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นผู้น�ำในกำรรณรงค์ชี้น�ำสังคมและประชำชนทั่วไปด้ำนสร้ำงเสริมสุขภำพในด้ำนสุขภำพกำรนอนหลับ	 และโรค
กำรนอนหลบัของประเทศ	จดัประชมุให้ควำมรูด้้ำนกำรนอนหลบัแก่ประชำชนทัว่ไป	หัวข้อ	“ง่วงไม่ขบั	หลับไม่กรน”	
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5.15 ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ (Center for Health Policy and Management)

	 1.	กำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของภำรกิจต่ำงๆ	
ของคณะฯ
		 	 ก . 	กำรผลักดันองค ์ควำมรู ้ ของคณะฯ			
สู ่นโยบำยของประเทศ	 ได้ประสำนกับผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม
วิจัย	สถำบันพระบรมรำชชนก	กระทรวงสำธำรณสุข	ใน
กำรเตรียมจัดประชุมเครือข่ำยนักวิจัยจำกวิทยำลัย
พยำบำลในแต่ละภูมภิำคของสถำบนั	เพือ่รวบรวมแนวคิด
ในกำรน�ำโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในชีวิตเพื่อ

กำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำของ	 ผศ.ดร.พัชรินทร์	 นินทจันทร์	 ไปใช้ศึกษำวิจัยในระดับพื้นที่	 โดยด�ำเนินกำรใน		
บำงพื้นที่ก่อนน�ำไปขยำยผลในวงกว้ำงต่อไป	ซึ่งได้รับกำรตอบรับเข้ำร่วมประชุมเป็นอย่ำงดี	
	 	 ข.	กำรขับเคลื่อนงำนของส�ำนักงำนเลขำธิกำรของเครือข่ำย	AUN-Health	Promotion	Network		ได้
รับมอบหมำยให้ท�ำหน้ำที่เป็นส�ำนักงำนเลขำธิกำรเครือข่ำย	เพื่อขับเคลื่อนควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสร้ำง
เสริมสุขภำพ	ได้แก่	กำรเรียนกำรสอน	กำรวิจัย	และกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะ	โดยมีมหำวิทยำลัยชั้นน�ำใน
แต่ละประเทศอำเซียน	(ASEAN	University	Network	-AUN)	ซึ่งเป็นสมำชิก	30	แห่ง	โดยมหำวิทยำลัยมหิดลได้
จัดตั้งคณะกรรมกำรขึ้น	3	ชุด	ได้แก่	(1)	คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร	มีอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดลเป็นประธำน	(2)	
คณะท�ำงำนของเครือข่ำย	และ	(3)	คณะกรรมกำรที่ปรึกษำนำนำชำติ

	 ค.	 กำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของระบบบริกำรสุขภำพ	 สถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 	 ได้ประสำน
งำนกับส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร	 รวมทั้งโรงพยำบำลข้ำงเคียง	 เพื่อเตรียมกำรด้ำนต่ำงๆ	 รวมถึง
กำรสร้ำงควำมผูกพันกับชุมชนโดยรอบ	
	 ง.	 กำรสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรคณะฯ	 ในงำนวิจัยและกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนสุขภำพ	 	 ตระหนักถึง
กำรส่งเสริมงำนวิจัยในเชิงนโยบำยสุขภำพ	 โดยส่งเสริมให้บุคลำกรเห็นคุณค่ำของงำนวิจัยที่สำมำรถน�ำไป
ใช้ประโยชน์	 ในวงกว้ำง	 เป็นแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่ยั่งยืน	 ซึ่งมีวิทยำกรที่เป็นนักคิดเชิงนโยบำยระดับประเทศมำ
บรรยำยอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยในปีงบประมำณ	 2558	 	 ได้แก่	 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท	 เตชำติวัฒน์	 (คณะท�ำงำนรัฐมนตรี						
ช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข)	 และ	 นพ.ยศ	 ตีระวัฒนำนนท์	 (หัวหน้ำโครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำย
ด้ำนสุขภำพ	ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์	กระทรวงสำธำรณสุข)	เป็นต้น
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	 2.	กำรเป็นผู้แทนเข้ำร่วมประชุม	และกำรสร้ำงเครือข่ำยกับองค์กรเกี่ยวกับนโยบำยสุขภำพ
	 	 ก.	กลุ่มภำรกิจสุขภำพโลกมหิดล	(MUGH)		เป็นตัวแทนเข้ำประชุม	The	6th	Annual	conference	of	
the	Consortium	of	Universities	for	Global	Health	(CUGH)	และกำรดูงำน	ณ	มหำวิทยำลัย	Harvard	uni-
versity	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
		 	 ข.	 กำรก�ำหนดนโยบำยกำรลดกำรบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย	 	 ได้สนับสนุนเครือข่ำยลด
กำรบริโภคเกลือโดยร่วมสนับสนุนจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย	 โดยร่วมกับ
กรมควบคุมโรค	กรมอนำมัย	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	และส�ำนักงำนบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถี
ชีวิตไทย	 ในกำรสร้ำงกลไกกำรด�ำเนินงำน	 รวมทั้งก�ำหนดมำตรฐำน	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับที่เกี่ยวกับปริมำณเกลือ
และโซเดียมในอำหำรประเภทต่ำงๆ	

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	กลั่นกรองและผลักดันผลงำนของคณะฯ	ไปสู่ระดับนโยบำยต่อเนื่อง	รวมทั้งสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร
คณะฯ	ในงำนวิจัย	และส่งเสริมบทบำทในกำรชี้น�ำนโยบำยด้ำนสุขภำพ
	 2.	กำรประสำน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	กับเครือข่ำยด้ำนนโยบำยสุขภำพในโรงเรียนแพทย์	กำรสร้ำงเครือข่ำย
กับองค์กรเกี่ยวกับนโยบำยสุขภำพทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ	

5.16 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย

	 1.	กำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม
	 เข้ำร่วมจัดกิจกรรมในงำน	 “งำนมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้ำงสรรค์เพื่อเด็ก	 เยำวชน	 และครอบครัว”	 #				
เด็กบันดำลใจ	คิดได้	คิดเป็น	จัดโดยส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(สสส.)	ภำยในบูทจัดกิจกรรม
กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื้อ	 ด้วยกำรวำดรูปภำพ	 (Gesell	 figure	 drawing	 test)	 ประเมินควำมพร้อม
เบื้องต้นกำรอ่ำน	และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยด้วยแบบประเมินคัดกรองอนำมัย	มีเด็กและผู้ปกครองเข้ำ
ร่วมกิจกรรม	227	คน	

	 กิจกรรมกำรตรวจวินิจฉัยสำเหตุทำงพันธุกรรมในผู้ป่วยกลุ่มอำกำรออทิซึมสเปคตรัมชำวไทย	 จัดกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร	“Copy	number	variation	(CNV)	as	a	cause	of	autism	in	Thai	patients:	when	and	
how	to	order	this	 test	effectively”	ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำง	3	หน่วยงำน	ได้แก่	1)	หน่วยห้องปฏิบัติกำร				
ชีวโมเลกุล	ส�ำนักงำนวิจัย	วิชำกำรและนวัตกรรม	2)	หน่วยเวชพันธุศำสตร์	และ3)	หน่วยพัฒนำกำรเด็ก	ภำควิชำ
กุมำรเวชศำสตร์	มีผู้บุคลำกรทำงกำรแพทย์สำขำที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมประมำณ	45	ท่ำน
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	 2.	 กำรผลิตต้นแบบ	 และกำรส่งต่อต้นแบบที่เหมำะสมให้กับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
	 กิจกรรม	 Thai	 Noninvasive	 prenatal	 test	 (Thai	 NIPT)	
สำมำรถพัฒนำวิธีกำรตรวจ	cell	free	fetal	DNA	ในเลือดมำรดำ	โดย
วิธี	Next	generation	sequencing	technique		จัด	Press	confer-
ence	 ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในวงกว้ำงทรำบถึงควำมส�ำเร็จใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 Noninvasive	 prenatal	 test	 ได้เป็นที่แรกของ
ประเทศไทย	ภำยใต้ควำมร่วมมอืจำกหลำยส่วนงำนทัง้สำขำเวชศำสตร์
มำรดำและทำรกปริก�ำเนิด	 ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ	 โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำกรไทย	 หน่วย
มนุษย์พันธศุำสตร์		ภำควชิำพยำธวิทิยำ	ห้องปฏบิตักิำรไวรสัวิทยำ	ภำควชิำพยำธวิทิยำ	และศนูย์จโีนมทำงกำรแพทย์	
ภำยใต้ศูนย์เพื่อควำมเป็นเลิศ	กิจกรรมติดตำมขยำยผลกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข	ในกำรคัดกรองสุขภำพเด็ก
นักเรียนและกำรใช้โปรแกรมเก็บข้อมูลสุขภำพเด็กทั่วไป	 โดยด�ำเนินกำรปรับปรุงโปรแกรม	 และประสำนกับกรม
อนำมัย	กระทรวงสำธำรณสุข	เพื่อทดสอบระบบกำรใช้งำนของโปรแกรมผ่ำนเซิฟเวอร์ของกระทรวงสำธำรณสุข
และลงพื้นที่	 “อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรคัดกรองสุขภำพและกำรดูแลปัญหำที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน”	 ร่วมกับ
กรมอนำมัย	8	จังหวัด		โดยทีมจำกคณะฯ	เป็นฝ่ำยสนับสนุนและช่วยประสำนกับทีมวิทยำกรในพื้นที่ที่จัดอบรม
	 กำรถอดบทเรียนควำมส�ำเร็จของโครงกำรพัฒนำโภชนำกำรในชุมชนอย่ำงยังยืน	 โดยร่วมมือกับส�ำนัก
โภชนำกำร	 กรมอนำมัย	 กระทรวงสำธำรณสุข	 ในพื้นที่เครือข่ำย	 20	 จังหวัด	 โดยมีแกนน�ำชุมชนในเครือข่ำยและ
ของชุมชนใกล้เคียง	และจังหวัดข้ำงเคียง	เข้ำร่วมให้ข้อมูลควำมส�ำเร็จกว่ำ	250	คน	ซึ่งผลของกำรด�ำเนินกำรในครั้ง
นี้ทำงส�ำนักโภชนำกำร	 จะน�ำไปผลิตเป็นคู่มือส�ำหรับเผยแพร่ให้กับเครือข่ำยองค์กรต่ำงๆ	 ที่เป็นศูนย์กำรเรียนรู้
องค์กรต้นแบบไร้พุง	 เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้กับศูนย์แต่ละแห่งได้น�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมหรือก�ำหนดเป็น
นโยบำยที่เหมำะสมกับบริบทของตน	เพื่อให้ประชำชนในทุกระดับองค์กรมีสุขภำวะทำงโภชนำกำรที่ดีขึ้น

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 เปิดรับแบบเสนอโครงงำนกิจกรรมเพิ่มเติม	ควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงต้นแบบเดิมที่มีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อ
ให้ได้ต้นแบบท่ีเหมำะสม	 สำมำรถส่งต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบในระดับประเทศ
ด�ำเนินกำร	โดยมีศูนย์ฯ	เป็นผู้ช่วยประสำนงำน	เพื่อพัฒนำศักยภำพของประชำกรไทยให้สมบูรณ์ที่สุดต่อไป
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5.17 โครงการฟาร์มสร้างสุข

	 ได้รับทุนสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 หรือ	 สสส.	
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตอำหำรปลอดภัยจำกสำรเคมี	 เพื่อสุขภำพที่ดีของผู้ป่วยและบุคลำกรคณะฯ	 สนับสนุนให้เกิด
ควำมเชื่อมโยงของระบบอำหำรสุขภำพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร	 ระหว่ำงผู้ผลิต	 ผู้บริโภค	 และระบบ
ตลำด	 โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี	 และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน	 มุ่งหวังพัฒนำให้เป็นต้นแบบระบบอำหำรสุขภำพ
และเกษตรกรรมท่ีด�ำเนินกำรโดยองค์กรทำงสุขภำพ	 เป็นพื้นที่ส�ำหรับกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรเกษตรเพื่อสุขภำพ	
ส�ำหรับบุคคลและหน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชน	 ขยำยผลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	 และพยำยำมผลักดันสู่นโยบำย
สำธำรณะที่จ�ำเป็น	เพื่อให้เกิดเครือข่ำยสังคมสุขภำวะในระดับประเทศต่อไป
	 โครงกำรฯ	 ท�ำกำรเกษตรตำมแนวเกษตรประณีต	 เกษตรยั่งยืน	 ซึ่งเป็นกำรท�ำเกษตรอินทรีย์ภำยใต้
แนวทำงวิถีพอเพียง	 ใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด	 เน้นสร้ำงควำมสมดุลของระบบนิเวศ	 ฟำร์มสร้ำงสุขมี
กิจกรรมทำงกำรเกษตรที่หลำกหลำย	ทั้งท�ำนำ	 ปลูกผัก	 ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 เพำะเห็ด	 เลี้ยงปลำ	 เพื่อสร้ำงสมดุลของ
ธรรมชำติ

กิจกรรมของฟาร์มสร้างสุข
	 •	 ปลูกพืช	ผัก	ข้ำว	ผลไม้โดยไม่ใช้สำรเคมี	ส่งเข้ำครัว
ของฝ่ำยโภชนำกำรโรงพยำบำลรำมำธิบดี
	 •	 จัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบโครงกำรฯ	
เช่น	 กำรตรวจสุขภำพ	 เจำะเลือดตรวจหำสำรพิษตกค้ำง	 รักษำ
โรค	แนะน�ำกำรปฏิบัติตัว	
	 •	 เปิดให้ผู ้ที่สนใจทั้งนักศึกษำ	 บุคลำกรของคณะฯ	
และหน่วยงำนภำยนอกที่เป็น	 บุคคล	 องค์กรภำครัฐและเอกชน	
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเยี่ยมชม	ดูงำน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องกำรเกษตรและกำรพึ่งตนเองในวิถีพอเพียง
	 •	 จัดตลำดนัดเพื่อสุขภำพ	 ทั้งจ�ำหน่ำยผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงกำรฯ	 และเชิญชวนให้พันธมิตรผู้ผลิต
อำหำรเพื่อสุขภำพมำออกร้ำน	 เพื่อให้บุคลำกรภำยในองค์กร	
และผู้มำใช้บริกำรของโรงพยำบำล	 ได้เลือกซื้อสินค้ำที่ปลอดภัย
และดีต่อสุขภำพ

ผลกำรด�ำเนินกิจกรรมปีที่	 2	 	 เกิดกำรพัฒนำในด้ำนกำรแปรรูปกล้วย	 ใช้กำรตำกด้วยโรงอบพลังงำนแสงอำทิตย์	
ปรับปรุงดินและน�้ำทีมีค่ำ	pH	ต�่ำมำกด้วยปุ๋ยหมัก	พืชสด	ปูน	มูลสัตว์	ปลูกพืช	ปลูกบัว	พร้อมกำรแปรรูปสมุนไพร
ในโครงกำรเป็นสบู่	ยำสระผมและครีมอำบน�้ำ	เพื่อสร้ำงมูลค่ำให้สมุนไพรและพัฒนำบุคลำกรในโครงกำร
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5.18 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

	 คณะฯ	มีพันธกิจด้ำนกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์	กำรตรวจรักษำประชำชนผู้มำรับบริกำร	มีควำมรับผิด
ชอบต่อสังคมและประเทศชำติด้ำนสำธำรณสุข	 เพื่อให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนของรำษฎรที่ยัง
มีควำมเดือดร้อนอยู่	 โดยเฉพำะเรื่องสุขภำพอนำมัย	และโรคภัยต่ำงๆ	โรงพยำบำลรำมำธิบดีจึงได้ร่วมมือกับส�ำนัก
รำชเลขำธิกำรและมูลนิธิพระดำบส	 ในกำรจัดโครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 และทันตกรรมเคลื่อนที่ขึ้น	 โดยออก
ปฏิบัติงำนครั้งแรก		21	พฤศจิกำยน	2549	ที่องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลศำลำกลำง	อ�ำเภอบำงกรวย	จังหวัดนนทบุรี	
หลังจำกนั้นโครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้แผ่ขยำยกว้ำงขวำงออกไปทั่วทุกภำคของประเทศ	 ทั้งจังหวัดที่มีเขต
ติดชำยแดนหรือจังหวัดใกล้เคียงชำยแดน	 ซึ่งมีพื้นที่ทุรกันดำร	 ห่ำงไกลควำมเจริญ	 โดยบุคลำกรที่ออกไปปฏิบัติ
หน้ำที่จะไม่ได้รับเงินค่ำตอบแทน	(เป็นจิตอำสำ)	
	 ทั้งนี้กำรสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับภำรกิจของส�ำนักรำชเลขำธิกำร	 และมูลนิธิพระ
ดำบส	 เป็นกำรให้กำรดูแลควำมเจ็บป่วยของประชำชนที่อยู่ห่ำงไกลควำมเจริญ	และรับส่งต่อผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องได้
รับกำรรักษำในสถำนพยำบำล	 ระดับตติยภูมิ	 รวมทั้งแนะน�ำกำรดูแล	 ป้องกันตนเองจำกโรคภัย	 	 	 ปีงบประมำณ	
2558	โรงพยำบำลฯ	ได้จัดหน่วยแพทย์ไปให้บริกำรประชำชน	12	ครั้ง	และมีผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล	4,856	
คน	มีรำยละเอียด	ดังนี้

 ที่ วันที่ออกหน่วย                       สถานที่ออกหน่วย จ�านวนผู้ป่วย (ราย)

	 1.	 13	ต.ค.	57	 อ.	พระประแดง	จ.	สมุทรปรำกำร	 110
	 2.	 17-18	ต.ค.	57	 อ.	นำดี	จ.	ปรำจีนบุรี	และ	อ.	สูงเนิน	จ.	นครรำชสีมำ	 444
	 3.	 19-21	พ.ย.	57	 อ.	เวียงหนองล่อง	จ.	ล�ำพูน	และ	อ.	แจ้งห่ม	จ.	ล�ำปำง	 278
	 4.	 18-19	ธ.ค.	57	 อ.	ตะกั่วป่ำ	จ.	พังงำ	และ	อ.	ถลำง	จ.	ภูเก็ต		 226
	 5.	 22-23	ม.ค.	58	 อ.	เมือง	และ	อ.	ขุนยวม	จ.	แม่ฮ่องสอน	 314
	 6.	 24-25	ก.พ.	58	 อ.	เมือง	จ.	อ่ำงทอง	และ	อ.	สระโบสถ์	จ.	ลพบุรี		 534
	 7.	 27-28	มี.ค.	58	 อ.	บ่อไร	และ	อ.	คลองใหญ่	จ.	ตรำด	 406
	 8.	 29-30	เม.ย.	58	 อ.	วังชิ้น	และ	อ.	สอง	จ.	แพร่	 369
	 9.	 21-22	พ.ค.	58	 อ.	แม่วงศ์	จ.	นครสวรรค์	และ	อ.	คลองลำน	จ.	ก�ำแพงเพชร	 334
	 10.	 18-19	มิ.ย.	58	 อ.	คลองหอยโข่ง	และ	อ.	นำทวี	จ.	สงขลำ	 399
	 11.	 9-10	ก.ค.	58	 อ.	หนองบัวระเหว	จ.	ชัยภูมิ	และ	อ.	เนินสง่ำ	จ.	ชัยภูมิ	 287
	 12.	 7-8	ส.ค.	58	 อ.	เชียงของ	จ.	เชียงรำย	และ	อ.	แม่จัน	จ.	เชียงรำย	 573
	 13.	 17-18	ก.ย.	58	 อ.	ยี่งอ	จ.	นรำธิวำส	และ	อ.	ระแงะ	จ.	นรำธิวำส	 582
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บทที่ 6
สมำคมศิษย์เก่ำ/สภำอำจำรย์/หอจดหมำยเหตุ

และพิพิธภัณฑ์รำมำธิบดี

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
	 1.		ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์	90,000	บาท		รวม		3		ทุน		
	 2.		การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาแพทย์	และศิษย์เก่าแพทย์	1,308,409	บาท
	 	 -	 ส�ารวจความคิดเห็นศิษย์เก่าที่สังกัดโรงพยาบาลชุมชนเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการเป็สถาน
ที่รองรับและให้การดูแลนักศึกษาเพื่อฝึกเวชปฏิบัติในรายวิชา	elective
	 	 -	 สมาคมฯสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของคณะฯ	1,308,409	บาท	ดังนี้
	 	 	 -	 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าทุก	1	-	2	ต่อเดือน
	 	 	 -	 จัดท�าเนียบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	รุ่นที่	1	–	45		แก้ไขข้อมูลของศิษย์เก่าฯ	ที่แจ้ง
เปลี่ยนย้ายที่อยู่	และพิมพ์ข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม
	 	 	 -	 โครงการพาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและครอบครัวทัศนศึกษา	 ครั้งที่	 3	 ณ	 ศูนย์
ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา	 เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล	 วัดพนัญเชิงวรวิหาร	 	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		ครั้งที่	4		“กตเวทิตา	รามาธิบดีสัญจร”	ณ	สถานที่ส�าคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์	
จังหวัดชลบุรี
	 	 	 -	 สนับสนุนโครงการค่ายรามาปณิธาน	ครั้งที่	20	ประจ�าปี	2558						
	 	 	 -	 สนับสนุนการน�าเสนอผลงานประชุมวิชาการ	American	college	of	cardiology	2015	เรื่อง	
“การศึกษาความชุกของโรคไหลตายที่ถูกกระตุ้นโดยภาวะไข้ในประเทศไทย”	 (Fever	 induced	 brugada										
syndrome	is	more	common	than	previously	suspected:	A	crossectional	study	from	an	endemic	
area)		ในงานประชุมวิชาการประจ�าปีของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ		ณ	เมืองซานดิเอโก้	ประเทศสหรัฐอเมริกา		
	 	 	 -	 งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุ	60	ปีศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	รุ่นที่	8		
	 	 	 -	 ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	 รุ่นที่	 5	 และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีสนับสนุนการปรับปรุง
ห้อง	Common	room	ชั้น	3	อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์			
	 	 	 -	 สนับสนุนการจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล		เพื่อสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
	 	 	 -	 สนับสนุนงานดนตรีการกุศล	 “มหิดลหรรษาเริงร่ากับสุนทราภรณ์	 ครั้งที่	 6”	 จัดโดย	 สมาคม
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	 	 	 -	 จัดสุนทรียสนทนา	ครั้งที่	5	เรื่อง	“หลักประกันสุขภาพไทยจะก้าวไปทางไหนดี”		
	 	 	 -	 สนับสนุนงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์	 รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี	 รุ่นที่	 48	 สู่ชั้นคลินิก	
ประจ�าปี	2558			
	 	 	 -	 สนับสนุนโครงการละครเวทีการกุศล	Rama	D’RAMA	ครั้งที่	 8	 “Hope”	 	 จัดโดย	นักศึกษา
แพทย์รามาธิบดี	ชั้นปีที่	2				
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	 1.		ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์	90,000	บาท		รวม		3		ทุน		
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	 	 	 -	 สนับสนุนการจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล		เพื่อสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
	 	 	 -	 สนับสนุนงานดนตรีการกุศล	 “มหิดลหรรษาเริงร่ากับสุนทราภรณ์	 ครั้งที่	 6”	 จัดโดย	 สมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
	 	 	 -	 จัดสุนทรียสนทนา	ครั้งที่	5	เรื่อง	“หลักประกันสุขภาพไทยจะก้าวไปทางไหนดี”		
	 	 	 -	 สนับสนุนงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์	 รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี	 รุ่นที่	 48	 สู่ชั้นคลินิก	
ประจ�าปี	2558			
	 	 	 -	 สนับสนุนโครงการละครเวทีการกุศล	Rama	D’RAMA	ครั้งที่	 8	 “Hope”	 	 จัดโดย	นักศึกษา
แพทย์รามาธิบดี	ชั้นปีที่	2				
	 	 	 -	 คัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	ดีเด่น	ประจ�าปี	2558		
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บทที่ 6
สมำคมศิษย์เก่ำ/สภำอำจำรย์/หอจดหมำยเหตุ

และพิพิธภัณฑ์รำมำธิบดี

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
	 1.		ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์	90,000	บาท		รวม		3		ทุน		
	 2.		การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาแพทย์	และศิษย์เก่าแพทย์	1,308,409	บาท
	 	 -	 ส�ารวจความคิดเห็นศิษย์เก่าที่สังกัดโรงพยาบาลชุมชนเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการเป็สถาน
ที่รองรับและให้การดูแลนักศึกษาเพื่อฝึกเวชปฏิบัติในรายวิชา	elective
	 	 -	 สมาคมฯสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของคณะฯ	1,308,409	บาท	ดังนี้
	 	 	 -	 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าทุก	1	-	2	ต่อเดือน
	 	 	 -	 จัดท�าเนียบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	รุ่นที่	1	–	45		แก้ไขข้อมูลของศิษย์เก่าฯ	ที่แจ้ง
เปลี่ยนย้ายที่อยู่	และพิมพ์ข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม
	 	 	 -	 โครงการพาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและครอบครัวทัศนศึกษา	 ครั้งที่	 3	 ณ	 ศูนย์
ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา	 เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล	 วัดพนัญเชิงวรวิหาร	 	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		ครั้งที่	4		“กตเวทิตา	รามาธิบดีสัญจร”	ณ	สถานที่ส�าคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์	
จังหวัดชลบุรี
	 	 	 -	 สนับสนุนโครงการค่ายรามาปณิธาน	ครั้งที่	20	ประจ�าปี	2558						
	 	 	 -	 สนับสนุนการน�าเสนอผลงานประชุมวิชาการ	American	college	of	cardiology	2015	เรื่อง	
“การศึกษาความชุกของโรคไหลตายที่ถูกกระตุ้นโดยภาวะไข้ในประเทศไทย”	 (Fever	 induced	 brugada										
syndrome	is	more	common	than	previously	suspected:	A	crossectional	study	from	an	endemic	
area)		ในงานประชุมวิชาการประจ�าปีของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ		ณ	เมืองซานดิเอโก้	ประเทศสหรัฐอเมริกา		
	 	 	 -	 งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุ	60	ปีศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	รุ่นที่	8		
	 	 	 -	 ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	 รุ่นที่	 5	 และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีสนับสนุนการปรับปรุง
ห้อง	Common	room	ชั้น	3	อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์			
	 	 	 -	 สนับสนุนการจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล		เพื่อสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
	 	 	 -	 สนับสนุนงานดนตรีการกุศล	 “มหิดลหรรษาเริงร่ากับสุนทราภรณ์	 ครั้งที่	 6”	 จัดโดย	 สมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
	 	 	 -	 จัดสุนทรียสนทนา	ครั้งที่	5	เรื่อง	“หลักประกันสุขภาพไทยจะก้าวไปทางไหนดี”		
	 	 	 -	 สนับสนุนงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์	 รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี	 รุ่นที่	 48	 สู่ชั้นคลินิก	
ประจ�าปี	2558			
	 	 	 -	 สนับสนุนโครงการละครเวทีการกุศล	Rama	D’RAMA	ครั้งที่	 8	 “Hope”	 	 จัดโดย	นักศึกษา
แพทย์รามาธิบดี	ชั้นปีที่	2				
	 	 	 -	 คัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	ดีเด่น	ประจ�าปี	2558		

รายงานประจ�าปี 2558 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

216

บทที่ 6
สมำคมศิษย์เก่ำ/สภำอำจำรย์/หอจดหมำยเหตุ

และพิพิธภัณฑ์รำมำธิบดี

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
	 1.		ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์	90,000	บาท		รวม		3		ทุน		
	 2.		การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาแพทย์	และศิษย์เก่าแพทย์	1,308,409	บาท
	 	 -	 ส�ารวจความคิดเห็นศิษย์เก่าที่สังกัดโรงพยาบาลชุมชนเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการเป็สถาน
ที่รองรับและให้การดูแลนักศึกษาเพื่อฝึกเวชปฏิบัติในรายวิชา	elective
	 	 -	 สมาคมฯสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของคณะฯ	1,308,409	บาท	ดังนี้
	 	 	 -	 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าทุก	1	-	2	ต่อเดือน
	 	 	 -	 จัดท�าเนียบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	รุ่นที่	1	–	45		แก้ไขข้อมูลของศิษย์เก่าฯ	ที่แจ้ง
เปลี่ยนย้ายที่อยู่	และพิมพ์ข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม
	 	 	 -	 โครงการพาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและครอบครัวทัศนศึกษา	 ครั้งที่	 3	 ณ	 ศูนย์
ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา	 เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล	 วัดพนัญเชิงวรวิหาร	 	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		ครั้งที่	4		“กตเวทิตา	รามาธิบดีสัญจร”	ณ	สถานที่ส�าคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์	
จังหวัดชลบุรี
	 	 	 -	 สนับสนุนโครงการค่ายรามาปณิธาน	ครั้งที่	20	ประจ�าปี	2558						
	 	 	 -	 สนับสนุนการน�าเสนอผลงานประชุมวิชาการ	American	college	of	cardiology	2015	เรื่อง	
“การศึกษาความชุกของโรคไหลตายที่ถูกกระตุ้นโดยภาวะไข้ในประเทศไทย”	 (Fever	 induced	 brugada										
syndrome	is	more	common	than	previously	suspected:	A	crossectional	study	from	an	endemic	
area)		ในงานประชุมวิชาการประจ�าปีของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ		ณ	เมืองซานดิเอโก้	ประเทศสหรัฐอเมริกา		
	 	 	 -	 งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุ	60	ปีศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	รุ่นที่	8		
	 	 	 -	 ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	 รุ่นที่	 5	 และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีสนับสนุนการปรับปรุง
ห้อง	Common	room	ชั้น	3	อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์			
	 	 	 -	 สนับสนุนการจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล		เพื่อสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
	 	 	 -	 สนับสนุนงานดนตรีการกุศล	 “มหิดลหรรษาเริงร่ากับสุนทราภรณ์	 ครั้งที่	 6”	 จัดโดย	 สมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
	 	 	 -	 จัดสุนทรียสนทนา	ครั้งที่	5	เรื่อง	“หลักประกันสุขภาพไทยจะก้าวไปทางไหนดี”		
	 	 	 -	 สนับสนุนงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์	 รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี	 รุ่นที่	 48	 สู่ชั้นคลินิก	
ประจ�าปี	2558			
	 	 	 -	 สนับสนุนโครงการละครเวทีการกุศล	Rama	D’RAMA	ครั้งที่	 8	 “Hope”	 	 จัดโดย	นักศึกษา
แพทย์รามาธิบดี	ชั้นปีที่	2				
	 	 	 -	 คัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	ดีเด่น	ประจ�าปี	2558		
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	 	 	 -	 งำนคืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำแพทย์รำมำธิบดี	ประจ�ำปี	2558		Ramathibodi		alumni		night	2015	
“งำนคืนสู่เหย้ำ	50	ปี	แพทย์รำมำธิบดี	กลับมำด้วยใจ”	
	 	 	 -	 จัดงำนสุนทรียสนทนำ	 ครั้งที่	 6	 “5	 ทศวรรษแพทย์รำมำธิบดี..ก้ำวไปข้ำงหน้ำเพื่อสังคม”	 และ
กิจกรรมค้นหำต�ำนำนสำยรหัส...ควำมรักควำมผูกพันจำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง		
	 	 	 -	 โครงกำรงำนอวยพรบัณฑิตรำมำธิบดี	ประจ�ำปี	2558	(บัณฑิตแพทย์รำมำธิบดี	รุ่นที่	45)		
	 	 	 -	 จัดท�ำจุลสำรสมำคมศิษย์เก่ำแพทย์รำมำธิบดี	ปีที่	35	ฉบับที่	86			125,190	บำท
	 	 	 -	 พัฒนำโปรแกรมและดูแลระบบเว็บไซต์		www.rama-alumni.org		แบบรำยปี		26,750	บำท
	 	 	 -	 สนับสนุนกำรท�ำหนังสือบันทึกภำพประทับใจ		To	our	great	teacher	with	love	(จำกใจถึง
ใจ..ด้วยสำยใยที่ผูกพัน)	แด่	ศ.นพ.รัชตะ		รัชตะนำวิน			
	 	 	 -	 สนับสนุนบัตรชมคอนเสิร์ตกำรกุศลฯ	“น�้ำใจพยำบำลรำมำธิบดี	 สู่จักรีนฤบดินทร์	 	 กับวงดนตรี		
สุนทรำภรณ์”	จัดโดยสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลรำมำธิบดี		
	 	 	 -	 สนับสนุนโครงกำร	 “Love	 forward	 ส่งต่อควำมรัก	 ครั้งที่	 3”	 จัดโดย	 ชมรมนักศึกษำแพทย์
รำมำธิบดี	และคณะกรรมกำรนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่	2				
	 	 	 -	 สนับสนุนกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล	จัดโดยแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์			

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
	 1.	 กิจกรรมสนับสนุนกำรพยำบำล			
	 	 1.1	 จัดสรรให้เงินอุดหนุนโรงเรียนพยำบำลในกำรจัดท�ำวำรสำร	 หนังสือรำมำธิบดีพยำบำลสำร							
ปีละ	50,000	บำท	(ห้ำหมื่นบำทถ้วน)				
	 	 1.2	 จดัเตรยีมเข็มปักประดบัตรำสมำคมฯ	หนงัสอืรำมำธบิดพียำบำลสำร	แจกให้สมำชกิใหม่คนละ	1	ชดุ	
	 	 1.3		บริจำคเงินให้กับโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	 เพื่อกำรจัดตั้งกองทุน	 ศ.ดร.สมจิต	 หนุเจริญกุล			
เพื่อกิจกำรโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	100,000	บำท	(หนึ่งแสนบำทถ้วน)	
	 	 1.4		มอบทุนกำรศึกษำประเภทขำดแคลนทุนทรัพย์ให้นักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต						
2	 ทุน	 34,000	 บำท	 ให้กับนำงสำวคงแก้ว	 จินดำ	 นักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตช้ันปีที่	 1																						
24,000	บำท		และนำงสำวพุธิตำ	ภูมิไชย	นักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	3	10,000	บำท	
	 	 1.5		เสนอชื่อศิษย์เก่ำ	ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ	ดร.สมจิต		หนุเจริญกุล	ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับ
รำงวัล	“มหิดลทยำกร”	ในวันสถำปนำมหำวิทยำลัยมหิดล			
	 	 1.6	 นำยกสมำคมฯ	 เข้ำร่วมประชุมหัวข้อ	 “เพื่อพัฒนำนโยบำยสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
ของพยำบำลไทย”	จัดโดยส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ	 ร่วมกับ	 แผนงำนพัฒนำก�ำลังคนด้ำน
สุขภำพ	โดยกำรสนับสนุนของ	สสส.	กระทรวงสำธำรณสุข	และ	สภำกำรพยำบำล					
	 	 1.7	 จัดให้มีกำรแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ	 “พยำบำล”	 โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	 และฝ่ำยกำร
พยำบำลโรงพยำบำลรำมำธิบดี		ผู้สมัครด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะฯ	เนื่องในโอกำสที่จะมีกำรเลือกคณบดี		
	 	 1.8	 	แสดงควำมยินดีกับ	ศ.ดร.รุจำ		ภู่ไพบูลย์	อดีตนำยกสมำคมฯ	ปัจจุบันรับหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำของ
สมำคมฯ	 	 ได้รับรำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น	 :	 รำงวัลระดับดี	 ประจ�ำปี	 2558	สำขำวิทยำศำสตร์	 จำกส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	ได้รับรำงวัล	“อำจำรย์ดีเด่น”	ประจ�ำปี	2558	ของโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี		ได้รับ
รำงวัล	พนักงำนมหำวิทยำลัยดีเด่น	ต�ำแหน่งประเภทวิชำกำร	ที่มีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนติดต่อกันเกิน	10	ปี
	 	 1.9	 จัดให้มีกำรแสดงควำมยินดีกับ	 ผศ.ดร.พูลสุข	 เจนพำนิชย์	 วิสุทธิพันธ์	 สมำชิกศิษย์เก่ำคนดีและ
คนเก่ง	ได้รับรำงวัล	ข้ำรำชกำรดีเด่น	ต�ำแหน่งประเภทวิชำกำร	
	 2.		กิจกรรมสำนสัมพันธ์สมำชิกสมำคมและสวัสดิกำร
	 	 2.1		จัดของขวัญปีใหม่มอบให้กับอธิกำรบดี	 คณบดี	 ผู้อ�ำนวยกำร	 อำจำรย์อำวุโส	 และผู้มีอุปกำระ	
ด้วยกรอบรูปประดับตรำสมำคมฯ	 	 					
	 	 2.2		สนับสนุนหน่วยกิจกำรนักศึกษำโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	 ในกำรจัดงำน	 BYE	 NIOR	 NR41		
20,000	บำท	(สองหมื่นบำทถ้วน)		
	 	 2.3	 สนับสนุนและเข้ำร่วม	กิจกรรมในวันสถำปนำมหำวิทยำลัยมหิดล	2	มีนำคม	2558	และสมำคม
ศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล	ร่วมกันจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยมหิดล	ประจ�ำปี	2558			
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	 	 2.4	 เสนอชื่อ	 รศ.ภัคสุภพิชญ์	 ศรีกสิพันธุ์	 ร่วมในพิธีกิจกรรมในวันสถำปนำมหำวิทยำลัยมหิดล								
พิธีแสดงมุทิตำจิตแด่อำจำรย์อำวุโส	ของสถำบัน/คณะต่ำงๆ	ในมหำวิทยำลัยมหิดล	
	 	 2.5		งำนมุทิตำจิตของคณะฯ	 และมอบของที่ระลึกให้กับอำจำรย์อำวุโส	 พร้อมรดน�้ำขอพรเนื่องใน
วำระวันสงกรำนต์	(ปีใหม่ไทย)	
	 	 2.6		เยี่ยมไข้ศิษย์เก่ำฯ	ทุกท่ำน	ตำมที่ได้รับแจ้งกรณี	เจ็บป่วย	ประสบอุบัติเหตุ	และคลอดบุตร					
	 	 2.7		เป็นคณะกรรมกำรสวัสดิกำรสุขภำพรำมำธิบดี	 โดยเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง	 และให้กำรเสนอแนะ	
พิจำรณำสวัสดิกำรสุขภำพร่วมกัน
	 	 2.8			สนับสนุนสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล	กำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล				3,000	บำท	
	 	 2.9	 ซื้อบัตรงำนกำลำดินเนอร์	เพื่อหำรำยได้สมทบทุนสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์	1	โต๊ะ	10	ที่
นั่ง	25,000	บำท	
	 	 2.10	สนับสนุนสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล	 ในกำรจัดดนตรีกำรกุศล	 “มหิดลหรรษำเริ่งร่ำกับ	
สุนทรำภรณ์	ครั้งที่	6”	4,000	บำท
	 	 2.11	พิจำรณำรำงวัลมอบให้กับนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลพระรำชทำนเนื่องในวันกีฬำพยำบำล	 โดยจัด
รำยกำรแสดงบนเวทีเพื่อให้เป็นของขวัญและให้ควำมบันเทิงแก่นักศึกษำในงำนเลี้ยง	 1	 ชุด	 ค่ำจ้ำงจัดกำรแสดง	
6,000	บำท	และจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกำรกีฬำของนักศึกษำในอีก	2	ปีข้ำงหน้ำเป็นเงินเริ่มต้น	20,000	บำท
	 	 2.12	สนับสนุน	สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลศิริรำชฯ	แข่งขันโบล์ลิ่งกำรกุศล	เป็นเงิน	6,000	บำท
	 	 2.13	สนับสนุน	สมำคมศิษย์เก่ำวิทยำลัยกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยมหิดล	ในกำรจัดงำน	‘CMMU	net-
working	party	2015		2,000	บำท		
	 	 2.14	ส่งผู้เชิญพำนธูปเทียนดอกไม้	2	ท่ำน	งำนพิธีไหว้ครูรำมำธิบดี	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2558
	 	 2.15	จัดงำนเนื่องในวันเกิดสมำคมฯ	 ครบรอบปีที่	 41	 และร่วมฉลองวันเกิดครบ	 6	 รอบของ	 ศ.ดร.
สมจิต	หนุเจริญกุล
	 	 2.16	สมำคมฯ	 พร้อมด้วยกรรมกำรบริหำรของสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลรำมำธิบดี	 ท�ำหน้ำที่เป็น
ตวัแทนของสมำชิกศษิย์เก่ำของสมำคมฯ	 ทกุคนเข้ำร่วมแสดงมทุติำจติพร้อมมอบของท่ีระลึกให้กับสมำชกิผูเ้กษียณ
อำยุรำชกำร	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 2558	 ของโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	 และ	 ฝ่ำยกำรพยำบำลโรงพยำบำล
รำมำธิบดี	
	 3.		กิจกรรมวิชำกำร
	 	 3.1	 จัดสัมมนำ	Ramathibodi	 nurses’	 alumni	 association	 reunion	 เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิด
เห็น	 เกี่ยวกับนโยบำย	 วัตถุประสงค์	 และพันธกิจของสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลรำมำธิบดีเพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่	21
	 	 3.2	 จัดประชุมสำมัญประจ�ำปี	ครั้งที่	1	ของสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลรำมำธิบดี	และ	ประชุมวิชำกำร
ประจ�ำปี	2558	พร้อมกำรบรรยำยพิเศษ	
	 4.		กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอื่นๆ
	 	 4.1	 สนับสนุนทุนส�ำหรับนักศึกษำบ�ำเพ็ญประโยชน์กลุ่มนักศึกษำ	 เพื่อจัดงำนวันเด็กของสมำคมฯ		
10,000	บำท
	 	 4.2	 ให้เช่ำบ้ำนพักตำกอำกำศของสมำคมฯ	ที่	ต.บ่อฝ้ำย	อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์
	 	 4.3	 บริจำคเงินให้แก่	มูลนิธิมหำวิทยำลัยมหิดล	“มหิดล	เพื่อเนปำล”		10,000	บำท
	 	 4.4	 สนับสนุนและช่วยจ�ำหน่ำยบัตรผ้ำป่ำกำรกุศล	 จัดโดยสมำคมพยำบำลสำธำรณสุขไทยฯ	 50	 ใบ			
2,500	บำท
	 	 4.5	 จัดงำนคอนเสิร์ตกำรกุศล	 “น�้ำใจพยำบำลรำมำธิบดีสู่จักรีนฤบดินทร์	 กับวงดนตรีสุนทรำภรณ์”	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหำรำยได้	สมทบทุนกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์กำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์		ณ		โรงละครแห่งชำติ
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สภาอาจารย์รามาธิบดี
	 1.		เสนอชื่ออำจำรย์แพทย์ต่อแพทยสภำ	เพื่อมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ	อำจำรย์แพทย์	ประจ�ำปี	2558	
ได้แก่	ศ.น.อ.นพ.อนันต์		โฆษิตเศรษฐ	ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์
	 2.	 	 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นอำจำรย์ตัวอย่ำงของสภำคณำจำรย์มหำวิทยำลัยมหิดล	 ประจ�ำปี	
2558	ได้แก่	ศ.นพ.ไพบูลย์		สุริยะวงศ์ไพศำล	ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน
	 3.		เสนอชือ่อำจำรย์เข้ำรบักำรพิจำรณำรำงวลั	คนด	ีศรมีหดิล	ประจ�ำปี	2558	ได้แก่	ผศ.ดร.เรณ	ู	พกุบญุม	ี
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี

กิจกรรมที่ผ่านมาของสภาอาจารย์รามาธิบดี 
	 1.		จัดเสวนำ	“ทิศทำงรำมำก้ำวต่อไป”	

	 2.		ร่วมกับสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์จัดงำน	“Spirit	of	Ramathibodi”	

	 3.		จัดตั้งกองทุนมุทิตำจิตเพื่อช่วยเหลือบุคลำกรที่มีรำยได้น้อย	และได้จัดพิธีมอบเงินกองทุนมุทิตำจิตแก่
บุคลำกรที่มีรำยได้น้อยซึ่งเป็นมำรดำเลี้ยงเดี่ยว	

 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ
	 1.		ประธำนคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรเสนอชื่อผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี	
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	 2.	ประธำนคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรประจ�ำคณะฯ	ประเภทบุคลำกรสำยงำนต่ำงๆ

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
 ผลการด�าเนินงาน
	 1.	 พัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมำยเหตุฯ	 http://library.ra.mahidol.ac.th/ramaram/	 โดยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรสืบค้นข้อมูลภำพถ่ำยที่ส�ำคัญต่อประวัติศำสตร์ของคณะฯ	ให้มำกยิ่งขึ้น
	 2.	 ได้จดัท�ำประวตัศิำสตร์ค�ำบอกเล่ำ	 (Oral	 History)	 บคุลำกรสำยวชิำกำร/วชิำชพีและสนบัสนนุเพิม่เตมิ	
จ�ำนวน	3	ท่ำน	
	 3.	 จัดท�ำฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุภำพถ่ำยกำรก่อสร้ำงสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 โดยใช้ภำพถ่ำย
จำกฐำนข้อมูลดังกล่ำวในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรฯ	ต่อผู้บริหำรของคณะฯ
	 4.	 จัดนิทรรศกำรพิเศษและนิทรรศกำรเนื่องในโอกำสต่ำงๆ			11	เรื่อง		
	 5.	 ให้บริกำรบรรยำยและน�ำชมส่วนจัดแสดงภำยในหอจดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์รำมำธิบดี	 ให้กับ
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ	รวมทั้งผู้สนใจ		24	ครั้ง	
	 6.	 บุคลำกรของหอจดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์รำมำธิบดี	 เป็นวิทยำกรบรรยำยและเขียนบทควำม																					
ให้ควำมรู้ประวัติศำสตร์เพื่อเป็นกำรบริกำรวิชำกำรทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ			5	ครั้ง
	 7.	 กำรพัฒนำบุคลำกรหอจดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์รำมำธิบดี
	 	 7.1.	ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมฝึกอบรม/เสวนำ/ฟังบรรยำย			6	ครั้ง
	 	 7.2.	กำรศึกษำดูงำน		18	ครั้ง
	 8.	 จัดกิจกรรมและโครงกำรพิเศษเกี่ยวกับประวัติศำสตร์คณะฯ			5	ครั้ง
	 9.	 ให้บริกำรข้อมูลประวัติและพัฒนำกำรของคณะฯ	แก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก			19	ครั้ง

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
	 1.	 จัดนิทรรศกำรพิเศษและนิทรรศกำรตำมในโอกำสส�ำคัญต่ำงๆ		
	 2.	 จัดกิจกรรมโครงกำร	Roadshow	หอจดหมำยเหตุฯ	รำมำธิบดีสัญจร
	 3.	 จัดโครงกำร	 RAMA	 guide	 อบรมควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์คณะฯ	 และทักษะในกำรน�ำชมแก่
บุคลำกรและนักศึกษำรำมำธิบดี
	 4.	 จัดโครงกำรตำมรอยประวัติศำสตร์ชำติสยำมศึกษำพระนำมรำมำธิบดีเพื่อให้ควำมรู้ด้ำประวัติศำสตร	์
ควำมส�ำคัญของพระนำม	“รำมำธิบดี”	อันเป็นชื่อของคณะฯ	ให้แก่ผู้สนใจ
	 5.	 จัดงำนรักษ์รำมำธิบดี	ครั้งที่	4	
	 6.	 จัดท�ำประวัติศำสตร์ค�ำบอกเล่ำ	(Oral	history)	ของรำมำธิบดีเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	 7.	 ปรับปรุงและพัฒนำกำรส่วนจัดแสดงภำยในส่วนจัดแสดงถำวร	ชั้น	2	และหอเกียรติยศรำมำธิบด	ี		
ชั้น	9		อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวมด้ำนกำรแพทย์และโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	ให้มีควำมเหมำะสม
และสวยงำม
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บทที่ 7
มูลนิธิรำมำธิบดี และ บริษัท อำร์เอฟเอส จ�ำกัด

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนและรับเงินบริจาคเพื่อน�ามาจัดสรรและสนับสนุน
การด�าเนินงานของคณะฯ	อย่างต่อเนื่อง	อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกพันธกิจ	

 กิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

	 2.	 กิจกรรม	“รวมพลังอำสำ”	ครั้งที่	 5	 และงำนถ่ำยทอดสด	“หนึง่น�ำ้ใจ	 ล้ำนค�ำขอบคณุ”	ครัง้ที	่ 8	ทำง
สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธำและประชำชนทั่วไปได้ร่วมบริจำคเงิน
สมทบทุนโครงกำรสถำบันกำรแพทย์จักรนีฤบดนิทร์	30	พฤษภำคม	2558	ณ	สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	

	 3.	 งำน	“รำชอสิรยิำภรณ์	คณุำกรกำรให้...ไม่สิน้สุด”	ประจ�ำปี	2557		พิธีแสดงควำมยินดีกับผู้บริจำคที่ได้
รับมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์	 	 11	 กรกฎำคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 9		
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวมด้ำนแพทย์และโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	

	 1.	 งานกาล่าดินเนอร์การกุศล	 “บรมราชกุมารี	 ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด”เพื่อระดมทุนโครงการเพื่อผู้ป่วย
ยากไร้		28	มีนาคม	2558	เวลา	18.30	-	21.00	น.	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมแชงกรี-ลา	
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บทที่ 7
มูลนิธิรำมำธิบดี และ บริษัท อำร์เอฟเอส จ�ำกัด

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนและรับเงินบริจาคเพื่อน�ามาจัดสรรและสนับสนุน
การด�าเนินงานของคณะฯ	อย่างต่อเนื่อง	อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกพันธกิจ	

 กิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

	 2.	 กิจกรรม	“รวมพลังอำสำ”	ครั้งที่	 5	 และงำนถ่ำยทอดสด	“หนึง่น�ำ้ใจ	 ล้ำนค�ำขอบคณุ”	ครัง้ที	่ 8	ทำง
สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธำและประชำชนทั่วไปได้ร่วมบริจำคเงิน
สมทบทุนโครงกำรสถำบันกำรแพทย์จักรนีฤบดนิทร์	30	พฤษภำคม	2558	ณ	สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	

	 3.	 งำน	“รำชอิสรยิำภรณ์	คณุำกรกำรให้...ไม่สิน้สุด”	ประจ�ำปี	2557		พิธีแสดงควำมยินดีกับผู้บริจำคที่ได้
รับมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์	 	 11	 กรกฎำคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 9		
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวมด้ำนแพทย์และโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	

	 1.	 งานกาล่าดินเนอร์การกุศล	 “บรมราชกุมารี	 ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด”เพื่อระดมทุนโครงการเพื่อผู้ป่วย
ยากไร้		28	มีนาคม	2558	เวลา	18.30	-	21.00	น.	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมแชงกรี-ลา	
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บทที่ 7
มูลนิธิรำมำธิบดี และ บริษัท อำร์เอฟเอส จ�ำกัด

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนและรับเงินบริจาคเพื่อน�ามาจัดสรรและสนับสนุน
การด�าเนินงานของคณะฯ	อย่างต่อเนื่อง	อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกพันธกิจ	

 กิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

	 2.	 กิจกรรม	“รวมพลังอำสำ”	ครั้งที่	 5	 และงำนถ่ำยทอดสด	“หนึง่น�ำ้ใจ	 ล้ำนค�ำขอบคณุ”	ครัง้ที	่ 8	ทำง
สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธำและประชำชนทั่วไปได้ร่วมบริจำคเงิน
สมทบทุนโครงกำรสถำบันกำรแพทย์จักรนีฤบดนิทร์	30	พฤษภำคม	2558	ณ	สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	

	 3.	 งำน	“รำชอิสรยิำภรณ์	คณุำกรกำรให้...ไม่สิน้สุด”	ประจ�ำปี	2557		พิธีแสดงควำมยินดีกับผู้บริจำคที่ได้
รับมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์	 	 11	 กรกฎำคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 9		
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวมด้ำนแพทย์และโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	

	 1.	 งานกาล่าดินเนอร์การกุศล	 “บรมราชกุมารี	 ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด”เพื่อระดมทุนโครงการเพื่อผู้ป่วย
ยากไร้		28	มีนาคม	2558	เวลา	18.30	-	21.00	น.	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมแชงกรี-ลา	
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บทที่ 7
มูลนิธิรำมำธิบดี และ บริษัท อำร์เอฟเอส จ�ำกัด

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนและรับเงินบริจาคเพื่อน�ามาจัดสรรและสนับสนุน
การด�าเนินงานของคณะฯ	อย่างต่อเนื่อง	อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกพันธกิจ	

 กิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

	 2.	 กิจกรรม	“รวมพลังอำสำ”	ครั้งที่	 5	 และงำนถ่ำยทอดสด	“หนึง่น�ำ้ใจ	 ล้ำนค�ำขอบคณุ”	ครัง้ที	่ 8	ทำง
สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธำและประชำชนทั่วไปได้ร่วมบริจำคเงิน
สมทบทุนโครงกำรสถำบันกำรแพทย์จักรนีฤบดนิทร์	30	พฤษภำคม	2558	ณ	สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	

	 3.	 งำน	“รำชอสิรยิำภรณ์	คณุำกรกำรให้...ไม่สิน้สุด”	ประจ�ำปี	2557		พิธีแสดงควำมยินดีกับผู้บริจำคที่ได้
รับมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์	 	 11	 กรกฎำคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 9		
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวมด้ำนแพทย์และโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	

	 1.	 งานกาล่าดินเนอร์การกุศล	 “บรมราชกุมารี	 ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด”เพื่อระดมทุนโครงการเพื่อผู้ป่วย
ยากไร้		28	มีนาคม	2558	เวลา	18.30	-	21.00	น.	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมแชงกรี-ลา	

_16-0739(001-230.indd   222 7/23/59 BE   12:05 PM



223

รายงานประจ�าปี 2558 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

222

บทที่ 7
มูลนิธิรำมำธิบดี และ บริษัท อำร์เอฟเอส จ�ำกัด

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนและรับเงินบริจาคเพื่อน�ามาจัดสรรและสนับสนุน
การด�าเนินงานของคณะฯ	อย่างต่อเนื่อง	อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกพันธกิจ	

 กิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

	 2.	 กิจกรรม	“รวมพลังอำสำ”	ครั้งที่	 5	 และงำนถ่ำยทอดสด	“หนึง่น�ำ้ใจ	 ล้ำนค�ำขอบคณุ”	ครัง้ที	่ 8	ทำง
สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธำและประชำชนท่ัวไปได้ร่วมบริจำคเงิน
สมทบทุนโครงกำรสถำบนักำรแพทย์จักรนีฤบดนิทร์	30	พฤษภำคม	2558	ณ	สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	

	 3.	 งำน	“รำชอสิรยิำภรณ์	คณุำกรกำรให้...ไม่สิน้สุด”	ประจ�ำปี	2557		พิธีแสดงควำมยินดีกับผู้บริจำคที่ได้
รับมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์	 	 11	 กรกฎำคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 9		
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวมด้ำนแพทย์และโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	

	 1.	 งานกาล่าดินเนอร์การกุศล	 “บรมราชกุมารี	 ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด”เพื่อระดมทุนโครงการเพื่อผู้ป่วย
ยากไร้		28	มีนาคม	2558	เวลา	18.30	-	21.00	น.	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมแชงกรี-ลา	
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บทที่ 7
มูลนิธิรำมำธิบดี และ บริษัท อำร์เอฟเอส จ�ำกัด

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนและรับเงินบริจาคเพื่อน�ามาจัดสรรและสนับสนุน
การด�าเนินงานของคณะฯ	อย่างต่อเนื่อง	อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกพันธกิจ	

 กิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

	 2.	 กิจกรรม	“รวมพลังอำสำ”	ครั้งที่	 5	 และงำนถ่ำยทอดสด	“หนึง่น�ำ้ใจ	 ล้ำนค�ำขอบคณุ”	ครัง้ที	่ 8	ทำง
สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธำและประชำชนท่ัวไปได้ร่วมบริจำคเงิน
สมทบทุนโครงกำรสถำบนักำรแพทย์จักรนีฤบดนิทร์	30	พฤษภำคม	2558	ณ	สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	

	 3.	 งำน	“รำชอสิรยิำภรณ์	คณุำกรกำรให้...ไม่สิน้สุด”	ประจ�ำปี	2557		พิธีแสดงควำมยินดีกับผู้บริจำคที่ได้
รับมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์	 	 11	 กรกฎำคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 9		
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวมด้ำนแพทย์และโรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี	

	 1.	 งานกาล่าดินเนอร์การกุศล	 “บรมราชกุมารี	 ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด”เพื่อระดมทุนโครงการเพื่อผู้ป่วย
ยากไร้		28	มีนาคม	2558	เวลา	18.30	-	21.00	น.	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมแชงกรี-ลา	
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 กิจกรรมเพื่อสังคมโดยความร่วมมือจากพันธมิตร 
	 1.	 โครงกำร	“คนหล่อ	ขอท�ำดี	ปี	8”	และกิจกรรม	“Push	Running”	โดยนิตยสำรสุดสัปดำห์	และบริษัท	
จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ำกัด	(มหำชน)	เพื่อน�ำรำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมมอบให้มูลนิธิต่ำงๆ	16	มูลนิธิ	โดยดีเจพุฒ					
(คุณพุฒิชัย	 เกษตรสิน)	 เป็นตัวแทนกำรจัดกิจกรรมเพื่อมอบรำยได้ให้กับมลูนธิริำมำธบิดีฯ	 สมทบทนุโครงกำรปลกู
ถ่ำยเซลล์ต้นก�ำเนิดฯ	 จัดแถลงข่ำว	 	 24	 กุมภำพันธ์	 2558	ณ	 ลำนอีเดน	 ชั้น	 1	 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์	
และจัดกิจกรรม	30		พฤษภำคม	2558	ณ	สวนเบญจกิติ	

	 2.	 งำนกำล่ำดนิเนอร์กำรกศุลเพือ่สถำบนักำรแพทย์จักรีนฤบดนิทร์	โดยคณุหญงิกิง่แก้ว	พสิษิฐ์เกษม	เอื้อทวีกุล	
กรรมกำรกลำงมูลนิธิรำมำธิบดีฯ	และสมำคมศิษย์เก่ำรำมำธิบดี		23	มีนำคม	2558		ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรม
แชงกรี-ลำ

	 3.	 งำนแถลงข่ำวโครงกำรสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนมูลนิธิรำมำธิบดีฯ	ปีที่	4	โดยบริษัท	เซ็นทรัลฟู้ด	
รีเทล	 จ�ำกัด	 ให้ควำมอนุเครำะห์พื้นที่ตั้งกล่องรับบริจำคตลอดเดือนเมษำยน	 2558	 ณ	 ร้ำนท็อปส์	 ทุกสำขำทั่ว
ประเทศ	รำยได้ทั้งหมดสมทบทุนโครงกำรสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์		27	มีนำคม	2558	ณ	ร้ำนท็อปส์	สำขำ
เซ็นทรัลชิดลม

	 4.	 โครงกำร	“อิ่มใจ	ได้บุญ	กับข้ำวมำบุญครอง”	โดยบริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนำรี	จ�ำกัด	(มหำชน)		
น�ำรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยข้ำวมำบุญครองส่วนหนึ่งร่วมบริจำคสมทบทุนสร้ำงโอพีดี	หู	คอ	จมูก	สถำบันกำรแพทย์
จักรีนฤบดินทร์	ระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่เดือนมีนำคม	–	ธันวำคม	2558
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กิจกรรมจิตอาสา

	 กิจกรรมจิตอำสำโดยควำมร่วมมือจำกศิลปิน	นักแสดง	ผู้มีชื่อเสียง	และองค์กรพันธมิตรต่ำงๆร่วมกิจกรรม
เยี่ยมผู้ป่วยพร้อมมอบอำหำร	กำรร้องเพลงให้ควำมบันเทิง	และจ�ำหน่ำยของที่ระลึกตำมสถำนที่ต่ำง	ๆ	อำทิ	สยำม
พำรำกอน	และส�ำนักงำนใหญ่ขององค์กรพันธมิตร	เป็นต้น

 

	 7.	 กิจกรรม	 “ให้ควำมรัก	 	 พำน้องเรียนรู้”	 	 โดยคิดส์ซำเนีย	 กรุงเทพฯ	 	 จัดกิจกรรมพำผู้ป่วยเด็กของ							
โรงพยำบำลรำมำธิบดีที่ได้รับกำรรักษำจนหำยเป็นปกติ		พร้อมผู้ปกครองได้เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้			3	สิงหำคม	2558		ณ		ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน

	 6.	 โครงกำร	“ล้ำนดวงใจ		ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง”	โดยกลุ่มธนำคำรทิสโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	โดยน�ำรำยได้จำก
กิจกรรมบริจำคสมทบทุนวิจัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ยำกไร้	 	 28	 กรกฎำคม	 2558	 	 ณ	 	 ส�ำนักงำนใหญ่		
ธนำคำรทิสโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 5.	 โครงกำร	 “หยำดเหงื่อเพื่อกำรให้”	 ปีที่	 2	 	 โดยกลุ่มบริษัททิปโก้	 และศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน	
จัดกิจกรรมกำรจ�ำหน่ำยของท่ีระลึกของมูลนิธิรำมำธิบดีฯ	 และมอบเงินบริจำค	 เพื่อสมทบทุนโครงกำรสถำบัน
กำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์		24	กรกฎำคม	2558	ณ	ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน	
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บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ากัด 
	 บริษัท	อำร์เอฟเอส	จ�ำกัด	ภำยใต้กำรก�ำกับของคณะฯ	ได้มีโอกำสเข้ำร่วมกำรจัดแสดงผลงำน	CQI	ในงำน
มหกรรมคุณภำพครั้งที่	 22	 ประจ�ำปี	 2558	 ซึ่งผลงำนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมแสดงในงำนดังกล่ำว	 มีทั้งสิ้น	 4	
เรื่อง	คือ	1)	Multifunctional	process	for	transportation	innovation		2)	กำรปรับปรุง	Medicine	packaging	
เพื่อกำรขนส่งที่ปลอดภัย	3)	ถังทิ้งเข็มฉีดยำให้กับผู้มำรับบริกำรทั่วไป	และ	4)	Medical	gas	analysis		โดยในเรื่อง
ที่ถือเป็นผลงำนที่ก่อให้เกิดกำรกระตุ้น	และผลักดันในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนโรงพยำบำล	เพื่อให้เกิด
ควำมปลอดภัยสุงสุดแก่ผู้ป่วย	ได้แก่	เรื่อง	“Medical	gas	analysis”

ผลกำรด�ำเนินกำรของโครงกำร

	 ภำยใต้วิสัยทัศน์	 และกำรน�ำ
องค์กรของผู้บริหำร	 ท่ีเล็งเห็นว่ำ	
ประเทศไทยยังไม ่มีกำรตรวจ
วิเครำะห์	 คุณภำพแก๊สทำงกำร
แพทย์ท่ีเป็นมำตรฐำนระดับสำกล	
เพื่อ	 ยืนยันประสิทธิภำพของกำร
บริกำร	 ว่ำสำมำรถส่งมอบบริกำร	
ที่ดี	 และปลอดภัยไปถึงมือผู ้รับ	
บริษัทฯ	จึงได้น�ำมำตรฐำน	HTM	02:01	ของประเทศ	อังกฤษ	และ	NPFA99	สหรัฐอเมริกำมำปรับ	ใช้ให้เกิด

กำรด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังเป็นรูปธรรมพร้อม	
ทั้งพัฒนำบุคลำกร	 โดยผู้ที่ท�ำกำรวิเครำะห์
คุณภำพแก๊สทำงกำรแพทย์ได้ผ่ำนกำรอบรม
ระบบแก๊สทำงกำรแพทย์ตำมมำตรฐำน	HTM	
02:01	 จำกประเทศอังกฤษ	 รวมไปถึงกำร
ลงทุนทำงด้ำนเทคโนโลยีด้วยกำรมีเครื่องมือ
วัดที่ได้มำตรฐำนสำกล	 ตำมจุดมุ่งหมำยของ
องค์กรที่ต้องกำรยกระดับและพัฒนำงำนสิ่ง
สนับสนุนในโรงพยำบำล	 (Facility	 service)	
ให้ก้ำวทันกำรรักษำทำงแพทย์ในปัจจุบัน			

เนื่องจำกกำรให้บริกำรแก๊สทำงกำรแพทย์	 เป็นส่วนส�ำคัญในกระบวนกำรรักษำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในผู้ป่วยวิกฤต	
เช่น	ในห้องผ่ำตัด		ห้องผู้ป่วยวิกฤต	ห้องฉุกเฉิน	เป็นต้น
	 นอกจำกนี้	 ผู้ป่วยและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ผู้ใช้แก๊สทำงกำรแพทย์มีควำมพึงพอใจ	 และเริ่มตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพแก๊สทำงกำรแพทย์	โดยได้มีผู้สนใจเข้ำมำศึกษำและดูงำน		รวมถึงได้รับกำร
ร้องขอในกำรเข้ำไปเป็นที่ปรึกษำและตรวจสอบระบบแก๊สทำงกำรแพทย์	ให้กับโรงพยำบำลอื่นๆ	อีกด้วย

 อีกก้าวที่ส�าคัญของอาร์เอฟเอส ในด้านการยกระดับมาตรฐานด้านเครื่องมือแพทย์ 
	 กำรสร้ำงบุคลำกรมืออำชีพ	และยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพในด้ำนเครื่องมือแพทย์เป็นหนึ่งในพันธกิจ	และ	
เป้ำหมำยของบริษัท	โดยที่ผ่ำนมำหลำยปีกำรอบรมเครื่องมือแพทย์ในระดับสำกลจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ	
หรือกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป	 	 ส�ำหรับภำคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะมีกำรจัดขึ้นที่ประเทศมำเลเซีย	 โดย	 ECRI														
Institute	 	 ซึ่งกำรเดินทำงไปอบรมแต่ละครั้งจะมีค่ำใช้จ่ำยสูงมำก	 และยังมีข้อจ�ำกัดหลำยๆด้ำน	 เช่น	 ภำษำต่ำง
ประเทศ	หรือควำมแตกต่ำงของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้อยู่ในแต่ละประเทศ	จำกปัญหำดังกล่ำวท�ำให้บริษัทฯ

 

_16-0739(001-230.indd   225 7/23/59 BE   12:05 PM



226

รายงานประจ�าปี 2558คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

227

บทที่ 8
ก้ำวต่อไปของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

8.1  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
							 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อโรงพยาบาลของสถาบันฯ	ว่า	
“โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์”	และเป็นภาษาอังกฤษว่า	“RAMATHIBODI	CHAKRI	NARUEBODINDRA	
HOSPITAL”			2	ตุลาคม	พ.ศ.	2557					
 ด้านการก่อสร้าง
					 1)		ความคืบหน้าในการก่อสร้างระยะที่	1	สิ้นสุด	21	กันยายน	2558		ผลงาน	ร้อยละ	56.64	
					 2)		ความคืบหน้าในการก่อสร้างระยะที่	2	สิ้นสุด	21	กันยายน	2558		ผลงาน	ร้อยละ	29.21

 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มีกำรปรับแบบพื้นที่ใช้สอยในอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ	 จำกที่ออกแบบไว้เดิม	 (อำคำร	 1)	
และจัดท�ำโครงกำรจัดสร้ำงอำคำรของศูนย์กำรเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ	 เพิ่มเติม	 โดยว่ำจ้ำงกำรออกแบบ
อำคำรเพิ่มเติม	2	อำคำร	(อำคำร	2	และอำคำรวิจัย)		

 ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
	 ในกำรสร้ำงและด�ำเนินกำรของสถำบันฯ	นั้น	คณะฯ	จ�ำเป็นต้องปฏิรูปกระบวนหลักแบ่งออกได้เป็น	2	
กลุ่มใหญ่	คือ	Instructional	reform	และ	Institutional	reform	และเห็นว่ำในส่วนที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้วเกือบ
ทั้งหมดเป็น	Instructional	reform	ยังขำดส่วนที่เป็น	Institutional	reform	จึงได้น�ำหลักกำรของ	balanced	
scorecard	เรียบเรียงออกมำเป็น	Strategic	map	และน�ำมำปรับใช้
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competency	 training	 (BECT®)	 เข้ำมำท�ำกำรจัดอบรมใน
ประเทศไทยเป็นครั้งแรก	โดยมีเจ้ำหน้ำที่ผู้มีประสบกำรณ์	และ
ควำมเชี่ยวชำญของบริษัทฯ	 จ�ำนวน	 4	 ท่ำนไปอบรมกับทำง	
ECRI	 Institute	 เพื่อเป็น	Certified	trainer	ของ	ECRI	 Insti-
tute	 ในประเทศไทยมำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ให้
กับผู้เข้ำอบรม

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559
“Home	 healthcare	 rental	 equipment”	 เป็นโครงกำรที่ช่วยเพิ่มโอกำสในกำรรักษำพยำบำล	 เพื่อท�ำให้โรง
พยำบำลสำมำรถ	 Discharge	 คนไข้ได้เร็วขึ้น	 จำกกำรใช้อุปกรณ์สนับสนุนทำงกำรแพทย์ที่ปลอดภัยด้วยตัวผู้ป่วย
เอง	 โดยกำรน�ำเครื่องมือทำงกำรแพทย์	 เช่น	 รถเข็น	 Walker	 หรือ	 เตียงปรับระดับไฟฟ้ำ	 หมุนเวียนให้ผู้ป่วยได้
สำมำรถน�ำกลับไปใช้งำนได้เองที่บ้ำน	 และหำกผู้ป่วยนั้นไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แล้ว	 จะมีกำรดูแลรักษำ
เครื่องมือตำมมำตรฐำนสำกล	โดยผู้ช�ำนำญ	เพื่อหมุนเวียนให้ผู้ป่วยอื่นที่ต้องกำรใช้อุปกรณ์สำมำรถน�ำไปใช้ได้อีก
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_16-0739(001-230.indd   226 7/23/59 BE   12:05 PM



227

รายงานประจ�าป ี2558คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

227

บทที่ 8
ก้ำวต่อไปของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

8.1  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
							 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อโรงพยาบาลของสถาบันฯ	ว่า	
“โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์”	และเป็นภาษาอังกฤษว่า	“RAMATHIBODI	CHAKRI	NARUEBODINDRA	
HOSPITAL”			2	ตุลาคม	พ.ศ.	2557					
 ด้านการก่อสร้าง
					 1)		ความคืบหน้าในการก่อสร้างระยะที่	1	สิ้นสุด	21	กันยายน	2558		ผลงาน	ร้อยละ	56.64	
					 2)		ความคืบหน้าในการก่อสร้างระยะที่	2	สิ้นสุด	21	กันยายน	2558		ผลงาน	ร้อยละ	29.21

 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มีกำรปรับแบบพื้นที่ใช้สอยในอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ	 จำกที่ออกแบบไว้เดิม	 (อำคำร	 1)	
และจัดท�ำโครงกำรจัดสร้ำงอำคำรของศูนย์กำรเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ	 เพิ่มเติม	 โดยว่ำจ้ำงกำรออกแบบ
อำคำรเพิ่มเติม	2	อำคำร	(อำคำร	2	และอำคำรวิจัย)		

 ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
	 ในกำรสร้ำงและด�ำเนินกำรของสถำบันฯ	นั้น	คณะฯ	จ�ำเป็นต้องปฏิรูปกระบวนหลักแบ่งออกได้เป็น	2	
กลุ่มใหญ่	คือ	Instructional	reform	และ	Institutional	reform	และเห็นว่ำในส่วนที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้วเกือบ
ทั้งหมดเป็น	Instructional	reform	ยังขำดส่วนที่เป็น	Institutional	reform	จึงได้น�ำหลักกำรของ	balanced	
scorecard	เรียบเรียงออกมำเป็น	Strategic	map	และน�ำมำปรับใช้

รายงานประจ�าปี 2558คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

227

บทที่ 8
ก้ำวต่อไปของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

8.1  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
							 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อโรงพยาบาลของสถาบันฯ	ว่า	
“โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์”	และเป็นภาษาอังกฤษว่า	“RAMATHIBODI	CHAKRI	NARUEBODINDRA	
HOSPITAL”			2	ตุลาคม	พ.ศ.	2557					
 ด้านการก่อสร้าง
					 1)		ความคืบหน้าในการก่อสร้างระยะที่	1	สิ้นสุด	21	กันยายน	2558		ผลงาน	ร้อยละ	56.64	
					 2)		ความคืบหน้าในการก่อสร้างระยะที่	2	สิ้นสุด	21	กันยายน	2558		ผลงาน	ร้อยละ	29.21

 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มีกำรปรับแบบพื้นที่ใช้สอยในอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ	 จำกที่ออกแบบไว้เดิม	 (อำคำร	 1)	
และจัดท�ำโครงกำรจัดสร้ำงอำคำรของศูนย์กำรเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ	 เพิ่มเติม	 โดยว่ำจ้ำงกำรออกแบบ
อำคำรเพิ่มเติม	2	อำคำร	(อำคำร	2	และอำคำรวิจัย)		

 ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
	 ในกำรสร้ำงและด�ำเนินกำรของสถำบันฯ	นั้น	คณะฯ	จ�ำเป็นต้องปฏิรูปกระบวนหลักแบ่งออกได้เป็น	2	
กลุ่มใหญ่	คือ	Instructional	reform	และ	Institutional	reform	และเห็นว่ำในส่วนที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้วเกือบ
ทั้งหมดเป็น	Instructional	reform	ยังขำดส่วนที่เป็น	Institutional	reform	จึงได้น�ำหลักกำรของ	balanced	
scorecard	เรียบเรียงออกมำเป็น	Strategic	map	และน�ำมำปรับใช้

รายงานประจ�าปี 2558คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

227

บทที่ 8
ก้ำวต่อไปของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

8.1  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
							 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อโรงพยาบาลของสถาบันฯ	ว่า	
“โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์”	และเป็นภาษาอังกฤษว่า	“RAMATHIBODI	CHAKRI	NARUEBODINDRA	
HOSPITAL”			2	ตุลาคม	พ.ศ.	2557					
 ด้านการก่อสร้าง
					 1)		ความคืบหน้าในการก่อสร้างระยะที่	1	สิ้นสุด	21	กันยายน	2558		ผลงาน	ร้อยละ	56.64	
					 2)		ความคืบหน้าในการก่อสร้างระยะที่	2	สิ้นสุด	21	กันยายน	2558		ผลงาน	ร้อยละ	29.21

 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มีกำรปรับแบบพื้นที่ใช้สอยในอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ	 จำกที่ออกแบบไว้เดิม	 (อำคำร	 1)	
และจัดท�ำโครงกำรจัดสร้ำงอำคำรของศูนย์กำรเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ	 เพิ่มเติม	 โดยว่ำจ้ำงกำรออกแบบ
อำคำรเพิ่มเติม	2	อำคำร	(อำคำร	2	และอำคำรวิจัย)		

 ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
	 ในกำรสร้ำงและด�ำเนินกำรของสถำบันฯ	นั้น	คณะฯ	จ�ำเป็นต้องปฏิรูปกระบวนหลักแบ่งออกได้เป็น	2	
กลุ่มใหญ่	คือ	Instructional	reform	และ	Institutional	reform	และเห็นว่ำในส่วนที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้วเกือบ
ทั้งหมดเป็น	Instructional	reform	ยังขำดส่วนที่เป็น	Institutional	reform	จึงได้น�ำหลักกำรของ	balanced	
scorecard	เรียบเรียงออกมำเป็น	Strategic	map	และน�ำมำปรับใช้

รายงานประจ�าปี 2558คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

227

บทที่ 8
ก้ำวต่อไปของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

8.1  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
							 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อโรงพยาบาลของสถาบันฯ	ว่า	
“โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์”	และเป็นภาษาอังกฤษว่า	“RAMATHIBODI	CHAKRI	NARUEBODINDRA	
HOSPITAL”			2	ตุลาคม	พ.ศ.	2557					
 ด้านการก่อสร้าง
					 1)		ความคืบหน้าในการก่อสร้างระยะที่	1	สิ้นสุด	21	กันยายน	2558		ผลงาน	ร้อยละ	56.64	
					 2)		ความคืบหน้าในการก่อสร้างระยะที่	2	สิ้นสุด	21	กันยายน	2558		ผลงาน	ร้อยละ	29.21

 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มีกำรปรับแบบพื้นที่ใช้สอยในอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ	 จำกที่ออกแบบไว้เดิม	 (อำคำร	 1)	
และจัดท�ำโครงกำรจัดสร้ำงอำคำรของศูนย์กำรเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ	 เพิ่มเติม	 โดยว่ำจ้ำงกำรออกแบบ
อำคำรเพิ่มเติม	2	อำคำร	(อำคำร	2	และอำคำรวิจัย)		

 ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
	 ในกำรสร้ำงและด�ำเนินกำรของสถำบันฯ	นั้น	คณะฯ	จ�ำเป็นต้องปฏิรูปกระบวนหลักแบ่งออกได้เป็น	2	
กลุ่มใหญ่	คือ	Instructional	reform	และ	Institutional	reform	และเห็นว่ำในส่วนที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้วเกือบ
ทั้งหมดเป็น	Instructional	reform	ยังขำดส่วนที่เป็น	Institutional	reform	จึงได้น�ำหลักกำรของ	balanced	
scorecard	เรียบเรียงออกมำเป็น	Strategic	map	และน�ำมำปรับใช้

_16-0739(001-230.indd   227 7/23/59 BE   12:05 PM



228

รายงานประจ�าปี 2558 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

228

 การเตรียมการส�าหรับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
	 โรงพยำบำลรำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร์	ได้ด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ	คือ	โครงสร้ำงของอำคำร	โครงสร้ำงของ
ฝ่ำยกำรพยำบำล	กำรวำงแผนอัตรำก�ำลังของฝ่ำยกำรพยำบำล	และครุภัณฑ์	
 การจัดเตรียมทางด้านทรัพยากรบุคคล
	 บรรจุบุคลำกรเพื่อปฎิบัติงำนเพิ่มในปีงบประมำณ	2558	ดังนี้	
	 1)	 สำยวิชำกำร	(ปัจจุบัน	20	คน):	ต�ำแหน่งอำจำรย์	2	คน	ต�ำแหน่งแพทย์	(แพทย์	4)	3	คน	
	 2)	 สำยสนับสนุน	(ปัจจุบัน		12	คน):	ต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป	1	คน				
	 3)	 สำยสนับสนุนวิชำชีพ	(ปัจจุบัน	346	คน):	ต�ำแหน่งพยำบำล	102	คน									
 การสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันฯ กับชุมชน
	 มีกำรจัดท�ำโครงกำรต่ำงๆ	และมีกำรประชุมของคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน	
(Community	engagement)	กับสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์	3	ครั้ง
 โครงการอาชีวอนามัยและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
	 ได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและพิษวิทยำ	(หลักสูตร
นำนำชำติ)	ขณะนี้ก�ำลังเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรฯ	
 การประชุม/กิจกรรม/โครงการสัมมนา เป็นกรณีพิเศษ
	 สถำบันฯ	ได้จัดกำรประชุม/กิจกรรม/สัมมนำในเรื่องต่ำงๆ	เป็นกรณีพิเศษ	13	ครั้ง	
 บุคคลได้รับรางวัล
	 ศ.ดร.ภญ.ภำวิณี		ปิยะจตุรวัฒน์	ที่ปรึกษำรองคณบดีฝ่ำยสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้รับรำงวัล	
นักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ	ประจ�ำปี	2557

8.2  โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
	 สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยพบว่ำ	ผู้ที่มีอำยุ	60	ปีขึ้นไปมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วในปี	2556	และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 ผู้สูงอำยุเหล่ำนี้มีควำมเสื่อมของระบบต่ำงๆ	 ในร่ำงกำยตำมวัยร่วมกับมีโรคเรื้อรัง
ต่ำงๆ	ก่อให้เกิดภำวะทุพพลภำพและเข้ำสู่วำระสุดท้ำยของชีวิต
	 กำรพัฒนำโครงกำรวิจัยเพื่อหำองค์ควำมรู้ที่เป็นพื้นฐำนในกำรดูแลผู้สูงอำยุและพัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ	ใน
กำรแก้ไขปัญหำอันน�ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุต้นแบบ	และมำตรฐำนที่ค�ำนึงถึงกำรบูรณำกำรควำมรู้
ทั้งทำงวิทยำศำสตร์	 วิศวกรรมศำสตร์	 สังคมศำสตร์	 และมนุษยศำสตร์เข้ำด้วยกันเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยของระบบ
สุขภำพของประเทศ
 วัตถุประสงค์หลักของโครงการ
	 1.	 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	 7	 รอบ	
84	พรรษำ
	 2.	 เพ่ือสนองตอบยทุธศำสตร์และนโยบำยรฐับำล	 ด้ำนกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงสงัคม	 (Inclusive	 Growth)	
เพื่อเพิ่มศักยภำพ	โอกำส	ควำมเท่ำเทียม	คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุและผู้ป่วยระยะท้ำย
	 3.	 บรูณำกำรควำมร่วมมอือย่ำงเป็นสหสำขำทัง้ด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสขุ	 รวมถงึศำสตร์สำขำอื่นๆ	
เพือ่พฒันำองค์ควำมรูแ้ละนวตักรรมทีน่�ำไปสู่กำรสร้ำงต้นแบบกำรดูแลสขุภำวะผู้สงูอำยแุละบริบำลผู้ป่วยระยะท้ำย
แบบครบวงจร	รวมทั้งกำรเยียวยำผู้สูญเสีย
	 4.	 เพ่ือพฒันำเป็นศนูย์กลำงกำรให้บรกิำรเพ่ือคงสขุภำพผูส้งูอำยุและบรบิำลผู้ป่วยระยะท้ำยอย่ำงครบวงจร	
ที่อำศัยฐำนกำรมีส่วนร่วมจำกชุมชน	 และสำมำรถรองรับกำรเป็น	 Medical	 Hub	 ในภูมิภำคอำเซียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
	 5.	 เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และกำรฝึกอบรมบุคลำกรสำธำรณสุข	 อำสำสมัคร	 และผู้ดูแล	 ให้มี
ควำมรู้ควำมช�ำนำญในกำรดูแลผู้สูงอำยุและผู้ป่วยระยะท้ำยอย่ำงมีมำตรฐำนและเป็นระบบ
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8.3  การจัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2559
	 มหำวิทยำลยัมหิดลได้จดัท�ำแบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนส่วนงำน	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 ซึง่เป็นข้อตกลง	
(Performance	agreement)	ระหว่ำงมหำวิทยำลัยมหิดลกับส่วนงำน		
 วัตถุประสงค์
	 1.	 เป็นระบบกำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำน	 โดยมกีำรก�ำหนดข้อตกลงกำรปฏบิติังำนล่วงหน้ำร่วมกันเป็น
ลำยลักษณ์อักษรระหว่ำงผู้บริหำรของส่วนงำนกับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
	 2.	 เป็นกำรประเมินผู้บริหำรของส่วนงำนในกำรบริหำรจัดกำร	กำรก�ำกับดูแล	กำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	ของ
ส่วนงำนให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์	พันธกิจของส่วนงำน	และสนับสนุนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
 ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.	 เป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
	 2.	 เป็นเครื่องมือกำรประเมินหัวหน้ำส่วนงำนและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน
	 3.	 เป็นเวทีกำรแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ	 เพื่อกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยและ
ส่วนงำน
	 กำรจัดท�ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดลและคณบดี	ปีงบประมำณ	2559		
ก�ำหนดขึ้น		11	กุมภำพันธ์	2559		เวลำ	8.00	–	9.45	น.

8.4   รับพระราชทานผ้าพระกฐิน 
	 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี	มหำวิทยำลัยมหิดล	รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	พระรำชทำนผ้ำ
พระกฐิน	ประจ�ำปี	2558	ซึ่งเป็นครั้งแรกของคณะฯ	โดยมีรศ.ดร.พรรณวดี	พุธวัฒนะ	รองคณบดีฝ่ำยสร้ำงเสริมสุข
ภำพและวัฒนธรรม	ผศ.นพ.ธงชัย	พงศ์มฆพัฒน์	หัวหน้ำภำควิชำโสต	ศอนำสิกวิทยำ	พร้อมด้วยผู้แทนคณะฯ	เข้ำ
รบัพระรำชทำนผ้ำพระกฐนิ	 หน้ำพระบรมฉำยำลกัษณ์พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ	ณ	 กลุม่พธิ	ี กองศำสนปูถัมภ์	
กรมศำสนำ	กระทรวงวัฒนธรรม		ซึ่งได้ขอพระรำชทำนถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน	ณ	วัดบุปผำรำม	วรวิหำร		
6	พฤศจิกำยน	2558	ต่อไป
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