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คำ�ว่า “อตฺตานํ อุปมํ กเร” ก่อนที่จะมาเป็นคติพจน์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นั้น
ปรากฏคำ�ว่า “ใจเขาใจเรา” ซึ่งอาจจะอนุมานได้ว่าเป็นคำ�แปลประโยคหนึ่งของภาษาบาลีคำ�นี้
ในลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถึงสภานายก
และสมาชิกของสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซึ่งขณะนั้น คณะแพทยศาสตร์
และศิริราชพยาบาล ยังคงขึ้นอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2472
โดยมีความตอนหนึ่งว่า...
การที่จะได้ความไว้ใจของคนไข้ ขอท่านถือสุภาสิต (สะกดตามลายพระหัตถ์ - ผู้เขียน)
ว่า “ใจเขาใจเรา” ท่านคงจะคิดได้ว่า ท่านอยากได้ความสบายแก่ตัวท่านอย่างไร
ก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น ความจริงตั้งใจเป็นยาประเสริฐ ได้ผลคือ
ความเชื่อ และเมื่อคนไข้เชื่อท่านแล้วเขาจะทำ�ตามทุกอย่าง คนไข้โดยมากอยากรู้ความจริง
เราไม่เชื่อความหลอกลวงของเราเองแล้วที่ไหนจะหวังให้คนไข้เชื่อ ถ้าท่านหลอกคนไข้แล้ว
ท่านก็ต้องรักษาเขาได้หนเดียว โลกนี้เล็ก ถ้าท่านไม่ให้ยาจนเขาตายท่านจะเจอเขาอีก
และเขามีปากบอกความชั่วความดีกันไปต่อ ๆ

ที่มา: https://mahidol.ac.th/temp/document/mean_aphorism-mu.pdf
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจ ทั้งจัดการศึกษา สร้าง
งานวิจัย ให้บริการวิชาการ และดูแลสุขภาวะของสังคม เพื่อมุ่งสู่
การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ�ในระดับสากล
ในปีงบประมาณ 2564 แม้ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ และระบบ
สาธารณสุขโดยตรง ซึ่งคณะฯ ได้ดำ�เนินการในการช่วยป้องกัน และ
รักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างดียิ่ง
อาทิ ส่งบุคลากรตรวจเชิงรุก ฉีดวัคซีน และในช่วงการระบาดสูงสุด
คณะฯ ต้องรับดูแลผูป้ ว่ ยโควิด 19 จำ�นวนมากกว่า 1,000 คน ต่อวัน
มีการขยายรูปแบบบริการ Home Isolation Hospitel และ Community
Isolation รวมถึงได้รว่ มกับภาคีเครือข่ายด้านบริการสุขภาพ ในการดูแล
ผูป้ ว่ ยโควิด 19 และได้รบั มอบหมายให้เป็นหัวหน้าโซนตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบปรึกษาและส่งต่อผูป้ ว่ ยโควิด 19
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้พัฒนาผลงานในด้านต่าง ๆ และมีเรื่อง
ที่น่ายินดีดังนี้ ในด้านการดูแลสุขภาพ ได้รับการรับรองกระบวนการ
ดูแลรายโรค จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) (สรพ.) เพิ่มขึ้น รวมเป็นจำ�นวน 10 โรค ได้รับรางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ ประจำ�ปี 2564 จากสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในผลงานปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สลู่ กู การให้ที่
ยิง่ ใหญ่เติมความหวังให้ครอบครัว ประเภทพัฒนาการบริการ ด้านการ
วิจยั มีการสร้างและส่งเสริมการทำ�ผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีประโยชน์
และมีผลกระทบต่อสังคม รวมถึงงานนวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีศูนย์
พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ สนับสนุนและผลักดันให้ผลงานออกสู่
สังคม อาทิ ผลงานอุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน (Endovascular
Basin) ผลงานอุปกรณ์ช่วยเดินกำ�หนดจังหวะในผู้ป่วยพาร์กินสัน
ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ
เช่นกัน และด้านการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรด้านการแพทย์และการ
พยาบาลที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามความต้องการ (Flexi programs) และมีหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ตามเกณฑ์ WFME 69 หลักสูตร และ
ASEAN AUN-QA 4 หลักสูตร อีกทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์
มีส่วนร่วมในการวิจัย กระทั่งได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
สำ�หรับก้าวต่อไปของรามาธิบดี คณะฯ ยังคงมุ่งพัฒนาการ
ดำ�เนินงานโดยคำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน และความ
รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี
และย่านนวัตกรรมโยธี โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาล
ผู้ป่วยระยะท้าย
จากความสำ � เร็ จ เหล่ า นี้ คณะฯ ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ แ ละ
บุ ค ลากรทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม กำ � ลั ง
ความสามารถ เพื่อให้คณะฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สารบัญ
โครงสร้างองค์กร
บทที่ 1 ผลการดำ�เนินงานตามพันธกิจ
•
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ด้านการศึกษา		
ด้านการวิจัย		
ด้านการดูแลสุขภาพ		
ด้านการบริการวิชาการ		
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ		
ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม		
ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร		
ด้านการคลัง		
ด้านการพัสดุ		
ด้านสารสนเทศ		
ด้านพัฒนาคุณภาพ		
ด้านวิเทศสัมพันธ์		
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สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์		
ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ		
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ 		
ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ		
โครงการปัญญาประดิษฐ์ สำ�หรับการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ทรวงอก		
ในการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19		
• โครงการการสังเคราะห์ขอ้ เสนอเพือ่ สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และการวางแผนการปรับตัวหลังวิกฤตของระบบสุขภาพของประเทศไทย
โดยประยุกต์ใช้แบบจำ�ลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		

บทที่ 3 ก้าวต่อไปของรามาธิบดี

• การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำ�ลอง		
(Simulation based medical education)
• ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร		
และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย		
• โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา		
• โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี		
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แผนยุทธศาสตร์

ปณิธาน

ปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the Land)

วิเป็นสสถาบััยนทัการแพทย์
ศน์ชั้นนำ�ในระดับสากล
ค่านิยม
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ
คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
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วัฒนธรรมองค์กร
ประสานความต่าง สร้างสิ่งที่ดีกว่า
(Harmony in Diversities and Look Forward)

พันธกิจ
จัดการศึกษา
สร้างงานวิจัย
ให้บริการวิชาการ
และดูแลสุขภาพ
เพื่อสุขภาวะ
ของสังคม

- ด้านการศึกษา : จัดการศึกษา
ด้ า นการแพทย์ พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ

- ด้านบริการวิชาการ : ให้ความรู้
หรือคำ�ปรึกษาทางวิชาการด้านการ
แพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

- ด้านการวิจัย : สร้างงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และการนำ�ไปประยุกต์ใช้

- ด้านการดูแลสุขภาพ : ให้การ
ดู แ ลสุ ข ภาพ (สร้ า งเสริ ม ป้ อ งกั น
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ) ที่
มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย

มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Perspectives)
1. จัดการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นผลลัพธ์ ผลิตบัณฑิตทีม่ ผี ลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ คือ เป็นบัณฑิตทีม่ กี ารพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นผู้นำ�สู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร (change agent)
2. สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและผลกระทบสูง ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและประเทศ
3. สร้ า งระบบบริ ก ารสุ ข ภาพครบวงจร ระบบดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย
การดูแลผู้ป่วยซับซ้อนในระดับนานาชาติ รวมไปถึงสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและวิจัย
4. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการเงิน
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน
5. บุคลากรเป็นเลิศ บริหารจัดการบุคลากร เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ให้บรรลุวิสัยทัศน์
6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำ�หรับการเปลี่ยนแปลง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
นำ�มาสนับสนุน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงพันธกิจของคณะฯ ได้ตามวิสัยทัศน์
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โครงสร้
า
งองค์
ก
ร
(Organizational Chart)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
พยาธิวิทยา
รังสีวิทยา
ระบาดวิทยาคลินิก
และชีวสถิติ
วิทยาศาสตร์
สื่อความหมายและ
ความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ชุมชน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์

โรงเรียน
พยาบาล
รามาธิบดี

กลุ่ม
สาขา
วิชา

•
•
•
•

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์

•
•
•
•

ศูนย์
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
ศูนย์เพือ่ ความเป็นเลิศ
ศูนย์นโยบายและ
การจัดการสุขภาพ
ศูนย์เรียนรูแ้ ละพัฒนา
สุขภาวะผูส้ งู อายุแบบ
ครบวงจรและบริบาล
ผูป้ ว่ ยระยะท้าย

สถาบัน
การแพทย์
จักรี
นฤบดินทร์

สำ�นักงาน
• สำ�นักงานการศึกษา
• สำ�นักงานวิจัย
วิชาการ
และนวัตกรรม
• สำ�นักงานคณบดี

หมายเหตุ : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ดังนี้
				 1. ฉบับ พ.ศ. 2561 มีผลตั้งแต่ 21 มี.ค. 2561
				 2. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีผลตั้งแต่ 16 พ.ค. 2561
				 3. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่ 19 ธ.ค. 2561
				 4. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่ 20 พ.ย. 2562
				 5. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 มีผลตั้งแต่ 19 ส.ค. 2563
													
ณ 30 กันยายน 2564
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บทที่ 1

ผลการดำ�เนินงานตามพันธกิจ

ด้านการศึกษา
พันธกิจด้านการศึกษา กำ�หนดเป้าหมายผลิตบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ งและเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงให้เกิดสุขภาวะแก่สงั คม
โดยจัดหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและจัดฝึกอบรม
วุฒิบัตรวิชาชีพ รวม 151 หลักสูตร มีผู้เรียน รวมทั้งหมด
4,263 คน ผลิตบัณฑิตรวมทั้งหมด 895 คน

หลักสูตรมีผู้เรียนรวมทั้งหมด

4,263 คน
ผลิตบัณฑิตรวมทั้งหมด
895 คน

ผลการดำ�เนินงาน
1. จำ�นวนหลักสูตรและจำ�นวนนักศึกษา คณะฯ จัดการศึกษาในระดับปริญญา บัณฑิตศึกษา และวุฒบิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตารางที่ 1 จำ�นวนนักศึกษาจำ�แนกตามระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564

ระดับหลักสูตร
1. ระดับปริญญาตรี

จำ�นวน นักศึกษา
หลักสูตร รับใหม่

ผู้สำ�เร็จ
นักศึกษา ปีการศึกษา
2563
คงอยู่

4

543

2,376

449

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1

206

1,220

175

1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1

270

911

217

1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของ
		 การสื่อความหมาย

1

31

110

27

1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

1

36

135

30

27

269

912

100

2.1 ระดับปริญญาโท

18

93

445

75

2.2 ระดับปริญญาเอก

8

20

163

25

1

156

304

NA

120

385

975

346

3.1 การฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้าน

29

226

699

208

3.2 การฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด

90

154

259

136

3.3 หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูง ระดับวุฒิบัตร

1

5

17

2

151

1,197

4,263

895

2. ระดับบัณฑิตศึกษา

2.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
		 (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2563)
3. วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รวมทั้งหมด
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2. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ
99.37

100

100

99.31

88.89

99.95

100

100

100

75
50
25

หมายเหตุ :
				
				
				

้าน
ำ�บ
ย์ป
ระ
จ
แพ
ท

วท

ปีการศึกษา 2561

ต่อ
ยอ
ด

้าน
ำ�บ
ย์ป
ระ
จ
แพ
ท

.บ.

(สื่อ

วท

คว

.บ.

(ฉุก
เฉ
ินฯ
)

มา
ยฯ
)
าม
ห

พย
.บ.

2)
ียบ
ู่เท
. (ค
พ.บ

พ.บ

. (ค

ู่เท

ียบ

พ.บ

1)

.

0

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

หลักสูตร พ.บ. สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ขั้นตอนแล้วเมื่อสำ�เร็จการศึกษา
หลักสูตร พย.บ. สอบผ่านภายใน 1 ปีหลังสำ�เร็จ
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสื่อความหมายฯ และสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ สอบผ่านเกณฑ์ในการสอบครั้งแรก
หลักสูตรแพทย์ประจำ�บ้าน/ต่อยอด สอบบอร์ดผ่านในครั้งแรก

ภาพที่ 1 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ

3. ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา
1.20

0.84

0.90
0.60

0.51

0.45

0.48

0.30

0.30
llow

t
en

อก

Re

Fe

sid

ป.เ

ภา

พร

ป.โ

วม

ท

0.00
ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ภาพที่ 2 ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา

4. อัตราสำ�เร็จภายในวงรอบของหลักสูตรต่างๆ
100

99.63

86.52

92.76

100.00

83.59

100.00

75

44.14

50

38.89

อก
ป.เ

ป.โ
ท

)
ินฯ
เฉ
(ฉุก
.บ.

าม
คว
(สื่อ

วท

หม วท.บ
าย .
ฯ)

.บ.
พย

2)
พ.บ

. (ค

ู่เท

ียบ

1)
ู่เท
ียบ
. (ค
พ.บ

พ.บ

0

.

25

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ภาพที่ 3 อัตราสำ�เร็จการศึกษาภายในวงรอบของหลักสูตร

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ของหลักสูตรต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2562

4.88

ฉุก ป
เฉ .ต
ินก รี
าร (วท
แพ .บ
ทย .
์)

4.43

3.84

สื่อ ป
คว .ตร
าม ี (ว
หม ท.บ
าย .
ฯ)

ป.ต
รี (
พ.บ
.

)

ก
ป.เ
อ

พร
วม
ภา

ปีการศึกษา 2561

4.31

4.34

ป.ต
รี (
พย
.บ.
)

4.50

4.37

ป.ต
รี

4.38

ป.โ
ท

5
4
3
2
1
0

ปีการศึกษา 2563

ภาพที่ 4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรต่าง ๆ

6. จำ�นวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
ตารางที่ 2 จำ�นวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564
จำ�นวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564
Volunteer

HIDEF
H

41

I

21st Century Skills

D

E

14 16 14

7

จำ�นวน
กิจกรรมรวม
Leadership &
Critical Thinking & Creativity & Communication &
Social (กิจกรรม)
F
Management
Problem Solving Innovation Collaboration
Skill
skills
1
2
9
21
4
5
134

ตารางที่ 3 จำ�นวนชั่วโมงกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564
จำ�นวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564
Volunteer

HIDEF
H

452

14

I

D

21st Century Skills
E

76 175 237 19

จำ�นวน
Leadership &
Critical Thinking & Creativity & Communication &
Social ชั่วโมงรวม
F
Management
Problem Solving Innovation Collaboration
Skill (ชัว่ โมง)
skills
2
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5

81

310

26

53

1,436

ผลงานเด่น
1. ด้านการศึกษาระดับปริญญา
1.1 คุณภาพหลักสูตร ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนตามกรอบ Outcome-Based Education (OBE) รับรองโดย
สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพ และมีหลักสูตรทีไ่ ด้การรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรระดับสากล ตามเกณฑ์ WFME
รวม 69 หลักสูตร และ ASEAN AUN-QA รวม 4 หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ได้พัฒนาหลักสูตร Flexible program ในรูปแบบ Dual Degree
เมื่อสำ�เร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง 2 หลักสูตร เริ่มตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2564 ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมระหว่าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ 4 หลักสูตรที่ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรระดับสากล
เกณฑ์ ระดับปริญญาตรี
(4)
มาตรฐาน
คุณภาพ

ระดับบัณฑิต
ศึกษา
(32)

การฝึกอบรม
การฝึกอบรม
แพทย์ประจำ�บ้าน แพทย์เฉพาะทาง
(29)
ต่อยอด (84)

รวม

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564

WFME

1

1

1

ASEAN
AUN-QA

1

1

2

6
1

1

2

11

28

-

3

40

7

15

69

2

2

4

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ตารางที่ 5 หลักสูตร Flexible program (Dual Degree)
พ.ศ.

โครงการร่วม 2 หลักสูตร (Dual degree)

คู่ความร่วมมือ

2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2563 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
สาขา Healthcare and Wellness Management
2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

1.2 การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มี ก ารพั ฒ นาส่ ง เสริ ม
ที่สำ�คัญ ดังนี้
			 สร้างความพร้อมในการใช้ชีวิต ปลูกฝังให้
เกิดความรัก ความผูกพันในมหาวิทยาลัยและความภูมิใจ
ในคณะฯ 1) จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการบ้านของเรา...รามาธิบดี เป็นต้น
2) จัดสวัสดิการที่จำ�เป็นและเหมาะสมสำ�หรับนักศึกษาทุก
หลักสูตร เช่น ทุนการศึกษาจัดสรรหอพักนักศึกษา การรักษา
พยาบาล เป็นต้น 3) จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ�สาย
รหัส
			 พัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่
เหมาะสม ทั้งสุขภาพกาย ใจ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม
ผ่านการจัดกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งหมด 134 กิจกรรม
คิดเป็นชั่วโมงรวม 1,436 ชั่วโมง
				 - จัดการศึกษาวิชาพัฒนาตน (Self development) จำ�นวน 6 หน่วยกิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
อื่น ๆ นอกเหนือด้านการแพทย์ อาทิ โครงการวิชาพัฒนาตน
เรียนรู้สู่การละคร โครงการ “Art of Human Anatomy 101”
โครงการศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น
				 - ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ผ่านกิจกรรม
นอกหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับ MAHIDOL CORE VALUE และ
MAHIDOL HIDEF รวมทั้งมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต
ให้เป็น Global Citizen และ Global talents โดยสนับสนุน
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับสโมสรนักศึกษารามาธิบดี สภา
นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี หรือชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
อาทิ โครงการ Ramathibodi Pitching Challenge โครงการ
“ส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะนั ก เรี ย นก่ อ นก้ า วสู่ รั้ ว
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มหาวิทยาลัย-RAdiator” โครงการ “Won in Ramathibodi”
โครงการ “การติดตามดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่บ้าน
โดยนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ในความดูแลของศูนย์บริการ
สาธารณสุข สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร (Home Isolation
Telemedicine)” โครงการ “Team-trash New Gen”
โครงการ Ramathibodi student well-being center
(ด้าน mental health) เป็นต้น
				 - การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Transformative
Learning และ Social Responsibility ให้แก่นักศึกษา
ทุกหลักสูตร
				 - การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้
ทำ�วิจัยและนำ�เสนอผลงานวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
			 การสร้างเครือข่ายในประเทศ เพื่อสนับสนุน
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่าง
คณะ ต่างมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
พยาบาลกั บ สถาบั น การศึ ก ษาในต่ า งประเทศ (MOU)
โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์ 3 สถาบัน โครงการฟุตบอล
กระชับมิตรระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน เป็นต้น
			 ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศิ ษ ย์ เ ก่ า
และศิษย์ปัจจุบัน อาทิ โครงการ “บ้านของเรา...รามาธิบดี”
โครงการทั ศ นศึ ก ษาอาจารย์ อ าวุ โ สและศิ ษ ย์ เ ก่ า แพทย์
รามาธิบดี เป็นต้น

ภาพที่ 5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1.3 โครงการในแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
		 โครงการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
(Programmatic assessment) เป็นการพัฒนาต้นแบบ
ระบบการประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนตามกรอบ outcomebased curriculum นำ�ร่องในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง 2563 เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่านักศึกษาแพทย์
สามารถบรรลุผลการเรียนรูท้ พี่ งึ ประสงค์ (program learning
outcomes) ตามกำ�หนด และอาจารย์ผู้สอนเป็นกลุ่มที่มี

ความสำ�คัญทีต่ อ้ งเตรียมความพร้อมให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการประเมินผู้เรียนในรูปแบบ programmatic
assessment
		 โครงการอาจารย์ทป่ี รึกษา (Mentoring System
Project-MSP) เป็นโครงการสนับสนุนให้มีการดูแล ติดตาม
นักศึกษาแพทย์อย่างเป็นระบบต่อเนือ่ งโดยอาจารย์ทปี่ รึกษา
ตัง้ แต่ชนั้ ปีที่ 2 - 6 ในสัดส่วน 1 : 5 ปัจจุบนั มีอาจารย์ทปี่ รึกษา
รวม 206 คน
95.03

100

76.02

75
50
25
0

Target
=100%

85.35

62.14
33.65
2561

2562

2563

2564
(1)

2564
(2)

ร้อยละของอาจารย์ประจำ�ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
ร้อยละของอาจารย์ประจำ�ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
และได้รับการอบรม Programmatic assessment

ภาพที่ 6 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
รายงานประจ� ำ ปี 2564
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		 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะวิจยั ของนักศึกษาแพทย์ สนับสนุนกระบวนการทำ�วิจยั
ตามลำ�ดับขัน้ รวมทัง้ จัดกิจกรรมกระตุน้ สร้างแรงบันดาลใจ

อย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 คณะฯ เห็นชอบให้มีรางวัล
และทุนสนับสนุนในการพัฒนาทักษะด้านการทำ�งานเป็นทีม
และภาวะเป็นผูน้ �ำ ร่วมด้วย สอดคล้องวัตถุประสงค์หลักสูตร
100
80
60
40
20
0

94.40

ประเมินโดย
นักศึกษาแพทย์

ปีการศึกษา 2561

89.40

ประเมินโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ภาพที่ 7 ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพที่ 8 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

1.4 นวั ต กรรม คณะฯ มี แ นวคิ ด การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของบั ณ ฑิ ต แพทย์ ใ นการแข่ ง ขั น ในระบบ
สาธารณสุขของประเทศ ได้พัฒนาโครงการร่วม 2 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรวิศวกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการแพทย์ (M.D.-M.Eng) และ
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หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต -หลั ก สู ต รการจั ด การ
มหาบัณฑิต (M.D.-M.M.) ทัง้ 2 โครงการได้เปิดรับนักศึกษาใน
ระบบ TCAS รอบที่ 1 portfolio ซึง่ ได้รบั ความสนใจอย่างมาก
จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้ปกครอง

ตารางที่ 6 การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 – portfolio
การรับสมัครรอบที่ 1 portfolio
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2562

2563

2564

แผน
การรับ

สมัคร

รับเข้า

สมัคร

รับเข้า

สมัคร

รับเข้า

หลักสูตร พ.บ. (M.D.)

30

185

28

135

29

157

30

หลักสูตร พ.บ. - วศ.ม. (M.D. - M.Eng)

20

92

19

74

20

หลักสูตร พ.บ. - กจ.ม. (M.D. - M.M.)

20

56

20

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ปรับแผนการรับ
จาก 25 คนเป็น 30 คน

4.0 เพือ่ ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้อง
มีความเข้าใจ เล็งเห็นความสำ�คัญและประโยชน์ที่หลักสูตร
จะได้รบั อันนำ�ไปสูก่ ารเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA เนือ่ งด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้ปรับรูปแบบเป็น Online
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ได้รับเกียรติ
จาก ผศ. ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นวิทยากร ซึ่ง
ท่านเป็นกรรมการผูต้ รวจประเมินทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
ประสบการณ์ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
อย่างดีเยีย่ ม โดยมีผสู้ นใจเข้าร่วมอบรม จำ�นวนทัง้ สิน้ 54 คน
และส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์

2. ด้านการศึกษาหลังปริญญา
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: แนวทาง
การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA และอัปเดตเกณฑ์
AUN-QA Version 4.0 ตามทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลมีวสิ ยั ทัศน์
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก จึงมีนโยบายในการนำ�
เกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network - Quality
Assurance) มาใช้ในการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา นั้น
เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียน SAR
ตามเกณฑ์ AUN-QA และอัปเดตเกณฑ์ AUN-QA Version
15

ก่อนอบรม*

Mean(SD)
>> Before
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Different

4.71 (1.76)
7.63 (1.24)
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หลังอบรม*
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ภาพที่ 9 ผลการสำ�รวจความรู้ ความเข้าใจ
ก่อน-หลัง การเข้ารับการอบรม

7-8

9-10
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2.2 โครงการพัฒนาการอบรมทักษะความเป็นครู
ของแพทย์ประจำ�บ้านและแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
(Resident as a Teacher) และ Fellow as a clinical
Teacher (FACT) ตามที่คณะฯ มีแผนยุทธศาสตร์ที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความเป็นครูให้แก่แพทย์ประจำ�
บ้านและแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด โดยมีฐานความคิดว่า
แพทย์ประจำ�บ้านเปรียบเสมือนครูดา่ นหน้าทางคลินกิ (front
line clinical teacher) แพทย์ประจำ�บ้านทีผ่ า่ นการฝึกทักษะ
ความเป็นครู จะมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
และ supervise นักศึกษาแพทย์ได้ดี และมักจะจบไปเป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ก่งกว่าคนทีไ่ ม่ได้รบั การฝึก ช่วยให้ผลการรักษา
ผู้ป่วยดีขึ้น (better physician and better patient care) ได้
ดำ�เนินการวางแผนให้ภาควิชามีสว่ นร่วม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ Resident
as a Teacher ได้สอดแทรกอยู่ในระบบการฝึกอบรมของ
แต่ ล ะภาควิ ช า พร้ อ มทั้ ง จั ด การอบรมด้ า นความเป็ น ครู
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้น จึงปรับรูปแบบการจัด
อบรมจากการอบรมระยะสั้นให้เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา
(live long learning) เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ และสร้างอัตลักษณ์เฉพาะให้แก่
ผู้สำ�เร็จการฝึกอบรมจากรามาธิบดี

ภาพที่ 10 แพทย์ประจำ�บ้านดีเด่น ด้านความเป็นครู
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2.3 ทุ น สนั บ สนุ น แพทย์ ป ระจำ�บ้ า น แพทย์
ประจำ�บ้านต่อยอด และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ป.โท ป.เอก) ในการเดินทางไปนำ�เสนอผลงาน ใน
ทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำ�นวน 1,000,000 บาท/ปี
มีผไู้ ด้รบั ตีพมิ พ์เฉลีย่ ร้อยละ 66.66 ของผูไ้ ด้ทนุ โดยมีรายนาม
แพทย์ประจำ�บ้าน แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนเสนอผลงานดังนี้
			 1) แพทย์หญิงวัชราพร ทองมี ภาควิชาจักษุ
วิทยา, Poster presentation, 47th Annual North American
Neuro-Ophthalmology Society Meeting, USA. (การจัด
ประชุม Online)
			 2) แพทย์ ห ญิ ง พั น ธราภรณ์ ตั้ ง ธรรมรั ก ษ์
พัฒนา ภาควิชาจักษุวิทยา, Oral presentation, 9th World
glaucoma e-congress, Tokyo, Japan (การจัดประชุม
Online)
			 3) แพทย์หญิงลักษณัย ปฏิบตั ิ ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์, E-Poster presentation, 20th International
Congress on Pediatric Pulmonology-CIPP XX - to be
held, Nice, France. (การจัดประชุม Online)
			 4) แพทย์ ห ญิ ง เหมื อ นแพร เจนธนากุ ล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, E-Poster presentation, 20th
International Congress on Pediatric PulmonologyCIPP XX - to be held, Nice, France. (การจัดประชุม Online)
			 5) แพทย์หญิงศิวัชญา สิงห์วิจารณ์ ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์, E-Poster presentation, 20th International
Congress on Pediatric Pulmonology-CIPP XX - to be
held, Nice, France. (การจัดประชุม Online)
			 6) นายรักษ์เกียรติ วิกณ
ิ ยิ ะธนี กลุม่ สาขาวิชา
เวชศาสตร์ปริวรรต, Poster presentation, SYNTRAIN
CONFERENCE: Genomic Instability in Cancer: from
tumour evolution to novel cures, Greece.
			 7) นางสาวภัทราธร คุณากรธรรม ภาควิชา
ระบาดวิทยาคลินกิ และชีวสถิต,ิ Oral presentation, The 17th
International Joint Conference on Computer Science
and Software Engineering (JCSSE 2020), Thailand.
2.4 ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำ�บ้าน และแพทย์
ประจำ�บ้ า นต่ อ ยอด ในการเดิ น ทางไปฝึ ก อบรม ณ
สถาบันต่างประเทศ จำ�นวน 1,200,000 บาท/ปี จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อลดความ
เสี่ยงการแพร่ระบาดและเป็นการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรในการรักษาพยาบาล จึงเลื่อนการพิจารณาทุน
สนับสนุนแพทย์ประจำ�บ้าน และแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
ในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ สถาบันต่างประเทศ

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
การศึกษาระดับปริญญา
1. การจัดทำ�กระบวนการทำ�งาน และระบบงานด้าน
การศึกษา (work process & work flow system)
2. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารการศึ ก ษาโดยระบบ
สารสนเทศ (Student Life Cycle Management) และส่งเสริม
การใช้ข้อมูลสารสนเทศของการศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
3. การสร้างระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
แบบ Programmatic Assessment
4. พัฒนาระบบการประเมินทักษะด้านต่าง ๆ ของ
ผู้ เ รี ย นให้ ส มบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น นำ � ไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ต้ อ งการ
(e-portfolio, mentoring system)

การศึกษาหลังปริญญา
1. การสร้างระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
แบบ Programmatic Assessment ในระดับบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาระบบการประเมินทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับ
การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง เพือ่ นำ�ไปสูผ่ ลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ
(e-portfolio)

3. จัดอบรมแบบ Refresh Course อัปเดตความรู้
ในการเขียน SAR ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ AUN-QA Version
4.0
4. พั ฒ นาการอบรมทั ก ษะความเป็ น ครู ข องแพทย์
ประจำ�บ้านและแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด (Resident as a
Teacher) และ Fellow as a clinical Teacher (FACT) อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมในทุกภาควิชาและความต่อเนื่อง
พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะความเป็นครูในภาควิชา
5. การเปิ ด หลั ก สู ต รในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จำ � นวน
1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการการบริจาคอวัยวะ ซึง่ เป็นทีแ่ รกในประเทศไทย
6. การเปิ ด หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมแพทย์ เ ฉพาะทาง
จำ�นวน 4 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรประกาศนียบัตร การวิจัยทางการแพทย์
- หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจำ � บ้ า น
ต่ อ ยอด เพื่ อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามชำ � นาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา
- หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจำ � บ้ า น
ต่ อ ยอด เพื่ อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามชำ � นาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ
- หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจำ � บ้ า น
ต่ อ ยอด เพื่ อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามชำ � นาญในการ
ประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น
แขนงอาชีวศาสตร์
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
มี ก ารดำ � เนิ น งานตามพั น ธกิ จ หลั ก ด้ า นการศึ ก ษา
การวิจัย และการบริการวิชาการ

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านการศึกษา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีภารกิจหลักในการ
จั ด การศึ ก ษาสาขาพยาบาลศาสตร์ คื อ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต
พยาบาลให้มีความรู้ สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
ให้มคี ณ
ุ ลักษณะและอัตลักษณ์ของการเป็นบัณฑิตพยาบาล
รามาธิบดี (RANS) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถึ ง แม้ ใ นปี ง บประมาณ 2564 มี ก ารระบาดของ
COVID-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการ
สอน แต่โรงเรียนฯ มีการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามที่ กำ � หนดไว้ มี ก ารกำ � หนด
นโยบายให้ ผ ลิ ต และนำ � ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ม าใช้ ม ากขึ้ น
เช่น ผลิตสื่อมัลติมีเดีย วีดิทัศน์ วิดีโอคลิป และโปรแกรม
แอปพลิเคชัน และใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น WebEx
Microsoft Team และ ZOOM ในการเรี ย นการสอน
และการสอบออนไลน์ในรายวิชาภาคทฤษฎีและการสอบ

รวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ สำ � หรั บ รายวิ ช าภาค
ปฏิ บั ติ มี ก ารบริ ห ารจั ด การให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ น
ห้ อ งฝึ ก ทั ก ษะทางการพยาบาล (skill lab) ฝึ ก ภายใต้
สถานการณ์จำ�ลอง (simulation) และฝึกปฏิบัติเสมือนจริง
(virtual reality practice) มากขึ้น เพื่อทดแทนระยะเวลา
การขึ้นฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
โรงเรียนฯ มีการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ การออกแบบหลักสูตรทีย่ ดื หยุน่
และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน (Flexi Program)
และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดย
เปิ ด หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต แบบ
Double degree ร่วมกับ School of Nursing and Midwifery,
Deakin University ประเทศออสเตรเลีย
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
(นานาชาติ) Bachelor of Nursing Science Program
(International Program) ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาล
ร่ ว มกั บ โรงเรี ย นพยาบาลคุ น หมิ ง มหาวิ ท ยาลั ย คุ น หมิ ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เปิดโอกาสให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากสาขาวิชาอืน่ ได้เข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(Accelerate Project)
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

สร้างความร่วมมือกับภาควิชาระบาดวิทยาคลินกิ
และชีวสถิติของคณะฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำ�เร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อเนือ่ งหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดวิทยา
ทางคลินิก
นอกจากนี้หลักสูต รพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ได้ ข อการรั บ รอง
คุณภาพหลักสูตรฯ จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา
พยาบาล (Accreditation Commission for Education in
Nursing: ACEN) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการ
ตอบรับและอยู่ขั้นตอนการเตรียมรับการตรวจเยี่ยม (ซึ่งเป็น
กระบวนการการตรวจรับรอง) ในวันที่ 18 - 20 มกราคม 2565
มีการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้
บรรลุผลลัพธ์ทคี่ าดหวังและมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2564 มีนักศึกษาพยาบาล
รามาธิบดีสร้างชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ คือ
		 1. น.ส.ศิรพิ ร ทรปราณี นักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 4
เป็ น ผู้ ทำ � คะแนนได้ สู ง สุ ด เป็ น อั น ดั บ 2 ของการแข่ ง ขั น
ชิงแชมป์ทักษะอาชีพแห่งชาติยุโรป ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วย ปี 2022 จากเมืองกราซ สหพันธรัฐออสเตรีย
		 2. นายบุญญฤทธิ์ จิตภูธโรจน์ นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จาก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
		 3. นายดาเนียล ปีเตอร์ อดิศร ไฟยวินเกิล นักศึกษา
พยาบาล ชั้ น ปี ที่ 2 ได้ รั บ คั ด เลื อ กจากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาพยาบาลจาก
ภาคกลาง และเป็น 2 ใน 5 ของตัวแทนนักศึกษาพยาบาล
ทั่วประเทศในการเข้าร่วมการประชุมของสภาการพยาบาล
สากล

2. ด้านการวิจัย
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีนโยบายการขับเคลือ่ น
การวิจัยของคณาจารย์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ให้ทนุ วิจยั และพัฒนาระบบสนับสนุนทีเ่ อือ้ ต่อการทำ�วิจยั ใน
ปี 2564 มีงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
จำ�นวน 28 เรื่อง ระดับชาติ จำ�นวน 30 เรื่อง จัดประชุม
และจัดอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น โปรแกรม

สำ�หรับอาจารย์พยาบาลเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถของคณาจารย์ในการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review
and Meta-analysis) และจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ของคณาจารย์ในการทำ�วิจัย การเสวนาวิจัย (Brown Bag
Research Series) Research Café เป็นต้น
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3. ด้านการบริการวิชาการ
ถึ ง แม้ มี ก ารระบาดของ COVID-19 โรงเรี ย นฯ
ยังมีการดำ�เนินงานด้านบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการปรับรูปแบบการบริการวิชาการผ่านสื่อออนไลน์ ในปี
2564 ได้จัดประชุมวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่ COVID-19 and
Its Disruptive Effects on the Nursing Education: Future,
Policy and Strategic Plans วันที่ 27-28 มีนาคม 2564 และ
การประชุมวิชาการ Ramathibodi International Academic
Conference (RIAC) 2021 เรื่อง Delivering Quality
Healthcare for Better Life Quality วันที่ 13-14 กันยายน
2564 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติทสี่ นองความต้องการ
ของประเทศ (มีค่าลงทะเบียน) จำ�นวน 3 เรื่อง และการให้
ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) สำ�หรับพยาบาลและ
ประชาชนที่สนใจ จำ�นวน 12 เรื่อง

และปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจำ�นวน
31 คน (ป.เอก 25 คน ป.โท 6 คน) รวมทัง้ สนับสนุนให้คณาจารย์
ทำ� Faculty Practice อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่ พูนทักษะความรู้
ความชำ�นาญ
ในด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม โรงเรียนฯ มีการจัด
สิง่ แวดล้อมเชิงนิเวศน์ (ECO - Ramathibodi Nursing School)
มีเป้าหมายในการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ประหยัดพลังงาน และลด
Carbon Footprint เพือ่ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ควบคูไ่ ป
กับการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ส่งผลให้เกิดความปลอดภัย
บรรยากาศน่าอยู่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ อันจะนำ�ไปสู่การ
พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความรูเ้ รือ่ ง ECO University หรือ
มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการกิจกรรม ECO Nursing School
ปรับภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 2 การประชุมวิชาการ Ramathibodi International
Academic Conference (RIAC) 2021

การเปิ ด อบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น
ทางการพยาบาล (เทียบเท่า MU-SUP) สำ�หรับผู้บริหาร
ระดับต้นหัวหน้างาน และผูเ้ ตรียมขึน้ ดำ�รงตำ�แหน่งบริหารต่าง ๆ
(successor) โดยรุ่นแรก มีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมจำ�นวน
56 คน

4. การบริหารเพื่อความยั่งยืน
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันการศึกษา
ที่ยึดหลักการบริหารเพื่อความยั่งยืนในหลาย ๆ ด้านเพื่อให้
บุคลากรของโรงเรียนฯ มีความผาสุก และทำ�ประโยชน์
แก่สังคม เช่น ในด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนฯ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและหน้าที่การงาน โดยการส่ง
อาจารย์/ผูช้ ว่ ยอาจารย์/พยาบาล ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
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ภาพที่ 3 การปรับภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้านการทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม โรงเรียนฯ มีการจัด
กิจกรรมเพือ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ ง จากสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ในฐานะองค์กรพยาบาลที่รับผิดชอบต่อ
สังคม จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อบรรเทา
ทุกข์และเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน เช่น โครงการ COVID -19
Call Center โครงการ Are you ok? การให้ความรู้และตอบ
คำ�ถามผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ผ่านแอปพลิเคชันไลน์
RamaCovid เป็นต้น

ภาพที่ 4 กิจกรรมให้ความรู้สู่ประชาชน

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีการพัฒนาระบบคุณภาพ
และบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดย
รวบรวมพัฒนาระเบียบปฏิบตั ิ (QP) ทุกพันธกิจของโรงเรียนฯ
เพื่ อ เป็ น แนวทางบริ ห ารจั ด การและติ ด ตามความเสี่ ย ง
ทุกไตรมาส รวมทั้งจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ (KM)
ทุกพันธกิจหลักให้เป็นคลังความรู้ในองค์กร โดยร้อยละ
87.5 ของพันธกิจโรงเรียนฯ ทั้งหมด มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2564 อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในองค์ ก รผ่ า นผลงานคุ ณ ภาพ ส่ ง ผลงาน
เข้ า ประกวดในมหกรรมคุ ณ ภาพ ครั้ ง ที่ 28 ของคณะฯ
และได้รับคัดเลือกรับรางวัลคุณภาพจำ�นวน 49 ผลงาน
(KAIZEN 6 เรือ่ ง และเรือ่ งเล่าเร้าพลัง (SST) จำ�นวน 43 เรือ่ ง)

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. เตรียมรับการตรวจเยี่ยมและรับรองมาตรฐาน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ AUN-QA
(renew certification)
2. เตรียมรับการตรวจเยี่ยมและรับรองมาตรฐาน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รฯ จากสถาบั น รั บ รอง
มาตรฐานการศึกษาพยาบาล (Accreditation Commission
for Education in Nursing: ACEN) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
โดยการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลแบบบู ร ณาการ
(Programmatic assessment) ของหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินผล
ระหว่ า งเรี ย น (Formative Assessment) และการ
กำ�หนดสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย (Entrustable
Professional Activities: EPAs) ของผู้สำ�เร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
4. บริหารและการจัดการเรียนการสอนกับหลักสูตร
และสถาบันเครือข่าย (collaborative)
5. สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับ
นานาชาติ และผลิตผลงานนวัตกรรมให้สามารถจดลิขสิทธิ์
ได้
6. สนับสนุนงานบริการวิชาการ โรงเรียนฯ ให้เป็น
ศูนย์กลางของการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ที่สำ�คัญและโดดเด่นของประเทศ
7. พัฒ นาความร่วมมือกับ WHO CC. ในการ
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล มีพันธกิจหลัก
ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ จากการเห็ น ว่ า งานด้ า นการบริ ห าร
โรงพยาบาลยั ง ไม่ มี ก ารเปิ ด สอนในสถาบั น ใด และเป็ น
ความรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้บริหารโรงพยาบาลซึ่งเป็นแพทย์
จึงได้เริม่ ดำ�เนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ให้แก่บคุ ลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งจากภายในและภายนอก
คณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการปรับ
ระบบการบริหารงานให้แก่ผบู้ ริหาร และผูท้ จี่ ะเตรียมตัวเป็น
ผู้บริหาร
2. เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ เ รื่ อ งหลั ก การบริ ห ารและ
ทักษะที่สำ�คัญในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
3. เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงพยาบาลให้มีความรอบรู้
มีภาวะผู้นำ�
4. เพื่อให้สามารถวางแผน วิเคราะห์ปัญหา และ
ตัดสินใจที่จะดำ�เนินงานเชิงกลยุทธ์ภายใต้บริบทของการ
บริการด้านสุขภาพ
5. เพื่อให้สามารถบริหารงานในองค์การที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวสู่การเป็น
องค์การที่สมบูรณ์แบบและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
6. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เชิงบริหาร
และเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร
โรงพยาบาลและสหวิชาชีพ

หลักสูตรที่ดำ�เนินการ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร
ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารโรงพยาบาล
(Hospital Management for Chief Executive Officer:
CEO)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์ (Healthcare Chief Information Officer:
CIO)
3. หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับต้น (Basic
Management Skills: BMS)
4. หลักสูตรประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ นำ � ภายในคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
(Ramathibodi Executive Successors Development:
RESD)

ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนการบริหาร
งานโรงพยาบาล ดำ�เนินการจัดอบรมรวม 4 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร

จำ�นวนผู้เข้า
ความพึงพอใจ
อบรมต่อรุ่น (คน) ภาพรวม (เต็ม 4.0)

1. ผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 8 (BMS8) (วันที่ 16 พ.ย. - 16 ธ.ค. 2563)

40

3.95

2. การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 11 (CIO11)
(วันที่ 4 ม.ค. - 30 มี.ค. 2564)
3. ผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 9 (BMS9) (วันที่ 26 เม.ย. - 25 พ.ค. 2564)

21

3.76

32

3.90

4. การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 50 (CEO50) (วันที่ 2 ส.ค. - 10 พ.ย. 2564)

50

3.94
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60
8

40

บุคลากรภายนอกคณะฯ

15
16

20

4
25

17

16

CIO11

BMS9

บุคลากรภายในคณะฯ
42

0
BMS8

CEO50

ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้เข้าอบรม (คน)

4

3.95

3.76

3.90

3.94

BMS9

CEO50

3
2
1
0

BMS8

CIO11

ภาพที่ 2 ความพึงพอใจภาพรวม (เต็ม 4.0)

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
จัดอบรม 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้บริหารระดับต้น”
รุ่นที่ 11 (BMS11)
2. หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร “โครงการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพผู้ นำ � ภายในคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี” รุ่นที่ 2 (RESD2)

3. หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร “Senior Living
Management” รุ่นที่ 1 (SLM1)
4. โครงการเทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขสำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว
ตามพระราชดำ�ริฯ (Hospital Administration)
5. หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร “การบริ ห าร
โรงพยาบาล” รุ่นที่ 51 (CE051)
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สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ผลการดำ�เนินงาน
1. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ 4 ทุน
รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท
2. การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาแพทย์
และศิษย์เก่าแพทย์
2.1 สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ รวมทั้งสิ้น
2,773,882 บาท มีดังนี้
			 สนับสนุนพิธกี ล่าวคำ�ปฏิญาณตนของบัณฑิต
แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 50 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี
ประจำ�ปี 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอารี
วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
จำ�นวนเงิน 48,900 บาท
			 ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย จั ง หวั ด ภาคใต้
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 เป็นจำ�นวนเงิน
100,000 บาท
			 สนั บ สนุ น การจั ด ทำ � เข็ ม กลั ด เชิ ด ชู เ กี ย รติ
สำ � หรั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า แพทย์ ร ามาธิ บ ดี ดี เ ด่ น ระหว่ า งเดื อ น
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 เป็นจำ�นวนเงิน 160,000 บาท
			 ให้การช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดี พร้อมมอบทุนสำ�หรับการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
จำ�นวนเงิน 50,000 บาท วันที่ 23 มีนาคม 2564
			 สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ (เครื่ อ งช่ ว ย
ใส่ท่อช่วยหายใจ) เพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด 19 จำ�นวน 4 เครื่อง
จำ�นวนเงิน 2,200,000 บาท รับมอบโดย รศ. นพ.สุรศักดิ์
ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 20
พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
			 สนับสนุนการปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 เป็นจำ�นวนเงิน
94,402 บาท
			 สนับสนุนเสื้อกาวน์สำ�หรับนักศึกษาแพทย์
ประจำ�ปี 2564 สำ�หรับงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์
รับศิษย์รามาธิบดี รุ่นที่ 54 สู่ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นจำ�นวนเงิน 73,500 บาท
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			 สนั บ สนุ น การจั ด ทำ � หนั ง สื อ “เรื่ อ งเล่ า
เคล้าหัวเราะของนักศึกษาแพทย์” จัดทำ�โดย พญ.วราพร
พั น ธุ ม โกมล ศิ ษ ย์ เ ก่ า แพทย์ ร ามาธิ บ ดี รุ่ น ที่ 7 เป็ น
จำ�นวนเงิน 47,080 บาท วันที่ 30 กันยายน 2564
			 ให้บริการด้านสิทธิ และสวัสดิการ อำ�นวย
ความสะดวกในด้านการรักษาพยาบาล แก่ญาติสายตรง
ศิ ษ ย์ เ ก่ า แพทย์ ร ามาธิ บ ดี และอาจารย์ แ พทย์ อ าวุ โ ส
จำ�นวน 102 ครั้ง
2.2 จัดโครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เมื่ อ วั น ที่ 8 มกราคม 2564
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2.3 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เสนอชือ่ ศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดี ผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับรางวัลมหิดลทยากร
ประจำ�ปี 2563 ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
อร่าม โรจนสกุล ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6 เข้ารับ
รางวัลมหิดลทยากร ประจำ�ปี 2563 วันที่ 2 มีนาคม 2564
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
2.4 การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงพยาบาล
เมดพาร์ค เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
2.5 ร่วมจัดประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2564 ปาฐกถา
รจิตบุรี ครั้งที่ 32 เรื่อง การควบคุมโรคระบาดโควิด 19
ในประเทศไทย องค์ปาฐก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุน่ ที่ 16 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำ�ปี 2564 ด้านบริหาร
วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ชั้ น 5 อาคารศู น ย์ ก ารแพทย์ สิ ริ กิ ติ์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.6 จัดเสวนาวิชาการ โดยศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
รุน่ ที่ 31 เรือ่ ง “20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุน่ 31 เพือ่ ประชาชนไทย”
วั น ที่ 13 กั น ยายน 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม ท่ า นผู้ ห ญิ ง
วิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.7 ดำ�เนินการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ดี เ ด่ น ประจำ � ปี 2564 (ระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม 2563 มิถุนายน 2564)
2.8 จัดโครงการ love box กล่องปันสุข สำ�หรับ
อาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564
2.9 ดำ�เนินการให้หนังสือรับรองเพื่อช่วยเหลือใน
การรักษาพยาบาลแก่ศษิ ย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ตามระเบียบ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำ�นวน 51 ครั้ง
2.10 งานมุทติ าจิตอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดีอาวุโส ประจำ�ปี
2.11 โครงการทั ศ นศึ ก ษาอาจารย์ แ ละศิ ษ ย์ เ ก่ า
แพทย์รามาธิบดี
2.12 การจัดหรีดให้กับญาติ อาจารย์รามาธิบดี
อาวุโส และศิษย์เก่า ที่ถึงแก่กรรม
2.13 การมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดีที่ได้รับรางวัล
2.14 การดำ � เนิ น การเรื่ อ งสิ ท ธิ และสวั ส ดิ ก าร
ค่ารักษาพยาบาลของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
2.15 การดำ�เนินการด้านสารสนเทศ (website :
https://ramaalumni.mahidol.ac.th/)
2.16 สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษารามาธิบดี
คณะฯ และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาฯ
2.17 ดำ�เนินการจัดทำ�ทำ�เนียบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดี

ภาพที่ 2 งานปาฐกถารจิตบุรี ครั้งที่ 32

ภาพที่ 1 โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโส
และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ภาพที่ 3 การจัดประชุมวิชาการร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ภาพที่ 4 การเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าในโอกาสต่าง ๆ การสนับสนุนกิจกรรม
และการมอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์รามาธิบดี

ภาพที่ 5 การมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
ผลการดำ�เนินงาน
1. เชิดชูและธำ�รงไว้ซงึ่ ความเป็นเลิศของสถาบัน
พยาบาลรามาธิบดี
1.1 การจัดประชุมวิชาการ
			 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบปฏิบัติการ
Zoom ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง COVID-19 New Wave Pandemic:
The Series for Nurse โดยจัดบรรยายเป็น 3 ตอน ดังนี้
				 ตอนที่ 1 เรื่อง Nurse’s roles in tertiary care
hospital for COVID-19 screening โดย พว.อุษา ใจหนัก
(รุ่นที่ 24) และเรื่อง Nursing experience in field hospital
during new wave of COVID-19 pandemic โดย
พว.อภิญญา ปู่โฉด (รุ่นที่ 43) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
				 ตอนที่ 2 เรื่อง Transferring knowledge to
practice in the age of COVID-19 โดย รศ. ดร.พรทิพย์
มาลาธรรม (รุ่นที่ 9) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
				 ตอนที่ 3 เรื่อง Fundamental lessons from
COVID-19 pandemic and how to deal with new corona
virus outbreak โดย พว.ถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์ (รุ่นที่ 19)
และ พว.ทิพากร พรมี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

patients: how nurse manages care to get better outcome
โดย พว.สินีนุช ขำ�ดี (รุ่นที่ 24) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom

ภาพที่ 2 จัดการประชุมวิชาการร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1.2 เชิดชูศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีผู้ประกอบ
คุณงามความดี แสดงความยินดีและประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่
Facebook : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

2. เสริมสร้างความรูส้ กึ ผูกพันกับโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดีและฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.1 สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี มอบเงินสนับสนุนการจัดทำ�รามาธิบดีพยาบาลสาร
เป็นจำ�นวนเงิน 20,000 บาท

ภาพที่ 1 การจัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์
เรื่อง COVID-19 New Wave Pandemic: The Series for Nurse

			 จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี ภายใต้หัวข้อ Delivering Quality Healthcare for
Best Quality of Life เรื่อง Home Isolation for COVID-19

ภาพที่ 3 มอบเงิน
สนับสนุนการจัดท�ำ
รามาธิบดีพยาบาลสาร
เป็นจ�ำนวนเงิน
20,000 บาท

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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2.2 ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ กั บ โรงเรี ย นพยาบาล
รามาธิบดีและฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 4 ร่วมงาน “ด้วยรักและขอบคุณ”
วันที่ 22 กันยายน 2564

			 สาขาการวิจยั ได้แก่ รศ. ดร.กิตติกร นิลมานัต
(หลักสูตรมหาบัณฑิต)
			 สาขาการศึ ก ษา ได้ แ ก่ รศ. ดร.สุ ชิ ร า
ชัยวิบูลย์ธรรม (รุ่นที่ 22)
			 สาขาผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารทางด้ า นการพยาบาล
ได้แก่ พว.มาเรียม และหะยาหมิง (รุ่นที่ 25)
			 สาขาผู้ บ ริ ห าร ได้ แ ก่ Dr.Luu Thi Thuy
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
			 สาขาการบริการ ได้แก่ ผศ. ดร.นรีมาลย์
นีละไพจิตร (รุ่นที่ 22)
4.2 มอบเงินช่วยเหลือพยาบาลและผูช้ ว่ ยพยาบาล
ของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ติดเชื้อ COVID-19 จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลทั้ง 4 อาคาร
เป็นตัวแทนรับมอบ

ภาพที่ 5 ร่วมงาน “มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ”
ประจ�ำปี 2564 วันที่ 9 กันยายน 2564

3. เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันกับศิษย์ปัจจุบัน
3.1 ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความ
ยินดีกับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในงานปัจฉิม
นิเทศ และกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลรามาธิบดี
3.2 ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กล่ า วต้ อ นรั บ เนื่ อ งใน
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร
ประจำ�ปีการศึกษา 2564

ภาพที่ 6 มอบเงินช่วยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19
จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564

4. เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันกับศิษย์เก่า
4.1 กิจกรรมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำ�ปี 2564
			 รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าผู้สร้างผลงาน
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ละทำ � ชื่ อ เสี ย งให้ กั บ สถาบั น ได้ แ ก่
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ (รุ่นที่ 12)
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

ภาพที่ 7 มอบเงินช่วยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19
จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2564

4.3 จั ด ของเยี่ ย มไข้ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ ทุ ก ท่ า นตามที่
ได้รับแจ้งในกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ
4.4 จำ�หน่ายของทีร่ ะลึก ได้แก่ เสือ้ ยืด และ Alcohol
Spray Card

5. ช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถาบันวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ มอบเงินที่

ได้รับบริจาคให้กับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อ
ส่งต่อให้กับพยาบาลทั่วประเทศที่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน
โดยมี รศ.สุ ป าณี เสนาดิ สั ย นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ

ภาพที่ 8 จ�ำหน่ายเสื้อยืด VACCINATED

ภาพที่ 9 มอบเงินบริจาคให้กับ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
รอบที่ 1 จ�ำนวน 100,000 บาท
วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ภาพที่ 10 มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
รอบที่ 2 จ�ำนวน 100,000 บาท วันที่ 21 กันยายน 2564

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ด้านการวิจัย
ผลการดำ�เนินงาน
1. ทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพในการทำ�วิ จั ย ของ
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะฯ ให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำ�วิจัยของอาจารย์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้อาจารย์แพทย์มเี วลาในการพัฒนา
งานวิจัยอย่างเต็มความสามารถ

จำ�นวนเงิน (บาท)

20,000,000

18,205,000

15,000,000

14,856,000

15,294,840

2563

2564

10,000,000
5,000,000
0

2562

ภาพที่ 1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการท�ำวิจัยของอาจารย์

2. การให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า คณะฯ

ได้รเิ ริม่ ให้มที นุ อุดหนุนกลุม่ วิจยั มุง่ เป้าจากเงินรายได้คณะฯ
มาตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน โดยมุ่งให้เกิดการรวมกลุ่ม
นักวิจยั และมีการวิจยั ข้ามศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตอบโจทย์
วิจัยที่มีผลกระทบในเชิงวิชาการหรือการใช้ประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติสูง
20,000,000
จำ�นวนเงิน (บาท)

การดำ�เนินงานตามพันธกิจทางด้านการวิจยั ของคณะฯ
ผ่านระบบและกลไกตัง้ แต่ระดับนโยบายจากคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ จนถึงระดับปฏิบตั ทิ สี่ นับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายภายใต้การกำ�กับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิจัย
ซึ่งมีการดำ�เนินงานผ่านหน่วยงานสนับสนุนหลัก คือ
1. งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย ทำ�หน้าที่
สนับสนุนการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการทางด้าน
การวิจัยตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย โดยการดำ�เนินงาน
สนั บ สนุ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นรู ป ของคณะกรรมการ เช่ น
คณะกรรมการบริ ห ารทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพในการทำ � วิ จั ย
ของอาจารย์ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินรางวัลแก่ผู้มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย เงิ น
รายได้ ค ณะฯ คณะกรรมการพิ จ ารณาทุ น วิ จั ย ร่ ว ม
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี แ ล ะ
คณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั เพือ่ การใช้
ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม และคณะกรรมการพิจารณา
ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า เป็นต้น
2. งานสนับสนุนวิจัยทางคลินิก บริหารจัดการ
ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการ
พิจารณาโครงการ และงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน
3. งานห้องปฏิบัติการวิจัย ได้ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยแก่บุคลากรของคณะฯ ในด้านสถานที่
เครื่องมือ บุคลากร ทั้งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย เทคโนโลยี
และความรู้ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการดำ�เนินงานในลักษณะการสร้าง
งานวิจยั ทีส่ ะท้อนความเป็นสถาบันการแพทย์ชนั้ นำ�ในระดับ
สากล

15,000,000

14,709,817

17,155,320

16,210,670

2563

2564

10,000,000
5,000,000
0

2562

ภาพที่ 2 ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
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มี น โยบายสนั บ สนุ น การให้ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น
รายได้คณะฯ เพื่อมุ่งสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณค่าให้มีความ
คล่องตัว และเอื้ออำ�นวยในการดำ�เนินงานการวิจัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ และกระตุ้นให้
บุคลากรมีความสนใจในการทำ�วิจัย มีการติดตามผลงาน
ตีพมิ พ์อย่างเป็นระบบ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั จาก
เงินรายได้คณะฯ เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี พบว่าจำ�นวนเงินที่
คณะฯ ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัย ดังนี้

14,705,560

15,000,000
10,000,000

15,290,503

100,000,000
80,000,000
60,000,000

55,709,051

0

2562

2563

2564

ภาพที่ 5 ทุนอุดหนุนวิจัยจากภาคเอกชน
2562

2563

2564

4. ทุนอุดหนุนการวิจยั เงินจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ) เป็นนโยบาย
ของคณะฯ ที่สนับสนุนให้นักวิจัยได้รับอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี พบว่า
ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
300,000,000

6. ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ
นานาชาติ จำ�นวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติปีปฏิทิน สืบค้นจากฐานข้อมูล Scopus PubMed
และ Web of Knowledge ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
พบว่าผลงานตีพิมพ์ในปี 2564 (ยังไม่สิ้นสุดปีปฏิทิน) มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
1,000
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250
0

200,000,000

799

793
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507

2562

228,315,018

0

76,215,511

10,000,000

12,265,335

ภาพที่ 3 ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ

100,000,000

88,102,990

40,000,000

5,000,000
0

จำ�นวนเงิน (บาท)

การสนับสนุนทุนวิจัยจากผลการดำ�เนินการเปรียบเทียบ
3 ปี พบว่าในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ มีจำ�นวนเงินจาก
โครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ภาคเอกชน ดังนี้

จำ�นวนผลงานวิจัย
(เรื่อง)

จำ�นวนเงิน (บาท)

20,000,000

5. การวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน การดำ�เนินงานในส่วนของโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั

จำ�นวนเงิน (บาท)

3. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ คณะฯ

ภาพที่ 6 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
72,237,382

103,972,940

1.5
1

2562

2563

2564

ภาพที่ 4 ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ)

0.91

0.96

2563

2564

0.66

0.5
0

2562

ภาพที่ 7 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ต่อจ�ำนวนบุคลากร
สายวิชาการ

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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7. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง

เ พื่ อ เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ง า น วิ จั ย ข อ ง
คณะฯ โดยได้ พั ฒ นาการวิ จั ย และวิ เ คราะห์ ท างด้ า น
microbiome, serum/urine metabolomics targeted
proteomics รวมทั้ง Exosomal microRNAs ได้ร่วมมือกับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม ในการพัฒนา high throughput screening
เพื่อ การค้ น หาตั ว ยา ซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ สำ � คั ญ
ในการทำ�ให้คณะนักวิจัยของคณะฯ สามารถร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานอื่ น ในการค้ น พบว่ า กระชายขาวมี ฤ ทธิ์ ใ นการ
ยับยั้งเชื้อโควิด 19 คณะฯ ได้ทำ�การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
เซลล์และยีนบำ�บัดให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการผลิตเซลล์
เพื่ อ การวิ จั ย ในคนต่ อ ไป โดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า ว
ได้รับการรับรอง ISO 1466 Certificate of Compliance
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 8 แผนผังห้องปฏิบัติการเซลล์และยีนบ�ำบัด
Cell and Gene Therapy Laboratory

ภาพที่ 9 ใบรับรอง ISO 1466 Certificate of Compliance
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8. ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หน่วยจริยธรรม

การวิ จั ย ในคนได้ รั บ การรั บ รองจากสำ � นั ก งานการวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.) โดยระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee
Accreditation System of Thailand: NECAST) และ
SIDCER Recognition (Strategic Initiative for Developing
Capacity for Ethical Review, WHO)

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. จัดระบบการบริหารงานวิจยั ให้มคี วามเชือ่ มโยงและ
สอดคล้องกันระหว่างวิทยาเขตพญาไทและบางพลี
2. ปรับระบบสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการของนักวิจัยในคณะฯ
3. พั ฒ นาธนาคารชี ว ภาพและคลั ง ข้ อ มู ล ให้ ไ ด้
มาตรฐาน
4. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์
ทางการแพทย์ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
(MIND Center : Medical Innovations Development
Center)

ภาพที่ 10 โล่รางวัล
รับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
ระดับชาติ

ภาพที่ 11 ใบประกาศการรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ

ด้านการดูแลสุขภาพ
มี ก ารดำ � เนิ น งานด้ า นดู แ ลสุ ข ภาพให้ เ ป็ น เลิ ศ สนอง
ต่อผู้รับผลงาน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การเป็นสถาบัน
การแพทย์ชั้นนำ�ระดับสากล โดยการขับเคลื่อนของทีมงาน
ทางคลิ นิกและที ม สนับสนุนทางคลินิกและทีม สนับสนุน
ภายใต้การกำ�กับของคณะกรรมการอำ�นวยการระบบดูแล

สุขภาพ ตามแผนกลยุทธ์ ดังภาพที่ 1 และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้าน Excellence in professional
services and social engagement อีกทั้งมีการปรับให้
เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ของประเทศ
ตลอดปี 2564

ภาพที่ 1 แผนกลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพ ปี 2563 - 2566

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านระบบคุณภาพ
1.1 เพื่อให้ธำ�รงด้านคุณภาพระบบบริการสุขภาพที่
กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพผ่านการรับรองพัฒนาคุณภาพขั้น
ก้าวหน้า (Advanced HA : พ.ศ. 2563 - 2566) จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
และหน่วยงานสนับสนุนบริการได้การรับรองมาตรฐานระดับ
สากล ISO กลุ่มภารกิจได้ดำ�เนินการ ดังนี้
			 จั ด ระบบตรวจเยี่ ย มภายในองค์ ก ร ทั้ ง 3
มาตรฐาน เพือ่ ให้หน่วยงานสามารถจัดตารางเวลาเตรียมการ
ได้แก่ 1) ทุกไตรมาสแรกจะตรวจเยี่ยมมาตรฐาน ISO 2) ทุก
ไตรมาสแรกจะตรวจเยี่ยมทีมดูแลรายโรค 3) ทุกไตรมาส 3
จะตรวจเยีย่ มระบบคุณภาพ AHA โดยมีผลลัพธ์จาก Internal
Survey เป็น 3.94 ในปี 2564 ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การตรวจเยี่ยมภายในองค์กรเพื่อธ�ำรงด้านคุณภาพ
Advanced HA และผลลัพธ์ตาม scoring scale

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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			 จัดอบรมเพือ่ สร้างทีมผูต้ รวจประเมินคุณภาพ
ภายในองค์กร และเป็น trainer ภายในองค์กร ทัง้ 3 มาตรฐาน
ได้แก่ 1) อบรม Internal Surveyor สำ�หรับการตรวจเยี่ยม
กระบวนการดูแลรายโรค 2) อบรม Senior Quality Leader
Cluster Quality Leader Unit Quality Leader สำ�หรับ
การตรวจเยีย่ มระบบคุณภาพโรงพยาบาลขัน้ ก้าวหน้า (AHA)
ดังภาพที่ 3

1.3 ระบบงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2015
เพิ่มขึ้นอีกจำ�นวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย
การพยาบาล งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพงาน
สำ�นักงานคณบดี งานบริหารภาควิชาศัลยศาสตร์ งานบริหาร
ศู น ย์ ก ารแพทย์ สิ ริ กิ ติ์ งานบริ ห ารศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตน์ งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ งานผูป้ ว่ ยสัมพันธ์
งานเวชภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ งานเวชภั ณ ฑ์ ป ลอดเชื้ อ
งานการแพทย์และทันตแพทย์ งานพัฒนาคุณภาพงาน
รวมเป็น 23 หน่วยงาน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 3 การจัดอบรม Senior Quality Leader
ส�ำหรับการตรวจเยี่ยม (ภายใน) ระบบ Advanced HA

1.2 ได้ รั บ การรั บ รองกระบวนการดู แ ลรายโรค
(Disease Specific Certificate) เพิ่มอีกจำ�นวน 2 โรค จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
(สรพ.) ได้แก่ การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (ปี 2564 - 2567)
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ
(ปี 2564 - 2567) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมเป็น
10 รายโรค ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 คณะฯ ต้อนรับผู้ตรวจประเมิน จาก สรพ.
ในการตรวจรับรองกระบวนการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า
และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ
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ภาพที่ 5 คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระดับสากล
ISO 9001:2015 เข้าตรวจเยี่ยมงานสนับสนุน
กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

2. ด้านระบบบริการสุขภาพ
สถานการณ์ ร ะบาดของโรค COVID-19 ในปี
2564 ระลอก 2 และระลอก 3 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2564
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีประชาชนมาใช้บริการที่คลินิก ARI
จำ�นวนมาก และรอคิวตั้งแต่ช่วงดึก ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ประชาชน
จ�ำนวนมากมารอคิว
ตั้งแต่ช่วงดึก
เพื่อเข้าตรวจที่คลินิก
ARI

ในการระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 3 คณะฯ
ได้ปรับกลยุทธ์จากการส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ เป็ น การขยายการรั บ มื อ ที่ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี (พญาไท) โดยขยายบริการทั้งรูปแบบ Home
Isolation รูปแบบ Hospitel 2 แห่ง คือ โรงแรม Century Park

และโรงแรม Grand Tower Inn และรูปแบบ Community
Isolation 2 แห่ง คือ โรงเรียนพณิชยการเจ้าพระยา และ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ดังภาพที่ 7 -10 เพื่อดูแล
ทั้ง 22 ชุมชน โดยรอบคณะฯ ในช่วงที่มีการระบาดสูงสุด
คณะฯ รับดูแลผู้ป่วยโควิด 19 จำ�นวนกว่า 1,450 คน/วัน

ภาพที่ 7 ภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงเมษายน - กันยายน 2564
ที่ดูแลในรูปแบบ Home Isolation และผู้ป่วยวิกฤตที่รับดูแลในโรงพยาบาล

ภาพที่ 8 ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระดับสีเขียวและเหลือง
ที่ได้รับการดูแลในรูปแบบ Home Isolation
และผู้ป่วยระดับสีแดงที่รอรับเข้าพักในโรงพยาบาล

ภาพที่ 10 Community Isolation 2 แห่ง คือ
โรงเรียนพณิชยการเจ้าพระยา
และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ภาพที่ 9 ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระดับสีเขียวและเหลือง
ที่ได้รับการดูแลรูปแบบ Hospitel

มีการปรับและเพิ่มจำ�นวนหอผู้ป่วยสำ�หรับผู้ติดเชื้อ
ตลอดจนได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จาก
กระทรวงสาธารณสุข มาช่วยปฏิบัติการให้หอผู้ป่วยวิกฤต
ในช่วงกรกฎาคม - สิงหาคม 2564
คณะฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านบริการสุขภาพ
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
กรุงเทพมหานคร และ 7 โรงเรียนแพทย์ (UHosNet) ใน
การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า
โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบปรึกษาและ
ส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 ดังภาพที่ 11

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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3. ด้านระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยทั่วไป

ภาพที่ 11 การแบ่งเขตรับผิดชอบการรักษาพยาบาล ทั้ง 6 เขต
ของกรุงเทพมหานคร

3.1 มาตรการตรวจทางไกล (Telemedicine) ผ่าน
Rama App. และจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19 โรงพยาบาลรามาธิบดีจำ�เป็นต้องลดระดับจำ�นวน
การบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยทั่วไป โดยยังให้ความสำ�คัญแก่
ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินหรือเร่งด่วน เช่น ผูป้ ว่ ยมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ
เป็นต้น ในภาวะปกติมีผู้ป่วยนอกวันละ 5,000 - 7,000 คน
เพื่ อ ลดความแออั ด จึ ง กำ � หนดมาตรการตรวจทางไกล
ผ่าน Rama App. และจัดส่งยาทางไปรษณีย์ มากกว่า
1,000 กล่อง/วัน ดังภาพที่ 13

โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น ส่งบุคลากรและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีนป้องกัน
COVID-19 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ก คอยดู แ ลผู้ ป่ ว ย ณ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร โรงพยาบาลสนาม จังหวัดยะลา โรงพยาบาล
ประสาท จังหวัดเชียงใหม่ ดูแลผู้กักตัวที่ State Quarantine
Hotel เป็นต้น ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 13 การตรวจทางไกล และการจัดส่งยาทางไปรษณีย์

ภาพที่ 12 บุคลากรร่วมตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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3.2 มาตรการสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไป
ปลอดภัยจากการติดเชื้อจากโควิด 19 กำ�หนดมาตรการ
คัดกรองผู้ป่วยที่จะเข้าพักในโรงพยาบาล โดยการคัดกรอง
ทางคลินิกและตรวจ RT-PCR ก่อนเข้า admission หรือ
การผ่าตัดที่ดมยาสลบ เป็นต้น และกำ�กับเฝ้าระวังระหว่าง
พักในโรงพยาบาล โดยทางคลินิกและตรวจ Lumipulse
(CVID Ag.) เป็นต้น การจำ�กัดการเยี่ยม หรือตรวจ RT-PCR
ญาติที่เฝ้าไข้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด 19 ให้แก่ผู้ป่วยและคนเฝ้าไข้

3.3 มาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก เพือ่ ให้บคุ ลากรปลอดภัย
จากการติดเชื้อจากโควิด 19 โดยคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ได้จดั ระบบเฝ้าระวังเชิงรุก
ในบุคลากร โดยประเมินความเสีย่ งการสัมผัสโรคและอาการ
ที่เข้าข่ายสงสัยผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผ่าน Ramathibodi Active
Surveillance for COVID (Google Forms) เพือ่ แยกบุคลากร
เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ High risk (สีแดง) Moderate risk (สีเหลือง)
และ Low risk (เขียว) เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่เดือนเมษายน
2564 พบว่าบุคลากรร้อยละ 70-80 ของคณะฯ ให้ความ
ร่วมมือปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง และหากมีบคุ ลากรเข้าข่ายจะมี
Fast Tract ในการตรวจ RT-PCR ที่ ARI Clinic หรือสามารถ
เข้าถึง ATK กรณีมีอาการเล็กน้อ ย ช่วยในการคัดกรอง
บุคลากรทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ โควิด 19 เบือ้ งต้น
3.4 สนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิต้านทาน
ป้องกันต่อการติดเชื้อโควิด 19 โดยคณะกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล จัดให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด 19 ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลแก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปตามนโยบายรัฐ
มีความร่วมมือกับสำ�นักอนามัยจัดฉีดวัคซีนในชุมชนเมือง
มีความร่วมมือกับโครงการไทยร่วมใจของกรุงเทพมหานคร
จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ลาดพร้าว รวมทั้งสิ้นประมาณ 400,000 เข็ม ดังภาพที่ 14
นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดหาวัคซีนทางเลือกกว่า 100,000 โดส
แก่ประชาชนทั่วไปในราคาย่อมเยา

ภาพที่ 14 กิจกรรมสนับสนุนการเสริมสร้างภูมิต้านทาน
ป้องกันต่อการติดเชื้อโควิด 19

4. ด้านเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบริการ
สุขภาพ
โรงพยาบาลนำ � ระบบสนั บ สนุ น ต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ย
การดำ�เนินการหรือสะท้อนข้อมูลให้แก่ผเู้ กีย่ วข้องทราบและ
ปรับพัฒนาต่อไป เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.1 นำ�โปรแกรมสารสนเทศ Power BI เพื่อช่วยให้
ที ม รั ก ษาสามารถติ ด ตาม KPI ผลลั พ ธ์ ก ารรั ก ษาอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น ที ม สนั บ สนุ น สามารถติ ด ตาม
การดำ�เนินการ เช่น รายงานทางการเงิน รายงานการนับ
คลังยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
4.2 การศึกษาต้นทุนกับโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
(UHosNet) เพือ่ สามารถทราบถึงต้นทุนรายโรค/รายกิจกรรม
และมีการเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลระดับเดียวกัน เพื่อ
สะท้อนผลการดำ�เนินงานทีแ่ ท้จริง ผูเ้ กีย่ วข้องสามารถนำ�ไป
ปรับพัฒนาได้
4.3 การนำ � ระบบ Group Itemization มาคิ ด
ค่าผ่าตัด/หัตถการทีส่ ะท้อนต้นทุนของทรัพยากรทีใ่ ช้จริงแทน
การคิดราคาแบบเหมา นอกจากนั้นจะเป็นอัตราบริการ
ค่ า ผ่ า ตั ด /หั ต ถการที่ มี ก ลไกปรั บ ตามรายการย่ อ ยของ
ทรัพยากรที่ใช้ได้ในปัจจุบันและอนาคต แทนการประกาศ
เป็นครั้ง ๆ หลักการคิดราคาระบบ Group Itemization
ประกอบด้วย การคิดราคา 7 หมวดรายการ ได้แก่ กลุ่ม
ค่าห้องผ่าตัดและค่าห้องพักฟื้น กลุ่มค่า Basic Set กลุ่ม
ค่า Extra set และ Instrument กลุม่ ค่าเครือ่ งมือแพทย์พเิ ศษ
กลุ่มค่า Set ผ้า กลุ่มค่าแรง และกลุ่มค่าธรรมเนียมแพทย์
(DF) เป็นต้น
4.4 การขยายการจั ด หาเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ทางการแพทย์ให้สนับสนุนการบริการสุขภาพให้คล่องตัวขึน้
ลดต้นทุนและสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจยั โดยใช้การ
เช่าใช้บริการทีส่ ามารถเชือ่ มต่อข้อมูลเข้าในระบบสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล แทนการจัดซื้อแบบรายชิ้นที่ยากต่อการ
นำ � ประโยชน์ ไ ปใช้ ใ นเชิ ง ระบบ เช่ น การเช่ า ใช้ ร ะบบวั ด
สัญญาณชีพผู้ป่วยนอก ระบบเครื่อง EKG ระบบเครื่อง
Defibrillation ระบบเครื่อง GI Scope เป็นต้น

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. ขับเคลื่อนการสร้าง successor ของหน่ วยงาน
และระบบคุณภาพบริการต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบการนำ�
อย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริการในทุกระดับ และสนับสนุนการเรียนการสอน
การวิจัย

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ด้านการบริการวิชาการ
ดำ�เนินการให้ความรู้และคำ�ปรึกษาทางวิชาการด้าน
การแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพไปยังบุคลากร
ภายในคณะฯ รวมไปถึงบุคลากรภายนอกคณะฯ อันได้แก่
ศิ ษ ย์ เ ก่ า บุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข และประชาชนทั่ ว ไป
โดยดำ � เนิ น การภายใต้ ฝ่ า ยวิ ช าการและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง มี
วิสัยทัศน์ว่า “วิชาการก้าวหน้า นำ�พาวัฒนธรรม” โดยใช้
กลยุทธ์วิชาการเชิงรุก มีความเป็นสากลในการนำ�ความรู้
และนวัตกรรมสู่สังคมควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรม

ผลการดำ�เนินงาน
1. การจัดประชุมและอบรมทางวิชาการ เพือ่ เผยแพร่

ความรู้ แ ก่ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละประชาชนทั่ ว ไป
ทั้งในรูปแบบ Onsite Virtual Meeting ผ่านระบบ WebEx
Zoom และแบบ Hybrid จำ�นวน 26 ครั้ง ทำ�ให้เกิดรายได้
มากกว่ารายจ่าย เป็นจำ�นวนเงิน 22,548,500 บาท
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3. โครงการตำ�รารามาธิบดี
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ภาพที่ 1 จ�ำนวนการจัดประชุม/อบรมทางวิชาการ
ปี 2562-2564

2. การจัดปาฐกถา ระดับคณะฯ จำ�นวน 4 ปาฐกถา

ซึง่ มีผเู้ ข้าฟังจำ�นวนมาก และก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ
อย่างกว้างขวาง ได้แก่
2.1 ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 19 วันที่
30 ตุลาคม 2563 เรื่อง “ประเด็นท้าทาย สังคมสูงวัย คนไทย
อายุยืน” โดยองค์ปาฐกคือ ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์
ปิ่นทอง
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2.2 ปาฐกถาอารี วั ล ยะเสวี ครั้ ง ที่ 34 วั น ที่ 13
กันยายน 2564 เรื่อง “การแพทย์และหมอในอนาคต” โดย
องค์ปาฐกคือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
2.3 ปาฐกถารจิตบุรี ครั้งที่ 32 วันที่ 13 กันยายน
2564 เรือ่ ง “การควบคุมโรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทย”
โดยองค์ปาฐกคือ นายแพทย์เกียรติภมู ิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำ�ปี 2564
(ด้านบริหาร)
2.4 ปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิตยิ ากร ครัง้ ที่ 35 วันที่ 14
กันยายน 2564 เรือ่ ง “The World Society for Pediatric and
Congenital Heart Surgery: Building a Global Coalition to
Improve Education and Patient Care for Congenital Heart
Disease” โดยองค์ปาฐกคือ Prof. Christo Tchervenkov,
M.D. Director of McGill Centre of Excellence for Congenital
Heart Disease, Director of Cardiovascular Surgery,
Montreal Children’s Hospital, Montreal, Canada
ผลิตตำ�ราและหนังสือวิชาการ จำ�นวน 5 เล่ม และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำ�นวน 9 เล่ม (จำ�หน่ายใน
แพลตฟอร์มของ Ookbee และ CU e-book) ยอดรวมเป็นเงิน
1,659,160.16 บาท ส่วนการจัดประกวดตำ�รารามาธิบดี
ผลการพิจารณาตำ�รารามาธิบดีทไี่ ด้รบั รางวัลประจำ�ปี 2564
ได้แก่ ตำ�ราเรื่อง “เอ็มอาร์ไอและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ
ในผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำ�เนิด : หลักการและการประยุกต์ใช้”
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์
ภาควิชารังสีวิทยา และตำ�ราเรื่อง “ท้องร่วงเรื้อรังในเด็ก”
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พ รเทพ ตั่ น เผ่ า พงษ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

6. สื่อออนไลน์ คณะฯ ได้จัดทำ�บทความเผยแพร่

ภาพที่ 2 ต�ำรารามาธิบดีที่ได้รับรางวัล ประจ�ำปี 2564

4. การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการต่ อ ภาครั ฐ และ
เอกชน บุคลากรของคณะฯ ได้รับเชิญจากองค์กรภายนอก

เป็นวิทยากร จำ�นวน 10,434 ครั้ง อาจารย์พิเศษ จำ�นวน
5,705 ครั้ง และกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5,802 ครั้ง
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้ง
ขอเข้าศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ จำ�นวน
33 ครั้ง
5. วารสารรามาธิ บ ดี เ วชสาร (Ramathibodi
Medical Journal, RMJ) ได้ รั บ การประเมิ น และผ่ า น
การรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai-Journal Citation Index, TCI) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วารสารวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation
Index (ACI) พ.ศ. 2564 มีบทความที่ได้รับการพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสาร 24 เรื่อง
นอกจากนี้ได้นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการค้นหาข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอำ�นวย
ความสะดวกทั้งผู้ใช้และผู้รับบริการ เช่น การใช้งานระบบ
การจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online, ThaiJO)
การใช้ระบบสืบค้น Google Scholar และการใช้ตัวระบุวัตถุ
ดิจิทัล (Digital Object Identifier, DOI) เป็นต้น รวมถึง
การพัฒนาวารสารทัง้ ด้านเนือ้ หาและรูปแบบให้มมี าตรฐาน
ระดับสากล ทำ�ให้ได้รบั ความสนใจจากนานาชาติในการเข้า
เยี่ยมชมในเว็บไซต์วารสาร

ใน “ไทยรัฐออนไลน์” https://www.thairath.co.th/tags/
ศุกร์สขุ ภาพ รวม 52 เรือ่ ง และการเผยแพร่ความรูผ้ า่ น Page
Facebook : สาระสุขภาพกับรามาคลินิก, Ramathibodi
Med Journal (RMJ) และเว็บไซต์ ได้แก่
6.1 https://www.rama.mahidol.ac.th/ramacme
6.2 https://www.rama.mahidol.ac.th/ramaclinic
6.3 https://www.rama.mahidol.ac.th/cme
6.4 https://www.tci-thaijo.org/index.php/
			 ramajournal
6.5 https://www.rama.mahidol.ac.th/academic			 culture

7. การให้บริการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งของแพทย์ แ ละสหสาขาวิ ช าชี พ ทางการ
แพทย์ คณะฯ ให้บริการรับรองหน่วยคะแนนกิจกรรมการ

ศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (CME) ในปีงบประมาณ 2564
จำ�นวน 1,100 กิจกรรม และให้การรับรองหน่วยคะแนน
กิ จ กรรมการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งของสหสาขาวิ ช าชี พ ทางการ
แพทย์ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งทางเทคนิ ค
การแพทย์ (CMET) 1 กิจกรรม และกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CCPE) 2 กิจกรรม
8. การประชุ ม ทางไกลทางการแพทย์ (Teleconference) คณะฯ ได้พัฒนาระบบการส่งสัญญาณภาพ
และเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ ปัจจุบันมีการเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ
และบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2564
มีการดูแลระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล
จำ�นวน 1,553 ครั้ง
จัดทำ�ระบบการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. “หลักสูตรการจัดกิจกรรม
กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต สมอง
ผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2 และ 3

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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จำ�นวนครั้ง
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ภาพที่ 3 การจัดประชุมทางไกลทางการแพทย์
ปี 2561- 2564
ระบบ IP TV,
ระบบ Codex,

3

6

ภาพที่ 5 จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
(ออนไลน์)

ระบบ Live Streaming,

12

1,532

ระบบ Web conference,

ระบบ Live Streaming

ระบบ Codex

ระบบ Web conference

ระบบ IP TV

ภาพที่ 4 ระบบการให้บริการประชุมทางไกล
ทางการแพทย์ ปี 2564

9. จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะฯ ได้

พัฒนาการผลิตจากสิ่งพิมพ์เป็นรูปแบบออนไลน์ (e-book)
เพื่อให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในปีนี้
มีการผลิตจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ฉบับพิเศษ
“วันรามาธิบดี” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
10. การผลิตสือ่ ทางการแพทย์อนื่ คณะฯ ให้บริการ
ด้ า นการผลิ ต สื่ อ และการใช้ สื่ อ การศึ ก ษาแก่ ห น่ ว ยงาน
ภายในคณะฯ ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาและให้บริการ
ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้
10.1 การดู แ ลประสานจั ด ทำ � แก้ ไ ขในส่ ว นของ
e-book 1 เรื่อง รวม 16 หน้า
10.2 e-Poster ที่ดำ�เนินการ จำ�นวน 23 ชิ้นงาน
10.3 Animation ประกอบสื่อการเรียนการสอน
จำ�นวน 13 เรื่อง และอื่น ๆ จำ�นวน 29 ชิ้นงาน
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ภาพที่ 6 Animation ประกอบสื่อการเรียนการสอน

10.4 ออกแบบกราฟิ ก เพื่ อ ประกอบการเรี ย น
การสอนทางการแพทย์ 12 งาน 168 ชิ้น
10.5 บริ ก ารถ่ า ยภาพนิ่ ง ทางการแพทย์ แ ละ
กิจกรรมต่าง ๆ จำ�นวน 4,015 ภาพ
10.6 บริการตกแต่ง แก้ไขภาพด้วยคอมพิวเตอร์
19,925 ภาพ
10.7 ถ่ายภาพด้วยชุดไฟแฟลชสตูดิโอ 46 ครั้ง
10.8 ถ่ายภาพวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ รวม 394 งาน
10.9 Motion Graphic เพื่ อ ประกอบวี ดิ ทั ศ น์
29 ชิ้นงาน
10.10 บั น ทึ ก เสี ย งเพื่ อ ใช้ ป ระกอบวี ดิ ทั ศ น์
6 ชิ้นงาน

10.11 ถ่ายวีดิทัศน์วงจรปิดเพื่อการเรียนการสอน
การประชุมวิชาการ ประชุมออนไลน์ จำ�นวน 85 ครั้ง
10.12 งานตัดต่อ (Media) 332 ชิ้นงาน
10.13 ทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์เสนอภายในประเทศ 196 เรือ่ ง
10.14 การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์เพือ่ ประชุม
วิชาการอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ 355 ครั้ง
10.15 บริการยืมและติดตัง้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
และระบบเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 161 ครั้ง

ผลงานเด่น
1. การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2564

Ramathibodi International Academic Conference
(RIAC) 2021 “Delivering Quality Healthcare for Better
Life Quality” โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ปิ ย ะมิ ต ร ศรี ธ รา คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. นพ.สุทธิพงศ์
วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้ด้วย
การจัดปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34 เรื่อง
“การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ยคุ ใหม่” โดยได้รบั เกียรติ
จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
เป็นองค์ปาฐก วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์
เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ภาพที่ 7 งานประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2564
Ramathibodi International Academic Conference
(RIAC) 2021

ภาพที่ 8 ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34

2. โครงการรามาธิบดีแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อ
สู้วิกฤตโควิด 19 (Ramathibodi Knowledge Sharing

on COVID-19 Management) จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่ สู่ บุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข ทั่ ว ประเทศ รวมถึ ง
ประชาชน ผ่านคลิปวิดีโอ เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/academicculture/covid19ks และพั ฒ นาต่ อ ยอดให้ มี ป ระโยชน์
และสะดวกต่อการเข้าถึงบน Smartphone ระบบปฏิบัติการ
Android และ iOS

ภาพที่ 9 Ramathibodi Knowledge Sharing
on COVID-19 Management
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ภาพที่ 10 รางวัลค่าของแผ่นดิน

รางวัลที่ ได้รับ

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. โล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข โครงการรามาธิบดีแบ่งปัน
องค์ ค วามรู้ เพื่ อ สู้ วิ ก ฤตโควิ ด 19 จากคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ทำ�เนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
2. รางวัลประเภท Clip VDO งานมหกรรมคุณภาพ
(Quality Conference) ครั้งที่ 28 เรื่อง “บูรณาการความ
ร่วมมือเพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุสุขภาวะ”

1. ยกระดับการให้บริการ จัดประชุมและอบรมทาง
วิชาการอย่างมืออาชีพ
2. การรักษามาตรฐานคุณภาพการดำ�เนินงานของ
การจัดทำ�ตำ�รารามาธิบดีและวารสารรามาธิบดีเวชสารตาม
รูปแบบมาตรฐานสากล
3. พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก าร ฝ่ า ยวิ ช าการและ
วัฒนธรรมในรูปแบบออนไลน์อย่างครบวงจร
4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาต่อเนื่อง
ของสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์
5. พั ฒ นาระบบการประชุ ม ทางไกลทางการแพทย์
ขยายเครือข่าย สร้างความร่วมมือ เพือ่ การบริการทีค่ รอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาและผลิตสื่อ E-Learning ให้สอดคล้องและ
ตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ
7. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อบริการ
สังคม
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ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
บู ร ณาการงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในทุ ก พั น ธกิ จ เกิ ด นโยบายและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ทัง้ ในรามาธิบดี ชุมชนและสังคม เพือ่ ให้บคุ ลากร นักศึกษา ผูร้ บั บริการ/ญาติ และชุมชน มีสขุ ภาพดี และเกิดสังคมสุขภาวะ

ผลการดำ�เนินงาน
ค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 มีจำ�นวนโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social
Engagement) ที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยมหิดล
(Social Engagement) จำ�นวน 19 โครงการ

30

จำ�นวนกลุ่ม

1. การดำ�เนินโครงการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับ

ระดับความสำ�เร็จกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำ�บัดรามาธิบดี
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
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ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

3. การสร้างเสริมสุขภาพในคณะฯ (AUN-HPN)

		 3.1 โครงการ Happy Healthy Ramathibodi:
Healthy Organization จากผลการตรวจสุขภาพบุคลากร
ปี 2560 - 2564 บุคลากรเสี่ยงเป็นโรคอ้วน เบาหวาน ไขมัน
ในเลือดสูง จึงได้ก�ำหนดนโยบายสุขภาพ และจัดอบรมหัวหน้า
หน่วยงาน จัดอบรม Health Coach เพือ่ ร่วมกันตัง้ เป้าหมาย
ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีการ
ติดตามผลการลดนํ้าหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล
และระดับหน่วยงาน หลังสิ้นสุดโครงการฯ พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการหน่วยงานต้นแบบลดน�้ำหนัก ในกลุ่มอ้วนมาก
มีดัชนีมวลกายลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.1 และในกลุ่มอ้วน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้านสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมสะสมแต้มสุขภาพขึ้น
ในระยะต่อมา

2. การดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์กลุ่มภารกิจ
ดูแลสุขภาพสร้างความผูกพันและเสริมพลังผู้ป่วย
และครอบครัว เครือข่ายมิตรภาพบำ�บัดรามาธิบดีเป้าหมาย

เพื่อสร้างเครือข่ายในรูปแบบ Self-help group ตัวชี้วัด
สำ�คัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพในปีงบประมาณ 2564
ผลระดั บ ความสำ � เร็ จ ตั้ ง แต่ 4- 5 ร้ อ ยละ 71 สู ง กว่ า
ค่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
ภาพที่ 1 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 6 องค์ประกอบ
รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ภาพที่ 2 กิจกรรมอบรมเพื่อสร้าง Health Coach

ภาพที่ 3 กิจกรรมเชิงรุกในหน่วยงาน
เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบการดูแลสุขภาพ

ภาพที่ 4 กิจกรรม Walk Together Season 2
ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย สะสมจ�ำนวนก้าวครบ 500,000,000 ก้าว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

4. การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและสังคม
4.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
ระลอกใหม่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจาย
เชื้ อ อย่ า งถู ก ต้ อ งแก่ ชุ ม ชนโดยรอบพื้ น ที่ ตั้ ง โรงพยาบาล
งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับหน่วยงาน ภาควิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ดำ�เนินการดังนี้
			 การทำ�งานร่วมกับชุมชน
			 การเปิดศูนย์ชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19
			 การอบรมส่งเสริมความรอบรูใ้ ห้กบั หน่วยงาน
				 ภายนอก
			 การสร้างกลุม่ เครือข่ายมิตรภาพบำ�บัดโควิด 19
			 การจั ด ประชุ ม ระดมสมอง เสริ ม พลั ง บวก
				 ต้านภัยโควิด 19
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ภาพที่ 5 การท�ำงานร่วมกับชุมชนในการรับมือกับผลกระทบ
และการปรับตัวในสถานการณ์ระบาดใหญ่ของโควิด 19

ภาพที่ 6 เปิดศูนย์ชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19

4.3 โครงการฟาร์ ม สร้ า งสุ ข รามาธิ บ ดี ในช่ ว ง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ
เป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อนใหญ่ (Cluster) ส่วนใหญ่
อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ชั้ น ใน โดยเฉพาะชุ ม ชนแออั ด
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ
ได้ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร มอบต้นกล้าพันธุ์ผัก เช่น
กล้วย มะละกอ สนับสนุนดิน ปุ๋ย ให้ชุมชน และศูนย์สุขภาพ
ชุมชนซอยสวนเงิน รวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงอาหารสุขภาพ
กล้วยนำ�้ ว้า จ�ำนวน 3,504 ลูก ผักลวก จ�ำนวน 75 กิโลกรัม แก่
“ศูนย์ชมุ ชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
(Community Isolation)” อีกทั้งส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้
ปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษาผ่านกิจกรรมสะสมแต้ม
สุขภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 160 คน

ภาพที่ 7 การจัดประชุมระดมสมอง
เสริมพลังบวกต้านภัยโควิด 19

4.2 โครงการชุ ม ชนต้ น แบบปลอดบุ ห รี่ ต้ า นภั ย
โควิด 19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19
ศู น ย์ ส ร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและสุ ข ภาวะ ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ลงพื้นที่ให้
ความรู้ แ ก่ ผู้ นำ � ชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ
โควิด 19 ในผู้ที่สูบบุหรี่ การกำ�หนดมาตรการไม่สูบบุหรี่
ในบ้าน และให้ร้านค้าบุหรี่ในชุมชนปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

ภาพที่ 9 การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารแก่ผู้ป่วย
ณ ศูนย์ชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
ขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และ Happy
Healthy Ramathibodi : Healthy Organization เพื่อพัฒนา
สู่องค์กรสุขภาพดี และสร้างความรอบรู้ สร้างเครือข่าย ใน
กลุม่ Long COVID/Post COVID Syndrome รวมถึงผลกระทบ
และการปรับตัวของชุมชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โควิ ด 19 แบบมี ส่ ว นร่ ว ม อี ก ทั้ ง พั ฒ นาโครงการฟาร์ ม
สร้ า งสุ ข รามาธิ บ ดี : เป็ น ต้ น แบบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ท าง
พฤกษศาสตร์ที่สร้างเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพ

ภาพที่ 8 การลงพื้นที่ควบคุมร้านค้าบุหรี่

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ให้ความส�ำคัญในการสืบสานอนุรกั ษ์ และสร้างค่านิยม
ให้เกิดความรักวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และรักษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย
และสิ่งแวดล้อมคงอยู่แบบยั่งยืน โดยคณะฯ ได้สนับสนุน
กิจกรรมที่ส่งเสริม สร้างจิตส�ำนึกให้แก่คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาของคณะฯ ได้มีส่วนร่วม มีความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
ทั้งระดับคณะฯ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ

ภาพที่ 1 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผลการด�ำเนินงาน
1. พิ ธี ถ วายพระพรพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
4. พิ ธี ถ วายพระพรสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
5. พิธที �ำบุญข้าวสาร อาหารแห้ง เนือ่ งในโอกาสส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
6. การจั ด กิ จ กรรม “วั น รามาธิ บ ดี ” ครั้ ง แรกใน
ประวัติศาสตร์
7. การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์
เนื่องในวันมาฆบูชา โดย พระเทพพัชรญาณมุนี
8. การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์
เนื่องในวันวิสาขบูชา โดย พระไพศาล วิสาโล
9. การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดย พระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี)
10. โครงการนาฏศิลป์และดนตรีไทย
11. โครงการรักษ์สีน�้ำ
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ภาพที่ 2 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพที่ 3 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพที่ 4 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ภาพที่ 7 การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรม
เทศนาออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา
โดย พระเทพพัชรญาณมุนี

ภาพที่ 5 ท�ำบุญข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
ภาพที่ 8 การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรม
เทศนาออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา
โดย พระไพศาล วิสาโล

ภาพที่ 9 การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรม
เทศนาออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โดย พระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี)

ภาพที่ 10 โครงการนาฏศิลป์และดนตรีไทย

ภาพที่ 6 งาน “วันรามาธิบดี” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ภาพที่ 11 โครงการรักษ์สีน�้ำ
รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นบุ ค ลากรของคณะฯ
ดำ�เนินการต่อเนื่องในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้
มีความเป็นเลิศ (People Excellence) หมายถึง มีศักยภาพ
พร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทงั้ ภายในและ
ภายนอก รวมถึงการส่งมอบงานตามภาระหน้าที่และร่วม
ผลักดันเป้าหมายยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ
และมหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์มุ่งเน้นการบริหารบุคลากร 4 ด้าน
ได้แก่

ภาพที่ 1 จัดท�ำแผนบุคลากรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
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1. วางแผนด้ า นบุ ค ลากร ทุ ก ภาควิ ช าและพั น ธกิ จ
จัดทำ�แผนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ตัง้ แต่ประเมินความ
ต้องการอัตรากำ�ลังและขีดความสามารถ ความต้องการ
ตำ�แหน่งขาดแคลน หายาก โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้
สามารถส่งมอบงานตามพันธกิจหลักของคณะฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการ และทำ�แผน
บุคลากร ทำ�ให้คณะฯ มีแผนอัตรากำ�ลัง กำ�หนดตำ�แหน่ง
สำ�คัญ มีแผนทดแทนอัตรากำ�ลัง นำ�ไปจัดทำ�แผนการสรรหา
และคัดเลือกเพื่อให้สามารถบรรจุบุคลากรตามช่วงเวลาที่
หน่วยงานต้องการ
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรระดับบริหาร
สื บ เนื่ อ งจากการทำ � แผนบุ ค ลากรซึ่ ง หน่ ว ยงานระบุ ก ลุ่ ม
บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ และสมรรถนะสำ�คัญทีต่ อ้ งการพัฒนา
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ได้น�ำ แผนของหน่วยงาน ผลการสำ�รวจ
ความผูกพันองค์กร และผลการสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก
มาจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ระดับบริหาร และกลุ่มที่เตรียมขึ้นสู่ตำ�แหน่งบริหารระดับ
กลาง (หัวหน้าฝ่าย/งาน) และผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
2.1 พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นบริ ห ารจั ด การ (งาน/
เงิ น /คน) ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ หั ว หน้ า ฝ่ า ย/งานขึ้ น ไป
ผ่านโปรแกรม On boarding คู่มือผู้บริหาร และการฝึก
ทักษะการวางแผนงานที่เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ
2.2 พัฒนาผู้บริหารระดับสูง ผ่านการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ แ ละรั บ ฟั ง ประสบการณ์ จ ากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ขององค์กรต่าง ๆ ในรูปแบบ Executive Sharing & Practice
2.3 ส่ ง บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพในตำ � แหน่ ง ระดั บ
บริหารและผูท้ เี่ พิง่ เข้าสูต่ �ำ แหน่งไปเพิม่ พูนทักษะการบริหาร
จั ด การในหลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก บริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย
การเตรี ย มผู้ มี ศั ก ยภาพนี้ เ ป็ น การตอบยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
การบริหารงานเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน
3. เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คณะฯ ต้องมี
การบริหารจัดการทั้งเรื่องกระบวนการทำ�งาน และบุคลากร
ให้พร้อมปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินที่คณะฯ มีภารกิจ
ดูแลประชาชนที่เป็นทั้งผู้ป่วยโควิดและโรคอื่น ๆ ต้องการ

ความคล่องตัวสูง และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วให้ทันกับ
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน กลุ่มบุคลากรที่ต้องทำ�งานบริการ
สุ ข ภาพต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นลั ก ษณะงาน เวลาการทำ � งาน
เรียนรู้กระบวนการและวิธีการดูแลผู้ป่วยของโรคอุบัติใหม่
ส่วนกลุ่มที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 คณะฯ ได้นำ�ระบบ

สารสนเทศมาใช้บริหารจัดการ เช่น การบันทึกเวลาปฏิบตั งิ าน
การใช้ระบบการลงนามด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature)
และการปรับ/ลดขั้นตอนการทำ�งาน รวมถึงการหมุนเวียน
กำ � ลั ง คนที่ ป รั บ ลดงานมาช่ ว ยงานที่ จำ �เป็ น เร่ ง ด่ ว น เช่ น
การคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของบุคลากร การฉีด
วัคซีน การจัดยาส่งทางไปรษณีย์

ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ตามแผนยุทธศาสตร์

สนับสนุนทั่วไป ระดับช่วยปฏิบัติการ
สนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สนับสนุนวิชาการ
วิชาชีพเฉพาะ
วิชาการ

0
ข้าราชการ

500

1,000

พนักงานมหาวิทยาลัย

1,500

2,000

2,500

พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ

3,000

3,500

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

4,000 4,500

5,000

ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ

ภาพที่ 3 จ�ำนวนบุคลากรของคณะฯ (Full Time) รวม 11,360 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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4. สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ในช่วงสถานการณ์
การระบาด COVID-19 คณะฯ จัดหาวัคซีน ท�ำประกันภัย
ให้แก่บคุ ลากร รวมถึงบุคลากรทีเ่ ข้าใหม่ และมีการท�ำส�ำรวจ
ความเสีย่ งทุกสัปดาห์ ผูท้ เี่ ริม่ มีอาการ หรือกลุม่ ทีถ่ กู ระบุเป็น
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะให้ได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อทันที
และหากพบว่าติดเชื้อจะถูกส่งเข้ารับการรักษา

ภาพที่ 4 การปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาด COVID-19

ภาพที่ 5 แบบส�ำรวจประเมินความเสี่ยงประจ�ำสัปดาห์

ภาพที่ 6 การพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร
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ผลการดำ�เนินงาน
1. วางแผนด้านบุคลากร ผลจากการจัดท�ำและทบทวน
แผนบุคลากร ท�ำให้คณะฯ สามารถยุบกรอบที่ไม่จ�ำเป็น
รวม 51 กรอบ ร้อยละ 89 สามารถสรรหาและบรรจุบุคลากร
ต�ำแหน่งส�ำคัญตามทีห่ น่วยงานระบุได้ การปรับลักษณะการ
จ้างให้สอดคล้องกับภารกิจและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น
การจ้างเหมาบริการ การยืมตัวบุคลากรที่มีศักยภาพจาก
หน่วยงานชั้นน�ำ
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร คณะฯ
มุ่งเน้นการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ
ลงสู่แผนปฏิบัติการ ดังนั้น จึงพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร
ให้มที กั ษะการวางแผนงานและการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทีส่ ะท้อน
เป้าหมายที่สอดคล้องกัน
ผลด้านความเป็นเลิศของบุคลากรสะท้อนจากการเข้า
สู่ต�ำแหน่งทางวิชาการทั้งกลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุนที่
มีแนวโน้มสูงมากขึ้น
นอกจากนั้น บุคลากรของคณะฯ ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ
มากมายทัง้ ระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัย ได้รบั เชิญ
เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ตาม
สาขาความเชี่ยวชาญ
3. สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คณะฯ ดูแลบุคลากร
และครอบครัวในช่วงสถานการณ์การระบาด COVID-19
ได้แก่ ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่บุคลากรคณะฯ รวมถึง
แพทย์ประจ�ำบ้าน และแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด

ภาพที่ 7 ผลการพัฒนาทักษะการวางแผนของ
หัวหน้าฝ่าย/งาน

ภาพที่ 8 บุคลากรกลุ่มวิชาการที่ได้รับต�ำแหน่ง
วิชาการที่สูงขึ้น

ภาพที่ 9 การฉีดวัคซีน COVID-19 แก่บุคลากร
รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ด้านการคลัง
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ยั ง คงเกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนถึ ง สิ้ น สุ ด
ปีงบประมาณ 2564 ท�ำให้คณะฯ พบกับความท้าทายใน
เชิงการเงิน อันเนื่องมาจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง
จากช่ ว งเวลาปกติ ซึ่ ง มี ผ ลมาจากการก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคของพันธกิจบริการ ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณา
ผลการด�ำเนิ น งานด้านการเงินของปีง บประมาณ 2564
เมือ่ เทียบกับปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีรายได้รวมเพิม่ สูงขึน้
เล็กน้อย ในด้านรายจ่ายรวม พบว่าเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่
ต�่ำกว่าด้านรายได้ ซึ่งเกิดจากนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่าย
ที่มีประสิทธิภาพของคณะฯ
“คณะท�ำงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดทาง
การเงิน (Finance War Room)” โดยการน�ำของรองคณบดี
ฝ่ายการคลังและการพัสดุ ได้มกี ารติดตามตัวชีว้ ดั ทางการเงิน
ทีส่ �ำคัญอย่างสมำ�่ เสมอ และได้มกี ารจัดท�ำแผนประมาณการ
เงินสด (Financial Plan) ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 - 2566
โดยได้มีการน�ำเสนอตัวเลข Magic Number เพื่อให้เป็น

เป้า หมายส�ำหรับการก�ำหนดกรอบวงเงินส�ำหรับการหา
รายได้และการใช้จ่าย ของพันธกิจต่าง ๆ และมีการน�ำเสนอ
ต่อผูบ้ ริหาร นอกจากนีย้ งั มีการเตรียมแผนบริหารความเสีย่ ง
เพื่อป้องกันปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ได้แก่ การขอ
อนุมตั เิ ปิดวงเงินเกินบัญชี Over Draft (O/D) และการบริหาร
เงินสด ด้วยการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ ใ นปี นี้ ค ณะฯ ยั ง คงมี ส ภาพคล่ อ งดี และสถานะทาง
การเงินที่มั่นคง

ผลการด�ำเนินงาน
1. ด้านการบริหารงบประมาณ คณะฯ ได้รบั จัดสรร

งบประมาณประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 22,378 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,751 ล้านบาท และเงิน
รายได้ ส ่ ว นงาน 19,627 ล้ า นบาท จ�ำแนกตามหมวด
รายจ่ า ยตามภาพแสดงสั ด ส่ ว นการจั ด สรรงบประมาณ
แยกตามแหล่งเงินและหมวดรายจ่าย

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

20,000
15,000
10,000
5,000
0
งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

เงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

เงินงบประมาณแผ่นดิน

1,784.10

85.00

797.16

84.94

-

2,751.20

เงินรายได้ส่วนงาน

2,655.71

13,245.60

1,993.00

1,428.00

305.00

19,627.31

ภาพที่ 1 ข้อมูลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
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2. ด้านการเบิกจ่ายเงิน มีการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการท�ำงาน ได้แก่ โครงการ Smart Payment ซึ่งเป็น
การขยายขอบเขตการจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ด ้ ว ยวิ ธี ก าร
โอนเงิ น ผ่ า นระบบธนาคาร โดยสามารถโอนเงิ น ให้ แ ก่
เจ้าหนี้ได้ทุกธนาคาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับเงิน
และลดการเดิ น ทาง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารพั ฒ นาระบบ
การโอนเงินต่างประเทศ เพื่อลดขั้นตอนการท�ำงานรวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด้วย ในด้านการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายใน ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การยืมเงิน
และเสนอปรั บ ปรุ ง ประกาศหลั ก เกณฑ์ ก ารขอยื ม เงิ น
ทดรองจ่าย เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น

ในช่วงเวลาการระบาดของ COVID-19 ฝ่ายการคลังได้
มีการน�ำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้แก่ แนวทางการใช้เงิน
ทดรองจ่ายและแนวทางการเบิกจ่ายกรณีฉุกเฉิน
3. ด้านการบริหารลูกหนีค้ า่ รักษาพยาบาล ผลงาน
ด้านการบริหารลูกหนีค้ า่ รักษาพยาบาล ยังคงมีประสิทธิภาพ
ทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง แม้จะมีการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์หรือ
โปรแกรมการส่งเบิกของกองทุนต่าง ๆ อันเป็นผลจากการ
ท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งผลให้
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ลดลง และส่งผลดีต่อ
สภาพคล่องทางการเงิน

หน่วย : วัน

90.00
80.00

78.41

75.52

70.00

62.07

60.50

60.00

57.37
54.00

50.00
40.00
30.00

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560
วัน

ปี 2561

ปี 2562

49.06

ปี 2563

52.77
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ปี 2564

เป้าหมาย

ภาพที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ค่ารักษาพยาบาล (Average Collection Period)

4. ด้านการจัดท�ำบัญชีและรายงานการเงิน ฝ่าย

การคลังได้ด�ำเนินการจัดท�ำ “รายงานผลการด�ำเนินงาน
ด้านการเงินและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2563” และ “รายงานการวางแผนด้านการเงิน
การคลัง (Financial Plan) ประจ�ำปีงบประมาณ 2564-2566”
และได้มีการน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจ�ำคณะฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานด้านการเงิน

5. ด้ า นการจั ด เก็ บ เงิ น รายได้ การจั ด เก็ บ เงิ น

ค่ารักษาพยาบาล ฝ่ายการคลังยังคงด�ำเนินการภายใต้ระบบ
การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS)
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง
โดยผ่านการตรวจเพื่อต่ออายุใบรับรอง (Recertification)
ในปี 2564 ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการพัฒนาระบบการรับช�ำระเงิน
ค่ า รั ก ษาพยาบาลร่ ว มกั บ สถาบั น การเงิ น ภาคเอกชน
ภายใต้โครงการ Smart Payment Hospital โดยได้มีการ
จัดท�ำโครงการ Payment Link เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วย
ส�ำหรับการช�ำระเงินผ่านระบบการตรวจรักษาผูป้ ว่ ยทางไกล
ด้วยวิธี Telemedicine ในช่วงการระบาดของ COVID-19

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ภาพที่ 3 “รายงานการวางแผนด้านการเงินการคลัง (Financial Plan) ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 - 2566”
และ “รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการเงินและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563”

ผลงานเด่น

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. รายงานผลการด�ำเนิ น งานด้ า นการเงิ น และการ
1. โครงการการศึกษา Financial Performance ของ
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
คณะฯ ในรอบ 10 ปี
2. รายงานการวางแผนด้านการเงินการคลัง (Financial
Plan) ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 - 2566
3. ด�ำเนินการตามนโยบาย Happy Healthy Ramathibodi:
Happy Organization โดยฝ่ายการคลังได้รับการประกาศ
ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานต้ น แบบในการสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากร
มีสุขภาพดี ประจ�ำปี 2564
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ด้านการพัสดุ
ฝ่ายการพัสดุบริหารจัดการด้านพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล ดำ�เนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวง รวมทัง้ ได้น�ำ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของส่วนงานภาครัฐ มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน เพื่อจัดให้มีพัสดุในการสนับสนุน
การดำ�เนินงานทุกพันธกิจของคณะฯ
ฝ่ายการพัสดุดำ�เนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นผู้นำ�ระดับประเทศในด้านบริหารจัดการด้านการพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง และบริหารสินทรัพย์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวดเร็ว มีคณ
ุ ภาพ โดยการดำ�เนินงานเป็นไปตามนโยบายของ
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ซึ่งได้มีนโยบายในการดำ�เนินงานเชิงรุก วางแผนเชิงกลยุทธ์ มีกระบวนการติดตามผล
การปฏิบัติงานด้านการพัสดุอย่างเป็นระบบ และการลดต้นทุนในกระบวนการด้านการพัสดุเพื่อประหยัดงบประมาณคณะฯ
รวมทัง้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการปฏิบตั งิ าน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำ�เนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

ผลการด�ำเนินงาน
1. การจัดซือ้ จัดจ้าง ในปี 2564 คณะฯ กำ�หนดวงเงิน

ในการจัดหาด้วยเงินรายได้คณะฯ และเงินงบประมาณ
รวมทัง้ สิน้ 1,702.15 ล้านบาท ฝ่ายการพัสดุด�ำ เนินงานจัดซือ้
จัดจ้างโดยใช้งบประมาณ 1,432.85 ล้านบาท ทำ�ให้สามารถ
ประหยัดงบประมาณการจัดหาได้มากถึง 269.30 ล้านบาท

มูลค่าสินทรัพย์ (ล้านบาท)

6,000
4,000
2,000
0

3,844.21

3,932.65
3,287.94

2,707.57
1,136.64

2560

งบประมาณที่ได้รับ

5,518.90
4,750.74

2561

1,416.41
1,095.86
644.71
320.55

2562

1,432.85
768.16
269.30

2563

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง

1,702.15

2564
วงเงินที่ประหยัดได้

ภาพที่ 1 แสดงผลการด�ำเนินงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท�ำสัญญา

2. การบริหารพัสดุคงคลังของฝ่ายการพัสดุ เป็นไป

อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ แ ละ
สำ�รองวัสดุคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม ทำ�ให้สามารถ
ประหยัดงบประมาณของคณะฯ และช่วยลดความเสี่ยงจาก
ความแปรผันของอุปสงค์และอุปทานของการดำ�เนินงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้เชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อ

อัตราคงคลังเป้าหมายไม่เกิน 1.5 เดือน

2
1.5

1.3
0.9

1

1.3

1.46
0.7

0.5
0

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

อัตราคงคลังเป้าหมายไม่เกิน 1.5 เดือน

ภาพที่ 2 อัตราวัสดุคงคลังวัสดุทั่วไปของคณะฯ

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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3. การบริหารสินทรัพย์ของคณะฯ ฝ่ายการพัสดุ

มูลค่าสินทรัพย์ (ล้านบาท)

ได้ ค วบคุ ม สิ น ทรั พ ย์ ข องคณะฯ ตั้ ง แต่ ล งทะเบี ย นจนถึ ง
จำ�หน่ายอย่างครบถ้วน อีกทั้งในระหว่างอายุการใช้งาน
เน้นให้สินทรัพย์ของคณะฯ มีคุณค่าหรือใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเมือ่ หมดความจำ�เป็นต้องใช้งานแล้ว
สินทรัพย์ดงั กล่าวสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม ทำ�ให้
คณะฯ ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
300
200

186.82
1,143 รายการ
79.88
77.15
77.02
1,549 รายการ 1,073 รายการ 762 รายการ

100
0

2561

2562

2563

2564

ภาพที่ 3 แสดงการประหยัดงบประมาณ ตามมูลค่าครุภัณฑ์
ที่น�ำกลับมาหมุนเวียนใช้ภายในคณะฯ

4. การลดต้ น ทุ น ฝ่ า ยการพั ส ดุ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ

ในการดำ�เนินการที่ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็วตอบสนอง
ต่อการพัฒนาของคณะฯ รวมทั้งการ Lean กระบวนการที่
ไม่จำ�เป็น การลดความสูญเปล่า (waste) และการต่อรอง
ราคา ซึ่งนำ�ไปสู่การลดต้นทุนในกระบวนการด้านการพัสดุ
ในปี 2564 นอกจากการประหยัดงบประมาณในการจัดหา
และการหมุนเวียนครุภณ
ั ฑ์ ซึง่ ฝ่ายการพัสดุได้รายงานอย่าง
ต่อเนื่องแล้วนั้น ฝ่ายการพัสดุยังมีผลการดำ�เนินการอื่นที่
สามารถประหยัดงบประมาณรวมได้ 19,484,100.45 บาท
ดังนี้
4.1 การจัดหาพัสดุโดยการแลกเปลี่ยน ประหยัด
งบประมาณ เป็นจำ�นวนเงิน 1,300,000 บาท
4.2 การจั ด หาวั ส ดุ ค งคลั ง เกิ ด การแข่ ง ขั น
และต่ อ รองราคา ประหยั ด งบประมาณ เป็ น จำ � นวนเงิ น
18,184,100.45 บาท

5. การดำ�เนินโครงการที่สำ�คัญ
5.1 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) เป็น
โครงการที่ต้องการนำ�กลไกและมาตรฐานของ CoST ไปใช้
ในการสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เพื่อทำ�ให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ตรวจสอบได้ในทุกมิติ ซึ่งมีผลให้การ
ใช้ ง บประมาณซึ่ ง เป็ น ภาษี ข องประชาชนเป็ น ไปอย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคประชาชน
มีส่วนร่วมต่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
ฝ่ า ยการพั ส ดุ มี ก ารดำ � เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทั้ ง พั ส ดุ
สิง่ ก่อสร้าง โดยคำ�นึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำ�คัญ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการ
ดำ�เนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และประการ
สำ�คัญคือ ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในปี 2563 ฝ่ายการพัสดุ
ได้นำ�เสนอคณะฯ ถึงความสำ�คัญของการเข้าร่วมโครงการ
CoST ซึ่งที่ประชุมมีมติให้การจัดหาอาคารกายวิภาคทาง
คลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งเป็นโครงการ
ก่อสร้างทีม่ งี บประมาณสูงสุดของมหาวิทยาลัยมหิดล มูลค่า
โครงการ 948,949,000 บาท เข้าร่วมโครงการ CoST ซึ่งผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐ ได้พจิ ารณาคัดเลือกอาคารกายวิภาค
ทางคลินกิ ของคณะฯ ให้เข้าร่วมโครงการ CoST ทำ�ให้คณะฯ
มีสว่ นร่วมในการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณให้
มีความคุม้ ค่า และยกระดับความโปร่งใสในโครงการก่อสร้าง
ภาครัฐของประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดำ�เนินงานของภาครัฐ ตลอดจน
สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนองาน
โครงการก่อสร้างของรัฐว่าเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ก่อให้เ กิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง ในปี 2564
ที่ผ่านมา ฝ่ายการพัสดุได้มีการติดตามและบันทึกข้อมูล
โครงการไว้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รองรั บ การติ ด ตามจาก
กรมบัญชีกลางอย่างเป็นระบบ
5.2 โครงการพัสดุ Charity เป็นโครงการสำ�คัญที่
แสดงให้เห็นว่าคณะฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) โดยการบริจาคพัสดุ
ของคณะฯ ที่หมดความจำ�เป็นใช้งาน ให้หน่วยงานทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ขาดแคลนพัสดุอุปกรณ์ เพื่อการ
พัฒนาสังคมทีย่ งั่ ยืน โดยในปี 2564 แม้อยูใ่ นสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด 19 ฝ่ายการพัสดุยังคงดำ�เนินกิจกรรม
โครงการพั ส ดุ Charity อย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้ ม าตรการ
การป้องกันโรค อีกทั้งยังได้มีโครงการพิเศษ คือ โครงการ
พัสดุ CSR เพื่อสังคม โดยการมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ (พัสดุ Charity) และติดตั้งเครื่องจ่ายพร้อม
แอลกอฮอล์อตั โนมัติ ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ภาพที่ 4 การส่งมอบในโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. การเตรียมการทบทวนการดำ�เนินงานเพื่อปรับปรุง
พัฒนากระบวนการในทุกมิติ ทัง้ ในด้านการจัดหา การบริหาร
สินทรัพย์ และคลังวัสดุ เพื่อเตรียมสู่การรับรองคุณภาพที่
มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ ให้การสนับสนุน
พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ เข้ า สู่ ห ลั ก สู ต ร
มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public

Procurement: eCPP) เป็นการสร้างองค์ความรูใ้ นการปฏิบตั ิ
งานที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
2. การจัดโครงการการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้างแบบ Lean ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับ
บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง
จำ�กัด (TDEM) เพื่อนำ�มาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหาร
ต้นทุน-กำ�ไร ทีส่ อดคล้องกับการจัดซือ้ ให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะฯ

ภาพที่ 5 ภาพการ kick off meeting โครงการฯ
ซึ่งบางส่วนได้ประชุมผ่าน Video Conference
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ด้านสารสนเทศ
ฝ่ายสารสนเทศมีหน้าที่จัดหา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง บำ�รุงรักษา บริหารจัดการ สนับสนุนการใช้งาน
แก้ไขปัญหา และกำ�กับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศของคณะฯ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนพันธกิจคณะฯ รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้ด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ผลการดำ�เนินงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดูแล
สุขภาพ
1.1 พั ฒ นาระบบตรวจรั ก ษาทางไกล (Telemedicine) เพิ่มเติม รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อระบาด COVID-19 เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ตรวจทางไกลโดยแพทย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
			 ระบบยืนยันการขอรับยา (Patient Confirmation)
เพื่อให้ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ในการรับยาทางไปรษณีย์
และทำ�การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
			 ระบบสำ�หรับการส่งรายละเอียดค่าบริการ
ต่าง ๆ ทาง SMS (Payment Link) เพื่อให้ผู้ป่วยชำ�ระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ATM หรือบัตรเครดิต เป็นต้น
			 ระบบยื น ยั น รั บ บริ ก ารรั ก ษาแพทย์ ต รวจ
ทางไกล (Checkout OPD) และรองรับการมาพบแพทย์ที่

OPD เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนเข้าตรวจ และ Checkout ระบบ
จะบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ค่ า บริ ก ารผู้ ป่ ว ยอั ต โนมั ติ และแจ้ ง ไปยั ง
เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อส่ง Payment Link ในการเรียกเก็บ
ค่ารักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
			 ปรับปรุงระบบ Pharmacy ร่วมกับบริษัท
ไปรษณี ย์ ไ ทยและบริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทยดิ ส ทริ บิ ว ชั่ น ให้
สามารถส่งยาแช่เย็นทางไปรษณียส์ �ำ หรับผูป้ ว่ ยทีต่ รวจรักษา
ทางไกล
1.2 นำ � แพลตฟอร์ ม กิ น -อยู่ - ดี มาใช้ ง าน และ
พัฒนาระบบ Rama Care เพิม่ เติม เพือ่ สนับสนุนการทำ�งาน
สำ�หรับ Home Isolation, Community Isolation และ
Hospitel สำ�หรับกระบวนการตรวจคัดกรอง การแอดมิต
การส่งยา อาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนถึงขั้นตอน
การจำ�หน่ายผู้ป่วย และผู้ป่วยยังสามารถแจ้งอาการรายวัน
ผ่าน Line Application ได้

ภาพที่ 1 แสดงการให้บริการ Home Isolation, Hospitel และ Community Isolation
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

1.3 ปรับปรุงระบบ Rama Care เพื่อบันทึกข้อมูล
การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กบั ประชาชนทัว่ ไป โดยเชือ่ มโยง
ข้ อ มู ล ไปยั ง ระบบหมอพร้ อ ม และส่ ง ข้ อ มู ล เข้ า ระบบ
Prescription อัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยของ
ผู้มาฉีดวัคซีน
1.4 ปรับปรุงระบบ iCheckUp โดยปรับปรุงหน้าจอ
การใช้ ง าน เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกในการลงผลตรวจ
ของแพทย์ สามารถแปลผลตรวจได้ตามฟังก์ชันที่ต้องการ
ปรับรูปแบบการส่งข้อมูลเพื่อให้การแสดงผลในระบบ HR
iService และส่งรายงานไปแสดงผลในระบบ RamaEMR
ได้อัตโนมัติ
1.5 ปรับปรุงระบบ Rama Queue สำ�หรับพรีเมียม
คลินิก อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ให้สามารถพิมพ์บัตรคิว
และแสดงสถานะจุดบริการให้กับผู้ป่วยเข้ารับบริการ
1.6 โครงการระบบรามานิทราเวชศาสตร์สารสนเทศ
ช่วยให้ผู้ป่วยส่งข้อมูลการนอนหลับ และติดตามการใช้งาน
เครือ่ งปรับแรงดันบวก (CPAP) จากทีบ่ า้ น ทดแทนการเข้ารับ
บริการที่ศูนย์โรคการนอนหลับ
1.7 พั ฒนาเว็บ ไซต์สำ�หรับ จองวัค ซีน Moderna
และชำ�ระเงินออนไลน์ สำ�หรับให้ประชาชนทัว่ ไปสัง่ จองวัคซีน
ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.1 พัฒนาการเชือ่ มโยงข้อมูลทุนวิจยั ของสำ�นักงาน
วิจัย กับระบบ MU-Rims ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้
ติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายของโครงการทุนวิจัยทุกประเภท
ภายใต้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
2.2 ปรับปรุงระบบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง
(Incident Occurrence report: IOR) และระบบจัดเก็บข้อมูล
อุบัติการณ์ด้านยา (Medication Error) ของฝ่ายเภสัชกรรม
เพื่อให้สามารถนำ�ข้อมูลอุบัติการณ์ด้านยาไปติดตามและ
แก้ไขความเสี่ยงของคณะฯ ได้
2.3 ปรับปรุงระบบโครงการช่วยเหลือทางด้านจิต
สังคม (SSOS Phase 3) ให้คำ�ปรึกษาทางออนไลน์ โดย
ประยุกต์ใช้ระบบ Virtual Meeting จาก TRUE Vroom
2.4 ปรับปรุงระบบขนส่งสินค้า (Transportation
Phase 2) ขยายการทำ � งานไปยั ง ฝ่ า ยเวชระเบี ย น
ฝ่ายเภสัชกรรม (คลังนํ้าเกลือและคลังยานํ้า) และบริษัท
อาร์เอฟเอส ที่ส่งสินค้าให้กับอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

2.5 จัดทำ�ข้อมูลบริการทางพยาธิ (Lab Catalog)
ตามรูปแบบข้อกำ�หนดโปรแกรม TMLT Mapping ของ
กรมบัญชีกลาง เพื่อใช้ส่งเบิกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล

3. การดำ�เนิ น งานด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
สารสนเทศ
3.1 จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรด้ า นสารสนเทศ ระบบ
Remote Worker เพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ง านจากที่ บ้ า น
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
3.2 จั ด เตรี ย มโครงสร้ า งพื้ น ฐานสารสนเทศ
สำ�หรับระบบจองวัคซีน Moderna ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และระบบบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้
กับศูนย์ฉดี วัคซีน เอสซีจี - โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล
ค่ายวชิราวุธ โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัด
ปัตตานี และโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
3.3 ปรับปรุง Security Patch และระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์
เครือข่าย LAN และ Wi-Fi เพื่อปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
เป็นการปิดช่องโหว่ ลดความเสีย่ งการเกิด Security Breach

4. การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
4.1 ในช่ ว งสถานการณ์ ที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ได้จดั เตรียมระบบให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
ดังนี้
			 ระบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
Hospitel, Home Isolation และ Community Isolation
เพื่อนำ�ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการให้บริการ และตัดสินใจได้
อย่างทันท่วงที
			 จั ด ทำ � แบบสอบถามประเมิ น ความเสี่ ย ง
โควิด สำ�หรับบุคลากร และนักศึกษา ให้ทำ�การประเมิน
ตนเองพร้อมแจ้งผลการประเมินทันที และมีระบบรายงาน
สถานการณ์ความเสี่ยงของบุคลากรแบบ Real-time
			 สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
ให้แก่บุคลากรและประชาชน โดยการจัดเตรียมรายชื่อผู้ที่มี
สิทธิฉีดวัคซีน (Whitelist) และคิวในการให้บริการ รวมทั้ง
มีรายงานแสดงสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการวัคซีน
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ภาพที่ 2 แสดงระบบรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงของบุคลากรแบบ Real-time

4.2 พัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจดูแล
สุขภาพ และข้อมูลด้าน Patient Experience เพื่อให้ทีมนำ�
เฉพาะด้านเชิงระบบ และทีมหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
ผลการดำ�เนินการได้แบบ Near Real-time
4.3 ร่วมพัฒนาคลังข้อมูลทางการแพทย์เพือ่ รองรับ
การสร้างงานวิจัย ร่วมกับภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและ
ชีวสถิติ ใน 7 กลุ่มหัวข้อ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง
โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคหลอดเลื อ ดสมอง โรคหั ว ใจ
เต้นผิดจังหวะ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และโรคที่ต้องผ่าตัด
4.4 ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แก่ บุ ค ลากรทั้ ง ภายในและ
ภายนอกคณะฯ ผ่านช่องทางการยื่นแบบฟอร์มและแบบ
ออนไลน์

64

คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

ช่องทาง

2561

2562

2563

2564
(ถึง 30 ก.ย.)

เอกสาร

502

491

490

352

ออนไลน์

143

148

161

160

รวม

645

639

651

512

5. การสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของผู้ใช้งาน
5.1 ปรับปรุงระบบปฏิบัติการจาก Windows 7
เป็น Windows 10 โดยดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำ�นวน
6,332 เครื่ อ ง และอยู่ ร ะหว่ า งดำ � เนิ น การต่ อ เนื่ อ งถึ ง
ปีงบประมาณ 2565 จำ�นวน 588 เครื่อง

5.2 นำ�เทคโนโลยีเครือ่ งอ่าน QR Code แบบ Mobile
มาใช้ ใ นการสำ � รวจครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจำ � ปี ง บประมาณ 2564
และเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล ไปยั ง ระบบการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของ
หน่วยคลังพัสดุสารสนเทศ ทดแทนการบันทึกข้อมูลด้วยมือ
5.3 ปรับปรุงระบบ Rama Cloud เพื่อรองรับการ
รับ - ส่งเอกสารจากหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก (OPD) ไปยัง
ห้องยาเด็ก

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. พั ฒ นาระบบการจั ด การระบบบริ ห ารยาอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์ (New Electronic Medication Administration
Management: New EMAM) ทดแทนระบบเดิม
2. ปรับปรุงระบบ OR รองรับการคิดราคาค่าผ่าตัดแบบ
Group and Itemization Phase 2
3. โครงการระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพือ่
ช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการงานขนส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ระหว่างหน่วยงานและอาคาร
4. พั ฒ นาระบบการจั ด การคลั ง สิ น ค้ า (Vendor
Managed Inventory) ส่วนคลังน�้ำเกลือให้สามารถสั่งซื้อได้
อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของคณะฯ
5. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจาก SAP
ECC 6.0 ไปเป็น SAP S/4 HANA
6. ปรับปรุงระบบการส่งเบิกค่ารักษาผูป้ ว่ ยนอก (Health
& Expense Claim System: ECS) จากเดิมพัฒนาด้วย
เทคโนโลยี Microsoft Visual FoxPro เป็น .Net
7. พัฒนาระบบผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistant) เพื่อ
ปรับปรุง ตรวจสอบกระบวนการส่งเบิกตามสิทธิการรักษา

8. ขอการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภั ย สารสนเทศ ISO/IEC 27001 เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
9. ปรั บ ปรุ ง และติ ด ตั้ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย
ระบบงานบริการผู้ป่วย โครงการระบบสำ�รองข้อมูล (SAN)
ระบบเครือข่ายไร้สาย และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SAP HANA
(ERP)
10.		 จัดซื้อระบบเครือข่ายอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
(SAN Switch) และติดตามโครงการติดตั้ง/ปรับปรุง Data
Center อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
11.		 พั ฒ นาระบบรายงานตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม ภารกิ จ ดู แ ล
สุขภาพผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะ ให้แสดงผลการดำ�เนินงาน
ในส่วนของ Disease Specific Certification ตามกลุ่มงาน
12.		 พัฒนาผลงานวิจัยจากคลังข้อมูลทางการแพทย์
ร่วมกับภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
13.		 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง Predictive สนั บ สนุ น การ
ให้บริการ Patient Experience
14.		 จั ด ทำ � โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รใช้ ไ อที อ ย่ า ง
ปลอดภั ย พวกเราสบายใจ คนไข้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครอง
การใช้งาน Rama Cloud เพือ่ การบริหารจัดการไฟล์งานร่วมกัน
และ Google Apps for Education
15.		 ดำ � เนิ น การเปลี่ ย นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี อ ายุ
การใช้งานเกิน 5 ปี จำ�นวน 1,400 เครื่อง
16.		 ปรับปรุงระบบปฏิบตั กิ ารสำ�หรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
งานบริการผู้ป่วยจาก Windows 10 Version 1909 เป็น
Version 21H1 จำ�นวน 3,000 เครื่อง
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ด้านพัฒนาคุณภาพ
คณะฯ ดำ�เนินการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โดยบูรณาการพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน คือ จัดการศึกษา สร้าง
งานวิจยั ให้บริการวิชาการ และดูแลสุขภาพเพือ่ สุขภาวะของ
สังคม มีการวางระบบ ติดตามประเมินผลพร้อมสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือคุณภาพที่จำ�เป็น
ในการพัฒนากระบวนการทำ�งานให้เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละภาควิชา/หน่วยงาน ที่ผ่านมาคณะฯ รับการประเมิน
คุณภาพทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ หาโอกาสปรับปรุงอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีการนำ�นโยบายคุณภาพลงสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิด
การรับรูอ้ ย่างทัว่ ถึง และจัดการความรู้ สร้างเครือข่ายชุมชน
ลำ�ดับ

แนวปฏิบัติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ คือ
การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ�ในระดับสากล

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านบริหารคุณภาพ
1.1 การรับรองคุณภาพ คณะฯ สนับสนุน ส่งเสริม
ให้หน่วยงานเกิดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำ�งาน
จนได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรชั้นนำ�ต่าง ๆ
โดยมีใบรับรองที่อยู่ในช่วงเวลาปี 2564 ดังนี้

ชื่อใบรับรอง

1.

Advanced Healthcare Accreditation (AHA)

2.

Hospital Re-Accreditation (ครั้งที่ 4)

หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Disease Specific Certification (DSC) (ลำ�ดับที่ 3 - 12)
3.

การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง Stroke

4.

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิด

5.

การปลูกถ่ายตับ

6.

การปลูกถ่ายไต

7.

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ที่ได้รับยาเคมีบ�ำ บัดทางหลอดเลือดดำ�
ส่วนกลางที่บ้าน

8.

การดูแลผู้เป็นเบาหวาน

9.

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง

10.

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดแบบสหสาขา

11.

การบริการการรักษาทางจิตเวชไฟฟ้า

12.

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ

13.

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล
TMC.WFME.BME. Standards (2017)

14.

Joint Commission International (JCI)

15.

Healthcare Accreditation (HA)

16.

Certificate of the Asean University Network Quality Assurance หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
Standard (AUN-QA) Programme Assessment
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
(หลักสูตรนานาชาติ)
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โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ลำ�ดับ

ชื่อใบรับรอง

หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

17.

The Strategic Initiative for Developing Capacity of Ethical หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
Review - Forum for Ethical Review Committees in the Asian
and Western Pacific Region (SIDCER-FERCAP) การรับรองการ
ประเมินจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์จากองค์กรประเมินจริยธรรม
สากล

18.

Quality Management Audit in Nuclear Medicine โดย IAEA

ภาควิชารังสีวิทยา

19.

Sigma-metric Performance

ภาควิชาพยาธิวิทยา (อาคารหลักและศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)

20.

Certificate of Traceability. Level I Laboratory Certification

ภาควิชาพยาธิวิทยา (Lab HbA1C)

21.

ISO 15189:2012 / ISO 15190:2003

ห้องปฏิบัติการ

22.

ISO 22870:2016 Point of care testing (POCT)

การทดสอบ ณ จุดที่ให้การดูแลผู้ป่วย

23.

GMP, HACCP, ISO 22000:2018

ฝ่ายโภชนาการ

24.

ISO 9001:2015

หน่วยงานสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวช
ระเบียน งานบริหารโรงพยาบาล งานเวชภัณฑ์
ปลอดเชือ้ งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ งานบริหารเวชภัณฑ์และงานผลิตยา
ฝ่ า ยเภสั ช กรรม งานผู้ ป่ ว ยสั ม พั น ธ์ แ ละบริ ก าร
ผู้ป่วย งานบริการผ้า งานคุ้มครองผู้รับบริการและ
ควบคุ ม การบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล งานบริ ห าร
ศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงานสังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานบริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
งานการแพทย์และทันตแพทย์ งานผู้ป่วยสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชือ้
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งานพัฒนาคุณภาพ
งาน
หน่วยงานสังกัดสำ�นักงานคณบดี ฝ่ายการพัสดุ
งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพงาน ระบบการรั บ ชำ � ระเงิ น
ค่ารักษาพยาบาล ฝ่ายการคลัง
หน่วยงานสังกัดภาควิชา งานบริหารและธุรการ
ภาควิชาศัลยศาสตร์
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1.2 การประเมิ น คุ ณ ภาพ คณะฯ มีหลักสูตรที่
แตกต่างจากทีอ่ น่ื ชัดเจน มีกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต ได้รบั การรับรองเกณฑ์ World Federation
for Medical Education (WFME) เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนแพทย์
แห่งแรก และได้รับการรับรองรอบที่ 3 ในปี 2563 มีหลักสูตร
ที่ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรระดับสากล ตาม
เกณฑ์ WFME รวม 69 หลักสูตร และการรับรองการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN AUNQA รวม 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) (Clinical Epidemiology and
Biostatistics: CE-PhD) ผ่าน ASEAN AUN-QA ตั้งแต่
ปี 2561 ในปี 2564 มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์การแพทย์ ภาควิชา
รังสีวิทยา
			 ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
รูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA: Internal
Quality Assurance) ได้ปรับเป็นการตรวจประเมินพิจารณา
ข้อมูล/เอกสารหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์
			 โดยหลักสูตรการศึกษาของคณะฯ ประกอบด้วย
			 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4
หลักสูตร
			 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
จำ � นวน 27 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท 18
หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 8 หลักสูตร หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 1 หลักสูตร
			 หลักสูตรการศึกษาระดับวุฒบิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจำ�นวน 120 หลักสูตร ได้แก่
การฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้าน 29 หลักสูตร การฝึกอบรม
แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด 90 หลักสูตร การฝึกอบรมพยาบาล
ชั้นสูงระดับวุฒิบัตร 1 หลักสูตร (ข้อมูลปีการศึกษา 2564)
			 ด้านดูแลสุขภาพ คณะฯ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพสำ�หรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)
จากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค์ ก าร
มหาชน) (สรพ.) โดยผู้เยี่ยมสำ�รวจเข้าประเมิน 3 ครั้ง และ
ให้การรับรองคุณภาพเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และ
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โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน Joint Commission
International (JCI) มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 และได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพสำ�หรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
(สรพ.) เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2564
คณะฯ รั บ การประเมิ น ด้ า นวิ จั ย เพื่ อ สำ � รวจและ
ประเมินมาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรม
จาก SIDCER - FERCAP เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562
ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และครบ
กำ�หนดตรวจประเมินในปี 2564
1.3 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ คณะฯ จั ด
ฝึกอบรมและให้คำ�ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคุณภาพ พัฒนา
ความรู้ของบุคลากรในเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งานมากขึ้น โดยกำ�หนดระดับของผู้รับ
การอบรมเป็นผู้บริหาร facilitator และบุคลากร ซึ่งคณะฯ
จัดอบรมตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
			 เครื่องมือคุณภาพ (3P/Kaizen/CQI/work
system & work process) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
เครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ เช่น หลักสูตร CQI R2R WorkFlow
SIPOC Fishbone Diagram KPI ถาม-ตอบความรู้
ประจำ�เดือน เพื่อพัฒนาผลงานกิจกรรมด้านคุณภาพ
			 เกณฑ์ คุ ณ ภาพ (TQA/EdPEx/AUN-QA/
AHA/DSC/ISO) จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพ หลักสูตร TQA/
EdPEx Criteria การเขียนรายงานประเมินตนเอง และการ
ตรวจประเมินหลักสูตร AUN-QA
			 คณะฯ จัดอบรมการใช้ 3C-PDSA เพื่อนำ�สู่
การปฏิบัติให้กับบุคลากรกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ อบรม
หลักสูตรบทบาทผู้นำ�เพื่อความสำ�เร็จสู่ A-HA ให้กับหัวหน้า
ฝ่าย/งาน/หน่วยในระบบดูแลสุขภาพ (Healthcare Cluster)
และกิจกรรมเส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ
(Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence)
(Episode 6 Do it now) และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ความปลอดภัยผู้ป่วยและบุคลากร (Patient & Personnel
Safety)

2. ด้านจัดการความรู้
2.1 การส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะฯ พัฒนา
ศักยภาพนักถอดบทเรียนโดยให้เข้าร่วมการฝึกปฏิบตั จิ ริงใน
การถอดบทเรียนงานมหกรรมคุณภาพ รวมทั้งการประชุม/
สัมมนาพันธกิจด้านการศึกษา
2.2 การเผยแพร่ความรู้ คณะฯ รวบรวมองค์ความรู้
โดยจัดเก็บผ่าน Website KM บน Intranet เผยแพร่ให้
แก่บุคลากรภายในคณะฯ ในงานมหกรรมคุณภาพ และ
ส่ ง ประกวดภายนอกคณะฯ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย (QCC) สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น
นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
มีการจัดทำ�หนังสือถอดบทเรียน COVID-19 ซึ่งรวบรวม
ประสบการณ์และองค์ความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ผลงานเด่น
1. คณะฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ
ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำ�ปี 2564 จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2564 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี ดังนี้

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น
		 ผลงานประเภทนวัตกรรมการบริการ เรือ่ ง อุปกรณ์
เก็บและล้างสายสวน (Endovascular Basin)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี
		 ผลงานประเภทนวัตกรรมการบริการ เรือ่ ง อุปกรณ์
ช่วยเดินกำ�หนดจังหวะในผู้ป่วยพาร์กินสัน
		 ผลงานประเภทพัฒนาการบริการ เรือ่ ง ปลูกถ่ายตับ
จากพ่อแม่สู่ลูกการให้ที่ยิ่งใหญ่เติมความหวังให้ครอบครัว
2. คณะฯ ได้รับการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ
(Disease Specific Certification: DSC) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในปี 2564 จำ�นวน
6 กลุม่ โรค รวมจำ�นวนทีไ่ ด้รบั การรับรองทัง้ หมด 10 กลุม่ โรค
3. คณะฯ ได้ รั บ รางวั ล จากการส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว ม
ประกวดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 30
พฤศจิกายน 2564 ในประเภท Team Good Practice Award,
Public Policy Avocacy Award, CQI, เรื่องเล่าเร้าพลัง
4. คณะฯ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่
มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class
Plus: Innovation) ประจำ�ปี 2564 จากคณะกรรมการรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. แผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal
Survey) ตามเกณฑ์ TQA/EdPEx
2. แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
AUN-QA การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ
สากลตามเกณฑ์ WFME
3. แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการ
ทำ�งานของหน่วยงาน
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4. แผนงานมหกรรมคุ ณ ภาพ เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงาน
คุณภาพของบุคลากรภายในคณะฯ และต่อยอดผลงาน
คุณภาพโดยการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรภายนอก
5. แผนจั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ ผ่ า น Website KM บน
Intranet เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
6. แผนให้ความรู้กับบุคลากร เรื่องเครื่องมือคุณภาพ
ใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ด้านวิเทศสัมพันธ์
ดำ�เนินการสนับสนุนเพื่อนำ�คณะฯ ก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization) มีบทบาทหน้าที่ในการแสวงหาและ
ช่วยประสานให้เกิดความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรชั้นนำ�ด้านการแพทย์ พยาบาล
และวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์กับคู่สถาบันที่มีความร่วมมืออยู่แล้ว โดยมีกลไกการดำ�เนินงาน
หลากหลายรูปแบบ เพือ่ ให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้ และเกิดการจับคูค่ วามร่วมมือทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนคณะฯ ให้
ก้าวขึน้ สูก่ ารเป็นสถาบันชัน้ นำ�ในระดับสากล โดยในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้มีการปรับเปลี่ยนและกำ�หนดเป้าหมายแนวทางในการทำ�งานอย่างชัดเจน ให้มีความเหมาะสม โดยสามารถผลักดัน
และประสานงานที่สำ�คัญในช่วงสถานการณ์นี้ให้สำ�เร็จได้ด้วยดี

ผลการดำ�เนินงาน
1. การดำ�เนินการลงนามหรือต่ออายุข้อตกลง
ความร่วมมือ
ตารางที่ 1 สถิติ MOU กับ MOA ในระดับคณะฯ
ลำ�ดับของสถาบัน/
มหาวิทยาลัยที่ลงนาม
ความร่วมมือ
อยู่ในลำ�ดับ Top 200

อยู่ในลำ�ดับ Top 201-400

อยู่ในลำ�ดับมากกว่า 400

จำ�นวนผลการดำ�เนินการ
ลงนาม MOU และ MOA
แพทย์

2

พยาบาล

4

รวม

6

แพทย์

9

พยาบาล

1

รวม

10

แพทย์

1

พยาบาล

25

รวม

26

หมายเหตุ: อ้างอิงการจัดลำ�ดับจาก Scimago Institutions
Ranking ประจำ�ปี 2564

ผลงานเด่น
1. ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
1.1 โครงการสำ�รวจสุขภาพประชาชนลาว (National
Examination Survey) งานวิเทศสัมพันธ์รับหน้าที่ประสาน
งานหลักเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันการแพทย์เขตร้อน และ

สาธารณสุข สปป.ลาว (Lao Tropical and Public Health
Institute) โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ
ทั้งนี้ได้นำ�แบบสำ�รวจสุขภาพประชากรที่ใช้ในประเทศไทย
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ซึ่ง
โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการวางนโยบาย
ด้านสาธารณสุขของ สปป.ลาว รวมถึงเป็นการสร้างความ
ร่วมมือในการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่าง
ไทย และ สปป.ลาว
1.2 ความร่ ว มมื อ โครงการ Thai and Health
Education England (Thai–HEE) ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย งานวิเทศสัมพันธ์ได้ประสานกับระบบบริการ
สุขภาพแห่งชาติ หรือ National Health Service (NHS) ของ
สหราชอาณาจักร ผ่านคณะกรรมการเครือข่ายโรงพยาบาล
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ในการ
รับแพทย์ชาวอังกฤษเข้ามาศึกษาดูงานและร่วมทำ�งานวิจัย
โดยคณะฯ จะสามารถส่ง Junior staff ไปศึกษาดูงานในระดับ
Clinical fellow ที่อังกฤษ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ตอบรับให้
แพทย์ชาวอังกฤษเข้ามาศึกษาดูงาน จำ�นวน 2 ท่าน ได้แก่
Rebecca Lissman, M.D. จาก Homerton University
Hospital Foundation Trust และ Kavita Patel, M.D. จาก
Royal London Hospital
1.3 งานวิเ ทศสัมพันธ์เ ป็นฝ่ายประสานงานหลั ก
ของคณะฯ ในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำ�นักพระราชวังอย่างต่อเนื่อง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรักษา
รายงานประจ� ำ ปี 2564
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พยาบาลแก่บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแขวง
ของ สปป.ลาว และเปิดโอกาสให้บคุ ลากรของทัง้ สองประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ รวมถึงประสานความ
ร่ ว มมื อ กั น ในการพั ฒ นางานการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
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2. ด้ า นความร่ วมมื อ กั บ สถาบั น ต่ า งประเทศ
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
2.1 ให้การต้อนรับ Mr. Herbert Hsu รองผู้แทน
รัฐบาลแห่งสำ�นักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำ�
ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสมาคมการค้าไทยไต้หวัน ในโอกาสบริจาคชุดตรวจ Antigen Test Kits จำ�นวน
6,000 ชิ้น ให้แก่คณะฯ เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อ COVID-19
ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) วันจันทร์ที่ 23
สิงหาคม 2564

3

2564
Other

ภาพที่ 1 สถิติบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว
ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ ตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (ปี 2561 - 2564)
หมายเหตุ: ผลการดำ�เนินงานลดลงเป็นผลกระทบ
จากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

1.4 โครงการความร่วมมือกับ Macquarie University
ในการจัดตั้ง ASEAN Hearing Hub เริ่มตั้งแต่ปี 2561
ในปี 2564 ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st
International Online Conference on Pediatric Hearing
loss: Diagnosis, Management and Rehabilitation
ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564 อีกทัง้ คณะฯ ได้เชิญ Prof.
David Eddins และ Prof. Ann Eddins จาก University of
South Florida สหรัฐอเมริกา ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น Adjunct
Professor เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทาง
ด้านวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย ในโครงการพัฒนาศูนย์การได้ยินและศูนย์
วิทยาศาสตร์ส่ือความหมายอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
และ Macquarie University ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง
ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ การวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์สอื่ ความหมาย
และดำ�เนินการในกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิด
หลักสูตรร่วมในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึง่ คาดว่า
จะสามารถเปิดสอนได้ในปี 2565
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

ภาพที่ 2 รับมอบการบริจาคชุดตรวจ COVID-19 ประเภท
Antigen Test Kits ให้แก่คณะฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

2.2 ให้การต้อนรับ Professor Dr.Laura YuehGuey Huang คณบดีของ Hungkuang University ไต้หวัน
ในโอกาสมาเยือนเพือ่ เจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาและ
วิชาการ พร้อมกันนีย้ งั ได้เยีย่ มชมระบบการเรียนการสอนของ
ห้องฝึกสถานการณ์จำ�ลองเสมือนจริง (Simulation lab)
ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom)
วันที่ 23 สิงหาคม 2664

ภาพที่ 3 ต้อนรับ Professor Dr.Laura Yueh-Guey Huang
คณบดีของ Hungkuang University ไต้หวัน ในโอกาสมาเยือน
เพื่อเจรจาความร่วมมือ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

		 3.3 Inbound Visiting Scholars/ Adjunct Staff

3. ผลการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั ด้าน Academic
Mobility
15

3.1 Inbound Students
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หมายเหตุ: ผลการดำ�เนินงานลดลงเป็นผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

3.2 Outbound Students
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Visiting Scholar
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Adjunct Staff

ภาพที่ 6 จ�ำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่คณะฯ แต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น Visiting Scholar และ Adjunct Staff

2564

ภาพที่ 4 จ�ำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ซึ่งเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยน
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หมายเหตุ: ผลการดำ�เนินงานลดลงเป็นผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

		 3.4 งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ไ ด้ จั ด กิ จ กรรม Virtual
Exchange Activity ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Mobility)
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมีสถาบัน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “Learning Experience
During Covid-19 Outbreak” ได้แก่ Juntendo University,
Shinshu University School of Medicine, Kansai Medical
University, Tohoku University, National Taiwan
University, National Cheng Kung University (NCKU) และ
Chang-Gung University และมีการต่อยอดไปสู่กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในแบบ Virtual Academic
Mobility ต่อไปด้วย

2564
Resident/Fellow

ภาพที่ 5 จ�ำนวนนักศึกษาของคณะฯ ที่เดินทางไปศึกษา
หรือท�ำวิจัยที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
หมายเหตุ: ผลการดำ�เนินงานลดลงเป็นผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

ภาพที่ 7 กิจกรรม Virtual Academic Mobility with
Kansai Medical University วันที่ 11 มิถุนายน 2564

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ครั้ง

4.การจั ด ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ
โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดประชุม
และนิ ท รรศการทางการแพทย์นานาชาติ
(International Medical Conference
Promoting Center: IMCPC)

5

5

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ดำ�เนิน
การปรับรูปแบบการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์
ทั้ ง สิ้ น 5 งาน โดยมี ค วามแตกต่ า งกั น ด้ า น
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการดำ�เนินงาน
ซึ่ ง เป็ น ไปตามเป้ า ประสงค์ ข องคณะกรรมการ
จัดงานประชุมทั้งสิ้น

0
2562

2563

2564

ภาพที่ 8 จ�ำนวนครั้งของการจัดประชุม ปี 2562- 2564
หมายเหตุ: ผลการดำ�เนินงานลดลงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19

ภาพที่ 9 The 5th Joint Conference RamathibodiOsaka University 2020

5. ช่วยประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะฯ

ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
5.1 ประสานงานร่ ว มทำ � ให้ เ กิ ด หลั ก สู ต ร Joint
Undergraduate Educational Program in Nursing
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กับ Kunming Medical University ประเทศจีน โดยได้มีพิธี
เปิดหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์รว่ มกัน เมือ่ วันที่ 23 กันยายน
2564
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ภาพที่ 10 Ramathibodi Conference of
Emergency Medicine (RACEM 2021):
in the distancing society, let stay connected

5.2 ประสานงานร่วมทำ�ให้เกิดหลักสูตร Doubledegree ระหว่ า ง National Sun Yat-Sen University
(NSYSU) และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5.3 ประสานงานร่วมทำ�ให้เกิดหลักสูตร โครงการ
วิจัย “Function of disease-causing gene, SYT4, in
zebrafish brain” ร่วมกับ National Taiwan University
(NTU)

5.4 ประสานงานร่วมโครงการวิจัย “Changes of
expression profiles of brains and gills under temperature
stress in zebrafish” ร่วมกับ National Taiwan University
(NTU)
5.5 ประสานงานร่วมโครงการวิจัย “Function of
STING gene in bladder cancer” ร่วมกับ National Sun
Yat-Sen University (NSYSU)
5.6 ประสานงานร่วมโครงการวิจัย “Function of
ITPR3 in head and neck squamous carcinoma” ร่วมกับ
National Sun Yat-Sen University (NSYSU)
5.7 โครงการวิจัย “Using exosomal miRNAs as
biomarker in early detection of ovarian cancer in Thai
patient” ร่วมกับ National Chengchi University (NCCU)

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. การประสานงานและผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความ
ร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในรูปแบบ Project-based
2. การประสานงานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการ
สร้างเครือข่ายและผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยกับสถาบัน
ต่างประเทศ
3. การผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อ
ต่อยอดและให้มีผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น (Joint degree/
Double degree)
4. การเตรี ย มแผนการดำ � เนิ น งานให้ ร องรั บ กั บ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น รวมถึ ง เตรี ย มแผนงานในการเปิ ด
ประเทศหลังช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ดำ�เนินงาน

ภาพที่ 11 พิธีเปิดหลักสูตร Joint Undergraduate Educational Program in Nursing
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 23 กันยายน 2564

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ด้านสื่อสารองค์กร
งานสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ มีพันธกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายและกิจกรรม
ต่าง ๆ แก่บคุ ลากรและประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับ สนับสนุน และเกิดความร่วมมือ ทัง้ ยังเป็นช่องทาง
เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ทันโรค สามารถดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิดได้
เป็นอย่างดี โดยการร่วมสานภารกิจกับแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ ผ่านการผลิตสื่อต่าง ๆ โดยมี
วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก” และมีการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ผลการด�ำเนินงาน
1. ด้านเว็บไซต์
1.1 เว็บไซต์ทอี่ ยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการพืน้ ทีข่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) งานสื่อสารองค์กรมีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2564 มี Intranet 93 เว็บไซต์ และ
Internet 193 เว็บไซต์
1.2 สถิตกิ ารเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ของคณะฯ มีอตั รา
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 36

50,000,000
40,655,509

40,000,000
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20,000,000
10,000,000
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3. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายนอก
2562

2563

2564

ภาพที่ 1 สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
2.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสือ่ สารภายใน
ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารรามาธิ บ ดี (1:20) มี ส มาชิ ก จาก
หน่วยงานภายในคณะฯ จ�ำนวน 297 คน

76

2.2 โครงการคณะกรรมการสื่อสารประจ�ำคณะฯ
(1:100) โดยมีตัวแทนอาจารย์จากทุกภาควิชาร่วมเป็น
สมาชิกโครงการ จ�ำนวน 20 ท่าน
2.3 หน่วยโทรศัพท์กลาง (Call Center) ให้บริการ
ข้อมูลทางโทรศัพท์ภายในและภายนอกคณะฯ ข้อมูลการ
รักษา ตรวจสอบนัดหมาย บริการข้อมูลที่จอดรถ เส้นทาง
การเดินทางมาโรงพยาบาล อัตราค่าบริการ ประกาศเสียง
ตามสาย โทรตามแพทย์ บุคลากรและญาติ เปิดสปอตของ
คณะฯ และสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น จ�ำนวนการ
ให้บริการทั้งสิ้น 531,713 ครั้ง แบ่งเป็นภายใน 80,870 ครั้ง
ภายนอก 450,843 ครั้ง
2.4 หน่วยประชาสัมพันธ์ (Information) ให้บริการ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล โดย
มีจุดให้บริการ 3 จุด ได้แก่ อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 1
และชั้น 2 และอาคาร 4 ชั้น 1

คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
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3.1 สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ด�ำเนินโครงการ
สู่ปีที่ 15 ในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวนโยบายเป็น
สถานีโทรทัศน์ที่พร้อม “ขับเคลื่อนสังคมไทย ให้สุขภาพดี”
โดยผลิตรายการต่าง ๆ ดังนี้
			 รายการลัดคิวหมอรามาฯ ออกอากาศสด
น�ำประเด็นทีน่ า่ สนใจทางสุขภาพทีก่ �ำลังเป็นกระแส มาพูดคุย
มีการตอบค�ำถามสดผ่าน Facebook Live และสามารถ
โทรศัพท์เข้ามาฝากค�ำถามด้านสุขภาพได้

			 รายการรามาวาไรตี้ น�ำเสนอสาระสุขภาพ
ด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วง Health Aware
ช่วง Healthy Skills และช่วง Rama Story โดยได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรของคณะฯ ผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้
			 รายการ RAMA GET READY เช็กให้ชัวร์
เตรียมตัวก่อนมา น�ำเสนอการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้เข้าใจถึงการท�ำงานและ
วิธีปฏิบัติตัวก่อนและหลังเมื่อมาใช้บริการ รายการจ�ำนวน
20 ตอน

จ�ำนวนผู้เข้าถึงเนื้อหารายการต่าง ๆ ดังนี้
1. YouTube Channel: RAMA CHANNEL TV
มี ผู ้ ติ ด ตามจ�ำนวน 533,379 คน เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2563
จ�ำนวน 152,857 คน มีจ�ำนวนการรับชมวิดีโอต่าง ๆ จ�ำนวน
127,233,087 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�ำนวน 30,489,511
ครั้ง
2. Facebook: รามาแชนแนล RAMA CHANNEL
มีจ�ำนวนผู้กดถูกใจ (Like) จ�ำนวน 400,494 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2563 จ�ำนวน 107,774 คน มีจ�ำนวนผู้ติดตาม (Follower)
435,520 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�ำนวน 114,695 คน
3. Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/
ramachannel/ มีจ�ำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 12,578,313
ครั้ง

ภาพที่ 2 ส�ำรวจเหตุผลที่ท�ำให้ติดตามรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล

3.2 นิตยสาร @Rama นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี
ราย 3 เดือน จัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำเสนอข้อมูลสาระดีทางด้าน
สุขภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มประชาชนและบุคลากรให้ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างมีสาระ ผ่านรูปแบบ e-Magazine
เว็บไซต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/ โดย
ในปีงบประมาณ 2564 มีสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ @Rama
จ�ำนวน 1,148,009 pageviews และผลิตรูปเล่มเพื่อแจกฟรี
จ�ำนวน 3,000 เล่มต่อฉบับ

ภาพที่ 3 หนังสือนิตยสาร @RAMA
รายงานประจ� ำ ปี 2564
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3.3 LINE OFFICIAL RAMATHIBODI
จ�ำนวนเพื่อน 5,138,369 คน

ผลงานเด่น
1. สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ได้รับรางวัลมิตรภาพ
บ�ำบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจ�ำปี
2563 จากรายการ RAMA SQUARE
2. สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลได้รับโล่ YouTube
Silver Play Button AWARD จากการมี ผู ้ ติ ด ตามกว่ า
490,000 subscribes

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

ภาพที่ 4 Line Official Ramathibodi
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สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ของงานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ยังคงมุ่งมั่นผลิตรายการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน โดยมีรายการหลัก ได้แก่ รายการลัดคิวหมอ
ซึ่งเป็นรายการถ่ายทอดสด มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการ
ตอบค�ำถามสดจากผู้รับชมจากทางบ้านและรายการรามา
วาไรตี้ ที่ยังคงให้ความรู้ด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพ
โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ อยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารผลิ ต รายการสุ ข ภาพเพิ่ ม เติ ม อย่ า ง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ ในรูปแบบมินซิ รี สี ์ Documentary และคลิปวิดโี อสัน้
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่หลากหลาย
รูปแบบได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าใจ น�ำไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี ให้สมกับการด�ำเนินงาน
ของสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลที่มุ่งเน้น “การขับเคลื่อน
สังคมไทยให้สุขภาพดี”

บทที่ 2
โครงการระดับคณะ

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สถาบั น การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ มุ ่ ง ด�ำเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งสุ ด ความสามารถ แม้ ว ่ า
ในปีงบประมาณ 2564 ต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) แต่ดว้ ยการเป็นองค์กรด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างครบวงจรในระดับประเทศ ท�ำให้ผบู้ ริหาร
เร่งวางแผนงาน แผนบุคลากร เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และมุ่งเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ในการท�ำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายใต้ความรู้ความสามารถของบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย ความสามัคคี
และความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ท�ำให้ผลลัพธ์ของการท�ำงานนั้นเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อ
นโยบายแห่งรัฐและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านการศึกษาและการวิจยั เนือ่ งจากอาคารและ

สถานที่ที่ใช้ประกอบการด�ำเนินการด้านเรียนการสอน และ
การด�ำเนินงานด้านงานวิจยั ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
ได้ แ ก่ อาคารศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ละวิ จั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาคารเรียน 2
จึงท�ำให้สามารถเปิดรับนักศึกษาที่มาท�ำการเรียนการสอน
ที่ ส ถาบั น การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ ม ากขึ้ น โดย
ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ได้มีนักศึกษาที่มาท�ำการ
เรียนการสอน ดังนี้
1.1 จ�ำนวนนั ก ศึ ก ษาที่ ม าท�ำการเรี ย นการสอน
ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ชั้นปี

นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2562
2563
2564

1

-

-

-

2

-

-

203

3

199

212

212

4

34

644

201

5

9

46

6

6

-

27

-

รวม

242

929

622
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นอกจากนีใ้ นปีทผี่ า่ นมาโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ยังได้
สร้างผลงานที่มีผลกระทบสูงต่อวงการแพทย์และสังคมไทย
ผ่านความรู้และความสามารถของบุคลากรรามาธิบดีฯ โดย
รศ. ดร. ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
แบบบรรยาย สาขา Current Research and Innovation on
Diseases ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครัง้ ที่ 29 ปี 2564 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงาน
“บาราคอลเหนีย่ วน�ำให้เกิดการหยุดของวัฏจักรเซลล์ทรี่ ะยะ
G2/M โดยการเพิม่ ระดับของ p27 และลดระดับของ cyclin D
และ CDK4” การบรรยายในเรื่ อ ง สารบาราคอลเป็ น
สารส�ำคัญทีพ่ บในใบขีเ้ หล็ก การศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่าสารนี้
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งสมอง ซึ่งเป็น
มะเร็งทีร่ า้ ยแรงและมียารักษาทีจ่ �ำกัด และอาจน�ำไปพัฒนา
เป็นยารักษามะเร็งสมองได้

ภาพที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศแบบบรรยาย
สาขา Current Research and Innovation on Diseases

2. ด้ า นการรั ก ษาพยาบาล ด�ำเนิ น การโดย

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ดังนี้
2.1		 ในปี 2564 โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี จั ก รี
นฤบดินทร์ ยังต้องด�ำเนินการรักษาผูป้ ว่ ยไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ จึงท�ำให้ปริมาณผูป้ ว่ ย
มีจ�ำนวนมากขึ้นอย่างชัดเจน
200,000
ราย

150,000

178,346

148,782
126,209

100,000
50,000
0

7,715

6,360

2562

2563
OPD

19,812

2564

OPD Premium

ภาพที่ 2 จ�ำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2562 - 2564

2.2 รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยใน โดย
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ดังนี้
8,000

6,399

ราย

6,000
4,000

2,904

3,852

2,000
0

2562

2563

3. ด้านคุณภาพ
คณะกรรมการคุณภาพของโรงพยาบาลได้จัดท�ำ
แผนพัฒนาคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาล
ด�ำรงไว้ซงึ่ มาตรฐานคุณภาพ ตลอดจนท�ำให้เกิดความยัง่ ยืน
ขึ้นในองค์กรและเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง HA
Accreditation ภายในไตรมาสทีส่ ี่ ปี 2564 เพือ่ ให้การด�ำเนิน
งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทางทีมได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การเรียนรูข้ องบุคลากรในองค์กรจากเดิมระบบห้องเรียน เป็น
ระบบ e-Learning ซึ่งระบบดังกล่าวได้เริ่มน�ำร่องในหัวข้อ
Quality Training ประจ�ำปี ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 มกราคม 2564 พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึงร้อยละ
91.04 และระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยรวมของ
บุคลากรต่อรูปแบบการอบรมออนไลน์อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ถึงร้อยละ 86.14
ด้านประเมินความพึงพอใจของผูร้ บั บริการภายนอก
(External CSI) ตั้งเป้าหมายไว้มากกว่าร้อยละ 90 พบว่า
ความพอใจของผู้รับบริการ OPD อยู่ที่ร้อยละ 92.65 IPD
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 95.23 นอกจากนีไ้ ด้มกี ารปรับปรุงแบบสอบถาม
โดยเพิ่มหัวข้อในด้านได้รับบริการด้านความปลอดภัยกับ
ตัวผู้ป่วยหรือไม่ (International Patient Safety Goal 1-6)
ในส่วนของโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(CQI Project) ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 3 ของโรงพยาบาล มีโครงการ
เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 80 โครงการ มีบุคลากรให้ความสนใจ
และส่งผลงานเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี

2564

IPD

ภาพที่ 3 จ�ำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562 - 2564
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ด้ า นผล Patient Safety Culture ปี 2564
ด�ำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม มีผเู้ ข้าร่วมตอบ
แบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 73.20 ของบุคลากรทัง้ หมด โดย
พบว่าสิ่งที่โรงพยาบาลท�ำได้ดี 3 อันดับแรก คือ การท�ำงาน
เป็นทีมภายในหน่วยงานของโรงพยาบาล การสนับสนุนด้าน
การจัดการโรงพยาบาลส�ำหรับความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและ
องค์กรแห่งการเรียนรู้/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามล�ำดับ
การเตรี ย มความพร้ อ มในการขอรั บ รอง HA
Accreditation โรงพยาบาลได้จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมดังนี้

		 1. Mock Survey โดยทีมสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
		 2. โครงการประเมินคุณภาพภายในประจ�ำปี 2564
โดยทีมภายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564
		 3. Internal Survey โดยทีมโรงพยาบาลรามาธิบดีพญาไท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
		 4. ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล ซึ่ ง เป็ น แบบ virtual survey ครั้ ง แรกของ
โรงพยาบาลเมือ่ วันที่16 และ18 ตุลาคม 2564 และโรงพยาบาล
ได้รับการตรวจเยี่ยม HA Accreditation ครั้งแรกอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2564

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อ�ำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ด�ำเนินการบริหารทิศทางขององค์กร
อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งการด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ผู้บริหารมุ่งหวัง
เป็นอย่างมากว่าสิ่งที่ได้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมไปในปีงบประมาณ 2564 นั้น จะสร้างประโยชน์ให้กับคณะฯ
ได้อย่างเต็มความสามารถ ทัง้ การก่อสร้างอาคารและสถานทีใ่ ห้พร้อมรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษา หรือระบบความ
ปลอดภัยในการใช้ชวี ติ ภายในสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ ให้มสี วัสดิภาพทีด่ พี ร้อมส�ำหรับการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลง
ตามเป้าหมายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
1. ศูนย์พิษวิทยา

ศูนย์พิษวิทยา ให้บริการทางพิษวิทยาคลินิก โดยให้คำ�ปรึกษาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ในการ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั พิษจากยาและสารเคมี พืชพิษและสัตว์พษิ ด้วยระบบ Call Center ผ่านสายด่วน “1367” ทัว่ ประเทศ
ตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ประสานกับโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่จำ�เป็น
อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการให้ยาต้านพิษ มีระบบการบันทึกข้อมูล อาการพิษ การรักษาที่ได้รับและ
ผลลัพธ์ทางคลินิกอย่างเป็นแบบแผน สามารถนำ�ไปศึกษาวิจัย พัฒนาการดูแลรักษาและหามาตรการป้องกันการเกิดพิษได้
นอกจากนีย้ งั เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เพือ่ สร้างสรรค์องค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับพิษวิทยาและชีน้ �ำ สังคม
ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ผลการดำ�เนินงาน
1. งานด้านการบริการสุขภาพ

จำ�นวนผู้รับบริการ

1.1 ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น การรั บ รองเฉพาะโรค
(Disease Specific Certification: DSC) “การดูแลผู้ป่วย
ที่ ไ ด้ รั บ พิ ษ ” จากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) (สรพ.)
40,000
30,000
20,000
10,000
0

27,089

28,883

30,079

2562

2563

2564

ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้ขอรับบริการจากศูนย์พิษวิทยา
จากทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 - 2564

2. ร่ วมงานกั บ สำ�นั กงานหลั กประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ ดังนี้
2.1 โครงการชี้แจงแนวทางการจัดการและการเบิก
จ่ายยาต้านพิษในสิทธิประโยชน์ของสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและโครงการประเมินผลการใช้บริการยา
ต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู การดำ�เนินงานประกอบด้วย 2
โครงการย่อย ดังนี้
			 โครงการชี้แจงแนวทางการจัดการและการ
เบิ ก จ่ า ยยาต้ า นพิ ษ ในสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องสำ� นั ก งานหลั ก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ : การชี้แจงผ่านการประชุมทางไกล
ด้านพิษวิทยาคลินกิ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (Teleconference/
Video conference) สำ�หรับแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์จากโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ยังไม่เคยเข้ารับการ
อบรมมาก่อน จัดอบรม 6 รุ่น มีผู้ลงทะเบียนรวม 1,750 คน

1.2 รับการขึน้ ทะเบียนจากสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) ให้เป็นหน่วยปฏิบตั กิ ารประเภทอำ�นวยการ
ระดับทีป่ รึกษา เพือ่ ดำ�เนินงานจัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การปฏิ บั ติ ก ารอำ � นวยการเฉพาะทางด้ า นพิ ษ วิ ท ยาและ
พัฒนาแนวทางการให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตที่เกิดภาวะพิษ
ภาพที่ 2 การอบรมออนไลน์เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษ
ด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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			 โครงการประเมินผลการใช้ยาต้านพิษและ
เซรุ่มต้านพิษงู ปี 2563 ทำ�ให้มีข้อมูลภาวะพิษและงูพิษ
ที่พบบ่อย ระบาดวิทยา การเข้าถึงยาต้านพิษและเซรุ่ม
ต้านพิษงูของผูป้ ว่ ยทีส่ ามารถนำ�ไปพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริการจัดการยาต่อไป

3. งานด้านนวัตกรรม
สร้างนวัตกรรมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยา
ศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบบู ร ณาการ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และโรงพยาบาลระยอง กระทรวง
สาธารณสุ ข จำ � นวน 1 ผลงาน คื อ Mahidol Rayong
Chemical Exposure Support System

4. งานด้านวิจัย
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำ�นวน 6 เรื่อง

ผลงานเด่น
ศูนย์พษิ วิทยามีความโดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์ทงั้ ในระดับ
ชาติและนานาชาติ ทัง้ ยังเป็นงานทีต่ รงกับความต้องการของ
องค์การอนามัยโลก เมื่อได้ริเริ่มเป้าหมาย “The WHO’s
Triple Billion Target” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (Universal coverage) ได้รับการปกป้อง
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ภาพที่ 3 Mahidol Rayong Chemical Exposure
Support System

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. ร่วมทำ�งานบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม
2. จัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในการผลักดันระบบการบริหารจัดการยาต้านพิษ
ในโครงการ Initiation for Coordinated Antidotes Procurement
in the South-East Asia region (iCAPS) เพือ่ ให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางยาต้านพิษของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ร่ ว มทำ � งานกั บ องค์ ก ารอนามั ย โลก เพื่ อ สานต่ อ
พัฒนางานด้านพิษวิทยาคลินกิ ในฐานะ WHO Collaboration
Center

ภาพที่ 4 ภาพของศูนย์พิษวิทยา จากการเป็นหนึ่งในหน่วยงาน
ในโครงการ “The WHO’s Triple Billion Target” ขององค์การอนามัยโลก
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2. ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารฯ

ศูนย์ฯ เป็น Center of Excellence ทางด้าน Therapeutic Endoscopy ทั้งด้านการบริการ การวิจัย และการเรียน
การสอนทั้งในระดับประเทศและเอเชียอาคเนย์ โดยมุ่งเน้นให้บริการและพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการส่องกล้อง
ตรวจระบบทางเดินอาหาร เป็นสถานฝึกอบรมแพทย์ระดับหลังปริญญาและบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านส่องกล้องและตรวจพิเศษ
ระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง และเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยด้านการส่องกล้องระบบ
ทางเดินอาหารและการตรวจทางห้องปฏิบัติด้านการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร

ผลการดำ�เนินงาน
1. ให้การดูแลผู้ป่วยที่สำ�คัญ ได้แก่ ผู้ป่วยส่องกล้อง
ในระบบทางเดินอาหาร ผูป้ ว่ ยทีต่ รวจ Capsule Endoscope
ผู้ป่วยที่ตรวจ Urea Breath Test รวมถึงผู้ป่วยที่ตรวจระบบ
ประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว โดยมีจำ�นวน
หัตถการส่องกล้อง 5 อันดับแรก ดังนี้ EGD 3,829 ราย
COLONOSCOPY 3,714 ราย SIGMOIDCOPY 316 ราย
ERCP 295 ราย และ EUS, FNA 206 ราย และมีสถิติ
การให้บริการด้านการส่องกล้องและการตรวจวินิจฉัยโรค
ระบบทางเดินอาหารปีงบประมาณ 2562 - 2564 ดังนี้

จำ�นวน (ราย)

15,000

14,160

2.2 The aerosol box เพือ่ ลดละอองฝอยทีอ่ าจทำ�ให้
ผูส้ อ่ งกล้องและผูช้ ว่ ยส่องกล้องมีโอกาสติดเชือ้ ไวรัส aerosol
generation procedure (AGP) ในระหว่างการทำ�หัตถการ

12,649
8,481

10,000
5,000
0

ภาพที่ 2 The varix trainer set

64

980

2562

รวมหัตถการส่องกล้อง

55

1,303
43

592

2563

2564

Motility study

หัตถการอื่น ๆ

ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้รับบริการจากศูนย์ส่องกล้อง
ระบบทางเดินอาหาร ปีงบประมาณ 2562 - 2564

2. ศูนย์ส่องกล้องมีการจัดทำ�นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน และการบริการ ดังนี้
2.1 The varix trainer set เป็นโมเดลใช้ฝึกทักษะ
ที่จำ�เป็นในหัตถการเพื่อการรักษาด้วยกล้องส่องตรวจ เช่น
Esophageal band ligation, Glue injection ของกลุม่ แพทย์
ประจำ�บ้านและแพทย์เฉพาะทางต่อยอด

ภาพที่ 3 The aerosol box

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. การนำ�โปรแกรมสำ�เร็จรูปมาพัฒนากระบวนการ
ให้บริการผู้ป่วยแบบครบวงจรประกอบด้วย
1.1 ระบบการบั น ทึ ก รายงานหั ต ถการรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
1.2 ระบบการบันทึกการพยาบาลส่องกล้องระบบ
ทางเดินอาหารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำ�หรับผูป้ ว่ ยส่องกล้อง
และญาติ
2. เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานและสถาบัน
ที่สนใจ
รายงานประจ� ำ ปี 2564
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3. ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

ผลการดำ�เนินงานด้านบริการ

ให้บริการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่
ต้องรับการปลูกถ่ายอวัยวะแบบบูรณาการ โดย
มุง่ เน้นคุณภาพและความปลอดภัย โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ เป็นพันธกิจที่สอดคล้องกับคณะฯ ด้าน
การให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษา
พยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ ควบคู่
ไปกับการศึกษาและการวิจัย มีการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2562

2563

2564

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต

56

44

21

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตาย

99

107

67

การผ่าตัด Dual Kidney transplant

2

2

2

การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิต

13

17

9

การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคสมองตาย

9
8
3
(Ped=3, (Ped=3, (Ped=1,
Adult=6) Adult=5) Adult=2)

การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจจากผูบ้ ริจาคสมองตาย

4

2

4

ทีมที่ไปผ่าตัดนำ�อวัยวะออก

28

25

14

Pediatric Liver transplantation survival rate 2001 - 2020
KPI

ค่าเป้าหมาย

Graft survival

สถาบันเทียบเคียง
SRTR/OPTN

2017 2018 2019

สมาคมปลูกถ่าย RAMA RAMA RAMA
อวัยวะ

2020
*dead censor
RAMA

Graft survival 1 year

>90%

88

88.5

98

92.5

87.46

88.23

Graft survival 5 year

>80%

77.3

-

95.1

91.5

84.73

83.80

สมาคมปลูกถ่าย RAMA RAMA RAMA
อวัยวะ

RAMA

Patient survival

SRTR/OPTN

Patient survival 1 year

>90%

92.3

89.1

90

88.5

89.10

89.74

Patient survival 5 year

>85%

83.9

-

86.4

85.4

86.32

85.23

Adult Liver transplantation survival rate 2007 - 2020
KPI

ค่าเป้าหมาย

Graft survival

สถาบันเทียบเคียง
SRTR/OPTN

2017 2018 2019

สมาคมปลูกถ่าย RAMA RAMA RAMA
อวัยวะ

2020
*dead censor
RAMA

Graft survival 1 year

>90%

89.1

84.6

92.7

93.3

90.64

89.82

Graft survival 5 year

>75%

71.9

-

75.7

76.7

76.07

76.46

สมาคมปลูกถ่าย RAMA RAMA RAMA
อวัยวะ

RAMA

Patient survival

SRTR/OPTN

Patient survival 1 year

>90%

91.2

84.6

92.7

93.3

Patient survival 5 year

>75%

75.1

-

75.7

76.7
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Kidney transplantation survival rate 2007 - 2020

ภาพที่ 1 รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี 2564

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดด้านบริการสุขภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การปลูกถ่ายไต 150 ราย
การปลูกถ่ายตับผู้ใหญ่ 15 ราย เด็ก 24 ราย
การปลูกถ่ายหัวใจ 5 ราย
การปลูกถ่ายปอด 1 ราย
ผู้บริจาคอวัยวะสมองตายในโรงพยาบาล 5 ราย
สัญญาหรือบันทึกความเข้าใจกับองค์กรภายนอก
1 ฉบับ
7. ระบบงานได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล
2 ระบบ
8. อั ต ราการรอดชี พ ของอวั ย วะหลั ง การปลู ก ถ่ า ย
1 ปี และ 5 ปี

9. อุบัติการณ์การร้องเรียนด้านจริยธรรมหรือละเมิด
ผูป้ ว่ ย 0 ครั้ง
10. ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกมากกว่า
ร้อยละ 80 และผู้ป่วยในมากกว่าร้อยละ 95

ตัวชี้วัดด้านวิจัย
11. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 7 ฉบับ
12. นำ�เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม 5 ครั้ง

ตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ
13. การให้ ค วามรู้ ด้ า นการบริ จ าคอวั ย วะ หรื อ การ
ปลูกถ่ายอวัยวะภาคประชาชน 1 ครั้งต่อปี
14. เป็นแหล่งดูงาน 5 ครั้งต่อปี
15. ทีมงานได้รับเชิญเป็นวิทยากร 10 ครั้งต่อปี

รายงานประจ� ำ ปี 2564

87

4. ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิด

ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิด มีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการเพิ่ม
การแพร่ระบาดโควิด 19 เพือ่ ความปลอดภัยสูงสุดของผูร้ บั และผูใ้ ห้บริการ โดยเพิม่ ช่องทางอำ�นวยความสะดวกในการเข้าถึง
บริการระบบนัดและติดตามผลการรักษาของแพทย์ การให้บริการการตรวจโควิดก่อนเข้ารับบริการทุกราย การฉีดวัคซีน
ให้ผู้ป่วยและบุคลากร

ผลการดำ�เนินงาน
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ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นก�ำเนิด
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ภาพที่ 2 ประเภทและจ�ำนวนครั้งการเก็บเซลล์
ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
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ภาพที่ 5 ผลงานคุณภาพของศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
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ภาพที่ 4 อัตราการเกิด CLABSI
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ภาพที่ 3 อัตราการเกิด GVHD รุนแรงระดับ 3 - 4
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ภาพที่ 6 จ�ำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ต่างประเทศ

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
การบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ DSC/AHA ประกอบการรองรับการตรวจเยีย่ ม
ภายใน Internal survey ในเดื อ นมกราคม 2565
และประกอบแผนงานการขอยื่นต่ออายุการรับรองรายโรค
Re- Accreditation DSC ของศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิด
ในเดือนมีนาคม 2565

5. ศูนย์มะเร็ง

ศูนย์มะเร็ง มีพันธกิจเพื่อตอบสนองตาม PA มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความเป็นเลิศด้านบริการ การเรียนการสอน และ
การวิจัยด้านโรคมะเร็ง มีจุดเด่นเป็นศูนย์กลางการทำ�งานแบบสหสาขาวิชา ทำ�งานร่วมกันในทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงาน
อย่างองค์รวม (multi-disciplinary team) จำ�นวนผูป้ ว่ ยใหม่โรคมะเร็งยังคงเพิม่ ขึน้ จึงปรับแนวทางการดำ�เนินการให้ตอ่ เนือ่ ง
แม้เกิดวิกฤตโรคโควิด 19 รวมถึงพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานใหม่เพื่อไม่ให้กระทบถึงแนวทางการทำ�งานหลัก

ผลการดำ�เนินงาน
1. หน่วยตรวจโรคมะเร็งแบบสหสาขา (Multidisciplinary team clinic: MDT clinic) ปัจจุบันศูนย์มะเร็ง

มีการตรวจทั้งสิ้น 5 กลุ่มผู้ป่วย คือ CA stomach, CA colon, Hepatocellular carcinoma, CA Esophagus และ CA Lung
กำ�ลังขยายไปสู่มะเร็งชนิดอื่น ๆ ในปีต่อไป
2. โครงการบริหารยาเคมีบำ�บัดที่บ้าน (Ramathibodi Home Chemotherapy Model) มีการขยายต่อยอดการ
บริหารยาเคมีบ�ำ บัดทีบ่ า้ นสูโ่ รงพยาบาลทัว่ ประเทศ และในผูป้ ว่ ยทุกสิทธิการรักษา โดยมีสว่ นร่วมหลักในการกำ�หนดนโยบาย
อัตราค่าบริการเบิกจ่ายผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพในรูปแบบของ One Day Surgery ทั้งนี้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ได้มีการ
บริหารยาแบบเคมีบำ�บัดทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
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ภาพที่ 1 New cancer cases in Ramathibodi Hospital
จ�ำนวนผู้ป่วยใหม่โรคมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยระหว่างปี 2553 - 2563
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3. โครงการธนาคารชีวภาพด้านโรคมะเร็งแบบครบวงจร (Ramathibodi tumor biobank) ในปี 2564 มีการ

ขยายความร่วมมือในการทำ�วิจัยแบบสหสถาบัน โดยการทำ� MOU ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา

ภาพที่ 2 การท�ำ MOU ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา

ภาพที่ 3 Ramathibodi Cancer
Registry report 2018-2020

4. โครงการทะเบียนโรคมะเร็ง (Ramathibodi
Cancer Registry) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการวินิจฉัย การดูแล
รักษา และติดตามผูป้ ว่ ยมะเร็งทุกราย จัดทำ�หนังสือรายงาน
ประจำ�ปี 2018 - 2020 จำ�นวน 3 เล่ม และรายงานอัตรา
การรอดชีพที่ 5 ปี กลุ่มโรคที่พบบ่อย 15 กลุ่ม

5. โครงการการประสานงานให้คำ�ปรึกษาผู้ป่วย
ทางไลน์ (Ramathibodi Cancer Center: Line Official
Account) เป็นช่องทางการติดตามอาการ นัดหมาย ปรึกษา
ประสานงานผูป้ ว่ ยและญาติ มีแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
เป็นผู้ตอบคำ�ถาม จำ�นวน 20 คน ผลการดำ�เนินการต่อยอด
ได้นำ�เสนอการประชุมนานาชาติ จำ�นวน 2 เรื่อง คือ 1) The

90
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implementation of pain assessment and management
for cancer patients in outpatient clinic และ 2) Integrating
Social Media in Oncology Outpatient Service During
the COVID-19 Pandemic.

6. พัฒนาการใช้แอปพลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์
และคอมพิ ว เตอร์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้

พัฒนาสามารถใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์และ
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ป่วยสามารถบันทึกข้อมูลอาการของ
ตนเองอย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาของผู้ป่วย แพทย์สามารถตรวจอาการผู้ป่วยผ่าน
แอปพลิเคชันได้

7. โครงการ “Cancer Anywhere” ผู้ป่วยมะเร็ง
รักษาได้ทุกที่ ศูนย์มะเร็งเป็นผู้ดำ�เนินงานหลักในโครงการ

Cancer Anywhere โดยการประสานงานอย่างเป็นระบบ
ระหว่ า งพยาบาลประสานงานผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง สิ ท ธิ ป ระกั น
สุขภาพ คนไข้ โรงพยาบาลต้นสังกัด สหสาขาวิชาชีพภาควิชา
ต่าง ๆ และนักวิชาการเวชสถิติทะเบียนโรคมะเร็งได้บันทึก
ข้อมูลในโปรแกรม Thai Cancer Base รับ-ส่งต่อผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ทำ�ให้ได้รับความพึงพอใจจากผู้ป่วย

8. การประชุ ม แบบสหสาขาด้ า นโรคมะเร็ ง
(Multidisciplinary Tumor Conference) เพื่อบริหาร

จัดการดูแลผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง ให้ได้รบั การตรวจจากแพทย์
สหสาขาอย่างเป็นระบบในทุกกลุ่มโรคมะเร็ง และเป็นการ
เรี ย นการสอนแก่ แ พทย์ ป ระจำ � บ้ า น แพทย์ ป ระจำ � บ้ า น
ต่อยอดไปในคราวเดียวกัน ปัจจุบันมี tumor conference
ทั้งสิ้น 17 conferences

9. การให้ ค วามรู้ ป ระชาชนด้ า นโรคมะเร็ ง
เนื่ อ งจากสถานการณ์โ ควิด 19 จึงได้ดำ�เนินการจัด

สัปดาห์วนั มะเร็งโลก “COVID-19 กับผูป้ ว่ ยมะเร็ง” ในรูปแบบ
ของโปสเตอร์ จัดทำ� infographic และออกรายการทีวี
10. ต้อนรับการเข้าดูงาน จำ�นวน 2 สถาบัน ได้แก่
1) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2) โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์

11. การประชุมวิชาการด้านโรคมะเร็งแบบสห
สาขา Prostate Cancer Master Class ในวันที่ 8 มกราคม
2564 ในรูปแบบของออนไลน์ มีคนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
90 คน

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. อยู่ระหว่างการดำ�เนินการขั้นตอนเพื่อการขอรับรอง
รายโรค: โรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
2. จั ด เก็ บ เลื อ ดผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง เข้ า โครงการจี โ นมิ ก ส์
ประเทศไทย (Genomic Thailand) ภายในระยะเวลา 5 ปี
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง
3. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
4. จั ด ทำ � โปรแกรมจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยในโครงการ
ธนาคารชีวภาพด้านโรคมะเร็งแบบครบวงจรแบบสหสถาบัน
5. จัดทำ�โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง
ต่อยอด (Ramathibodi Cancer Registry) ให้ครบถ้วน
สามารถรายงานอัตราการรอดชีพแบบ real time
6. อยู่ระหว่างการดำ�เนินการเตรียมการเพื่อขอ ISO
ของธนาคารชีวภาพด้านโรคมะเร็งแบบครบวงจร และระบบ
ทะเบียนโรคมะเร็ง
7. ให้ความรู้ประชาชนด้านโรคมะเร็ง เช่น จัดสัมมนา
การทำ� infographic การให้สัมภาษณ์ และอื่น ๆ
8. เตรียมการเพือ่ ทำ� MOU ธนาคารชีวภาพด้านโรคมะเร็ง
แบบครบวงจร ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
9. ดำ�เนินความร่วมมือกับสถาบันทีร่ ว่ มทำ�ความร่วมมือ
(MOU) กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยา
อย่างต่อเนื่อง

12. โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomic
Thailand) มีการประชุมสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม

การทำ� counseling และการขอ inform-consent เพื่อให้
เกิดความมัน่ ใจในการดำ�เนินงานและประสานงานกับผูป้ ว่ ย
มากขึ้น

6. ศูนย์ โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดในผู้ ใหญ่

ดูแล ตรวจรักษา และให้ค�ำ แนะนำ�แก่ผปู้ ว่ ยโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดทีเ่ ติบโตเป็นผูใ้ หญ่โดยการรักษาครอบคลุมทัง้ การ
รักษาทางยา การผ่าตัด การทำ�หัตถการหัวใจ การผ่าตัดร่วมกับการสวนหัวใจ รวมทั้งการรักษาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ที่ Transfer Technology จากต่างประเทศ
ทีมภายใต้ศนู ย์โรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดในผูใ้ หญ่ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ท�ำ หัตถการหัวใจ โดยไม่มแี พทย์พเี่ ลีย้ ง โดยเป็น Solo
Center for Melody Valve Implantation ซึ่งเป็นศูนย์แรกในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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7. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)

เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของคณะฯ และเป็นศูนย์กลางการติดต่อสำ�หรับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ประสานงานในการผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ การทำ�
สัญญาข้อตกลงต่าง ๆ การขายสิทธิ (licensing)

ผลการดำ�เนินงาน
1. จัดตัง้ Prototype Center หรือ Surgical Planning
Center จัดตั้งศูนย์เครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อผลิตต้นแบบ

และการวางแผนหัตถการทางการแพทย์ (3D printing for
application) ด้วยเครือ่ งพิมพ์สามมิตดิ ว้ ยเส้นใยหลากหลาย
ทีพ่ มิ พ์ชนิ้ งานขนาดใหญ่กว่าเครือ่ งเดิม และเครือ่ งพิมพ์เรซิน่
ที่จะสามารถพิมพ์ชิ้นงานจากวัสดุที่เป็น medical grade ได้

3. การทำ�บันทึกข้อตกลง (MOU/MOA)
3.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนา
สื่อการทดลองเสมือนจริงและแอปพลิเคชันทางการแพทย์
ระหว่ า งคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ
วิจัยและพัฒนา ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กั บ สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพที่ 1 เครื่องพิมพ์สามมิติ และเครื่องพิมพ์เรซิ่น
60
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20
0

2563

2564

จำ�นวนที่ขอรับคำ�ปรึกษา
จำ�นวนโครงการ/ชิ้นงาน รวมถึงการทดสอบการใช้งานจริง

ภาพที่ 3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพที่ 2 สถิติการเข้ารับการปรึกษาและด�ำเนินการ
สร้างชิ้นงานสามมิติในปี 2563 และ 2564

2. การประสานงานการดำ�เนินการด้านต่างๆ
2.1 ประสานงานเชื่อมโยงการดำ�เนินการพัฒนา
นวั ต กรรม นั ด ประชุ ม หารื อ ระหว่ า งแพทย์ วิ ศ วกร
นักวิทยาศาสตร์ และ/หรือบริษัทเอกชน
2.2 ประสานงานเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ ในการให้
คำ�ปรึกษาการพัฒนานวัตกรรม
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

ภาพที่ 4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
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ภาพที่ 5 สถิติจ�ำนวนบันทึกข้อตกลง (MOU/MOA)
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ผลงานตีพิมพ์

ทรัพย์สินทางปัญญา
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0

ทุน

ข.

บพ

แสดงผลงานทางวิชาการ

ภาพที่ 6 สรุปจ�ำนวนผลงาน
ที่เกิดจากการประสานงานของศูนย์

4. การประสานงานด้ า นมาตรฐานเครื่ อ งมื อ
แพทย์
4.1 โครงการ “แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีเพือ่ สร้าง
ผลิตภัณฑ์เซลล์บำ�บัดและอุปกรณ์ชีววิศวกรรมการแพทย์
แบบผสม” รับทุนจาก บพข. จำ�นวน 43 ล้านบาท เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของงานวิจัยในการผลิต ผลิตภัณฑ์เซลล์บำ�บัด
อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์ผสมเซลล์บำ�บัด และ
อุปกรณ์ทใี่ ช้วศิ วกรรมชีวภาพ ตามกฎระเบียบของสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขึ้นทะเบียนยาและ
อุปกรณ์การแพทย์ สามารถนำ�ไปใช้กับคนไข้ได้จริง
4.2 เครื่องล้างไตอัตโนมัติ มีการประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำ�ปรึกษา เช่น กองเครื่องมือแพทย์
สำ � นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ศู น ย์ ท ดสอบ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เพื่อพิจารณา
ถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3 อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ ในช่ อ งปาก
ขณะรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (ECT Mouthguard-21)
ของงานทั น ตกรรม โดยได้ ป ระสานงานกองควบคุ ม
เครื่องมือแพทย์ในการขอคำ�วินิจฉัยอุปกรณ์ดังกล่าวว่าเป็น
เครือ่ งมือแพทย์หรือไม่ เพือ่ วางแผนการผลิตสำ�หรับจำ�หน่าย
ในเชิงพาณิชย์
4.4 อุปกรณ์เจาะจุกยางขวดน�ำ้ เกลือเพือ่ ดูดสารน�ำ้
หรือยา ได้ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดประเภทของอุปกรณ์
การแพทย์ดังกล่าว และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4.5 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ เยื่ อ เที ย มจากวั ส ดุ สั ง เคราะห์
(Synthetic tissue substitute) ประสานงานกองควบคุม
เครื่องมือแพทย์ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอรับคำ�ปรึกษาด้านมาตรฐานในการพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน สามารถนำ�ข้อมูลประกอบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์

5. รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ
5.1 รางวัลเลิศรัฐ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ผลงานอุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน รศ. พญ.ปิยนุช
พูตระกูล และผลงานอุปกรณ์ช่วยเดินกำ�หนดจังหวะใน
ผู้ป่วยพาร์กินสัน อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์
5.2 ผลงาน Kidney in a box อ. ดร.กรกช เกษประเสริฐ
รางวัล Bangkok Business Challenge
5.3 ผลงานอุปกรณ์ถา่ งขยายผนังหัวใจห้องบนจาก
โลหะจำ�รูปสำ�หรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว รศ. นพ.ธีรภัทร
ยิ่งชนม์เจริญ และ อ. นพ.กฤษฎา มีมุข รางวัลนวัตกรรม
แห่งชาติ
6. นวัตกรรมเพื่อสังคม มีส่วนในการประสานงาน
เกี่ยวกับการนำ�นวัตกรรมออกสู่สังคม อันได้แก่
6.1 อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน (Endovascular
Basin) โดย รศ. พญ.ปิยนุช พูตระกูล ได้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับบริษัท เอส.ที.พี.เม็ดดิเทค จำ�กัด และมี
การนำ�อุปกรณ์เข้าสู่ระบบสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ปลายปี 2564

รายงานประจ� ำ ปี 2564

93

8. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
(Ramathibodi Palliative care Excellent Center: RPEC)
ศูนย์ฯ ประกอบด้วยทีมนำ�หลัก 3 ทีม ได้แก่ ทีมศูนย์รามาธิบดีอภิบาล (RPC) ทีมเวชศาสตร์ครอบครัว (FM) และทีม
กุมารเวชศาสตร์ (PED) ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในทุกช่วงวัยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม เน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือให้ผปู้ ว่ ยระยะท้ายมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละจากไปอย่างสมศักดิศ์ รี รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้
การดูแลแบบประคับประคองให้แก่บุคลากรทั้งภายใน ภายนอกคณะฯ เผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้มารับบริการ และประชาชน
ทัว่ ไป ภายใต้วสิ ยั ทัศน์บรู ณาการทีมสหสาขาร่วมพัฒนากระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองทีไ่ ด้มาตรฐาน เพือ่ ก้าวสู่
การเป็นต้นแบบการดูแลแบบประคับประคองในระดับประเทศ (Best practice)

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านบริการ
1.1 จำ�นวนผู้ป่วยรายใหม่ที่รับการปรึกษา ปีงบประมาณ 2562 - 2564
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1.3 จำ�นวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ส่งปรึกษาจากหน่วยงาน
(N=1,359)
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
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2. ด้านบริการวิชาการ

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Fellow)

กลุ่มเป้าหมาย

ครัง้ ผู้รับผิดชอบ

แพทย์ 2 คน

1

FM

Palliative care Teleconference

บุคลากรทางการแพทย์

6

FM

BASIC Palliative Care for PN

ผู้ช่วยพยาบาลในคณะฯ
60 คน

1

RPC

สำ�หรับประชาชน

ประชาชนทั่วไป 30 คน

2

RPC

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
(อสม.)

1

RSON

3. ด้านพัฒนาคุณภาพ
รางวัลประเภท Team Good Practice Award ชื่อ
ผลงาน “Palliative Care ไม้ผลัดสุดท้าย..สู่เส้นชัยที่งดงาม”
ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2564

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ
ประคองของพยาบาลประจำ�การในฝ่ายการพยาบาลของ
คณะฯ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์
2. เปิดให้บริการคลินิกให้ข้อมูลการวางแผนดูแลภาวะ
สุขภาพล่วงหน้าในอนาคต สำ�หรับผู้รับบริการทั่วไป
3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน โดยจัด
กิจกรรมการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้
ด้ า นการดู แ ลแบบประคั บ ประคองแก่ บุ ค ลากรภายใน/
ภายนอกคณะฯ รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่สู่
ประชาชนทั่วไป เป็นการถ่ายทอดทางสื่อดิจิทัล

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
1. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC)
ผลการดำ�เนินงาน

รายได้

รายจ่าย

กำ�ไร/ขาดทุุน
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172

215

139

100
0

2561

2562

2563

2564 (ต.ค. 63 - ส.ค. 64)

ภาพที่ 1 รายรับ - รายจ่าย ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2561 - 2564

1. ผลงานพัฒนาด้านการวิจัย
1.1 ระบบตรวจจับการหมดสติในห้องนำ�้ เป็นระบบ
สามารถตรวจจับผู้คนหรือผู้ป่วยหมดสติในห้องน�้ำ โดยใช้
การตรวจจับความเคลื่อนไหวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ เข้าให้ความช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีห่ มดสติ
ในห้องน�้ำได้ทันเวลา อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
1.2 ฟั น ยางเพื่ อ ตรวจจั บ แรงกระแทกต่ อ สมอง
เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน เพื่อ
ตรวจวัดแรงกระทบต่อส่วนสมองตลอดการชกและนำ�ข้อมูล
มาใช้ในการประเมินผลและวิจยั หาเกณฑ์ของความเสียหาย
ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวแก่นักมวย ไปจนถึง
การแจ้งเตือนเมื่อสมองได้รับความเสียหายเกินกว่าเกณฑ์
ที่ได้กำ�หนด
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แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. ด�ำเนินการพัฒนาอุปกรณ์จนแล้วเสร็จ และติดตั้ง
ระบบตรวจจับการหมดสติในห้องน�้ำ ที่ศูนย์รังสีวินิจฉัย
ก้าวหน้า
2. ดำ�เนินการพัฒนาอุปกรณ์ฟันยางให้แล้วเสร็จ และ
ทดลองใช้ในอาสาสมัครนักมวยเด็ก

2. ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมเเทบอลิซึม
Cardiovascular and Metabolic Center (CVMC)
ผลการดำ�เนินงาน
1. คลินิกพิเศษพรีเมียม (Premium Clinic) มุ่งเน้น

การให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนารูปแบบของการ
ให้บริการที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายสูงสุดให้กับผู้มารับ
บริการ โดยใช้หลักการบริการผู้ป่วยในลักษณะ (One Stop
Service) โดยมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา
วิชาหมุนเวียนกันตรวจ ได้แก่ 1. ความดันโลหิต/โรคหัวใจ
2. เบาหวาน/ไทรอยด์ 3. โภชนาการ/ลดน�้ำหนัก 4. ประสาท
วิทยา 5. โลหิตวิทยา 6. ศัลยกรรมหลอดเลือด 7. ศัลยกรรม
ทรวงอก 8. ระบบทางเดินอาหาร 9. ภูมิแพ้ 10. ปอด 11. ไต
อาจารย์แพทย์ที่ลงตรวจรวมจ�ำนวน 40 ท่าน โดยเป้าหมาย
การให้บริการในปี 2565 ของ Premium Clinic อยู่ที่ 30,000
ราย/ปี (เฉลี่ย 2,500 ราย/เดือน)

40,000

ราย

30,000

35,054

2. หน่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย หั ว ใจ และหลอดเลื อ ด

(Non-Invasive Cardiovascular Lab) มุ่งเน้นการให้บริการ
ทางการแพทย์ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย และช่ อ งทาง
การตรวจที่รวดเร็ว เป้าหมายการให้บริการในปี 2565 ของ
Non-Invasive Cardiovascular Lab อยู่ที่ 2,800 ราย/ปี
(เฉลี่ย 234 ราย/เดือน)

3. หน่วยหัตถการสวนหัวใจ และหออภิบาล
ผู้ ป่ ว ยหลั ง สวนหั ว ใจ (Cardiac Catheterization
Laboratory and Coronary Care Unit) โดยการให้บริการ
ของห้องปฏิบัติการหัวใจจะให้การตรวจรักษาความผิดปกติ
ของลิ้นหัวใจ ผนังหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ ด้วยขบวนการและ
ขั้นตอนต่าง ๆ อันได้แก่ การฉีดสี การซ่อมแซมหลอดเลือด
ทุกชนิดด้วยบอลลูน ขดลวด หัวกรอความเร็วสูง อุปกรณ์
เลเซอร์ คลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องดูดลิ่มเลือด เป็นต้น โดย
เป้าหมายการให้บริการในปี 2565 ของ Cath Lab อยู่ที่
2,700 ราย/ปี (เฉลี่ย 225 ราย/เดือน)

32,962
29,094

20,000
10,000
0

Premium clinic

3,699 3,841 3,323

3,152 2,942 2,532

หน่วยวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด

Cath lab

2562

2563

2564

ภาพที่ 1 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 - 2564
รายงานประจ� ำ ปี 2564
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4. การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม
ในพนั ก งานการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
(EGAT) ร่ ว มมื อ กั บ ฝ่ า ยแพทย์ แ ละอนามั ย การไฟฟ้ า

ผลงาน

จำ�นวน

1. จำ�นวนนักวิจัยที่สร้างจากโครงการฯ

ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย และภาควิ ช าปริ ทั น ต์ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการทำ�
โครงการวิ จั ย ในพนั ก งานการไฟฟ้ า ระยะเวลาที่ ดำ � เนิ น
โครงการ 32 ปี และทำ�การสำ�รวจซาํ้ ทุก 5 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ หาอุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดและ
เมแทบอลิซึม โรคตับเรื้อรังและโรคมะเร็ง ประเมินผลปัจจัย
ทางด้านชีวภาพ รูปแบบการดำ�เนินชีวิตและลักษณะทาง
สั ง คมจิ ต วิ ท ยา ผลจากการปรั บ เปลี่ ย นด้ า นสั ง คมและ
สิง่ แวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทนั ต์ การสูบบุหรี่
ต่อการเกิดปัจจัยเสี่ยงและโรคหัวใจและหลอดเลือดและ
เมแทบอลิซึมในประชากรกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
มีผลดำ�เนินการดังนี้

12

1.1 สถาบันเดียวกัน

7

1.2 ต่างสถาบัน

3

1.3 จำ�นวนนักศึกษาปริญญาโท

1

1.4 จำ�นวนนักศึกษาปริญญาเอก

1

2. จำ � นวนผลงานตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการ
นานาชาติ

9

3. จำ�นวนผลงานนำ�เสนอในงานประชุมวิชาการ

3

3. ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี (Rama Healthcare Frontier)
ผลการดำ�เนินงาน

ดำ�เนินการให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ภายนอกคณะฯ ในการเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน
เทียบเท่าโรงพยาบาล มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ให้การดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน ตัง้ แต่การรักษาพยาบาล
การป้องกันโรค และให้คำ�แนะนำ�วิธีการดูแลสุขภาพ อีกทั้ง
ยั ง สามารถนำ � ข้ อ มู ล การรั ก ษามาประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ
ในภาพรวมของพนักงานภายในองค์กรนั้น ๆ ด้วย

1. จัดตัง้ และบริหารจัดการสถานพยาบาล ปัจจุบนั

มีสถานพยาบาลที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศู น ย์
สุ ข ภาพแนวหน้ า รามาธิ บ ดี ทั้ ง สิ้ น จำ � นวน 8 หน่ ว ยงาน
โดยมีจำ�นวนผู้มาใช้บริการสถานพยาบาล ปีงบประมาณ
2564 ดังนี้

ราย
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ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้ใช้บริการสถานพยาบาล
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35

34

2562

2563
รายได้

ค่าใช้จ่าย

27

2564 (ต.ค. 63 - ส.ค. 64)
กำ�ไร/ขาดทุน

ภาพที่ 2 สรุปรายรับ รายจ่าย ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี ปีงบประมาณ 2562 - 2564

2. การเปิดรับจองและบริหารจัดการเรือ่ งวัคซีน
Moderna สำ�หรับองค์กร มีการจองทัง้ สิ้นกว่า 110,816 โดส
สามารถสร้างรายได้เข้าคณะฯ เป็นจำ�นวนเงินประมาณ
167,624,000 บาท

3. การเปิดจำ�หน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิด 19
แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ได้เปิดจำ�หน่ายทั้งแบบ
ตรวจหาเชื้อด้วยการ SWAB และแบบตรวจด้วยตัวอย่าง
นํ้าลาย ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2564 ปัจจุบนั ยังคงเปิดจำ�หน่ายอย่างต่อเนือ่ ง

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
ดำ�เนินการจัดทำ�สัญญาให้บริการทางการแพทย์ กับ
บริษทั ซีพี ออลล์ จาํ กัด (มหาชน) บริษทั เด็นโซ่ (ประเทศไทย)
จำ�กัด และบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ตารางที่ 1 รายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าเดือนสิงหาคม กันยายน 2564
Antigen Test
Kit

ราคาขาย ยอด
ต่อชุด จำ�หน่าย
(บาท)
(ชุด)

รายได้
ทั้งหมด

ชนิดตรวจหาเชื้อ
ด้วยการ SWAB

270

25,685

6,934,950

ชนิดตรวจหาเชื้อ
ด้วยน�้ำลาย

280

30,213

8,459,640

55,898

15,394,590

ยอดรวม

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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4. ศูนย์บริการพยาธิวิทยา
เป็นศูนย์บริการพยาธิวทิ ยาทีม่ ผี ใู้ ช้บริการมากทีส่ ดุ ด้วย
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีห้องปฏิบัติการของภาควิชา
พยาธิวิทยาร่วมดำ�เนินงานให้บริการทางห้องปฏิบัติการ
ครอบคลุมงานทางพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค
และนิติเวชศาสตร์ รวม 17 ห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้ใช้บริการ
ที่มาจากภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า
700 หน่วยงาน

ผลการดำ�เนินงาน
1. สร้างรายได้จากงานบริการเพิ่มขึ้น ดังนี้

5. ร่วมมือกับสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามแผนงานสนับสนุนบริการเอดส์ วัณโรคและโรคติดเชื้อ
ในการตรวจหาปริมาณไวรัสเพื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาดูแล
ด้วยยาต้านไวรัสมากกว่า 25,800 ตัวอย่าง
6. ประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบ COVID-19 ให้กับ
องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ก่อนนำ�เข้า
และใช้ในประเทศ
ตารางที่ 1 จำ�นวนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผ่านศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2562-2564

รายได้ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2562 - 2564

400,000,000
บาท

300,000,000

390,318,495

397,411,855

297,462,430

200,000,000
100,000,000
0

2562

2563

2564

2. มี บ ริ ก ารการทดสอบใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น 117 รหั ส การ
ทดสอบ
3. บทบาทสำ�คัญระดับประเทศของศูนย์บริการพยาธิ
วิทยา ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 คือการเป็น
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้กับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
3.1 การให้บริการตรวจคัดกรองและการตรวจหา
ทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในคนไทย
ทุกสิทธิ ให้กับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำ�นวน
21 ศูนย์ และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร รวม
จำ�นวนตัวอย่างมากกว่า 48,364 ราย
3.2 การตรวจค้ น หาเชิ ง รุ ก ในน�้ ำ ลายเพื่ อ ค้ น หา
ผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รวมจ�ำนวนตัวอย่างมากกว่า
20,696 ราย
4. ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการ
ตรวจคัดกรองโควิด 19 กรณีการจัดการแข่งขันแบดมินตัน
ระดับนานาชาติระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2564 รวม
จำ�นวน 1,074 ราย
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ห้องปฏิบัติการ

จำ�นวน (ราย)
2562

2563

2564

คลังเลือดและห้อง
ปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ

2,212

1,954

2,408

จุลทรรศนศาสตร์คลินิก

1,314

1,518

1,945

เคมีคลินิก

25,955

208,135

30,374

จุลชีววิทยา

25,437

26,571

25,677

เซลล์วิทยา

1,111

334

359

พิษวิทยา

41,256

37,923

28,538

มนุษย์พันธุศาสตร์

8,818

9,015

8,742

โลหิตวิทยา

3,835

3,713

4,289

วินิจฉัยโรคเลือด

4,491

4,536

3,623

ไวรัสวิทยา

47,101

76,552

111,477

เภสัชพันธุศาสตร์

2,355

2,601

2,369

อิมมูโนพยาธิวิทยา
และแลปพิเศษ

1,833

2,744

2,280

ภูมิคุ้มกันวิทยา

64,074

87,455

62,694

โฟลไซโตเมทรี

1,973

1,903

1,608

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน

429

402

320

จุลพยาธิวิทยา

1,062

547

605

รวมตัวอย่าง

233,256

465,903 287,308

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. สร้างรายรับเพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่า 10% (KPI)
2. เพิ่มบริการการทดสอบเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่และ
ตรงตามความต้องการผู้รับบริการ
3. รั ก ษาและคงไว้ ซึ่ ง มาตรฐานของงานบริ ก ารการ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
4. ดำ�เนินการต่อเนื่องในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ให้ผู้ใช้บริการภายนอกสามารถสั่งตรวจการทดสอบผ่าน
ระบบออนไลน์
5. เป็นศูนย์ประสานงานการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
แบบครบวงจรเพื่ อ สนั บ สนุ น งานบริ ก ารเพื่ อ การวิ จั ย
ทางการแพทย์

6. เพิ่มบริการการตรวจทาง Molecular Pathology
เช่น การตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อหาการกลายพันธุ์
ในชิ้นเนื้อมะเร็งชนิดต่าง ๆ
7. เพิ่ ม งานบริ ก ารทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในงานทาง
เภสัชวิทยาเพื่อสร้างฐานข้อมูลด้าน Pharmacogenomics
เพือ่ การตรวจวินจิ ฉัย เลือกใช้ยาและรูปแบบการรักษาผูป้ ว่ ย
8. จัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติเพื่อลด
ระยะเวลารอคอยในการตรวจหาและเฝ้าระวังการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19

5. ศูนย์รังสีร่วมพิกัด
ให้บริการระดับตติยภูมิในด้านการฉายรังสีศัลยกรรม CyberKnife และ EDGE บริการวิชาการการเผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับรังสีรว่ มพิกดั หรือรังสีศลั ยกรรมต่อสถานศึกษาและต่อสาธารณะ และเป็นสถานทีฝ่ กึ อบรมสำ�หรับบุคลากรทางด้าน
รังสีรักษา ทั้งแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ของประเทศและต่างประเทศ

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านการบริการ มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องรังสีศัลยกรรม CyberKnife และ EDGE รายละเอียดดังนี้

CycerKnife

EDGE

รวม

คน

600
400
200
0

453

391
182

209

2562

197

256

2563

411
178

233

Prostate
Liver 3.89% 1.70%
(16 ราย) (7 ราย)
Lung 9.25%
(24 ราย)
Spine 5.84%
(24 ราย)
H&N 4.87%
(20 ราย)

อื่น ๆ 0.97%
(4 ราย)
Brain 73.48%
(302 ราย)

2564

ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รับการรักษา
ปีงบประมาณ 2562 - 2564

ภาพที่ 2 จ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด แบ่งตามรอยโรค
ปีงบประมาณ 2564
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2. ด้านการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 ด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรม
			 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
วิชาการแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
(Preparation for AUN-QA Assessment 2021) ในรูปแบบ
Online โปรแกรม Zoom Remote Site Visit และมีการประชุม
Readiness test ร่วมกับ AUN Chief Assessor และทีม
กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2 - 6
สิงหาคม 2564
			 ฝึกอบรมนักศึกษารังสีเทคนิค จากสถาบัน
ต่ า ง ๆ ดั ง นี้ สาขาวิ ช ารั ง สี เ ทคนิ ค โรงเรี ย นรั ง สี เ ทคนิ ค
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และคณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจำ�นวน 24 คน
			 ฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้าน สาขาวิชาประสาท
ศัลยศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ สถาบันประสาทวิทยา
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์
ทหารอากาศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจำ�นวน 14 คน
และสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จำ�นวน 1 คน
			 สอนและฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์การแพทย์
ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จำ�นวน 25 คน

3. ด้านการวิจัย
3.1 มีผลงานวิจัยจำ�นวน 2 เรื่อง
			 Reungwetwattana T, Oranratnachai S,
Puataweepong P, Tangsujaritvijit V, Chemtanomwong
P. Reungwetwattana T, et al. Lung Cancer in Thailand.
J Thorac Oncol. 2020 Nov;15(11):1714-1721.doi:
10.1016/j.jtho.2020.04.024. Epub 2020 Oct 23.
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			 Punyawai P, Radomsutthikul N, Dhanachai
M, Kobkitsuksakul C, Hansasuta A. Long-term outcomes
of 170 brain arteriovenous malformations treated
by frameless image-guided robotic stereotactic
radiosurgery: Ramathibodi hospital experience.
Medicine (Baltimore). 2021 May 14;100(19):e25752.
Doi: 10.1097/MD.10.1097/MD.0000000000025752.
PMID: 34106604; PMCID: PMC8133224
3.2 สนับสนุนข้อมูลเพื่อทำ�การวิจัย จำ�นวน 4 เรื่อง
ให้กับแพทย์ประจำ�บ้านปี 3 ปี 4 และปี 5 สาขาวิชาประสาท
ศั ล ยศาสตร์ ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี จำ�นวน 4 คน
			 โ ค ร ง ก า ร “ ผ ล ก า ร รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย โ ร ค
หลอดเลือดสมองผิดปกติ ที่เข้ารับการฉายรังสีร่วมพิกัด
ด้วยวิธีการแบ่งจำ�นวนครั้งในโรงพยาบาลรามาธิบดี”
			 โครงการ “multisession SRS on
Vestibular schwannoma”
			 โครงการ “ผลการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยเนื้ อ งอก
เยื่อหุ้มสมองด้วยการฉายรังสีศัลยกรรมร่วมพิกัดไซเบอร์
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี”
			 โครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัด
รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองผิดปกติ ระหว่างการ
ผ่าตัดแบบดั้งเดิมกับการผ่าตัดแบบไฮบริด”

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. รับการประเมินคุณภาพการบริการด้านรังสีในระดับ
นานาชาติ (QUATRO) จากทบวงการพลั ง งานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA)
2. เข้าร่วมการตรวจรับรองรายโรค (DSC) ด้านรังสี
ศัลยกรรมอยู่ในขั้นตอนการศึกษาการจัดทำ�

6. ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปทำ�งาน ศึกษาต่อ แต่งงาน อบรม ดูงาน ชาวต่างประเทศ
ที่จะมาทำ�งานในประเทศไทย รวมถึงให้บริการตรวจสุขภาพภายในประเทศ ได้แก่ สมัครงาน ศึกษาต่อ ลาอุปสมบท
สอบใบขับขี่ และผู้ประกอบอาชีพอาหาร และอื่น ๆ โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานทุกขั้นตอนการให้บริการ

ผลการดำ�เนินงาน
1. มี ผู้ รั บ บริ ก ารตรวจสุ ข ภาพเพื่ อ เดิ น ทางไปต่ า ง
ประเทศ ดังนี้
14,945
7,939

10,000
5,000
0

10,288

15,000
คน

คน

15,000

3. มีผู้รับบริการตรวจ COVID-19 Fit To Fly 72 hours
เพือ่ เดินทางไปต่างประเทศ และเดินทางภายในประเทศ ดังนี้

2562

2563

2564

10,000

11,610

5,000

1,767

0

เดินทางไปต่างประเทศ

4. เปิดบริการตรวจสุขภาพประจำ�ปีให้กับหน่วยงาน

คน

2. มีผู้รับบริการตรวจในประเทศ ดังนี้
800
600
400
200
0

717

2562

553

2563

เดินทางในประเทศ

600

2564

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. จัดทำ�ระบบคิวรองรับการให้บริการตรวจสุขภาพ
ที่มีรายการ
2. จัดทำ�ระบบการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อลด
เอกสาร
3. จัดทำ�โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำ�ปีสำ�หรับบุคคล
ทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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7. ศูนย์ ไตเทียม (Hemodialysis center)
ศู น ย์ ไ ตเที ย ม มี พั น ธกิ จ สำ � คั ญ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า น
คุณภาพการบริการ ด้านวิจัย ด้านการเรียนการสอน และ
ด้านรายรับรายจ่าย โดยมีความร่วมมือกับโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีการกำ�หนด
Key Performance Index (KPI) รายปีไว้อย่างชัดเจน
การดำ�เนินงานส่วนใหญ่ท�ำ ได้ตามเป้าหมาย อาจมีบางด้าน
ที่ไม่สามารถทำ�ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านคุณภาพการบริการ
มีการกำ�หนด Key Performance Index (KPI)
หลายแง่มมุ มีการทบทวนเพือ่ ปรับแก้ปญ
ั หาของผูป้ ว่ ยอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลถึงผลลัพธ์ด้านคุณภาพที่สำ�คัญ คืออัตรา
รอดชีวิตของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม โดยพบว่าอัตรารอดชีวิตที่ 1 5 10 ปี เท่ากับร้อยละ
93 63 และ 51.8 ตามลำ�ดับ ซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตรา
รอดชีวิตในประเทศต่าง ๆ ดังภาพที่ 1
อัตราการรอดชีพที่ 1 ปีของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มาฟอกเลือด
100
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ภาพที่ 1 อัตราการรอดชีพที่ 1 และ 5 ปี
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ร่วมมือกับหน่วยไตผลิตงานวิจัยในระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็ม 3 ฉบับ
ดังนี้
2.1 Pilot study to investigate differences in
middle molecules, oxidative stress and markers of
peripheral vascular disease in patients treated by high
flux haemodialysis and haemodiafiltration PLOS ONE
16(10): e0258223 ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร PLOS
ONE (Impact Factor 3.24)
2.2 Anti–SARS-CoV-2 spike protein S1
receptor-binding domain antibody to an inactivated
whole-virus SARS-CoV-2 vaccination in end-stage
kidney disease patients: an initial report ซึง่ ได้รบั การตีพมิ พ์
ในวารสาร Kidney International (Impact Factor 10.6)
2.3. Double-Filtration Plasmapheresis Plus
Low-Dose Anti-thymocyte Globulin and Tacrolimus in
Asian Living-Donor Kidney Transplantation With DonorSpecific Anti-HLA Antibody ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
Transplant Proceedings (Impact Factor 1.06)

3. ด้านการเรียนการสอน
ศูนย์ไตเทียมร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
จัดการอบรมพยาบาลไตเทียมอย่างต่อเนือ่ ง แต่เนือ่ งจากปีนี้
มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่อาจเปิด
การอบรมได้ หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดดังกล่าวได้
ทางศูนย์ฯ จะดำ�เนินการต่อไป

4. ด้านรายรับรายจ่าย

อัตราการรอดชีพที่ 5 ปีของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มาฟอกเลือด
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2. ด้านวิจัย

Target 60%

กำ � ไรจากรายได้ ข องศู น ย์ ไ ตเที ย มในปี 2564 นั้ น
คาดการณ์วา่ อาจจะลดลง โดยใน 3 ไตรมาสแรก มีก�ำ ไรเป็นเงิน
6,642,136 บาท อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ในไตรมาสสุดท้าย จึงจำ�เป็นต้องมี
การลดลงของรอบการฟอกเลือดเพื่อให้มีระยะห่างระหว่าง
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำ�ไร

บาท

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

7,558,300

7,861,375

6,642,136

2562

2563

2564 (ไตรมาส 1-3)

กำ�ไร

ภาพที่ 2 แสดงผลก�ำไรจากรายได้
ปีงบประมาณ 2562 - 2564

1. ด้านคุณภาพ ดำ�เนินการต่อเนื่อง เนื่องจากคุณภาพ
การดำ�เนินการดีเทียบเท่านานาชาติ
2. ด้านวิจัย ดำ�เนินงานเพื่อตีพิมพ์งานวิจัยฉบับเต็ม
ในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 งาน ต่อปี
3. ด้านการเรียนการสอน วางแผนร่วมกับโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี ในการจัดรอบรมพยาบาลไตเทียม หาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ควบคุมได้
4. ด้านรายรับ-รายจ่าย ผลกำ�ไรจากการดำ�เนินการ
เนือ่ งจากมีสถานทีจ่ �ำ กัดทำ�ให้ไม่สามารถเพิม่ รอบการฟอกไต
ได้ ทัง้ นีห้ น่วยไตเทียมและหน่วยไตได้น�ำ เสนอแผนการสร้าง
ห้องไตเทียมใหม่ในตึกใหม่ในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม

8. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์

1. ด้านบริการสุขภาพ ให้บริการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร มีจ�ำ นวนบริการเพิม่ ขึน้
เฉลีย่ ร้อยละ 53.9 และ มีรายได้เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ
68.9 เทียบกับปี 2563 โดย Thai NIPT เป็นบริการ
ตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
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รายได้ (ล้านบาท)
Linear (รายได้ (ล้านบาท))

2563

2564

10,000
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2,500
0

จำ�นวนบริการ (ครั้ง)

ผลการดำ�เนินงาน

รายได้ (ล้านบาท)

ให้บริการตรวจวิเคราะห์จีโนมทางการแพทย์ เพื่อตรวจกรอง ป้องกัน รักษาโรค มีเป้าหมายเพื่อลดความเจ็บป่วย
และส่งเสริมสุขภาพ ตัง้ แต่กอ่ นเกิดไปจนถึงผูส้ งู วัย ให้มชี วี ติ ยืนยาวอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีวสิ ยั ทัศน์ในการเป็นห้องปฏิบตั กิ ารชัน้ นำ�
ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ดำ�เนินการตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ด้านวิจัย ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ดำ�เนินการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาให้เกิดการนำ�จีโนมทางการแพทย์มาใช้ประโยชน์ทางคลินิก ด้านบริการวิชาการ จัดสัมมนาและฝึกอบรมเผยแพร่
ความรูท้ างด้านจีโนมทางการแพทย์ ให้แก่ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ผูป้ ว่ ยและครอบครัว อีกทัง้ ยังมีสว่ นร่วม
ในการกำ�หนดและผลักดันนโยบายสาธารณะของภาครัฐเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจทางพันธุกรรมได้ และด้าน
นวัตกรรม ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์และสถาบันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการของ
ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี Yothi Medical Innovation District: YMID เพือ่ นำ�ประเทศก้าวเข้าไปสูก่ ารเป็นศูนย์กลางการแพทย์
อย่างครบวงจร (Medical Hub)

จำ�นวนบริการ (ครั้ง)
Linear (จำ�นวนบริการ (ครั้ง))

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณและรายได้
ของบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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1%
5% 3%
Thai NIPT
Exome & related

20%

46%
25%

HBOC & cancer panel
small organism sequencing
mass array
PGS and reproductive

ภาพที่ 2 แสดงร้อยละของงานบริการทางห้องปฏิบัติการ จ�ำแนกตามชนิดของบริการ
ปีงบประมาณ 2564

2. ด้านวิจัย ดำ�เนินงานวิจัย ได้แก่
2.1 โครงการคัดกรองเชิงรุกสำ�รวจผู้ติดเชื้อ SARSCoV-2 ในพื้นที่เสี่ยงระบาด
2.2 การศึกษาธรรมชาติของโควิด 19 ในเขตพื้นที่
ความเสี่ยงสูงในประเทศไทย
2.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานบริการ
ทางด้านจีโนมิกส์และสุขภาวะ
2.4 โครงการตรวจติ ด ตามสายพั น ธุ์ (Clade)
เชื้อ SARS-CoV-2 จากผู้ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลสนาม
ธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ในช่วงการระบาดรอบที่ 3
2.5 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบแปลผลยีน
เภสัชพันธุศาสตร์จากข้อมูล whole genome sequencing
2.6 การทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ใน
โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
2.7 การทดสอบสอบประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของสารสกัดกระชายขาวในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ใน
โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
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และสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์/นักศึกษา
แพทย์/นักศึกษาปริญญาโท-เอก/นักวิจัย ดังต่อไปนี้
2.8 ปัจจัยทางด้านจีโนมและทรานสคริปโตมทีม่ ผี ล
ต่อความรุุนแรงของโรคโควิด 19
2.9 โครงการการหาลำ�ดับจีโนมทั้งหมดในผู้ป่วย
โรคลมชักแบบผวาชนิดไม่ทราบสาเหตุ
2.10 การเพิม่ ขีดความสามารถของการทดสอบทาง
พันธุกรรมเพื่อการแพทย์ แม่นยำ�ในมะเร็งทางโลหิตวิทยา
ที่พบบ่อยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2.11 โครงการวิ จั ย ลั ก ษณะความผิ ด ปกติ ท าง
พันธุกรรมทีพ่ บในผูป้ ว่ ยมะเร็งจอประสาทตาในประเทศไทย
2.12 โครงการศึ ก ษาลำ � ดั บ สารพั น ธุ ก รรมของ
เชื้อจุลินทรีย์ฯ
2.13 MCDC-UNR-20-45 Melioidosis Project
2.14 โครงการศึกษาทางพันธุกรรมทั่วจีโนมและ
เมตาบอโลมิกส์ในประชากรไทย และพัฒ นาฐานข้ อ มู ล
อ้างอิงทางจีโนมที่มีความครอบคลุมในประชากรไทย

4. ด้านนวัตกรรม ดำ�เนินการพัฒนานวัตกรรมการ

3. ด้านบริการวิชาการ
มี บ ริ ก ารวิ ช าการในหลากหลายรู ป แบบ ตั้ ง แต่
พ.ศ. 2562 - 2564
ตารางที่ 1 แสดงสถิติการให้บริการวิชาการของศูนย์จีโนม
ทางการแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 - 2564

ประเภทของบริการวิชาการ

ปี
2562 2563 2564

จัดประชุมวิชาการ/สัมมนา/workshop

2

2

1

บรรยายประชุมระดับชาติ

3

6

2

บรรยายประชุมนานาชาติ

3

4

6

เป็นแหล่งฝึกงาน

2

-

2

ศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม

8

3

3

กรรมการพิจารณารางวัล

1

-

1

ร่วมจัดนิทรรศการ/Poster

2

-

-

บทความวิชาการ

2

7

13

23

22

28

รวม

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรวม 3 ชนิด ได้แก่
4.1 การถอดรหั ส พั น ธุ ก รรม Metagenomics
ครอบคลุมเชื้ออาร์เคีย แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และโปรโตซัว
ไปพร้อม ๆ กัน
4.2 การตรวจวิเคราะห์ PAN Cancer Liquid Biopsy
จากตัวอย่างเลือดหรือน�ำ้ ไขสันหลังเพือ่ ติดตามการกลายพันธุ์
ของยีนที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยยามุ่งเป้า (Targeted
Therapy)
4.3 ร่ ว มกั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมนุ ษ ย์ พั น ธุ ศ าสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา พัฒนาบริการตรวจวิเคราะห์ IGH
Clone/MRD MM by NGS

ผลงานเด่น
1. ด้านบริการ พัฒนาบริการตรวจวิเคราะห์ IGH

Clone/MRD MM by NGS เพื่อตรวจวิเคราะห์รูปแบบการ
เกิด V(D)J recombination ของยีน IGH ใน B cell เพื่อ
ประเมิน clonal variation และติดตามการดำ�เนินไปของโรค
รวมถึงการตอบสนองต่อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดมัยอิโลมา เป็นที่แรกในประเทศไทย

สีน�้ำเงิน แทนสายพันธุ์อัลฟา
สีเหลือง แทนสายพันธุ์เดลตา
สีส้มแทนสายพันธุ์ AY.30
สีเขียวอ่อน แทนสายพันธุ์เบตา
และสีเขียวมินต์ แทนสายพันธุ์ B.1.36.16
เป็นต้น

ภาพที่ 3 แสดงภาพ Phylogenetic tree ของเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ตรวจพบในประเทศไทย
จ�ำแนกตามสายพันธุ์
รายงานประจ� ำ ปี 2564
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2. ด้ านวิ จัย ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ และกลุ่ม

พันธมิตร COVID-19 Network Investigations (CONI
Alliance) น�ำเสนอข้อมูลจีโนมของเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ถูก
เผยแพร่ผา่ น GISAID (https://www.gisaid.org/) ในรูปแบบ
ต้นไม้วิวัฒนาการชาติพันธุ์ (Phylogenetic tree) แสดง
สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่พบในประเทศไทย
จ�ำแนกตามจังหวัด หน่วยงาน หรือช่วงเวลา ติดตามจากลิงก์
https://nextstrain.org/community/fai-k/coni/Thailand
3. ด้านบริการวิชาการ ร่วมวิจยั ในการศึกษา Corona
Vac induces lower neutralising activity against variants
of concern than natural infection แสดงให้เห็นว่าความ
สามารถในการป้องกันของวัคซีนโคโรนาแวคลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด เมื่อเทียบสายพันธุ์อัลฟา เบตา และเดลตา เนื่องจาก
ภูมิคุ้มกันจากโคโรนาแวคสองเข็ม ต�่ำกว่าการติดเชื้อตาม
ธรรมชาติ วัคซีนเข็มสามที่ต่างไป อาจจ�ำเป็นเพื่อคงระดับ
ภูมิคุ้มกันให้ยาวนานขึ้น
4. ด้านนวัตกรรม ศูนย์จีโนมทางการแพทย์และ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมนุ ษ ย์ พั น ธุ ศ าสตร์ ภาควิ ช าพยาธิ วิ ท ยา
พั ฒ นาบริ ก ารตรวจวิ เ คราะห์ IGH Clone/MRD MM
by NGS เพื่ อ ตรวจวิ เ คราะห์ รู ป แบบการเกิ ด V(D)J
recombination ของยี น IGH ใน B cell เพื่ อ ประเมิ น
clonal variation และติดตามการด�ำเนินไปของโรค รวมถึง
การตอบสนองต่อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
มัยอิโลมา เป็นที่แรกในประเทศไทย
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แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. ด้ า นการบริ ก าร พัฒนาระบบจัดการตัวอย่าง

สิ่งส่งตรวจ HBOC และ HRR panel จากทั่วประเทศผ่าน
ระบบ GENODE

2. ด้านวิจัย
2.1 พัฒนา cloud database และดำ�เนินงานวิจัยที่
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล genomics ของคณะฯ
2.2 เฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามการกลายพั น ธุ์ ข อง
เชื้อไวรัส SARS-CoV-2

3. ด้านบริการวิชาการ
3.1 จั ด ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการด้ า น Genomic
Medicine จำ�นวน 1 ครั้ง
3.2 เป็นแหล่งฝึกงานให้กับบุคลากรด้านชีววิทยา
ศาสตร์
4. ด้านนวัตกรรม พัฒนานวัตกรรม Whole genome
long read sequencing

ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
สนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจยั และพันธกิจด้านงานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบดูแลสุขภาพทีม่ ผี ลกระทบสูงและมีความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ จัดตัง้ เมือ่ ปี 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างระบบเพือ่ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
บุคลากร การวิจยั การดูแลสุขภาพและการบริการวิชาการด้านนโยบายสุขภาพ ผ่านกลไกการประสานงานทัง้ หน่วยงานภายใน
และภายนอก ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปสู่การชี้นำ�สังคม รวมถึงได้รับการคัดเลือกงานวิจัยบางส่วนเป็นนโยบาย
สุขภาพ ทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ ก่อเกิดผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของประชาชน สอดคล้องกับปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน

ผลการดำ�เนินงาน
1. การผลักดันองค์ความรู้ งานวิจัย และงาน
ระบบดูแลสุขภาพของคณะฯ ให้ไปสู่การชี้น�ำสังคม

ผลงานเด่นเรือ่ ง “การเตรียมยาฉีดจากขวดยาชนิดหลายโดส
กรณีศึกษาการเตรียมโควิดวัคซีนของไฟเซอร์ชนิด 6 โดส”
จากการที่ประเทศญี่ปุ่นพบปัญหาการปนเปื้อนในขั้นตอน
การเตรียมฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชน คาดว่าเกิด
จากการที่จุกยางที่ขาดความยืดหยุ่น มีการแตกหักจากการ
ถูกเข็มแทงหลายครั้ง และปะปนไปกับน�้ำวัคซีน ในทาง
เดียวกัน การที่ประเทศไทยได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์
จากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีสมมติฐานว่าอาจเกิดปัญหา
ในการเตรียมเช่นเดียวกับประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ภายหลังจากการ
ตรวจสอบขวดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ที่ใช้แล้ว 20 ขวด จากจุด
ให้บริการฉีดวัคซีน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถึงแม้จะไม่พบการปนเปือ้ นของเศษผง หรือเศษจุกยางในน�ำ้
วัคซีนที่เหลือก้นขวด แต่พบรอยแตกที่ผิวจุกยางด้านนอก
บริเวณทีเ่ ป็นรูเข็ม และรอยฉีกของผิวจุกยางด้านในลักษณะ
เป็น flap มีน�้ำวัคซีนซึมออกมาตามรูเข็มแทง ตั้งแต่ 1-7 รอย
ดังนัน้ จึงเป็นทีแ่ น่ใจว่าวิธกี ารเตรียมวัคซีนโควิดตามทีบ่ ริษทั
ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้แนะน�ำไว้นั้น มีโอกาสที่
วัคซีนจะเกิดการปนเปื้อนในขั้นตอนการเตรียม จึงได้น�ำผล
การศึกษานีพ้ ร้อมข้อแนะน�ำทีค่ วรปฏิบตั ใิ นการเตรียมวัคซีน
แจ้งต่อบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด กรมควบคุมโรค
และสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การวั ค ซี น ให้ กั บ ประชาชนได้
รับทราบ และชีน้ �ำให้มกี ารเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว

ซึ่งภายหลังได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ประสงค์ขึ้น โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้รับรายงานปัญหาคุณภาพ
วัคซีนจากสถาบันบ�ำราศนราดูร หลังจากมีการตรวจสอบ
อย่างละเอียด พบว่ามีเนือ้ จุกยางหลุดเข้าไปผสมกับนำ�้ วัคซีน
จริง กรมควบคุมโรคจึงมีหนังสือเตือนด่วนทีส่ ดุ ถึงนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งแนวทางปฏิบตั ใิ นการผสม
วัคซีนไฟเซอร์ที่เหมาะสม โดยแต่ละจังหวัดจะมีหนังสือ
สัง่ การไปถึงโรงพยาบาลอ�ำเภอและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป
นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ข้อแนะน�ำในการฉีดวัคซีน
ไฟเซอร์ทเี่ หมาะสมให้กบั โรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
รวมทั้งได้สาธิตวิธีการเตรียมวัคซีนไฟเซอร์ในพื้นที่โครงการ
“ฉีดวัคซีนโควิด” ของสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ให้กับ
บุคลากรผู้เตรียมวัคซีน ณ สนามฉีดวัคซีน อิมแพ็ค อารีนา
เมืองทองธานี ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการพบสิ่งแปลกปลอม

ภาพที่ 1 สาธิตวิธีการเตรียมวัคซีน

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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2. การมี ส่ ว นช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นโครงการหรื อ
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด จากนโยบายระดั บ ชาติ ผลงานเด่น

การขับเคลื่อนแนวทางการปรับเปลี่ยนระเบียบการลาของ
หน่วยงานราชการ จากการทีไ่ ด้ผลักดันให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมการ “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง” ในเวทีสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 เกิดเป็นเครือข่าย
การทำ�งานระดับชาติในหลายโครงการ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายภาค
วิชาการที่เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการใช้กลไกนี้ ในการ
ผลั ก ดั น องค์ ค วามรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญของคณาจารย์
ในการสร้างแนวทางปฏิบัติและชี้นำ�สังคม ศูนย์นโยบาย
และการจัดการสุขภาพร่วมกับงานสร้างเสริมสุขภาพ จัดการ
ประชุมกลุ่มคณาจารย์ ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล
ที่เชี่ยวชาญในการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่ง
ประเด็นทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญต่างให้ความสำ�คัญคือ การทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
ระยะประคับประคองมีโอกาสได้รับการดูแลจากญาติอย่าง
ใกล้ชิด และเสียชีวิตอย่างสงบ จึงมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อน
ให้ เ กิ ด การเพิ่ ม สิ ท ธิ์ ก ารลางานโดยนำ � ร่ อ งในหน่ ว ยงาน
ราชการเป็นลำ�ดับแรก โดยแนวคิดนี้จะเป็นแนวทางเสนอ
ต่อสำ�นักนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สถาบันมะเร็ง
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาควิ ช าการได้
รับทราบกรอบแนวคิดดังกล่าว และรับเป็นผูป้ ระสานงานกับ
คณะทำ�งานของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ได้พิจารณาข้อเสนอเบื้องต้น
และนำ�เสนอเป็นวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ต่อไป

ภาพที่ 2 ประชุมกลุ่มคณาจารย์ แพทย์และพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

3. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของ
คณะฯ ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด 19 ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
ตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงส่งบุคลากร
อาสาเข้าปฏิบัติงานใน hospitel ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
รั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นเอกสารการลงทะเบี ย นรั บ -ส่ ง ผู้ ป่ ว ย
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยในระบบ นอกจากนี้ ได้ จั ด สรร
บุคลากรอาสาช่วยปฏิบตั งิ าน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 3 บุคลากรอาสาเข้าปฏิบัติงานใน hospitel
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. การดำ�เนินงานภายในคณะฯ ได้แก่ การกลัน่ กรอง

และผลั ก ดั น องค์ ค วามรู้ แ ละระบบการดู แ ลสุ ข ภาพของ
คณะฯ ไปสู่การชี้นำ�สังคม และการกำ�หนดเป็นนโยบาย
สุ ข ภาพ ภายใต้ แ ผนงานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การพั ฒ นา
นโยบายสุขภาพ และห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบระบบ
สุขภาพ รวมทัง้ การขับเคลือ่ นโครงการหรือกิจกรรมทีค่ ณะฯ มี
ส่วนสำ�คัญในการผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายระดับชาติ อาทิ
นโยบายจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมทัง้ ส่งเสริมบทบาท
ของคณาจารย์ในการชี้นำ�สังคม และนโยบายสุขภาพทั้งใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
2. การดำ�เนิ น งานภายนอกคณะฯ ได้ แ ก่
การประสานแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยงาน
ด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียนแพทย์ และหน่วยงานระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการปัญญาประดิษฐ์ สำ�หรับการวิเคราะห์
ภาพเอกซเรย์ทรวงอก ในการตรวจคัดกรอง
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19
ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลราชวิถี กรมแพทย์ทหารบก กรมการแพทย์ บริษทั แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) บริษัทเมลโลว์ อินโนเวชัน จำ�กัด บริษัท JLK Inspection Korea PCL

เนื่ อ งจากการระบาดของโรคในปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกยั ง
ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ การมองหาเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ เ พื่ อ เข้ า มาช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การ คั ด กรอง
ติดตาม และเฝ้าระวังจึงถือเป็นส่วนหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญ หนึง่
ในเทคโนโลยีทกี่ �ำ ลังเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในด้านการแพทย์
และสุขภาพคือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
การคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ด้วยภาพทางการแพทย์
ที่ ส นั บ สนุ น ด้ ว ยปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น หนึ่ ง เทคโนโลยี ที่ มี
ความพร้อมในการนำ�มาช่วยในการคัดกรองและติดตามการ
ระบาด ทัง้ นีย้ งั ต้องการผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพ ผลกระทบ
และนโยบายในการสนับสนุนการใช้งาน เพื่อใช้ตัดสินใจ
ในเชิงนโยบายและประโยชน์ต่อประชาชนจำ�นวนมาก

ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ (องค์ ก าร
มหาชน) จึงสนับสนุนทุนโครงการปัญญาประดิษฐ์ สำ�หรับ
การวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ทรวงอก ในการตรวจคัดกรองโรค
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ศูนย์เร่งรัดวิจัย
และนวัตกรรมเอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือ
โรงพยาบาลเปาโล ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี ในการวิจัย
เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพความแม่นยำ�ของปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) ในการแปลผลเมื่อเทียบกับ
รังสีแพทย์ พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:
AI) สามารถช่วยแพทย์แปลผลได้รวดเร็วมีความแม่นยำ�
โดยประมาณร้อยละ 90 ความร่วมมือการพัฒนาในประเทศ
เกาหลีใต้ โดยบริษัทเมลโลว์ อินโนเวชัน จำ�กัด และบริษัท
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JLK Inspection Korea PCL จำ�กัด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มี
ความแม่นยำ� สามารถแปลผลวินิจฉัยจากวิเคราะห์ภาพ
เอกซเรย์ทรวงอกได้ราว 15 โรค ผ่านการรับรองจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) จากประเทศเกาหลีใต้
มาตรวจคัดกรองเบื้องต้นเฉพาะโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุน
จากบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำ�กัด (มหาชน) โดยนำ�
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้าไปร่วมพัฒนาในโครงการนี้ ประกอบด้วย
สัญญาณจากเครือข่าย AIS 5G, AIS Fibre, Robotic, Cloud
และ AIS Partner Platform ที่ช่วยให้การใช้งานเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ส�ำหรับศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สนับสนุนการตรวจทางอณูชวี วิทยา
หาเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 และจุลชีพก่อโรค มากกว่า 25,000
สายพันธุ์ ที่ได้จาก swab จากผู้ติดเชื้อที่ AI Mobile X-Ray
ตรวจจับได้ เพื่อทดสอบความไว (sensitivity) ของระบบ AI
Mobile X-Ray ดังกล่าวในการตรวจจับ SARS-CoV-2 และ
จุลชีพก่อโรค พร้อมกับทดสอบความจ�ำเพาะ (specificity)
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ของ AI Mobile X-Ray ในการแยกโรค COVID-19 จาก
โรคปอดติดเชื้อจากสาเหตุอื่น ๆ ขั้นตอนต่อไป คือการเข้า
สู่กระบวนการยืนยันความแม่นย�ำขั้นที่ 2 และ 3 คือการ
ตรวจคัดกรองบุคลากรทางการแพทย์ บุคคลทั่วไปที่เป็น
กลุ่มเสี่ยง และไม่เสี่ยง (กลุ่มอาสาสมัคร) น�ำผลการแปลผล
จากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เทียบกับ
การตรวจทางอณูชีววิทยาหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ได้
จาก swab ผู้ติดเชื้อ เพื่อยืนยันความแม่นย�ำของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โครงการ
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้และจะสามารถขยายผลสู่
การใช้งานจริงเพื่อให้ประชาชนได้เข้ารับการตรวจคัดกรอง
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
ทั้ ง นี้ หากงานวิ จั ย นี้ สำ � เร็ จ จะนำ � ไปสู่ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการคัดกรอง ป้องกัน จำ�กัดการระบาด และ
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยโควิด 19 ได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที สามารถ
ช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ และขยายผลไปใช้
ได้จริงในหน่วยงานสาธารณสุขตามแต่ละจังหวัดต่าง ๆ
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

โครงการการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และการวางแผนการปรับตัวหลังวิกฤตของ
ระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยประยุกต์ ใช้
แบบจำ�ลองสถานการณ์พลวัตระบบของ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019:
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรค
อุบัติใหม่ที่พลวัตสูง ผู้กำ�หนดนโยบายต้องการข้อมูลจาก
งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการคาดการณ์สถานการณ์
ด้านระบาดวิทยาเพิม่ เติมอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ช่วยกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัคซีนป้องกัน
การติดเชื้อโรคโควิด 19 รวมทั้งเพื่อบูรณาการมาตรการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ใน
ประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รบั
การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เพือ่ ศึกษาวิจยั โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบและการพัฒนา
แบบจำ � ลองพลวั ต ระบบเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการคาดการณ์
ผลลัพธ์ของทางเลือกเชิงนโยบายและสังเคราะห์บทเรียน
เพื่อวางแผนปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยระยะยาว
บนพื้ น ฐานของแนวคิ ด การจั ด การระบบและข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์รอบด้าน โดยมีการดำ�เนินกิจกรรม ได้แก่
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบจำ�ลอง
โดยกลุ่ม เพื่อรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้กำ�หนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้มีส่วน
ได้เสียในนโยบายทัง้ ภาคธุรกิจ ประชาสังคม และสือ่ มวลชน
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และการ
พัฒนาแบบจำ�ลองพลวัตระบบ

3. พั ฒ นาส่ ว นต่ อ ประสานกั บ ผู้ ใ ช้ สำ � หรั บ นำ � เสนอ
ผลลั พ ธ์ ข องทางเลื อ กเชิ ง นโยบายจากแบบจำ � ลอง
สถานการณ์ และผลการศึกษาให้ผู้กำ�หนดนโยบายและผู้มี
ส่วนได้เสีย
4. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง แบบจำ � ลองสถานการณ์
หลังจากได้ข้อมูลจากการติดตามผลลัพธ์ของการดำ�เนิน
นโยบาย
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ถู ก จั ด ทำ � เป็ น ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายเสนอต่อผู้กำ�หนดนโยบาย เพื่อพิจารณาออกเป็น
มาตรการสำ�คัญที่จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถ
ส่งมอบวัคซีนให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมาย และไม่ส่งผล
กระทบเชิงลบต่อการจัดบริการสุขภาพสำ�หรับผู้ป่วยโรคอื่น
และช่วยในการพิจารณาความพร้อมในการเดินทางระหว่าง
ประเทศหลังจากประชาชนมีภูมิคุ้มกันในระดับที่เหมาะสม
ในระยะยาว
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แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อสังเคราะห์นโยบายขับเคลื่อนกลยุทธ์การปรับขยายมาตรการใช้เครื่องตรวจวัด
โซเดียมคลอไรด์ในอาหารร่วมกับการให้ความรูใ้ นชุมชนนอกพืน้ ทีน่ �ำ ร่องเพือ่ นำ�ไปพัฒนาเป็นคูม่ อื การปฏิบตั งิ านชุมชนลดเค็ม
ในประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำ�สังคมของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพที่ 1 การจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
แบบจ�ำลองโดยกลุ่ม (Group
Model Building: GMB)

ภาพที่ 2 การน�ำเสนอ
ผลการศึกษาเบื้องต้น
(preliminary findings)
ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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บทที่ 3
ก้าวต่อไปของรามาธิบดี
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การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ�ำ ลอง
(Simulation based medical education)
การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยสถานการณ์ จำ � ลอง
(Simulation based medical education) ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทัง้ ด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาและการฝึกอบรมของ
บุคลากรทางการแพทย์ล้วนเป็นสิ่งจำ�เป็นในการฝึกทักษะ
และเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติในสถานการณ์จริง อีกทั้ง
ยังเป็นการเรียนรูท้ มี่ คี วามปลอดภัย ไม่มคี วามเสีย่ งต่อผูป้ ว่ ย
โดยตรง ซึ่ง “ศูนย์การเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริง
รามาธิบดี” RASME (Ramathibodi Academy of Simulation
Medical Education Center) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำ�ลอง
ให้กบั นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทมี่ ี
การเรียนการสอน ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ
เป็นแหล่งฝึกอบรมหรือฝึกทักษะต่าง ๆ ทางด้านการแพทย์
และการพยาบาลให้ กั บ บุ ค ลากรโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทร์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ภาพที่ 1 ฝึกการท�ำคลอดทารกที่อยู่ในท่าก้น

ผลการดำ�เนินงาน
1. การเรียนการสอน Hybrid Simulation เป็นการ

จัดการเรียนด้วยสถานการณ์จ�ำ ลอง โดยใช้วธิ กี ารผสมผสาน
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน 3 ส่วน คือ 1) หุ่นจำ�ลอง
เสมือนจริง 2) หุน่ จำ�ลองเฉพาะส่วน และ 3) ผูป้ ว่ ยมาตรฐาน
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั ศึกษาแพทย์ได้เรียนรูถ้ งึ การดูแลสตรีตงั้ ครรภ์
โดยเริ่มตั้งแต่การดูแลระหว่างการมาฝากครรภ์ปกติ จนถึง
การทำ�คลอดทารกที่อยู่ในท่าก้น การประเมินทารกแรกเกิด
และให้การช่วยเหลือทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งและปลอดภั ย ตลอดจนฝึ ก ทั ก ษะด้ า นการให้
คำ�ปรึกษาแก่มารดาหลังคลอดทีท่ ารกมีภาวะขาดออกซิเจน
ด้วยการฝึกสถานการณ์จำ�ลองทั้งหมด

116

คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

ภาพที่ 2 ฝึกการช่วยเหลือทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจน

2. Simulation in COVID-19 จัดการอบรมและฝึก

ทักษะด้านคลินิกในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพื่อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลรามาธิบดีจกั รีนฤบดินทร์ ได้มที กั ษะในด้านการ
ดูแลรักษาและการปฏิบตั ติ นเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
และฝึกทักษะในด้านการสื่อสาร การทำ�งานเป็นทีม เพื่อให้
ผู้ฝึกปฏิบัติสามารถนำ�ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ฝึกปฏิบัติ

โดยแผนการให้บริการในช่วง 1-2 ปีแรก คือ การให้
บริการจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีวิต บริการให้ยืมอุปกรณ์
สำ�หรับการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ�ำ ลอง การจัดการ
ฝึกด้วยสถานการณ์จำ�ลองสำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์
และการอบรมทักษะทางการแพทย์ในหัวข้อต่าง ๆ

ภาพที่ 3 Simulation in COVID-19

ผลงานเด่น
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ทั ก ษะทางการแพทย์ เ สมื อ นจริ ง
รามาธิ บ ดี อ ยู่ ร ะหว่ า งการจั ด เตรี ย ม โครงการเรี ย นรู้
แบบ Simulation เคลื่ อ นที่ ไ ด้ (RASME mobile
simulation unit) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสุขุโม
ในการจัดซื้อหุ่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น หุ่นฝึกตรวจ
ร่างกาย หุ่นฝึกทักษะการทำ�หัตถการ ชุดหุ่นและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ฉากจำ�ลองสถานการณ์ทางการแพทย์
และรถสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นต้น มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น การขยายขอบเขตการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ
ไปทั่ ว ประเทศ อี ก ทั้ ง เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
ทางการแพทย์ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
ทุกระดับ ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็น
“ปัญญาของแผ่นดิน”

ภาพที่ 5 ฉากจ�ำลองสถานการณ์ทางการแพทย์

ภาพที่ 6 รถสนับสนุนการเรียนการสอน

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. การทบทวนการดำ � เนิ น งานในช่ ว งที่ ผ่ า นมาและ
นำ�มาปรับกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงพัฒนารูปแบบการทำ�งาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานในการขอรับรอง Accreditation ในอนาคต
2. การบริการการศึกษาด้านการอบรมการช่วยชีวิต
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น BLS, ACLS, PALS และ NALS
ทัง้ แบบ Full course และ Renewal ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร
ภายใน และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ
3. การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในด้านอุปกรณ์
การเรียนการสอน สถานที่ ศักยภาพของบุคลากรภายใน
ศูนย์ฯ เพือ่ รองรับการมาใช้บริการของนักศึกษาและอาจารย์

ภาพที่ 4 ภาพข่าวการรับมอบเงินสนับสนุนจากมูลนิธิสุขุโม
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ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่รวม 41-0-9 ไร่ ตำ�บลบางปลา อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการ
“ศูนย์ที่พักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) ห่างจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ไม่เกิน
800 เมตร ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก การวิจัยและฝึกอบรม ให้บริการแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่
ยังมีสุขภาพดี แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี เริ่มมีภาวะพึ่งพิงเล็กน้อย จนถึงระยะท้าย รวมถึงความร่วมมือกับ
กรมธนารักษ์ในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กบั ผูส้ งู อายุในโครงการทีพ่ กั อาศัยสำ�หรับผูส้ งู อายุ รามาฯ-ธนารักษ์
มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนำ�ไปสู่การสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายอย่าง
ครบวงจร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายของประเทศไทย โดยการวิจัยฝึกอบรม และการ
ให้บริการที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุเต็มขั้นในอนาคต โดยการศึกษาวิจัยฝึกอบรม และการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นต้นแบบในการให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายอย่างครบวงจร
2. เพื่อฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครและผู้ดูแลในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการสหสาขา ที่นำ�ไปสู่การสร้างต้นแบบการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านการบริหารและอำ�นวยการ
1.1 การก่ อ สร้ า งศู น ย์ ฯ การก่ อ สร้ า ง ระยะที่ 1
ความก้าวหน้างานรวมทั้งโครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.22
โดยกิจการร่วมค้า AGC10 Construction การก่อสร้างระยะที่ 2
ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 0.50 โดยบริษัทเค พี วาย
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
1.2 สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี
			 จัดตัง้ คณะกรรมการอำ�นวยการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุรามาธิบดี มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30
มีนาคม 2564 มีมติให้ด�ำ เนินงานในรูปแบบของวิสาหกิจเพือ่
สังคม (Social Enterprise) โดยให้จดทะเบียนบริษทั (จำ�กัด)
เพื่อเตรียมการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคต
			 คณะทำ�งานกำ�หนดหลักเกณฑ์และออกแบบ
สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี ได้ประชุมพิจารณาการ
ออกแบบ 3 ครั้ง และจัดทำ�แนวทางและหลักเกณฑ์การ
ออกแบบแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการจ้าง
ผู้ออกแบบ
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

1.3 โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์
ผู้ จ องสิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การคั ด กรองสุ ข ภาพ จำ � นวน 397 คน
กรมธนารักษ์เปิดจองรอบสองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564
เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มในราคา 1,820,000 บาท 1,999,999
บาท และ ราคา 2,100,000 บาท มียนู ติ ว่างจำ�นวน 280 ยูนติ
1.4 โครงการพั ฒ นาที่ ดิ น มู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี ฯ ณ
ตำ�บลบางเสาธง อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิ
รามาธิบดีฯ ได้จัดทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทเครือไทย
โฮลดิ้งส์ จำ�กัด ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ
เวลเนส ลีฟวิง่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยรองรับสำ�หรับกลุม่ คนรักสุขภาพ บน
ทีด่ นิ 300 ไร่ ของมูลนิธริ ามาธิบดีฯ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
(Highest and Best Use) และมีความยั่งยืน (Sustainability) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการดำ�เนินงาน จัดทำ�ข้อมูล
ความคุม้ ค่าคุม้ ทุน (Feasibility Study) การทำ�โครงการสาธิต
Wellness Center ที่สุรวงศ์ เพื่อการกำ�หนดรูปแบบการให้
บริการภายในโครงการฯ ที่ตำ�บลบางเสาธง อำ�เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

2. ด้านการบริการวิชาการ
2.1 การฝึกอบรม ศูนย์ฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้
			 งานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ โครงการหลั ก สู ต ร
การจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะ
ทางกาย จิ ต และสมองของผู้ สู ง อายุ ประจำ � ปี 2564
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
			 สาขาเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
จัดหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพือ่ การดูแลผูส้ งู อายุ
รุ่ น ที่ 1-2 ให้ กั บ สาขาวิ ช าเวชศาสตร์ ผู้ สู ง อายุ ระหว่ า ง
เดือนสิงหาคม 2563 - มกราคม 2564 (37 คน) รุ่น 2 ระหว่าง
เดือนสิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 (13 คน)
			 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาคณะทำ � งานพั ฒ นาข้ อ เสนอนโยบายด้ า น
การดู แ ลผู้ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มสำ � หรั บ ประเทศ ระหว่ า ง
เดือนกันยายน 2563 - สิงหาคม 2564
			 สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม จัดอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข 67 และ
ผู้ นำ � ชุ ม ชนเขตทวี วั ฒ นา ด้ า นการป้ อ งกั น และดู แ ลผู้ มี
ภาวะสมองเสื่อมและสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องการป้องกันภาวะสมองเสื่อม ตามโครงการ
พั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม
ครบวงจร ระยะที่ 2 ได้รบั ทุนสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2.2 เข้าร่วมในคณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐาน
สู ง วั ย กั บ สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ (สวทช.) และสำ � นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) เพือ่ จัดทำ�ข้อแนะนำ�การจัดการชุมชนที่
เป็นมิตรสำ�หรับผูม้ ภี าวะสมองเสือ่ ม ISO/DIS23623 Ageing
Societies-Framework for Dementia-inclusive
Communities เดือนมีนาคม 2564
2.3 ร่วมเป็นที่ปรึกษา (partner) กับศูนย์วิจัยและ
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ในด้านการพัฒนา
นวัตกรรมสำ�หรับผู้สูงอายุให้กับหน่วยงานภายนอกที่สนใจ
ด้านการพัฒนานวัตกรรมสำ�หรับผู้สูงอายุ รวมทั้งพิจารณา
ความเป็นไปได้ของโครงการและหาทีมงานในคณะฯ ที่มี
ความสนใจร่วมโครงการ

2.4 โครงการวิ จั ย พั ฒ นาระบบและนวั ต กรรม
เพื่ อ การดู แ ลผู้ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มแบบบู ร ณาการในพหุ
พื้นที่ตามบริบทสังคมไทย ได้ทุนจากสำ�นักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) งบประมาณปี 2564 ระยะเวลาดำ�เนินงาน
3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินงาน

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. โครงการสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี

จัดทำ�แผนธุรกิจเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดตั้ง
บริษทั (จำ�กัด) และดำ�เนินการต่อเนือ่ งเป็นวิสาหกิจเพือ่ สังคม
2. การฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผูส้ งู อายุ จังหวัด
สมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมายคือ อสม. และกลุ่มผู้สนใจที่จะ
เรียนรู้เพื่อนำ�ไปประกอบวิชาชีพการบริบาลผู้สูงอายุต่อไป
3. การวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยพัฒนา
ระบบการดูแลผูม้ ภี าวะสมองเสือ่ มแบบบูรณาการในพหุพนื้ ที่
ตามบริบทสังคมไทย ดำ�เนินโครงการย่อย (1) โครงการวิจัย
พัฒนาระบบการดูแลผูม้ ภี าวะสมองเสือ่ มแบบบูรณาการใน
พหุพื้นที่ตามบริบทสังคมไทย ด้วยการสำ�รวจผู้สูงอายุด้วย
ระบบ iCOPE และประเมินระบบบริการปัจจุบนั (2) การวิจยั
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การดูแลผูม้ ภี าวะสมองเสือ่ มแบบบูรณาการ ด้วยการพัฒนา
platform การให้บริการผู้สูงอายุ
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โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล มี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ก้ า วสู่
การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ�ในเอเชีย จึงมีมติให้จัดตั้ง
โครงการ “ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา” เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน ให้ประชาชนมีสขุ ภาพดี โดยให้บริการด้านการดูแล
รักษาสุขภาพ การป้องกันโรคและรักษาโรคเฉพาะทางด้วย
มาตรฐานระดับสากล และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
แบบพิเศษ เพื่อสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี
รายได้กลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา และการวิจัยเพื่อคง
ความเป็นเลิศทางด้านการผลิตแพทย์และการวิจัยพัฒนา
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ผลการดำ�เนินงาน
ร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดประกวดแบบแนวความคิดและคัดเลือกผู้ออกแบบ โดย
ได้คัดเลือกบริษัท VESSU COLLABORATION CO., LTD.
และทีม เป็นผูอ้ อกแบบหลัก ทัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2564 มีนาคม 2565 อยู่ในกระบวนการเก็บ Requirement และ
ออกแบบ

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น การรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การดำ�เนินงานด้านการก่อสร้าง จะแบ่งเป็น 2 เฟส คือ
1) เฟสฐานราก 2) เฟสการก่อสร้างอาคาร ทัง้ นี้ คาดว่าอาคาร
จะสามารถเปิ ด ดำ � เนิ น การได้ ใ นเดื อ นกั น ยายน 2566
และจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในกลางปี 2567

โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี
และย่านนวัตกรรมโยธี
โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี ขนาดพืน้ ทีร่ วมประมาณ 16 ไร่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทดแทนอาคารหลักทีใ่ ช้ในการบริการสุขภาพ
ประชาชนทัว่ ไป ให้เข้าถึงการบริการสุขภาพ รักษาโรคซับซ้อนระดับตติยภูมิ เพือ่ การเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตแพทย์ พยาบาล
การฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข และการสร้างงานวิจัยเพื่อประโยชน์แก่สังคม รวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อน
ความร่วมมือของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID) ให้เกิดเป็นเครือข่ายทีจ่ ะใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สงู สุด สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาล และพัฒนาเป็นเครือข่ายในการพัฒนาวิทยาการ
และนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศและภูมิภาคได้

ภาพที่ 1 แบบจ�ำลองอาคารโรงพยาบาล
รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
ที่ชนะการประกวด โดยกลุ่มนิติบุคคล
ร่วมท�ำงาน 110 - A49

ผลการดำ�เนินงาน
กำ�หนดกรอบแนวคิดในการออกแบบโดยสังเขป ดังนี้
1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งสำ�หรับผู้รับ
บริการ ตามแนวคิด Patient-centered care และความมี
ส่วนร่วมในการรักษาของครอบครัว คำ�นึงถึง Patient journey
ในการมารับบริการรักษาพยาบาล และสำ�หรับบุคลากร
ทางการแพทย์ โดยออกแบบพืน้ ทีท่ �ำ งานให้เหมาะสมกับการ
ทำ�งาน เป็นองค์การแห่งความสุข (Happy workplace) และ
สร้างบรรยากาศของการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong learning)
2. จัดการพืน้ ทีเ่ พือ่ การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คำ�นึง
ถึงระบบ Hospital logistics ทั้งภายในอาคารและระหว่าง
อาคารในวิทยาเขตพญาไท และระบบการจราจรเพื่อรองรับ
ผู้รับบริการเป็นจำ�นวนมาก

3. คำ�นึงถึงความยั่งยืน
4.จั ด พื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ความยื ด หยุ่ น รองรั บ การปรั บ
เปลีย่ นในอนาคต และเตรียมแผนการเปลีย่ นเครือ่ งมือแพทย์
ขนาดใหญ่หรือซับซ้อน สำ�หรับรองรับเครื่องมือแพทย์ใน
อนาคต
5. คำ�นึงถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญ โดยคำ�นึงถึง
ความคุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น การเตรี ย มสำ � หรั บ ขยายงาน
โครงสร้างพื้นฐานได้ และการบำ�รุงรักษาอาคารและระบบ
ในระยะยาว
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ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้วางนโยบายหลักในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะที่ 2
พ.ศ. 2507 - 2509 ให้มกี ารผลิตแพทย์และพยาบาลเพิม่
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2508 พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” และมีพระบรม
ราชโองการให้ป ระกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี เมื่ อ วั น ที่ 27
กรกฎาคม 2508 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2508 ได้
เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์อาคาร
หลังแรก และได้เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงประกอบพิธี

เปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2512 เวลา 15.00 น.
ในช่วงการก่อตั้ง พ.ศ. 2508 - 2512 ศ. นพ.ชัชวาล
โอสถานนท์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลในขณะนั้ น
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการคณบดี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2512 สภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งให้ ศ. นพ.อารี วัลยะเสวี ดำ�รง
ตำ�แหน่งคณบดีท่านแรก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะแพทยศาสตร์ล�ำ ดับ
ที่สี่ของประเทศไทย มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต
ทางการแพทย์และการพยาบาล ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขา
ต่าง ๆ และให้การรักษาพยาบาล ตลอดจนการสร้างสรรค์
งานวิจัย จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำ�ในระดับประเทศ
และภูมิภาค ผลงานวิจัยหลายเรื่องได้นำ�ไปใช้แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ ผลงานทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ
มี ค วามโดดเด่ น จนได้ รั บ การยอมรั บ โดยทั่ ว ไปว่ า เป็ น
คณะแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพชั้นนำ�
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ต่ อ มาคณะฯ ดำ � เนิ น การจั ด ตั้ ง สถาบั น การแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ
ขนาดใหญ่ ระดับโรงเรียนแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อให้การดูแลรักษาประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชน
ที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่เดียวกัน รวมทั้งประชาชนใน
จังหวัดชายฝั่งตะวันออก ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อสถาบัน
การแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ อันเป็นสร้อยพระนามของพระองค์
โดยมี ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไป
ทรงประกอบพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ เมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยายน
2555 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
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ขนาดพื้นที่
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีพื้นที่ 37 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ต่อมา
ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นที่ ดิ น ในซอยลาดพร้ า ว 71 บริ จ าค
โดยท่ า นผู้ ห ญิ ง ยสวดี บู ร ณะสั ม ฤทธิ อั ม พรไพศาล กั บ
ที่ ดิ น ของกรมประชาสงเคราะห์ จำ � นวน 3 ไร่ 2 งาน
เพื่อก่อสร้างอาคารวิจัยและสวัสดิการ ในปี 2548 คณะฯ
ได้ทราบว่าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพัก
เด็ ก และครอบครั ว ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณแยกตึ ก ชั ย ประสบ
ปัญหาความแออัดและกำ�ลังหาสถานที่ใหม่ที่เหมาะสมกว่า
คณะฯ จึ ง ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดย
ให้การสนับสนุนเงินทุนก่อสร้างอาคารในสถานสงเคราะห์ท่ี
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และขอสิทธิ์เช่าพื้นที่บนเนื้อที่ 7 ไร่
2 งาน 99.86 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
และในปี 2553 คณะฯ ได้รับมอบที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจาก
กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
291 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา และคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์
ได้ บ ริ จ าคที่ ดิ น 27 ไร่ 2 ตารางวา เพื่ อ สมทบเพิ่ ม เติ ม
เพื่อก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สภาอาจารย์รามาธิบดี
มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะและให้คำ�ปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อีกทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดลกับคณาจารย์ และระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
ในปี 2564 อยู่ในช่วงการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดีชุดที่ 24

ผลการดำ�เนินงาน
1. การเสนอชือ่ อาจารย์แพทย์เพือ่ รับรางวัลจาก
องค์กรต่างๆ สภาอาจารย์รามาธิบดีมีความมุ่งมั่นที่จะ

ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์แพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งทางด้านการเรียน
การสอน และทางด้านการบริการ โดยการสรรหาและเสนอชือ่
อาจารย์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลจากองค์กร
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
ประเทศ ดังนี้
1.1 รางวั ล โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ อาจารย์ แ พทย์
ประจำ � ปี 2563 ศ. พญ.ศิ ริ น ธรา สิ ง หรา ณ อยุ ธ ยา
อาจารย์ประจำ�ภาควิชารังสีวิทยา
1.2 รางวั ล อาจารย์ ตั ว อย่ า งของสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2564 ศ. พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา
อาจารย์ประจำ�ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
1.3 รางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำ�ปี 2563
ศ. นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา

2. การมีส่วนร่วมในช่วงการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สภาอาจารย์
รามาธิบดีได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของนักศึกษาและ
บุคลากรในคณะฯ จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
โดยการมอบทุนกองทุนมุทิตาจิตให้แก่นักศึกษาภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและ
ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย และนักศึกษาพยาบาล
รวมกว่า 30 ทุน รวมถึงได้มอบเงินทุนช่วยเหลือแก่บุคลากร
ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 125 ทุน

ภาพที่ 1 การมอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากร
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19
รายงานประจ� ำ ปี 2564
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นอกจากนีส้ ภาอาจารย์รามาธิบดีได้จดั รายการ “คณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะฯ พบชาวรามาธิบดี หัวข้อ :
อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ในคณะฯ” เพื่อให้บุคลากร
ได้รบั ทราบถึงสถานการณ์และข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายผูบ้ ริหาร
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2565 นี้ สภาอาจารย์รามาธิบดี ยังคงมุ่งมั่น
ส่งเสริมและสนับสนุนและผดุงเกียรติของคณาจารย์ ตลอดจน
ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรที่ประสบ
ปัญหา รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรืองานเสวนาวิชาการ
เพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะและความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
คณาจารย์ต่อไป

ภาพที่ 2 รายการคณบดี คณะกรรมการบริหารคณะฯ พบชาวรามาธิบดี
หัวข้อ : อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ในคณะฯ
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หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
ให้บริการข้อมูลทางด้านประวัติ และพัฒนาการของคณะฯ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์
การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย มีส่วนจัดแสดง นิทรรศการถาวร
และหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะฯ

ผลการดำ�เนินงาน
1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ โดยเพิม่ เติม
ในส่ ว นของการจั ด แสดงนิ ท รรศการอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
สื่อผสมมัลติมีเดีย เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
2. จัดทำ�ฐานข้อมูลโครงการหอจดหมายเหตุภาพถ่าย
ประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำ�คัญของคณะฯ เพื่อบันทึกเป็น
ภาพจดหมายเหตุของคณะฯ จำ�นวน 409 ภาพ
3. จั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล โครงการหอจดหมายเหตุ แ ละ
พิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
4. จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการเนื่องในโอกาส
ต่าง ๆ จำ�นวน 3 เรื่อง
5. จัดทำ�โครงการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์และเอกสาร
จดหมายเหตุรามาธิบดี จำ�นวน 150 รายการ
6. ให้บริการบรรยายและนำ�ชมส่วนจัดแสดงภายใน
หอจดหมายเหตุฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง จำ�นวน 63 คน

7. ให้บริการข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับประวัตแิ ละพัฒนาการของ
คณะฯ จำ�นวน 45 ครั้ง
8. การพัฒนาบุคลากรหอจดหมายเหตุฯ
8.1 เข้าร่วมฝึกอบรม/เสวนา/ฟังบรรยาย 2 ครั้ง
8.2 การศึกษาดูงาน 2 ครั้ง
8.3 จั ด ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ อ บ ร ม อ อ น ไ ล น์ โ ด ย มี
ใบประกาศนียบัตร จำ�นวนคนละไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร
9. เข้าร่วมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์สโมสร มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ตามโครงการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อสนองแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
10. จั ด ทำ � โครงการประวั ติ ศ าสตร์ คำ � บอกเล่ า (Oral
History) 2 ครั้ง

ภาพที่ 1 หน่วยหอจดหมายเหตุฯ ได้รับมอบหมายจาก
ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา เพื่อดูแลรักษาพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
และเก็บเป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564

ภาพที่ 2 จัดนิทรรศการ
พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
บริเวณชั้น 1 อาคารบริหาร
ในวันที่ 3 เมษายน 2564
รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ภาพที่ 3 สัมภาษณ์คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์
เพื่อเก็บเป็นประวัติของคณะฯ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ภาพที่ 4 คัดแยกเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์
ณ บ้านคุณประเวศ อิงคดาภา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพที่ 5 คัดแยกเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์
ณ งานแพทยศาสตรศึกษา ส�ำนักงานการศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. นำ� VOC (Voice of Customer) มาใช้ในการหาแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ และพัฒนาการให้บริการ
เช่น มีการกำ�หนดมาตรฐานการให้บริการ และการทำ�งานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยหอจดหมายเหตุฯ
2. ปรับปรุงการจัดแสดงภายในส่วนจัดแสดงของหอจดหมายเหตุฯ เพื่อสร้างเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ปรับปรุง hall of fame ให้มีความเป็นปัจจุบัน
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ประสบการณ์และ
นำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ต่อไป
4. ดำ�เนินกิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ เช่น สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย Museum
เป็นต้น
5. จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการตามโอกาสสำ�คัญต่าง ๆ ของคณะฯ
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มี พั น ธกิ จ หลั ก ในการดำ � เนิ น งานภายใต้
ปรัชญา “คำ�ว่าให้…ไม่สิ้นสุด” เพื่อสนับสนุน
การดำ�เนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีในทุกพันธกิจ อันก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม และการสาธารณสุขของประเทศ ซึง่
เห็นผลประจักษ์จริง โดยผ่านกระบวนการที่โปร่งใส
และถูกต้อง

วิสัยทัศน์

“มูลนิธิเพื่อสุขภาพที่ดี
หนึ่งในใจของคนไทย”

“ศูนย์กลางการระดมทุนเพื่อสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

รายงานประจ� ำ ปี 2564
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ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2564 มูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจจริง
ในการสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีในทุกพันธกิจ โดยสามารถระดมทุน
และนำ�เงินบริจาคไปบริหารจัดการจนเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่ อ ส่ ว นรวมและการสาธารณสุ ข ของประเทศอย่ า งเป็ น
รูปธรรม โดยตระหนักถึงทรัพยากรบุคคลของคณะฯ เป็นสำ�คัญ
อันได้แก่ อาจารย์ แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ตลอดจนผู้ป่วยและผู้มารับบริการต่าง ๆ

การดำ�เนิ น งานในช่ ว งวิ ก ฤตการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ โคโรนา 2019 ที่ ผ่ า นมา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นแกนนำ�
หลักสำ�คัญในการต่อสูแ้ ละรับมือกับวิกฤตการณ์ดงั กล่าว จึง
มีความจำ�เป็นต้องขยายพืน้ ทีใ่ นการให้บริการรักษาพยาบาล
และดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย
ไปยังพื้นที่ภายนอกโรงพยาบาลและชุมชนต่าง ๆ โดยรอบ
ทั้งการเปิดให้บริการสถานพยาบาลเฉพาะกิจ (Hospitel)
จำ�นวน 3 แห่ง การจัดตัง้ ศูนย์พกั คอยและแยกกักตัวในชุมชน
(Community Isolation) และการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่บ้าน (Home Isolation)

โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2564 ประเทศไทยมียอดจำ�นวน
ผู้ ติ ด เชื้ อ เป็ น จำ � นวนมาก และมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ ว ส่ ง ผลทำ � ให้ ก ารรั บ รั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ยภายใน
โรงพยาบาลไม่เพียงพอ และเกิดความขาดแคลนทัง้ บุคลากร
ทางการแพทย์ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทจี่ �ำ เป็น
ตลอดจนสถานที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาล

มู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี ฯ จึ ง เป็ น สื่ อ กลางหลั ก ในการ
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาทั่ ว ประเทศ ร่ ว ม
บริ จ าคเงิ น สมทบทุ น “โครงการป้ อ งกั น และช่ ว ยเหลื อ
สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโควิ ด 19” เพื่ อ ให้ ก าร
สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดีในการรับมือและต่อสู้กับโรคร้ายดังกล่าว โดย
ได้ รั บ การตอบรั บ และสนั บ สนุ น จากผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาเป็ น
จำ�นวนมาก ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการดำ�รงชีพ
และสนับสนุนทุนทรัพย์ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อที่ยากไร้ หรือ
ครอบครั ว และญาติ ข องผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อ ยากไร้ ที่ เ สี ย ชี วิ ต
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถดำ�เนิน
ชีวิตต่อไปจนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้
การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา มูลนิธิรามาธิบดีฯ
ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับ
นักศึกษารามาธิบดีในทุกหลักสูตร เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่
ครอบครัวได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้ รวมทัง้ นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำ�เร็จ
การศึกษา และเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทเี่ ชีย่ วชาญให้กบั
ประเทศต่อไปในอนาคต
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การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลผ่าน
การด�ำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนทีเ่ ป็นเครือข่าย

มู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี ฯ ได้ ข ยายความช่ ว ยเหลื อ และการ
สนั บ สนุ น ไปสู ่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ห ่ า งไกล ผ่ า น
การด�ำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเครือข่ายของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ด่านซ้าย จ.เลย โรงพยาบาลนำ�้ พอง และโรงพยาบาลอุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น ซึง่ เป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ และโรงพยาบาล
ชุมชนที่สนใจจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลต้นแบบอีก 19 แห่ง
โดยทุกโรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับฐานรากอันเป็น
จุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการช่วยเหลือชุมชนและประชาชน ที่
มิใช่แค่การให้บริการด้านสุขภาพ แต่ยังดูแลไปถึงการด�ำรง
ชีวิตและการสร้างอาชีพการเสริมความมั่นคงของครอบครัว
อันน�ำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่าง
กันด้วย

ยอดบริจาค 551 ล้านบาท

ผู้บริจาค 66,756 ราย

ภาพที่ 1 ยอดเงินบริจาคและจ�ำนวนผู้บริจาค สมทบทุนโครงการป้องกัน
และช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564
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ภาพที่ 2 รายรับจากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ และยอดเงินสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ภาพที่ 3 ยอดบริจาคผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

132

คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

.-ต

25
.ค.

กิ จ กรรมพิ เ ศษโดยความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
โครงการ “Heart Craft and Garden Market”
โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด พร้อมทั้งสนับสนุนบูธเพื่อ
จำ�หน่ายของที่ระลึกการกุศล
กลุม่ บริษทั สยามพิวรรธน์ จัดโครงการ “สยามรวมใจ
สูโ้ ควิดไปด้วยกัน” โดยเชิญชวนสมาชิก VIZ Card ใช้คะแนน
สะสมแลกเงินบริจาค 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท รวมทัง้
เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ประชาชน และ
พันธมิตร ร่วมบริจาคเพื่อมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ

จัดงานเปิดตัวโครงการ Giving and Happiness
6 (กีฟวิ่ง แอนด์ แฮปปี้เนส ปีที่ 6) โดยจัดกิจกรรมผ่าน
การ Live ผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งได้รับเกียรติจาก 2 ศิลปินจิตอาสา
“ครูโต” ม.ล.จิราธร จิรประวัติ และ “ครูปาน” สมนึก คลังนอก
ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงเรียนศิลปะมหานาค
th

โครงการ “ONE FOR ALL” บริษัทพีพี ลุกซ์ จำ�กัด
บริษัทพีพี โหมด จำ�กัด และบริษัทพีพี แกลม จำ�กัด (PP
GROUP)

โครงการ “GMMTV LOVE HEALS: ความรักเยียวยา
ทุกสิ่ง” โดยบริษัทจีเอ็มเอ็มทีวี จำ�กัด LIVE ผ่านเฟซบุ๊ก
และ YouTube : GMMTV

โครงการ “แบ่ ง ปั น สิ่ ง ที่ มี เป็ น ของขวั ญ ชั้ น ดี
ให้ผู้ที่ขาด” โดยบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำ�กัด
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แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
สำ�หรับในปี 2565 มูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มกำ�ลัง
เพื่อให้การสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่าง
ต่อเนือ่ งในทุกพันธกิจ ทัง้ การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความพร้อม
ด้านต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การสนับสนุน
โรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนดำ�เนินงานของสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์
นอกจากนี้ ได้เตรียมแผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน
สนับสนุน ทั้งในส่วนการก่อสร้าง การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการขยายพื้นที่การให้บริการด้าน
การรักษาพยาบาลที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ อาทิ โครงการ
ศู น ย์ ก ารแพทย์ ร ามาธิ บ ดี ศ รี อ ยุ ธ ยา โครงการอาคารโรงพยาบาล
รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี และโครงการนวัตกรรมการแพทย์
เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

โครงการอาคาร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
และย่านนวัตกรรมโยธี

ศูนย์การแพทย์รามาธิบดี
ศรีอยุธยา

โครงการนวัตกรรมการแพทย์
เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วย
ระยะท้าย
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บริษัท อาร์เอฟเอส จำ�กัด (RFS)
จัดตั้งขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บริการด้านการจัดการระบบ
สิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล แบบ Shared Service แก่โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ ปัจจุบันมี 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่พญาไท
คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMA) ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ (QSMC) และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (SDMC) พื้นที่
บางพลี คือ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (CNMI) นอกจากให้บริการด้าน HFM แล้วยังมุ่งพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เกี่ยวกับการจัดการเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งร่วมผลิตบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ยังขาดแคลน

ผลการดำ�เนินงาน

% ความพร้อมใช้ของระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BEM)

99.38%
96.66%
98.38%
98.90%
98.99%

99.96%
99.94%
99.94%
99.90%
60
61
62
63
64(Q1)

SDMC

RAMA

QSMC

RA-CNMI

99.39%
96.91%
97.51%
98.35%
98.66%

80%
70%
60%
50%

60
61
62
63
64(Q1)

100%
90%

60
61
62
63
64(Q1)

เพื่อมั่นใจว่าการส่งมอบการบริการ
เป็ น ไปตามความต้ อ งการของคณะฯ
RFS จึงได้วัดผลและทบทวนบริการโดย
มีผลลัพธ์ในการตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า

R – Result driven
F – Focus on customer
S – Self-development, Synergy
C – Creativity
A – Accountability
R – Respect
E – Ethic

รายงานประจ� ำ ปี 2564

Market standard
95%
Good

ให้การบริการ HFM ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ได้มาตรฐานสากล
1. บริการวิศวกรรมชีวการแพทย์
(BEM)
2. บริการวิศวกรรมอาคาร
สิ่งแวดล้อม (FEM)
3. บริการขนส่งในโรงพยาบาล 		
(LOG)
4. บริการอาหารผู้ป่วย (NIT)

99.50%
97.75%
99.10%
99.65%
99.56%

เป็นผู้น�ำด้านการจัดการ
และเป็นต้นแบบของประเทศ
ในด้านระบบสิ่งสนับสนุน
โรงพยาบาล

CORE
VALUES

MISSION

60
61
62
63
64(Q1)

VISION
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% ความพร้อมใช้ของระบบปรับอากาศ
และห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ

61

62

100.00%

99.56%

60

100.00%

99.38%

80%
70%

Good

Target 100%

100%
90%

98.90%

60%
50%

63

64(Q1)

จำ�นวนเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

5
4
3
2
1
0

Good

และเมื่อเกิดสถานการณ์ COVID-19
ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 บริษทั ได้มกี ารเตรียมความ
พร้อมใช้ระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผูป้ ว่ ย
ติดเชื้อ หากตรวจพบอาการชำ�รุดหรือความ
ไม่พร้อมใช้ จะมีการซ่อมแซมแก้ไขให้กลับ
สู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากการพั ฒ นาและสร้ า งสม
องค์ความรูด้ า้ น HFM แล้ว บริษทั ฯ ยังมุง่ เน้น
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รสู่ ค วาม
เป็นเลิศจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
เช่น ISO 9001, GMP & HACCP, ISO 14001
และสนับสนุนการดำ�เนินงานของโรงพยาบาล
เพื่อการรับรอง ISO 50001, AHA (III-2),
JCI (FMS) นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้รบั รางวัล
Q-Mark รางวั ล ธรรมาภิ บ าลดี เ ด่ น และ
Thailand 5S Award ในปัจจุบนั องค์กรกำ�ลัง
ดำ�เนินการเพื่อขอการรับรองรางวัลบริหาร
สู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class

0

0

0

0

0

60

61

62

63

64(Q1)

Target 0

ก่อนโครงการ

เริ่มโครงการ
กระทรวงพลังงาน

18,568,000

17,885,000

อัตราการปรับปรุงสมรรถนะลดการใช้พลังงานในอาคาร-SDMC

59

60

ได้รับ ISO 50001
เปลี่ยน
Magnertic Chiller

Magnertic Chiller
ชำ�รุด

2,336,000

16,116,000

ลดลง 3.85%

16,763,000

5,000,000

เพิ่มขึ้น 3.47%

10,000,000

16,159,000

15,000,000
ลดลง 9.65%

พลังงานไฟฟ้า (KWh/ปี)

20,000,000 กระทรวงพลังงาน

0
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61

62

63

64(Q1)

โครงการปรับปรุงผลการดำ�เนินงานและการสร้างนวัตกรรม
ชื่อโครงการ

Performance / KPIs / Result

การบำ�รุงรักษาเชิงรุก
ตู้เย็นแช่ยา

1. อัตราของความสำ�เร็จในการเข้าบำ�รุงรักษาตูเ้ ย็นแช่ยาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ �ำ หนดได้้ 100%
2. อัตราของการจัดทำ�ตำ�แหน่งที่ตั้งของตู้เย็นแช่ยาครบ 100%
3. ความเสียหายของยาในตู้เย็นหลังจากการทำ�โครงการ (มูลค่าความเสียหายเดิม 1.8 ล้านบาท
และมูลค่าความเสียหายหลังทำ�โครงการไม่มี)
4. อัตราตู้เย็นแช่ยาเข้าใหม่ทำ�การทดสอบความพร้อมใช้งานครั้งแรกได้ 100%

การบำ�รุงรักษาเชิงรุก
ล้อรถนอน โดยการจัดหา
อะไหล่ภายในประเทศ

1. อัตราเข้าบำ�รุงรักษาเตียงเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยยีห่ อ้ STRYKER ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ �ำ หนดได้
100%
2. ไม่พบอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการใช้เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยี่ห้อ STRYKER
3. ลดระยะเวลาการรอล้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยี่ห้อ STRYKER จาก 90 วัน เป็น 15 วัน
4. ประหยัดงบประมาณในการเปลีย่ นล้อเตียงเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยยีห่ อ้ STRYKER จาก 10,769,162 บาท
ลดลงเหลือ 1,002,000 บาท คิดเป็น 90.7%
5. อัตราการเปลี่ยนล้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยี่ห้อ STRYKER ให้กับแผนกหอผู้ป่วยตามแผน 100%

การพัฒนาทีมบำ�รุงรักษา
เครื่องดมยาสลบ
ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1. อัตราเครื่องดมยาสลบเข้าใหม่ ได้รับการทดสอบความพร้อมใช้งานครั้งแรกได้ 100%
2. อัตราการบำ�รุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบของเครื่องดมยาสลบเป็นตามแผนและแนวทาง
2P Safety ได้ 100%
3. ลดระยะเวลาในการรออะไหล่จาก 60 วัน เหลือ 10 วัน
4. ปรับเปลีย่ นรูปแบบสัญญาจากสัญญาบำ�รุงรักษารวมค่าแรงและอะไหล่ เป็นสัญญาจัดซือ้ อะไหล่
ทำ�ให้ประหยัดงบประมาณจาก 8,190,000 บาท ลดลงเหลือ 2,145,000 บาท คิดเป็น 73.81%
5. อัตราของวิศวกรชีวการแพทย์ผ่านการอบรมการบำ�รุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบที่ได้การ
รับรองจากบริษัทผู้ผลิตได้ 36% (มีแผนส่งวิศวกรชีวการแพทย์ให้แพทย์ให้ครบ 100% ใน 4 ปี)

Confined space team (ล้างถังเก็บน�้ำประปา) ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทภายนอกด�ำเนินการทั้งสิ้น 24 ถัง คิดเป็นเงิน
406,000 บาทต่อปี
การพัฒนาทีมบำ�รุงรักษาระบบ PABX ระบบโทรศัพท์ ลดค่าใช้จา่ ยในการจัดจ้างบริษทั Comserve เข้าดำ�เนินการ MA 450,000 บาท
การพัฒนาทีมซ่อมและบำ�รุงเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน ประหยัดงบประมาณในการจัดจ้างผูร้ บั เหมาภายนอกได้ 720,000 บาท
ต่อปี
ทีมซ่อมบำ�รุงระบบ 2 wire remote เพิ่มความเร็วการทำ� config ระบบ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทภายนอกเข้าดำ�เนินการ
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500 บาท
Cleanroom performance test ประหยัดค่าจ้าง 3rd party ในการทดสอบห้องผ่าตัดและห้องแยกโรค คิดเป็นเงิน 1,300,000 บาท
ต่อปี
ทีมซ่อมบำ�รุง Boiler ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างบริษัทบุญเยี่ยมเข้าดำ�เนินการ ไม่น้อยกว่า 230,000 บาท ต่อปี
การบำ�รุงรักษาเชิงรุก
รถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์
โดยการจัดหาสปริงเบรก
ภายในประเทศ

1. อัตราความสำ�เร็จในการเข้าบำ�รุงรักษารถเข็นผู้ป่วยเกณฑ์ที่กำ�หนดได้ 100%
2. ไม่พบอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการใช้รถเข็นผู้ป่วย
3. ลดระยะเวลาในการรออะไหล่จาก 45 วัน เป็น 30 วัน
4. ประหยัดงบประมาณในการเปลีย่ นอะไหล่จาก 17,250 บาท ลดเหลือ 11,960 บาท คิดเป็น 69.33%
5. อัตราการเปลี่ยนสปริงเบรกห้ามล้อให้กับทางโรงพยาบาลตามแผน 100% สามารถทำ�ได้ 100%
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แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. Rama Expansion เติบโตไปกับการขยายของ
คณะฯ ในบริ ก ารสำ � คั ญ ที่ มี Value สู ง โดยวางกลยุ ท ธ์
การขยาย BULD, BUY, Partnership
2. Environment & Green HFM Green campus
building การจัดการด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะ
การลดพลังงาน การจัดการน�้ำ และขยะ
3. Technology & Innovation
3.1 นำ�เทคโนโลยี นวัตกรรม มาเพื่อบริหารจัดการ
ให้เกิดคุณภาพ เพื่อลดสัดส่วนต้นทุน
3.2 เชื่ อ มประโยชน์ ร่ ว มกั บ คณะฯ ผู้ รั บ บริ ก าร
และ RFS เพื่อสร้าง Co-value และ Engagement
4. HFM Academy สร้าง Academy เพื่อสร้างคน
RFS, สร้างงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ร่วมกับสถานศึกษา
และเป็นแหล่งอ้างอิงด้าน HFM
5. External Market ขยายในด้ า นองค์ ค วามรู้
การบริการภายนอกในส่วนที่คุ้มค่าเพื่อรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันและสร้างรายได้
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คณะกรรมการประจำ�ส่วนงาน
(วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี

ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
รองคณบดี

รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ

ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์

รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาและวิจยั อาวุโส

รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ ยดูแลสุขภาพ
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ
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ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ

รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์
ผู้อำ�นวยการสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์

อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์

รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
ผู้อำ�นวยการศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

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

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงาน
โรงพยาบาล

ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์

รองคณบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ผู้อำ�นวยการการก่อสร้างสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์

ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวัฒนธรรม

ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ระดับปริญญา

รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
รักษาการแทนผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เรียนรูแ้ ละพัฒนาสุขภาวะ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการสถานบริบาลผู้สูงอายุ

รศ. พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ
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น.ส.นรา เปาอินทร์

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(ถึง 19 ตุลาคม 2563)
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
(เริ่ม 20 ตุลาคม 2563)

รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ. พญ.ศนิ มลกุล

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ผศ. นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายกายภาพโครงการพิเศษ

รศ. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
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ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ

ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ
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นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
ผู้อำ�นวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์

รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
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รศ. นพ.วิชัย ประสาทฤทธา
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

รศ. พญ.สุวรรณี พุทธิศรี

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

รศ. นพ.มงคล คุณากร

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ผศ. นพ.ธนิต วีรังคบุตร

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

รายงานประจ� ำ ปี 2564

145

ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ ไพร
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
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ศ. นพ.วินัย วนานุกูล

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

รศ. ดร. พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
(ถึง 1 กรกฎาคม 2564)

รศ. นพ.พงศธร ฉันท์พลากร
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
(เริ่ม 2 กรกฎาคม 2564)

อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

รศ. ดร. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
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อ.นิตยา เกษมโกสินทร์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย
และความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิก
และชีวสถิติ

รศ. นพ.จำ�รูญ ตั้งกีรติชัย
ประธานสภาอาจารย์

ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง
กรรมการประจำ�คณะฯ
จากคณาจารย์ประจำ�

ศ. นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ
กรรมการประจำ�คณะฯ
จากคณาจารย์ประจำ�

ผศ. นพ.อัจฉริย สาโรวาท
กรรมการประจำ�คณะฯ
จากคณาจารย์ประจำ�
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ผศ. ดร.มุกดา เดชประพนธ์
กรรมการประจำ�คณะฯ
จากคณาจารย์ประจำ�

น.ส.วาธินี คัชมาตย์

กรรมการประจำ�คณะฯ
บุคลากรจากสายงานสนับสนุน
วิชาชีพเฉพาะ

นายทวิช ฉิมประสาท

กรรมการประจำ�คณะฯ
บุคลากรจากสายงานสนับสนุนทั่วไป
และสนับสนุนวิชาการ

นางสุชาดา แก้วบุบผา

รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ
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