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คำาว่า “อตฺตานํ อุปมํ กเร” ก่อนที่จะมาเป็นคติพจน์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นั้น  

ปรากฏคำาว่า “ใจเขาใจเรา” ซึ่งอาจจะอนุมานได้ว่าเป็นคำาแปลประโยคหนึ่งของภาษาบาลีคำานี้

ในลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถึงสภานายก

และสมาชิกของสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซึ่งขณะนั้น คณะแพทยศาสตร ์

และศิริราชพยาบาล ยังคงขึ้นอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2472  

โดยมีความตอนหนึ่งว่า...

การที่จะได้ความไว้ใจของคนไข้ ขอท่านถือสุภาสิต (สะกดตามลายพระหัตถ์ - ผู้เขียน)

ว่า “ใจเขาใจเรา” ท่านคงจะคิดได้ว่า ท่านอยากได้ความสบายแก่ตัวท่านอย่างไร  

ก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น ความจริงตั้งใจเป็นยาประเสริฐ ได้ผลคือ

ความเชื่อ และเมื่อคนไข้เชื่อท่านแล้วเขาจะทำาตามทุกอย่าง คนไข้โดยมากอยากรู้ความจริง  

เราไม่เชื่อความหลอกลวงของเราเองแล้วที่ไหนจะหวังให้คนไข้เชื่อ ถ้าท่านหลอกคนไข้แล้ว  

ท่านก็ต้องรักษาเขาได้หนเดียว โลกนี้เล็ก ถ้าท่านไม่ให้ยาจนเขาตายท่านจะเจอเขาอีก  

และเขามีปากบอกความชั่วความดีกันไปต่อ ๆ
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ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจ ทั้งจัดการศึกษา สร้าง
งานวิจัย ให้บริการวิชาการ และดูแลสุขภาวะของสังคม เพ่ือมุ่งสู่ 
การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล

ในปีงบประมาณ 2564 แม้ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศ และระบบ
สาธารณสุขโดยตรง ซึ่งคณะฯ ได้ดำาเนินการในการช่วยป้องกัน และ
รักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างดีย่ิง 
อาทิ ส่งบุคลากรตรวจเชิงรุก ฉีดวัคซีน และในช่วงการระบาดสูงสุด 
คณะฯ ต้องรับดูแลผู้ป่วยโควิด 19 จำานวนมากกว่า 1,000 คน ต่อวัน  
มกีารขยายรปูแบบบรกิาร Home Isolation Hospitel และ Community 
Isolation รวมถึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านบริการสุขภาพ ในการดูแล
ผู้ป่วยโควิด 19 และได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโซนตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19  

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้พัฒนาผลงานในด้านต่าง ๆ และมีเรื่อง
ท่ีน่ายินดีดังน้ี ในด้านการดูแลสุขภาพ ได้รับการรับรองกระบวนการ
ดูแลรายโรค จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) (สรพ.) เพิ่มขึ้น รวมเป็นจำานวน 10 โรค ได้รับรางวัลเลิศรัฐ  
สาขาบรกิารภาครฐั ประจำาป ี2564 จากสำานกังานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในผลงานปลกูถ่ายตบัจากพ่อแมสู่ล่กู การใหท้ี่
ย่ิงใหญ่เติมความหวังใหค้รอบครวั ประเภทพัฒนาการบรกิาร  ดา้นการ
วิจยั มกีารสรา้งและสง่เสรมิการทำาผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพ มปีระโยชน ์ 
และมีผลกระทบต่อสังคม รวมถึงงานนวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีศูนย์
พัฒนานวตักรรมทางการแพทย์ สนบัสนนุและผลกัดนัให้ผลงานออกสู ่
สังคม อาทิ ผลงานอุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน (Endovascular  
Basin) ผลงานอุปกรณ์ช่วยเดินกำาหนดจังหวะในผู้ป่วยพาร์กินสัน  
ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งเป็นผลงานท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐ 
เช่นกัน  และด้านการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรด้านการแพทย์และการ 
พยาบาลที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามความตอ้งการ (Flexi programs) และมหีลกัสตูรท่ีไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ตามเกณฑ์ WFME 69 หลักสูตร และ  
ASEAN AUN-QA 4 หลักสูตร อีกท้ังสนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ 
มีส่วนร่วมในการวิจัย กระท่ังได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน 
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

สำาหรับก้าวต่อไปของรามาธิบดี คณะฯ ยังคงมุ่งพัฒนาการ
ดำาเนินงานโดยคำานึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดกับประชาชน และความ
รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี 
และย่านนวัตกรรมโยธี โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา  
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาล 
ผู้ป่วยระยะท้าย 

จากความสำาเร็จเหล่านี้ คณะฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และ
บุคลากรทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำาลัง 
ความสามารถ เพื่อให้คณะฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ยิะมติร  ศรธีรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล

ปณิธาน
ปัญญาของแผ่นดิน	(Wisdom	of	the	Land)

แผนยุทธศาสตร์

	
มุ่งเรียนรู้  คู่คุณธรรม  ใฝ่คุณภาพ  ร่วมสานภารกิจ   

คิดนอกกรอบ  รับผิดชอบสังคม 

ค่านิยม
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มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Perspectives) 
 1.  จดัการศกึษาท่ีมุง่เน้นผลลพัธ์ ผลติบณัฑิตทีม่ผีลลพัธ์ทีต่อ้งการ คอื เปน็บณัฑติทีม่กีารพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นผู้นำาสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร (change agent)

 2.  สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง สร้างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและผลกระทบสูง ก่อให้เกิดประโยชน ์

ต่อองค์กรและประเทศ

 3.  สร้างระบบบริการสุขภาพครบวงจร ระบบดูแลสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย  

การดูแลผู้ป่วยซับซ้อนในระดับนานาชาติ รวมไปถึงสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและวิจัย

 4.  การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการเงิน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

 5.  บุคลากรเป็นเลิศ บริหารจัดการบุคลากร เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ให้บรรลุวิสัยทัศน์

 6.  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการเปลี่ยนแปลง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย  

นำามาสนับสนุน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงพันธกิจของคณะฯ ได้ตามวิสัยทัศน์

วัฒนธรรมองค์กร

ประสานความต่าง สร้างสิ่งที่ดีกว่า 
(Harmony in Diversities and Look Forward)

พันธกิจ 
- ด้านบริการวิชาการ :  ให้ความรู้ 

หรือคำาปรึกษาทางวิชาการด้านการ

แพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

- ด้านการดูแลสุขภาพ : ให้การ

ดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน 

รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ) ที่

มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอน และการวิจัย

- ด้านการศึกษา : จัดการศึกษา

ด้านการแพทย์  พยาบาลและ

วิทยาศาสตร์สขุภาพ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประเทศ 

- ด้านการวิจัย : สร้างงานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ และการนำาไปประยุกต์ใช้

จัดการศึกษา  
สร้างงานวิจัย  
ให้บริการวิชาการ 
และดูแลสุขภาพ  
เพื่อสุขภาวะ 
ของสังคม
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โครงสร้างองค์กร	
(Organizational	Chart)

หมายเหต ุ   :  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรือ่ง การแบ่งหนว่ยงานภายในสว่นงานของมหาวิทยาลยั (คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี) ดงันี้

    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

ภาควิชา

• กุมารเวชศาสตร์

• จักษุวิทยา

• จิตเวชศาสตร์

• พยาธิวิทยา

• รังสีวิทยา

• ระบาดวิทยาคลินิก

และชีวสถิติ

• วิทยาศาสตร ์

สื่อความหมายและ

ความผิดปกติของ

การสื่อความหมาย

• วิสัญญีวิทยา

• เวชศาสตร์ครอบครัว

• เวชศาสตร์ชุมชน

• เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

• เวชศาสตร์ฟื้นฟู

• ศัลยศาสตร์

• สูติศาสตร์-

นรีเวชวิทยา

• โสต ศอ นาสิกวิทยา

• ออร์โธปิดิกส์

• อายุรศาสตร์

โรงเรียน

พยาบาล

รามาธิบดี

กลุ่ม 

สาขา

วิชา

โรงพยาบาล

• โรงพยาบาลรามาธิบดี

• ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

• ศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตน์

• โรงพยาบาลรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร์

ศูนย์

• ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

• ศูนย์เพ่ือความเป็นเลิศ

• ศูนย์นโยบายและ 

การจัดการสุขภาพ

• ศูนย์เรียนรู้และพัฒนา

สุขภาวะผู้สูงอายุแบบ

ครบวงจรและบริบาล

ผู้ป่วยระยะท้าย

สถาบัน 

การแพทย์

จักร ี

นฤบดินทร์

สํานักงาน

• สำานักงานการศึกษา

• สำานักงานวิจัย 

วิชาการ 

และนวัตกรรม

• สำานักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ

บทที่	1
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ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2564 ผู้สําเร็จ

ปกีารศึกษา 

2563
จำานวน

หลักสูตร

นักศึกษา

รับใหม่

นักศึกษา

คงอยู่

1. ระดับปริญญาตรี 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

2.  ระดับบัณฑิตศึกษา 27 269 912 100

 2.1 ระดับปริญญาโท 18 93 445 75

 2.2 ระดับปริญญาเอก 8 20 163 25

 2.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

  (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา  2563)

1 156 304 NA

3.  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 120 385 975 346

 3.1 การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน 29 226 699 208

 3.2 การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด 90 154 259 136

 3.3 หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูง  ระดับวุฒิบัตร 1 5 17 2

รวมทั้งหมด 151 1,197 4,263 895

พันธกิจด้านการศึกษา กำาหนดเป้าหมายผลิตบัณฑิต

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเน่ืองและเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงให้เกิดสุขภาวะแก่สังคม  

โดยจัดหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและจัดฝึกอบรม

วุฒิบัตรวิชาชีพ รวม 151 หลักสูตร มีผู้เรียน รวมท้ังหมด 

4,263 คน ผลิตบัณฑิตรวมทั้งหมด 895 คน

ผลการดำาเนินงาน
 1. จํานวนหลักสตูรและจํานวนนักศกึษา คณะฯ จัดการศึกษาในระดับปริญญา บัณฑิตศึกษา และวุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญ 

ตารางที่ 1 จำานวนนักศึกษาจำาแนกตามระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2564

หลักสูตรมีผู้เรียนรวมทั้งหมด

ผลิตบัณฑิตรวมทั้งหมด

4,263	คน

895	คน

ด้านการศึกษา
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 2. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ

หมายเหตุ : หลักสูตร พ.บ. สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ขั้นตอนแล้วเมื่อสำาเร็จการศึกษา 

    หลักสูตร พย.บ. สอบผ่านภายใน 1 ปีหลังสำาเร็จ

    หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสื่อความหมายฯ และสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ สอบผ่านเกณฑ์ในการสอบครั้งแรก

    หลักสูตรแพทย์ประจำาบ้าน/ต่อยอด สอบบอร์ดผ่านในครั้งแรก

ภาพที่ 1 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ

 3. ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา

ภาพที่ 2 ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา

 4. อัตราสําเร็จภายในวงรอบของหลักสูตรต่างๆ 

ภาพที่ 3 อัตราสำาเร็จการศึกษาภายในวงรอบของหลักสูตร
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 5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ของหลักสูตรต่าง ๆ 

ภาพที่ 4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรต่าง ๆ

 6. จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

ตารางที่ 2 จำานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564

จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564

Volunteer HIDEF 21st Century Skills
จำานวน

กิจกรรมรวม

(กิจกรรม)H I D E F
Critical Thinking & 

Problem Solving

Creativity & 

Innovation

Communication & 

Collaboration

Leadership & 

Management 

skills

Social 

Skill

41 14 16 14 7 1 2 9 21 4 5 134

ตารางที่ 3 จำานวนชั่วโมงกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

จํานวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564

Volunteer HIDEF 21st Century Skills

จำานวน

ชั่วโมงรวม 

(ชั่วโมง)
H I D E F

Critical Thinking & 

Problem Solving

Creativity & 

Innovation

Communication & 

Collaboration

Leadership & 

Management 

skills

Social 

Skill

452 76 175 237 19 2 5 81 310 26 53 1,436
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ผลงานเด่น 

 1. ด้านการศึกษาระดับปริญญา

 1.1 คุณภาพหลกัสตูร ทกุหลกัสตูรจดัการเรยีนการสอนตามกรอบ Outcome-Based Education (OBE) รบัรองโดย

สภามหาวทิยาลยัและสภาวชิาชพี  และมหีลกัสตูรท่ีไดก้ารรบัรองมาตรฐานคณุภาพหลกัสตูรระดบัสากล ตามเกณฑ์ WFME 

รวม 69 หลักสูตร และ ASEAN AUN-QA รวม 4 หลักสูตร 

 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ได้พัฒนาหลักสูตร Flexible program ในรูปแบบ Dual Degree 

เมื่อสำาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง 2 หลักสูตร เริ่มตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2564 ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมระหว่าง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางที่ 4 หลักสูตรที่ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรระดับสากล

เกณฑ์

มาตรฐาน

คุณภาพ

ระดับปริญญาตรี 

(4)

ระดับบัณฑิต

ศึกษา      

(32)

การฝึกอบรม

แพทย์ประจําบ้าน 

(29)

การฝึกอบรม

แพทย์เฉพาะทาง

ต่อยอด (84)

รวม

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

WFME 1 1 1 6 11 28 - 3 40 7 15 69

ASEAN 

AUN-QA
1 1 2 1 1 2 2 2 4
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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

วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

 1.2 การพัฒนานักศึกษา มีการพัฒนาส่งเสริม 

ที่สำาคัญ ดังนี้

      สร้างความพร้อมในการใช้ชีวิต ปลูกฝังให้

เกิดความรัก ความผูกพันในมหาวิทยาลัยและความภูมิใจ

ในคณะฯ 1) จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ

ปฐมนเิทศนักศกึษา โครงการบา้นของเรา...รามาธิบด ีเปน็ต้น 

2) จัดสวัสดิการท่ีจำาเป็นและเหมาะสมสำาหรับนักศึกษาทุก

หลักสตูร เชน่ ทนุการศกึษาจดัสรรหอพักนกัศกึษา การรกัษา

พยาบาล เป็นต้น 3) จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาประจำาสาย

รหัส

      พัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมท่ี

เหมาะสม ทั้งสุขภาพกาย ใจ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม 

ผ่านการจัดกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งหมด 134 กิจกรรม  

คิดเป็นชั่วโมงรวม 1,436 ชั่วโมง

    -  จัดการศึกษาวิชาพัฒนาตน (Self deve- 

lopment) จำานวน 6 หน่วยกิต เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน 

อื่น ๆ  นอกเหนือด้านการแพทย์ อาทิ โครงการวิชาพัฒนาตน

เรียนรู้สู่การละคร โครงการ “Art of Human Anatomy 101” 

โครงการศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น

    -  ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ผ่านกิจกรรม

นอกหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกับ 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 

“ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะนักเรียนก่อนก้าวสู่รั้ว

มหาวิทยาลัย-RAdiator” โครงการ “Won in Ramathibodi”  

โครงการ “การติดตามดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่บ้าน 

โดยนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ในความดูแลของศูนย์บริการ

สาธารณสขุ สำานกัอนามยั กรงุเทพมหานคร (Home Isolation  

Telemedicine)” โครงการ “Team-trash New Gen”  

โครงการ Ramathibodi student well-being center  

(ด้าน mental health) เป็นต้น 

    -   การจดักิจกรรมในรูปแบบ Transformative 

Learning และ Social Responsibility ให้แก่นักศึกษา 

ทุกหลักสูตร  

    -  การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได ้

ทำาวิจัยและนำาเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ

      การสร้างเครือข่ายในประเทศ เพ่ือสนับสนุน

ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่าง 

คณะ ต่างมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

พยาบาลกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (MOU) 

โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์ 3 สถาบัน โครงการฟุตบอล

กระชับมิตรระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน เป็นต้น

      ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า 

และศิษย์ปัจจุบัน อาทิ โครงการ “บ้านของเรา...รามาธิบดี” 

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดี เป็นต้น
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ภาพที่ 5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1.3 โครงการในแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

      โครงการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  

(Programmatic assessment) เป็นการพัฒนาต้นแบบ

ระบบการประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามกรอบ outcome- 

based curriculum นำาร่องในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ฉบบัปรบัปรงุ 2563 เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่านกัศึกษาแพทย์

สามารถบรรลผุลการเรยีนรูท้ีพึ่งประสงค์  (program learning 

outcomes) ตามกำาหนด และอาจารย์ผู้สอนเป็นกลุ่มท่ีมี

ความสำาคญัทีต่อ้งเตรียมความพร้อมใหม้คีวามรู้ ความเขา้ใจ

ในกระบวนการประเมินผู้เรียนในรูปแบบ programmatic 

assessment  

      โครงการอาจารย์ท่ีปรึกษา (Mentoring System  

Project-MSP) เป็นโครงการสนับสนุนให้มีการดูแล ติดตาม

นกัศึกษาแพทย์อย่างเปน็ระบบตอ่เนือ่งโดยอาจารย์ทีป่รกึษา 

ตัง้แตช่ัน้ปทีี ่2 - 6 ในสัดส่วน 1 : 5  ปจัจบุนัมอีาจารย์ท่ีปรกึษา

รวม  206  คน  

ภาพที่ 6  ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 
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100

33.65

62.14

76.02

95.03
85.35

ร้อยละของอาจารย์ประจำาได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
ร้อยละของอาจารย์ประจำาได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
และได้รับการอบรม Programmatic assessment

2561 2562 2563 2564
(1)

2564
(2)

Target  
=100%
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ภาพที่ 7 ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา

      โครงการต้นกล้ารามาธิบดี ส่งเสริมพัฒนา

ทักษะวิจยัของนักศกึษาแพทย์ สนับสนนุกระบวนการทำาวิจยั

ตามลำาดบัขัน้ รวมทัง้จดักิจกรรมกระตุน้ สรา้งแรงบนัดาลใจ 

อย่างต่อเน่ือง และในปี 2564 คณะฯ เห็นชอบให้มีรางวัล 

และทนุสนบัสนนุในการพัฒนาทกัษะดา้นการทำางานเปน็ทีม

และภาวะเปน็ผูน้ำารว่มดว้ย สอดคลอ้งวัตถุประสงคห์ลกัสตูร 

 1.4 นวัตกรรม  คณะฯ มีแนวคิดการเพ่ิมขีด

ความสามารถของบัณฑิตแพทย์ในการแข่งขันในระบบ

สาธารณสุขของประเทศ ได้พัฒนาโครงการร่วม 2 หลักสูตร 

ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรวิศวกรรม

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการแพทย์ (M.D.-M.Eng) และ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรการจัดการ 

มหาบณัฑติ (M.D.-M.M.) ท้ัง 2 โครงการไดเ้ปดิรับนกัศกึษาใน

ระบบ TCAS รอบที ่1 portfolio ซึง่ไดรั้บความสนใจอย่างมาก 

จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้ปกครอง

ภาพที่ 8 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
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100 94.40 89.40

ประเมินโดย
นักศึกษาแพทย์

ประเมินโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
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ภาพที่ 9 ผลการสำารวจความรู้ ความเข้าใจ 

ก่อน-หลัง การเข้ารับการอบรม

ตารางที่ 6 การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 – portfolio

การรับสมัครรอบที่ 1 portfolio

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

แผน

การรับ

2562 2563 2564

สมัคร รับเข้า สมัคร รับเข้า สมัคร รับเข้า

หลักสูตร พ.บ. (M.D.)
หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ปรับแผนการรับ 
 จาก 25 คนเป็น 30 คน

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

 2. ด้านการศึกษาหลังปริญญา 

 2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: แนวทาง 

การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA และอัปเดตเกณฑ์ 

AUN-QA Version 4.0 ตามทีม่หาวิทยาลยัมหดิลมวิีสยัทศัน์

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก จึงมีนโยบายในการนำา

เกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network - Quality 

Assurance) มาใช้ในการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา นั้น

 เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียน SAR 

ตามเกณฑ์ AUN-QA และอัปเดตเกณฑ์ AUN-QA Version 

4.0 เพ่ือให้คณาจารย์และเจา้หนา้ทีส่ายสนบัสนนุท่ีเก่ียวขอ้ง

มีความเข้าใจ เล็งเห็นความสำาคัญและประโยชน์ที่หลักสูตร

จะไดร้บั อนันำาไปสูก่ารเตรยีมความพรอ้มในการรบัการตรวจ

ประเมนิคณุภาพตามเกณฑ์ AUN-QA  เนือ่งดว้ยสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของ COVID-19  จงึไดป้รบัรูปแบบเปน็ Online  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ได้รับเกียรติ

จาก ผศ. ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นวิทยากร ซึ่ง

ทา่นเปน็กรรมการผูต้รวจประเมนิท่ีมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 

ประสบการณ์ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

อย่างดเีย่ียม โดยมผีูส้นใจเขา้รว่มอบรม จำานวนท้ังสิน้ 54 คน  

และส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ 
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 2.2 โครงการพัฒนาการอบรมทักษะความเปน็คร ู

ของแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

(Resident as a Teacher) และ Fellow as a clinical 

Teacher (FACT) ตามที่คณะฯ มีแผนยุทธศาสตร์ที่จะ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความเป็นครูให้แก่แพทย์ประจำา 

บ้านและแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด โดยมีฐานความคิดว่า 

แพทย์ประจำาบ้านเปรยีบเสมอืนครดู่านหนา้ทางคลนิิก (front 

line clinical teacher) แพทย์ประจำาบา้นทีผ่า่นการฝกึทักษะ

ความเป็นครู จะมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

และ supervise นักศึกษาแพทย์ได้ดี และมักจะจบไปเป็น 

ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ก่งกว่าคนท่ีไมไ่ด้รบัการฝกึ ชว่ยใหผ้ลการรกัษา

ผู้ป่วยดีขึ้น (better physician and better patient care) ได้

ดำาเนินการวางแผนให้ภาควิชามีส่วนร่วม ท้ังน้ีเพ่ือให้ Resident  

as a Teacher ได้สอดแทรกอยู่ในระบบการฝึกอบรมของ

แต่ละภาควิชา พร้อมท้ังจัดการอบรมด้านความเป็นครู

อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองมากขึ้น จึงปรับรูปแบบการจัด

อบรมจากการอบรมระยะสั้นให้เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา  

(live long learning) เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทางการแพทย์ และสร้างอัตลักษณ์เฉพาะให้แก่ 

ผู้สำาเร็จการฝึกอบรมจากรามาธิบดี

 2.3 ทุนสนับสนุนแพทย์ประจําบ้าน แพทย์

ประจําบ้านต่อยอด และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ป.โท ป.เอก) ในการเดินทางไปนําเสนอผลงาน ใน 

ทีป่ระชมุวิชาการระดับนานาชาต ิจำานวน 1,000,000 บาท/ป ี 

มผู้ีไดร้บัตพิีมพ์เฉล่ียร้อยละ 66.66 ของผู้ไดท้นุ โดยมรีายนาม

แพทย์ประจำาบ้าน แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด และนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนเสนอผลงานดังนี้

   1) แพทย์หญิงวัชราพร ทองมี ภาควิชาจักษุ

วิทยา, Poster presentation, 47th Annual North American 

Neuro-Ophthalmology Society Meeting, USA. (การจัด

ประชุม Online)

   2) แพทย์หญิงพันธราภรณ์ ตั้งธรรมรักษ์

พัฒนา ภาควิชาจักษุวิทยา, Oral presentation, 9th World 

glaucoma e-congress, Tokyo, Japan (การจัดประชุม 

Online) 

   3) แพทย์หญิงลักษณยั ปฏิบตั ิภาควิชากุมาร 

เวชศาสตร์, E-Poster presentation, 20th International 

Congress on Pediatric Pulmonology-CIPP XX - to be 

held, Nice, France. (การจัดประชุม Online)

   4) แพทย์หญิงเหมือนแพร เจนธนากุล  

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, E-Poster presentation, 20th 

International Congress on Pediatric Pulmonology- 

CIPP 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) นายรกัษเ์กียรต ิวิกิณิยะธนี กลุม่สาขาวชิา 

เวชศาสตร์ปริวรรต, Poster presentation, SYNTRAIN 

CONFERENCE: Genomic Instability in Cancer: from 

tumour evolution to novel cures, Greece.

   7) นางสาวภัทราธร คุณากรธรรม ภาควิชา

ระบาดวทิยาคลินกิและชวีสถิต,ิ Oral presentation, The 17th 

International Joint Conference on Computer Science 

and Software Engineering (JCSSE 2020), Thailand.     

 2.4 ทุนสนับสนุนแพทย์ประจําบ้าน และแพทย์

ประจําบ้านต่อยอด ในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ 

สถาบันต่างประเทศ จํานวน 1,200,000 บาท/ปี จากภาพที่ 10 แพทย์ประจำาบ้านดีเด่น ด้านความเป็นครู
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพ่ือลดความ

เสี่ยงการแพร่ระบาดและเป็นการเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรในการรักษาพยาบาล จึงเลื่อนการพิจารณาทุน

สนับสนุนแพทย์ประจำาบ้าน และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด 

ในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ สถาบันต่างประเทศ

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
การศึกษาระดับปริญญา 

1. การจัดทำากระบวนการทำางาน และระบบงานด้าน

การศึกษา (work process & work flow system)

2. การพัฒนาระบบบร ิหารการศึกษาโดยระบบ

สารสนเทศ (Student Life Cycle Management) และสง่เสรมิ 

การใช้ข้อมูลสารสนเทศของการศึกษาในการจัดการเรียน 

การสอนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้

3.  การสร้างระบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้

แบบ Programmatic Assessment

4. พัฒนาระบบการประเมินทักษะด้านต่าง ๆ ของ 

ผู้ เรียนให้สมบูรณ์ครบถ้วน นำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

(e-portfolio, mentoring system)

การศึกษาหลังปริญญา

1. การสร้างระบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้

แบบ Programmatic Assessment ในระดับบัณฑิตศึกษา

2. พัฒนาระบบการประเมินทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับ

การฝกึอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง เพ่ือนำาไปสูผ่ลลพัธ์ทีต้่องการ 

(e-portfolio)

3. จัดอบรมแบบ Refresh Course อัปเดตความรู้ 

ในการเขียน SAR ให้สอดคลอ้งตามเกณฑ์ AUN-QA Version  

4.0 

4. พัฒนาการอบรมทักษะความเป็นครูของแพทย์

ประจำาบ้านและแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด (Resident as a 

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

ต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมในทุกภาควิชาและความต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะความเป็นครูในภาควิชา    

5. การเปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 

1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาการจดัการการบรจิาคอวัยวะ ซึง่เปน็ทีแ่รกในประเทศไทย

6. การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

จำานวน 4 หลักสูตร ได้แก่

 -  หลักสูตรประกาศนียบัตร การวิจัยทางการแพทย์

 - ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ พ ท ย์ ป ร ะ จำ า บ้ า น 

ต่อยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา

 - ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ พ ท ย์ ป ร ะ จำ า บ้ า น 

ต่อยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการ

ประกอบวิชาชพีเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรก์ารนอนหลับ

 - ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ พ ท ย์ ป ร ะ จำ า บ้ า น 

ต่อยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์การป้องกัน  

แขนงอาชีวศาสตร์
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มีการดำาเนินงานตามพันธกิจหลักด้านการศึกษา  

การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
ผลการดำาเนินงาน
 1. ด้านการศึกษา 

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีภารกิจหลักในการ

จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ คือมุ่งผลิตบัณฑิต

พยาบาลให้มีความรู้ สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

ใหม้คีณุลกัษณะและอตัลกัษณข์องการเปน็บณัฑติพยาบาล

รามาธิบด ี(RANS) คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ถึงแม้ในปีงบประมาณ 2564 มีการระบาดของ 

COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการ

สอน แต่โรงเรียนฯ มีการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์ 

อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีกำาหนดไว้ มีการกำาหนด

นโยบายให้ผลิตและนำาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้มากข้ึน 

เช่น ผลิตสื่อมัลติมีเดีย วีดิทัศน์ วิดีโอคลิป และโปรแกรม

แอปพลิเคชัน และใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น WebEx  

Microsoft Team และ ZOOM ในการเรียนการสอน 

และการสอบออนไลน์ในรายวิชาภาคทฤษฎีและการสอบ 

รวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ สำาหรับรายวิชาภาค

ปฏิบัติ  มีการบริหารจัดการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใน

ห้องฝึกทักษะทางการพยาบาล (skill lab) ฝึกภายใต้ 

สถานการณ์จำาลอง (simulation) และฝึกปฏิบัติเสมือนจริง 

(virtual reality practice) มากขึ้น เพื่อทดแทนระยะเวลา 

การขึ้นฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

 โรงเรยีนฯ มกีารดำาเนนิงานตามยุทธศาสตรด์า้นการ

ศกึษาของมหาวทิยาลยั คอื การออกแบบหลกัสตูรทียื่ดหยุ่น

และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน (Flexi Program) 

และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดย

   เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแบบ  

Double  degree รว่มกับ 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) ที่จะผลิตบัณฑิตพยาบาล 

ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลคุนหมิง มหาวิทยาลัยคุนหมิง 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

    เปิดโอกาสให้ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

จากสาขาวชิาอืน่ไดเ้ข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

(Accelerate Project) 

ภาพที่ 1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี



23รายงานประจ�าป ี  2564

    สรา้งความรว่มมอืกับภาควิชาระบาดวิทยาคลนิิก

และชีวสถิติของคณะฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สำาเร็จการศึกษา

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต เขา้ศกึษาตอ่เนือ่งหลกัสตูร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดวิทยา

ทางคลินิก

 นอกจากน้ีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ได้ขอการรับรอง

คุณภาพหลักสูตรฯ จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา

พยาบาล (Accreditation Commission for  Education in 

Nursing: ACEN) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการ

ตอบรับและอยู่ขั้นตอนการเตรียมรับการตรวจเยี่ยม (ซึ่งเป็น 

กระบวนการการตรวจรบัรอง) ในวนัท่ี 18 - 20 มกราคม 2565 

 มีการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้

บรรลผุลลพัธ์ท่ีคาดหวังและมคุีณลกัษณะทีพึ่งประสงค ์อย่าง

ต่อเน่ือง โดยในปีงบประมาณ 2564  มีนักศึกษาพยาบาล

รามาธิบดีสร้างชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ คือ 

  1. น.ส.ศิรพิร ทรปราณี นกัศึกษาพยาบาล ชัน้ปท่ีี 4  

เป็นผู้ทำาคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของการแข่งขัน 

ชิงแชมป์ทักษะอาชีพแห่งชาติยุโรป ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

และผู้ป่วย ปี 2022 จากเมืองกราซ สหพันธรัฐออสเตรีย

  2. นายบุญญฤทธิ์ จิตภูธโรจน์ นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีท่ี 4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จาก

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

  3.  นายดาเนียล ปเีตอร ์อดิศร ไฟยวินเกิล  นักศกึษา

พยาบาล ชั้นปีท่ี 2 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมพยาบาล

แห่งประเทศไทยเพ่ือเป็นตัวแทนนักศึกษาพยาบาลจาก 

ภาคกลาง และเป็น 2 ใน 5 ของตัวแทนนักศึกษาพยาบาล 

ทั่วประเทศในการเข้าร่วมการประชุมของสภาการพยาบาล

สากล 

 2. ด้านการวิจัย  

 โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี มนีโยบายการขับเคล่ือน

การวิจัยของคณาจารย์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้งการ

ใหทุ้นวิจัยและพัฒนาระบบสนบัสนนุทีเ่อือ้ตอ่การทำาวิจยั ใน

ป ี2564 มงีานวิจยัทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาต ิ

จำานวน 28 เรื่อง ระดับชาติ จำานวน 30 เรื่อง จัดประชุม

และจัดอบรมหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย เช่น โปรแกรม

สำาหรับอาจารย์พยาบาลเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความเข้าใจ

และความสามารถของคณาจารย์ในการทบทวนวรรณกรรม 

อย่างเปน็ระบบและการวเิคราะหอ์ภิมาน (Systematic review 

and Meta-analysis) และจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ

ของคณาจารย์ในการทำาวิจัย การเสวนาวิจัย (Brown Bag  

Research Series) Research Café เป็นต้น 



24 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 3. ด้านการบริการวิชาการ 

 ถึงแม้มีการระบาดของ COVID-19  โรงเรียนฯ  

ยังมีการดำาเนินงานด้านบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง โดย

มีการปรับรูปแบบการบริการวิชาการผ่านสื่อออนไลน์ ในปี 

2564 ได้จัดประชุมวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่ COVID-19 and 

Its Disruptive Effects on the Nursing Education: Future, 

Policy and Strategic Plans วนัที ่27-28 มีนาคม 2564 และ

การประชมุวิชาการ Ramathibodi International Academic  

Conference (RIAC) 2021 เรื่อง Delivering Quality 

Healthcare for Better Life Quality วันที่ 13-14 กันยายน 

2564  การจดัประชมุวิชาการระดับชาติทีส่นองความต้องการ

ของประเทศ (มีค่าลงทะเบียน) จำานวน 3 เรื่อง และการให้

ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) สำาหรับพยาบาลและ

ประชาชนที่สนใจ จำานวน 12 เรื่อง 

ภาพที่ 2 การประชุมวิชาการ Ramathibodi International 

Academic Conference (RIAC) 2021

 การเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับต้น 

ทางการพยาบาล (เทียบเท่า MU-SUP) สำาหรับผู้บริหาร 

ระดับต้นหัวหน้างาน และผู้เตรียมข้ึนดำารงตำาแหน่งบริหารต่าง ๆ   

(successor) โดยรุ่นแรก มีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมจำานวน 

56 คน  

 4. การบริหารเพื่อความยั่งยืน

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันการศึกษา

ที่ยึดหลักการบริหารเพื่อความยั่งยืนในหลาย ๆ  ด้านเพื่อให ้

บุคลากรของโรงเรียนฯ มีความผาสุก และทำาประโยชน์ 

แก่สังคม เช่น ในด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนฯ 

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ

ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและหน้าที่การงาน โดยการส่ง

อาจารย์/ผูช้ว่ยอาจารย์/พยาบาล ศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก 

ภาพที่ 3 การปรับภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

และปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจำานวน  

31 คน (ป.เอก 25 คน ป.โท 6 คน) รวมทัง้สนบัสนนุใหค้ณาจารย์

ทำา Faculty Practice อย่างตอ่เนือ่งเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะความรู้ 

ความชำานาญ

 ในดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม โรงเรียนฯ มกีารจดั

สิง่แวดล้อมเชงินิเวศน ์(ECO - Ramathibodi Nursing School) 

มเีปา้หมายในการเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีว ประหยัดพลงังาน และลด 

Carbon Footprint  เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ควบคูไ่ป

กับการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของบุคลากรและ

นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ส่งผลให้เกิดความปลอดภัย

บรรยากาศน่าอยู่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ อันจะนำาไปสู่การ 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน สนับสนุนให้คณาจารย์  

เจา้หน้าที ่และนกัศึกษา มคีวามรูเ้รือ่ง ECO University หรอื

มีส่วนร่วมในการดำาเนินการกิจกรรม ECO Nursing School 

ปรับภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ด้านการทำาประโยชน์เพื่อสังคม โรงเรียนฯ มีการจัด

กิจกรรมเพ่ือสงัคมอย่างตอ่เนือ่ง จากสถานการณ์การระบาด

ของ COVID-19 ในฐานะองค์กรพยาบาลที่รับผิดชอบต่อ

สังคม จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือบรรเทา

ทุกข์และเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน เช่น โครงการ COVID -19  

Call Center โครงการ Are you ok?  การให้ความรู้และตอบ

คำาถามผา่นสถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส ผ่านแอปพลเิคชนัไลน ์

RamaCovid เป็นต้น
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ภาพที่ 4 กิจกรรมให้ความรู้สู่ประชาชน

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีการพัฒนาระบบคุณภาพ 

และบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดย

รวบรวมพัฒนาระเบยีบปฏิบติั (QP) ทุกพันธกิจของโรงเรียนฯ  

เพ่ือเป็นแนวทางบริหารจัดการและติดตามความเส่ียง 

ทุกไตรมาส รวมทั้งจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ (KM) 

ทุกพันธกิจหลักให้เป็นคลังความรู้ในองค์กร โดยร้อยละ 

87.5 ของพันธกิจโรงเรียนฯ ท้ังหมด  มีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2564 อย่างต่อเนื่อง  

รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ร่วมกันในองค์กรผ่านผลงานคุณภาพ ส่งผลงาน

เข้าประกวดในมหกรรมคุณภาพ ครั้งท่ี 28 ของคณะฯ 

และได้รับคัดเลือกรับรางวัลคุณภาพจำานวน 49 ผลงาน  

(KAIZEN 6 เรือ่ง และเรือ่งเลา่เรา้พลงั (SST) จำานวน 43  เร่ือง) 

 

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

 1. เตรียมรับการตรวจเย่ียมและรับรองมาตรฐาน 

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA   

(renew certification)

 2. เตรียมรับการตรวจเย่ียมและรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฯ จากสถาบันรับรอง

มาตรฐานการศกึษาพยาบาล (Accreditation Commission  

for  Education in Nursing: ACEN) จากประเทศสหรฐัอเมรกิา

 3. พัฒนาการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสูตรให้

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

โดยการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินผลแบบบูรณาการ 

(Programmatic assessment) ของหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินผล 

ระหว่างเรียน (Formative Assessment) และการ

กำาหนดสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย (Entrustable 

Professional Activities: EPAs) ของผู้สำาเร็จการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี

 4.  บรหิารและการจดัการเรยีนการสอนกบัหลกัสตูร

และสถาบันเครือข่าย (collaborative) 

 5. สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับ

นานาชาติ และผลิตผลงานนวัตกรรมให้สามารถจดลิขสิทธ์ิ

ได้ 

 6. สนับสนุนงานบริการวิชาการ โรงเรียนฯ ให้เป็น

ศูนย์กลางของการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

ที่สำาคัญและโดดเด่นของประเทศ 

 7. พัฒนาความร่วมมือกับ WHO CC. ในการ 

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล มีพันธกิจหลัก

ด้านบริการวิชาการ จากการเห็นว่างานด้านการบริหาร

โรงพยาบาลยังไม่มีการเปิดสอนในสถาบันใด และเป็น

ความรู้ท่ีจำาเป็นสำาหรับผู้บริหารโรงพยาบาลซึ่งเป็นแพทย์ 

จงึไดเ้ริม่ดำาเนินการจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ใหแ้ก่บคุลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งจากภายในและภายนอก

คณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการปรับ

ระบบการบรหิารงานให้แก่ผูบ้รหิาร และผูท่ี้จะเตรยีมตวัเปน็ 

ผู้บริหาร

 2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เรื่องหลักการบริหารและ

ทักษะที่สำาคัญในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

 3. เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงพยาบาลให้มีความรอบรู้ 

มีภาวะผู้นำา

 4. เพ่ือให้สามารถวางแผน วิเคราะห์ปัญหา และ

ตัดสินใจที่จะดำาเนินงานเชิงกลยุทธ์ภายใต้บริบทของการ

บริการด้านสุขภาพ

 5. เพ่ือให้สามารถบริหารงานในองค์การที่มีการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวสู่การเป็น

องค์การที่สมบูรณ์แบบและเป็นที่พึ่งของสังคมได้

 6. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เชิงบริหาร 

และเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร 

โรงพยาบาลและสหวิชาชีพ

หลักสูตรท่ีดำาเนินการ 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

ผู้นำาภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

(Ramathibodi Executive Successors Development: 

RESD)

ผลการดำาเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนการบริหาร

งานโรงพยาบาล ดำาเนินการจัดอบรมรวม 4 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร
จํานวนผู้เข้า

อบรมต่อรุ่น (คน)

ความพึงพอใจ 

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)

21 3.76

3. ผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 9 (BMS9) (วันที่ 26 เม.ย. - 25 พ.ค. 2564) 32 3.90

4. การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 50 (CEO50) (วันที่ 2 ส.ค. - 10 พ.ย. 2564) 50 3.94

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

จัดอบรม 5 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้บริหารระดับต้น” 

รุ่นที่ 11 (BMS11)

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตร “โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้นำาภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี” รุ่นที่ 2 (RESD2) 

 

 3. หลักสูตรประกาศนียบัตร “Senior Living  

Management” รุ่นที่ 1 (SLM1)

 4. โครงการ เทคโนโลยีทางการแพทย์และ

สาธารณสุขสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว 

ตามพระราชดำาริฯ (Hospital Administration)

 5. ห ลัก สูตรประกาศนียบัตร  “การบริหาร 

โรงพยาบาล” รุ่นที่ 51 (CE051)

ภาพที่ 1 จำานวนผู้เข้าอบรม (คน)

ภาพที่ 2 ความพึงพอใจภาพรวม (เต็ม 4.0)

0

20

40

60

BMS8

25
16

16
42

8

15

4

17

BMS9 CEO50CIO11

บุคลากรภายนอกคณะฯ

บุคลากรภายในคณะฯ

0

1

2

3

4

BMS8 BMS9 CEO50CIO11

3.95
3.76

3.90 3.94



28 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลการดำาเนินงาน 

1. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ 4 ทุน  

รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท

2. การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาแพทย์ 

และศิษย์เก่าแพทย์ 

 2.1 สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ รวมทั้งสิ้น 

2,773,882 บาท มีดังนี้   

     สนบัสนุนพิธีกลา่วคำาปฏิญาณตนของบณัฑิต

แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 50 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี 

ประจำาปี 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอารี  

วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น

จำานวนเงิน 48,900 บาท  

     ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดภาคใต้

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 เป็นจำานวนเงิน  

100,000 บาท  

     สนับสนุนการจัดทำาเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ

สำาหรับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 เป็นจำานวนเงิน 160,000 บาท 

     ให้การช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดี พร้อมมอบทุนสำาหรับการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

จำานวนเงิน 50,000 บาท  วันที่ 23 มีนาคม 2564  

     สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ (เครื่องช่วย 

ใส่ท่อช่วยหายใจ) เพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด 19 จำานวน 4 เครื่อง

จำานวนเงิน 2,200,000 บาท รับมอบโดย รศ. นพ.สุรศักด์ิ 

ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 20 

พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำานักงานผู้อำานวยการ

อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     สนบัสนนุการปรบัปรงุหอพักนักศกึษาแพทย์ 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 เป็นจำานวนเงิน 

94,402 บาท  

     สนับสนุนเสื้อกาวน์สำาหรับนักศึกษาแพทย์

ประจำาปี 2564 สำาหรับงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์

รับศิษย์รามาธิบดี รุ่นที่ 54 สู่ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นจำานวนเงิน 73,500 บาท  

     สนับสนุนการจัดทำาหนังสือ  “ เรื่ องเล่า 

เคล้าหัวเราะของนักศึกษาแพทย์” จัดทำาโดย พญ.วราพร  

พันธุมโกมล ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่  7 เป็น 

จำานวนเงิน 47,080 บาท วันที่ 30 กันยายน 2564   

     ให้บริการด้านสิทธิ และสวัสดิการ อำานวย

ความสะดวกในด้านการรักษาพยาบาล แก่ญาติสายตรง   

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์อาวุโส   

จำานวน 102 ครั้ง

 2.2 จัดโครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และประชุม

แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ วันที่  8  มกราคม 2564  

ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 2.3 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เสนอช่ือศิษย์เก่า 

แพทย์รามาธิบดี ผู้มีคุณสมบัติเพ่ือรับรางวัลมหิดลทยากร 

ประจำาปี 2563 ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์

อร่าม โรจนสกุล ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นท่ี 6 เข้ารับ

รางวัลมหิดลทยากร ประจำาปี 2563 วันที่ 2 มีนาคม 2564 

ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2.4  การเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานโรงพยาบาล

เมดพาร์ค เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  

 2.5 ร่วมจดัประชมุวิชาการ ประจำาป ี2564 ปาฐกถา 

รจิตบุรี ครั้งที่ 32 เรื่อง การควบคุมโรคระบาดโควิด 19  

ในประเทศไทย องค์ปาฐก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  

ศษิยเ์ก่าแพทยร์ามาธิบด ีรุน่ที ่16 ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำาปี 2564 ด้านบริหาร  

วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2.6  จดัเสวนาวิชาการ โดยศษิย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

รุ่นที ่31 เร่ือง “20 ป ีแพทย์รามาธิบด ีรุ่น 31 เพ่ือประชาชนไทย” 

วันที่  13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิง 

วิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
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 2.7 ดำาเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 

ดีเด่น ประจำาปี 2564 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - 

มิถุนายน 2564)  

 2.8 จัดโครงการ love box กล่องปันสุข สำาหรับ 

อาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโสและศิษย์เก่าแพทยร์ามาธิบด ี

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564  

 2.9 ดำาเนินการให้หนังสือรับรองเพ่ือช่วยเหลือใน

การรกัษาพยาบาลแก่ศษิย์เก่าแพทย์รามาธิบด ีตามระเบยีบ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำานวน 51 ครั้ง

 2.10  งานมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่า 

แพทย์รามาธิบดีอาวุโส ประจำาปี

 2.11  โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า

แพทย์รามาธิบดี  

 2.12  การจัดหรีดให้กับญาติ อาจารย์รามาธิบดี

อาวุโส และศิษย์เก่า ที่ถึงแก่กรรม 

 2.13  การมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่า

แพทย์รามาธิบดีที่ได้รับรางวัล

 2.14 การดำาเนินการเรื่องสิทธิ และสวัสดิการ 

ค่ารักษาพยาบาลของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

 2.15 การดำาเนินการด้านสารสนเทศ (website : 

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

 2.16 สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษารามาธิบดี

คณะฯ และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาฯ

 2.17 ดำาเนนิการจดัทำาทำาเนียบฐานขอ้มลูศษิยเ์ก่า

แพทย์รามาธิบดี 

ภาพที่ 1 โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโส 

และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ภาพที่ 2 งานปาฐกถารจิตบุรี  ครั้งที่ 32 ภาพที่ 3 การจัดประชุมวิชาการร่วมกับ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ภาพที่ 4  การเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าในโอกาสต่าง ๆ การสนับสนุนกิจกรรม 

และการมอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์รามาธิบดี

ภาพที่ 5 การมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น

30 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ผลการดำาเนินงาน 
 1. เชดิชแูละธาํรงไวซ้ึง่ความเปน็เลศิของสถาบนั 

พยาบาลรามาธิบดี

 1.1  การจัดประชุมวิชาการ 

     ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบปฏิบัติการ 

Zoom ภายใตหั้วข้อเรือ่ง 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 

ภาพที่ 1 การจัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 

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

ภาพที่ 2 จัดการประชุมวิชาการร่วมกับ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     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 

patients: how nurse manages care to get better outcome  

โดย พว.สินีนุช ขำาดี (รุ่นที่ 24) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 

ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom

 1.2 เชิดชูศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีผู้ประกอบ 

คณุงามความด ีแสดงความยินดแีละประชาสมัพันธ์ ผา่นสือ่ 

Facebook : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

 2. เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนพยาบาล 

รามาธิบดีและฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

 2.1 สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนพยาบาล

รามาธิบด ีมอบเงนิสนับสนนุการจดัทำารามาธิบดพียาบาลสาร  

เป็นจำานวนเงิน 20,000 บาท

ภาพที่ 3 มอบเงิน

สนับสนุนการจัดทำา

รามาธิบดีพยาบาลสาร  

เป็นจำานวนเงิน 

20,000 บาท
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 2.2 ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดีและฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 4  ร่วมงาน “ด้วยรักและขอบคุณ”

วันที่ 22 กันยายน 2564

ภาพที่ 6 มอบเงินช่วยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19

 จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ภาพที่ 5  ร่วมงาน “มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ”

ประจำาปี 2564 วันที่ 9 กันยายน 2564

 3. เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันกับศิษย์ปัจจุบัน

 3.1 ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความ

ยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในงานปัจฉิม

นิเทศ และกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมศิษย์เก่า

พยาบาลรามาธิบดี

 3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับเนื่องใน 

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

ประจำาปีการศึกษา 2564

 4. เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันกับศิษย์เก่า

 4.1 กิจกรรมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2564 

      รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าผู้สร้างผลงาน 

เ ป็น ท่ีประจักษ์และทำา ช่ือเ สียงให้กับสถาบัน ได้แก่   

รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ (รุ่นที่ 12)

     สาขาการวิจยั ได้แก่ รศ. ดร.กิตตกิร นิลมานตั 

(หลักสูตรมหาบัณฑิต)

      สาขาการศึกษา ได้แก่  รศ.  ดร. สุชิ รา  

ชัยวิบูลย์ธรรม (รุ่นที่ 22)

      สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล 

ได้แก่ พว.มาเรียม และหะยาหมิง (รุ่นที่ 25)

     สาขาผู้บริหาร ได้แก่ Dr.Luu Thi Thuy 

(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

     สาขาการบริการ ได้แก่ ผศ. ดร.นรีมาลย์  

นีละไพจิตร (รุ่นที่ 22)

 4.2 มอบเงนิชว่ยเหลอืพยาบาลและผูช้ว่ยพยาบาล 

ของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ติดเชื้อ COVID-19 จากการ

ปฏิบัติหน้าท่ี โดยมีหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลท้ัง 4 อาคาร 

เป็นตัวแทนรับมอบ

ภาพที่ 7 มอบเงินช่วยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19

จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2564
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 4.3  จัดของเย่ียมไข้แก่ศิษย์เก่าฯ ทุกท่านตามท่ี 

ได้รับแจ้งในกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ

 4.4  จำาหนา่ยของท่ีระลกึ ได้แก่ เสือ้ยืด และ Alcohol 

Spray Card 

 5. ช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สถาบันวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ มอบเงินท่ี

ได้รับบริจาคให้กับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เพ่ือ 

ส่งต่อให้กับพยาบาลทั่วประเทศที่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน  

โดยมี รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาล  

แห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ 
ภาพที่ 8 จำาหน่ายเสื้อยืด VACCINATED

ภาพที่ 10 มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

รอบที่ 2 จำานวน 100,000 บาท  วันที่ 21 กันยายน 2564 

ภาพที่ 9  มอบเงินบริจาคให้กับ 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

รอบที่ 1 จำานวน 100,000 บาท  

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 
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การดำาเนินงานตามพันธกิจทางดา้นการวจิยัของคณะฯ 

ผา่นระบบและกลไกตัง้แตร่ะดบันโยบายจากคณะกรรมการ

บรหิารคณะฯ จนถึงระดับปฏิบติัท่ีสนับสนนุให้เกิดการปฏิบตัิ

ตามนโยบายภายใต้การกำากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ซึ่งมีการดำาเนินงานผ่านหน่วยงานสนับสนุนหลัก คือ

 1. งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย ทำาหน้าที่

สนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการทางด้าน

การวิจัยตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย โดยการดำาเนินงาน 

สนับสนุนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของคณะกรรมการ เช่น  

คณะกรรมการบริหารทุนพัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัย

ของอาจารย์  คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินรางวัลแก่ผู้มี 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล  

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย เ งิน

รายได้คณะฯ  คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย ร่วม 

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 

คณะวิทยาศาสตร ์คณะกรรมการสง่เสรมิการวิจยัเพ่ือการใช้

ประโยชน์เชงินโยบายและสงัคม และคณะกรรมการพิจารณา

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า เป็นต้น

 2. งานสนับสนุนวิจัยทางคลินิก บริหารจัดการ

ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการ

พิจารณาโครงการ และงบประมาณงานวิจัยท่ีได้รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน

 3. งานห้องปฏิบัติการวิจัย ได้ให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิจัยแก่บุคลากรของคณะฯ ในด้านสถานท่ี 

เครื่องมือ บุคลากร ทั้งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย เทคโนโลยี 

และความรู้ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด มีการดำาเนินงานในลักษณะการสร้าง

งานวิจยัท่ีสะทอ้นความเปน็สถาบนัการแพทย์ชัน้นำาในระดบั

สากล 

ผลการดำาเนินงาน
 1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทําวิ จัยของ

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
คณะฯ ให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัยของอาจารย์  

โดยมวัีตถุประสงคเ์พ่ือใหอ้าจารย์แพทยม์เีวลาในการพัฒนา

งานวิจัยอย่างเต็มความสามารถ 

 2. การให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า คณะฯ  

ไดร้เิริม่ใหม้ทุีนอดุหนุนกลุม่วจิยัมุง่เปา้จากเงนิรายไดค้ณะฯ 

มาตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน โดยมุ่งให้เกิดการรวมกลุ่ม 

นักวิจัยและมีการวิจัยข้ามศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบโจทย์ 

วิจัยที่มีผลกระทบในเชิงวิชาการหรือการใช้ประโยชน์ในทาง

ปฏิบัติสูง 

ภาพที่ 1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำาวิจัยของอาจารย์

ภาพที่ 2 ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
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ภาพที่ 4 ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินจากแหล่งทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ)

 3. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ คณะฯ 

มีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน 

รายได้คณะฯ เพื่อมุ่งสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณค่าให้มีความ

คล่องตัว และเอื้ออำานวยในการดำาเนินงานการวิจัยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ และกระตุ้นให้

บุคลากรมีความสนใจในการทำาวิจัย มีการติดตามผลงาน 

ตพิีมพ์อย่างเป็นระบบ การสนับสนนุทนุอดุหนนุการวิจยัจาก

เงินรายได้คณะฯ เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี พบว่าจำานวนเงินท่ี

คณะฯ ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัย ดังนี้

 4. ทุนอุดหนุนการวจัิยเงนิจากแหลง่ทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ) เป็นนโยบาย

ของคณะฯ ที่สนับสนุนให้นักวิจัยได้รับอุดหนุนการวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี พบว่า 

ในปงีบประมาณ 2564 คณะฯ ไดร้บัทนุอดุหนนุการวจิยัจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

 5. การวิจัยทางคลินิกท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

ภาคเอกชน การดำาเนนิงานในสว่นของโครงการวิจยัทีไ่ดร้บั 

การสนับสนุนทุนวิจัยจากผลการดำาเนินการเปรียบเทียบ  

3 ปี พบว่าในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ มีจำานวนเงินจาก

โครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 

ภาคเอกชน ดังนี้

 6. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับ 

นานาชาติ จำานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติปีปฏิทิน สืบค้นจากฐานข้อมูล Scopus PubMed  

และ Web of Knowledge ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

พบว่าผลงานตีพิมพ์ในปี 2564 (ยังไม่สิ้นสุดปีปฏิทิน) มี 

แนวโน้มเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 3 ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ

ภาพที่ 6 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

ภาพที่ 5 ทุนอุดหนุนวิจัยจากภาคเอกชน

ภาพที่ 7 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ต่อจำานวนบุคลากร

สายวิชาการ
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 7. ห้องปฏิบัติการวิจัยท่ีใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  
เ พ่ื อ เ พ่ิ 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 โดยได้พัฒนาการวิจัยและวิเคราะห์ทางด้าน  

microbiome, serum/urine metabolomics targeted  

proteomics รวมทั้ง Exosomal microRNAs ได้ร่วมมือกับ 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล และศนูย์ความเปน็เลิศ 

ด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนา high throughput screening  

เพ่ือการค้นหาตัวยา ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสำาคัญ 

ในการทำาให้คณะนักวิจัยของคณะฯ สามารถร่วมมือกับ

หน่วยงานอ่ืนในการค้นพบว่ากระชายขาวมีฤทธ์ิในการ

ยับยั้งเชื้อโควิด 19 คณะฯ ได้ทำาการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

เซลล์และยีนบำาบัดให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการผลิตเซลล ์

เพ่ือการวิจัยในคนต่อไป โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าว  

ได้รับการรับรอง ISO 1466 Certificate of Compliance  

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 8 แผนผังห้องปฏิบัติการเซลล์และยีนบำาบัด

Cell and Gene Therapy Laboratory

ภาพที่ 9 ใบรับรอง ISO 1466 Certificate of Compliance

ภาพที่ 10 โล่รางวัล 

รับรองคุณภาพ 

คณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย ์

ระดับชาติ

ภาพที่ 11 ใบประกาศการรับรองคุณภาพ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ

 8. ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หน่วยจริยธรรม

การวิจัยในคนได้รับการรับรองจากสำานักงานการวิจัย 

แห่งชาติ (วช.) โดยระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee 

Accreditation System of Thailand: NECAST) และ  

SIDCER Recognition (Strategic Initiative for Developing 

Capacity for Ethical Review, WHO)

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. จดัระบบการบริหารงานวิจยัให้มคีวามเชือ่มโยงและ

สอดคล้องกันระหว่างวิทยาเขตพญาไทและบางพลี

2.  ปรับระบบสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย

และตอบสนองความต้องการของนักวิจัยในคณะฯ

3. พัฒนาธนาคารชีวภาพและคลัง ข้อมูลให้ ได้

มาตรฐาน

4.  สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์

ทางการแพทย์ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ 

(MIND Center : Medical Innovations Development 

Center)
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ภาพที่ 1 แผนกลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพ ปี 2563 - 2566

ภาพที่ 2 การตรวจเยี่ยมภายในองค์กรเพื่อธำารงด้านคุณภาพ 

Advanced HA และผลลัพธ์ตาม scoring scale

มีการดำาเนินงานด้านดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศสนอง

ต่อผู้รับผลงาน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การเป็นสถาบัน

การแพทย์ชั้นนำาระดับสากล โดยการขับเคลื่อนของทีมงาน

ทางคลินิกและทีมสนับสนุนทางคลินิกและทีมสนับสนุน 

ภายใต้การกำากับของคณะกรรมการอำานวยการระบบดูแล

สุขภาพ ตามแผนกลยุทธ์ ดังภาพที่ 1 และยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ด้าน Excellence in professional 

services and social engagement อีกทั้งมีการปรับให้ 

เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ของประเทศ

ตลอดปี 2564

ผลการดำาเนินงาน
 1. ด้านระบบคุณภาพ

 1.1 เพื่อให้ธำารงด้านคุณภาพระบบบริการสุขภาพที่

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพผ่านการรับรองพัฒนาคุณภาพข้ัน

ก้าวหน้า (Advanced HA : พ.ศ. 2563 - 2566)  จากสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) 

และหน่วยงานสนับสนนุบรกิารได้การรบัรองมาตรฐานระดบั

สากล ISO กลุ่มภารกิจได้ดำาเนินการ ดังนี้

     จัดระบบตรวจเย่ียมภายในองค์กร ทั้ง 3 

มาตรฐาน เพ่ือใหห้นว่ยงานสามารถจดัตารางเวลาเตรียมการ 

ได้แก่ 1) ทุกไตรมาสแรกจะตรวจเยี่ยมมาตรฐาน ISO 2) ทุก

ไตรมาสแรกจะตรวจเยี่ยมทีมดูแลรายโรค 3) ทุกไตรมาส 3 

จะตรวจเย่ียมระบบคุณภาพ AHA โดยมผีลลพัธ์จาก Internal 

Survey เป็น 3.94 ในปี 2564 ดังภาพที่ 2

     

ด้านการดูแลสุขภาพ
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     จดัอบรมเพ่ือสรา้งทีมผูต้รวจประเมนิคณุภาพ

ภายในองคก์ร และเปน็ trainer ภายในองค์กร ทัง้ 3 มาตรฐาน 

ได้แก่ 1) อบรม Internal Surveyor สำาหรับการตรวจเยี่ยม

กระบวนการดูแลรายโรค 2) อบรม Senior Quality Leader 

Cluster Quality Leader Unit Quality Leader สำาหรับ 

การตรวจเย่ียมระบบคุณภาพโรงพยาบาลขัน้ก้าวหนา้ (AHA) 

ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การจัดอบรม Senior Quality Leader 

สำาหรับการตรวจเยี่ยม (ภายใน) ระบบ Advanced HA

ภาพที่ 4 คณะฯ ต้อนรับผู้ตรวจประเมิน จาก สรพ.

ในการตรวจรับรองกระบวนการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า 

และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ

 1.2 ได้รับการรับรองกระบวนการดูแลรายโรค  

(Disease Specific Certificate) เพิ่มอีกจำานวน 2 โรค จาก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

(สรพ.) ไดแ้ก่ การรกัษาทางจติเวชด้วยไฟฟ้า (ป ี2564 - 2567)  

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ 

(ปี 2564 - 2567) เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมเป็น  

10 รายโรค ดังภาพที่ 4

 1.3 ระบบงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2015 

เพ่ิมขึ้นอีกจำานวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย 

การพยาบาล งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพงาน 

สำานักงานคณบดี งานบริหารภาควิชาศลัยศาสตร์ งานบรหิาร

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ งานบริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จ 

พระเทพรตัน์ งานประชาสมัพันธ์และธุรกิจ งานผู้ปว่ยสมัพันธ์  

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ  

งานการแพทย์และทันตแพทย์  งานพัฒนาคุณภาพงาน   

รวมเป็น 23 หน่วยงาน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระดับสากล  

ISO 9001:2015 เข้าตรวจเยี่ยมงานสนับสนุน 

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

ภาพที่ 6 ประชาชน

จำานวนมากมารอคิว

ตั้งแต่ช่วงดึก 

เพื่อเข้าตรวจที่คลินิก 

ARI

 2. ด้านระบบบริการสุขภาพ 

 สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในปี 

2564 ระลอก 2 และระลอก 3 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2564  

โรงพยาบาลรามาธิบดีมีประชาชนมาใช้บริการท่ีคลินิก ARI 

จำานวนมาก และรอคิวตั้งแต่ช่วงดึก ดังภาพที่ 6
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 ในการระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 3 คณะฯ 

ได้ปรับกลยุทธ์จากการส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร์ เป็นการขยายการรับมือที่โรงพยาบาล

รามาธิบดี (พญาไท) โดยขยายบริการทั้งรูปแบบ Home 

Isolation รปูแบบ Hospitel 2 แหง่ คือ โรงแรม Century Park 

และโรงแรม Grand Tower Inn และรูปแบบ Community 

Isolation 2 แห่ง คือ โรงเรียนพณิชยการเจ้าพระยา และ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ดังภาพท่ี 7 -10 เพ่ือดูแล 

ทั้ง 22 ชุมชน โดยรอบคณะฯ ในช่วงที่มีการระบาดสูงสุด 

คณะฯ รับดูแลผู้ป่วยโควิด  19 จำานวนกว่า 1,450 คน/วัน 

ภาพที่ 7 ภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงเมษายน - กันยายน 2564  

ที่ดูแลในรูปแบบ Home Isolation และผู้ป่วยวิกฤตที่รับดูแลในโรงพยาบาล

 มีการปรับและเพ่ิมจำานวนหอผู้ป่วยสำาหรับผู้ติดเชื้อ 

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

ภาพที่ 8 ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระดับสีเขียวและเหลือง

ที่ได้รับการดูแลในรูปแบบ Home Isolation

และผู้ป่วยระดับสีแดงที่รอรับเข้าพักในโรงพยาบาล 

ภาพที่ 9 ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระดับสีเขียวและเหลือง

ที่ได้รับการดูแลรูปแบบ Hospitel  

ภาพที่ 10 Community Isolation 2 แห่ง คือ

โรงเรียนพณิชยการเจ้าพระยา 

และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
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 โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น ส่งบุคลากรและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีนป้องกัน 

COVID-19 จัดตั้งศูนย์พักคอยดูแลผู้ป่วย ณ จังหวัด

สมุทรสาคร โรงพยาบาลสนาม จังหวัดยะลา โรงพยาบาล

ประสาท จังหวัดเชียงใหม่ ดูแลผู้กักตัวที่ State Quarantine 

Hotel เป็นต้น ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 11 การแบ่งเขตรับผิดชอบการรักษาพยาบาล ทั้ง 6 เขต

ของกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 13 การตรวจทางไกล และการจัดส่งยาทางไปรษณีย์

ภาพที่ 12 บุคลากรร่วมตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีน  

ป้องกัน COVID-19 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 3. ด้านระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยทั่วไป

 3.1 มาตรการตรวจทางไกล (Telemedicine) ผ่าน 

Rama App. และจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ในช่วงสถานการณ์

โควิด 19 โรงพยาบาลรามาธิบดีจำาเป็นต้องลดระดับจำานวน

การบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยทั่วไป โดยยังให้ความสำาคัญแก ่

ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ 

เป็นต้น ในภาวะปกติมีผู้ป่วยนอกวันละ 5,000 - 7,000 คน  

เพ่ือลดความแออัดจึงกำาหนดมาตรการตรวจทางไกล 

ผ่าน Rama App. และจัดส่งยาทางไปรษณีย์ มากกว่า  

1,000 กล่อง/วัน ดังภาพที่ 13

 3.2  มาตรการสร้างส่ิงแวดล้อมให้ ผู้ป่วยทั่วไป

ปลอดภัยจากการติดเชื้อจากโควิด 19 กำาหนดมาตรการ 

คัดกรองผู้ป่วยท่ีจะเข้าพักในโรงพยาบาล โดยการคัดกรอง 

ทางคลินิกและตรวจ RT-PCR ก่อนเข้า admission หรือ 

การผ่าตัดที่ดมยาสลบ เป็นต้น และกำากับเฝ้าระวังระหว่าง

พักในโรงพยาบาล โดยทางคลินิกและตรวจ Lumipulse  

(CVID Ag.) เป็นต้น การจำากัดการเยี่ยม หรือตรวจ RT-PCR 

ญาติที่เฝ้าไข้ นอกจากน้ียังสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกัน 

โควิด 19 ให้แก่ผู้ป่วยและคนเฝ้าไข้
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 3.3  มาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก เพ่ือให้บุคลากรปลอดภัย  

จากการติดเชื้อจากโควิด 19 โดยคณะกรรมการป้องกันและ

ควบคมุโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล ได้จดัระบบเฝา้ระวงัเชงิรุก 

ในบุคลากร โดยประเมนิความเสีย่งการสมัผสัโรคและอาการ

ที่เข้าข่ายสงสัยผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผ่าน Ramathibodi Active 

Surveillance for COVID (Google Forms) เพ่ือแยกบคุลากร

เปน็ 3 กลุม่ ไดแ้ก่ High risk (สแีดง) Moderate risk (สีเหลอืง)  

และ Low risk (เขียว) เริ่มดำาเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 

2564 พบว่าบุคลากรร้อยละ 70-80 ของคณะฯ ให้ความ 

รว่มมอืปฏบิตัอิย่างตอ่เนือ่ง และหากมบีคุลากรเขา้ขา่ยจะม ี 

Fast Tract ในการตรวจ RT-PCR ที่ ARI Clinic หรือสามารถ 

เข้าถึง ATK กรณีมีอาการเล็กน้อย ช่วยในการคัดกรอง

บุคลากรท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด 19 เบ้ืองต้น 

 3.4 สนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิต้านทาน

ป้องกันต่อการติดเชื้อโควิด 19 โดยคณะกรรมการป้องกัน

และควบคมุโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล จดัให้บรกิารฉดีวคัซนี

ป้องกันโควิด 19 ท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาลแก่ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปตามนโยบายรัฐ  

มีความร่วมมือกับสำานักอนามัยจัดฉีดวัคซีนในชุมชนเมือง  

มีความร่วมมือกับโครงการไทยร่วมใจของกรุงเทพมหานคร 

จดัให้บรกิารฉดีวคัซนีปอ้งกันโควิด 19 ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรลั 

ลาดพร้าว รวมทั้งสิ้นประมาณ 400,000 เข็ม ดังภาพที่ 14 

นอกจากน้ี คณะฯ ยังจดัหาวัคซนีทางเลอืกกวา่ 100,000 โดส 

แก่ประชาชนทั่วไปในราคาย่อมเยา    

ภาพที่ 14 กิจกรรมสนับสนุนการเสริมสร้างภูมิต้านทาน

ป้องกันต่อการติดเชื้อโควิด 19

 4. ด้านเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบริการ

สุขภาพ

 โรงพยาบาลนำาระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือช่วย 

การดำาเนนิการหรอืสะท้อนข้อมลูให้แก่ผูเ้กีย่วขอ้งทราบและ

ปรับพัฒนาต่อไป เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 4.1  นำาโปรแกรมสารสนเทศ Power BI เพื่อช่วยให ้

ทีมรักษาสามารถติดตาม KPI ผลลัพธ์การรักษาอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ทีมสนับสนุนสามารถติดตาม 

การดำาเนินการ เช่น รายงานทางการเงิน รายงานการนับ 

คลังยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

 4.2  การศกึษาตน้ทุนกับโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ 

(UHosNet) เพ่ือสามารถทราบถึงตน้ทนุรายโรค/รายกิจกรรม

และมีการเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลระดับเดียวกัน เพ่ือ

สะท้อนผลการดำาเนนิงานทีแ่ทจ้รงิ ผูเ้กีย่วข้องสามารถนำาไป

ปรับพัฒนาได้

 4.3  การนำาระบบ Group Itemization มาคิด 

คา่ผา่ตดั/หตัถการทีส่ะท้อนตน้ทนุของทรพัยากรทีใ่ชจ้รงิแทน 

การคิดราคาแบบเหมา นอกจากน้ันจะเป็นอัตราบริการ

ค่าผ่าตัด/หัตถการที่มีกลไกปรับตามรายการย่อยของ

ทรัพยากรท่ีใช้ได้ในปัจจุบันและอนาคต แทนการประกาศ

เป็นครั้ง ๆ หลักการคิดราคาระบบ Group Itemization 

ประกอบด้วย การคิดราคา 7 หมวดรายการ ได้แก่ กลุ่ม 

ค่าห้องผ่าตัดและค่าห้องพักฟ้ืน กลุ่มค่า Basic Set กลุ่ม 

คา่ Extra set และ Instrument กลุม่คา่เคร่ืองมอืแพทย์พิเศษ 

กลุ่มค่า Set ผ้า กลุ่มค่าแรง และกลุ่มค่าธรรมเนียมแพทย์ 

(DF) เป็นต้น

 4.4  การขยายการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย์ใหส้นบัสนนุการบรกิารสขุภาพให้คลอ่งตวัข้ึน 

ลดตน้ทนุและสนบัสนนุการเรยีนการสอนการวิจยั โดยใชก้าร

เชา่ใชบ้ริการทีส่ามารถเชือ่มตอ่ข้อมลูเข้าในระบบสารสนเทศ

ของโรงพยาบาล แทนการจัดซื้อแบบรายชิ้นที่ยากต่อการ 

นำาประโยชน์ไปใช้ในเชิงระบบ เช่น การเช่าใช้ระบบวัด

สัญญาณชีพผู้ป่วยนอก ระบบเครื่อง EKG ระบบเครื่อง  

Defibrillation ระบบเครื่อง GI Scope เป็นต้น

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. ขับเคล่ือนการสร้าง successor ของหน่วยงาน 

และระบบคุณภาพบริการต่าง ๆ เพ่ือสร้างระบบการนำา 

อย่างต่อเนื่อง

2. การสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบริการในทุกระดับ และสนับสนุนการเรียนการสอน

การวิจัย
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ภาพที่ 1 จำานวนการจัดประชุม/อบรมทางวิชาการ  

ปี 2562-2564

ดำาเนินการให้ความรู้และคำาปรึกษาทางวิชาการด้าน

การแพทย์ พยาบาล และวทิยาศาสตรส์ขุภาพไปยังบคุลากร

ภายในคณะฯ รวมไปถึงบุคลากรภายนอกคณะฯ อันได้แก่ 

ศิษย์เก่า บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป  

โดยดำาเนินการภายใต้ฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ซึ่งมี 

วิสัยทัศน์ว่า “วิชาการก้าวหน้า นำาพาวัฒนธรรม” โดยใช้

กลยุทธ์วิชาการเชิงรุก มีความเป็นสากลในการนำาความรู้  

และนวัตกรรมสู่สังคมควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรม

ผลการดำาเนินงาน
 1. การจัดประชุมและอบรมทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ 

ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนท่ัวไป  

ทั้งในรูปแบบ Onsite Virtual Meeting ผ่านระบบ WebEx 

Zoom และแบบ Hybrid จำานวน 26 ครั้ง ทำาให้เกิดรายได้

มากกว่ารายจ่าย เป็นจำานวนเงิน 22,548,500 บาท 

 2. การจัดปาฐกถา ระดับคณะฯ จำานวน 4 ปาฐกถา 

ซึง่มผีูเ้ข้าฟังจำานวนมาก และก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางวชิาการ

อย่างกว้างขวาง ได้แก่

 2.1  ปาฐกถาอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ครั้งท่ี 19 วันท่ี 

30 ตุลาคม  2563 เรื่อง “ประเด็นท้าทาย สังคมสูงวัย คนไทย 

อายุยืน” โดยองค์ปาฐกคือ ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักด์ิ   

ปิ่นทอง 

 2.2 ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งท่ี 34 วันที่ 13 

กันยายน 2564 เรื่อง “การแพทย์และหมอในอนาคต” โดย

องคป์าฐกคอื ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 

 2.3  ปาฐกถารจิตบุรี คร้ังท่ี 32 วันที่ 13 กันยายน  

2564 เร่ือง “การควบคมุโรคระบาดโควดิ 19 ในประเทศไทย” 

โดยองคป์าฐกคอื นายแพทย์เกียรตภิมู ิวงศร์จติ ปลดักระทรวง 

สาธารณสุข ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำาปี 2564 

(ด้านบริหาร) 

 2.4  ปาฐกถากัลยาณกิติ ์กิตยิากร ครัง้ที ่35 วันท่ี 14 

กันยายน 2564 เร่ือง “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 

 3. โครงการตํารารามาธิบดี 

 ผลิตตำาราและหนังสือวิชาการ จำานวน 5 เล่ม และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำานวน 9 เล่ม (จำาหน่ายใน

แพลตฟอร์มของ Ookbee และ CU e-book) ยอดรวมเปน็เงนิ  

1,659,160.16 บาท ส่วนการจัดประกวดตำารารามาธิบดี  

ผลการพิจารณาตำารารามาธิบดทีีไ่ดร้บัรางวัลประจำาป ี2564 

ได้แก่ ตำาราเรื่อง “เอ็มอาร์ไอและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ 

ในผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำาเนิด : หลักการและการประยุกต์ใช้” 

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์ 

ภาควิชารังสีวิทยา และตำาราเร่ือง “ท้องร่วงเรื้อรังในเด็ก”  

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์  

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

ด้านการบริการวิชาการ
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ภาพที่ 2 ตำารารามาธิบดีที่ได้รับรางวัล ประจำาปี 2564

 4. การให้บริการทางวิชาการต่อภาครัฐและ

เอกชน บุคลากรของคณะฯ ได้รับเชิญจากองค์กรภายนอก

เป็นวิทยากร จำานวน 10,434 ครั้ง อาจารย์พิเศษ จำานวน 

5,705 ครั้ง และกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5,802 ครั้ง 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้ง 

ขอเข้าศกึษาดงูานตามหนว่ยงานต่าง ๆ  ภายในคณะฯ จำานวน 

33 ครั้ง

 5. วารสารรามาธิบดีเวชสาร (Ramathibodi  

Medical Journal, RMJ) ได้รับการประเมินและผ่าน 

การรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(Thai-Journal Citation Index, TCI) ตามเกณฑ์มาตรฐาน

วารสารวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation 

Index (ACI) พ.ศ. 2564 มีบทความท่ีได้รับการพิจารณา 

ตีพิมพ์ในวารสาร 24 เรื่อง 

 นอกจากน้ีได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการค้นหาข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนและอำานวย

ความสะดวกทั้งผู้ใช้และผู้รับบริการ เช่น การใช้งานระบบ

การจดัการวารสารออนไลน ์(Thai Journals Online, ThaiJO) 

การใช้ระบบสืบค้น Google Scholar และการใช้ตัวระบุวัตถ ุ

ดิจิทัล (Digital Object Identifier, DOI) เป็นต้น รวมถึง 

การพัฒนาวารสารท้ังดา้นเนือ้หาและรปูแบบให้มมีาตรฐาน

ระดบัสากล ทำาใหไ้ดร้บัความสนใจจากนานาชาตใินการเข้า

เยี่ยมชมในเว็บไซต์วารสาร

 6. สื่อออนไลน์ คณะฯ ได้จัดทำาบทความเผยแพร่ 

ใน “ไทยรัฐออนไลน์” https://www.thairath.co.th/tags/ 

ศกุรส์ขุภาพ รวม 52 เร่ือง และการเผยแพรค่วามรู้ผา่น 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

ต่อเน่ืองของแพทย์และสหสาขาวิชาชีพทางการ

แพทย์ คณะฯ ให้บริการรับรองหน่วยคะแนนกิจกรรมการ

ศึกษาต่อเน่ืองของแพทย์ (CME) ในปีงบประมาณ 2564 

จำานวน 1,100 กิจกรรม และให้การรับรองหน่วยคะแนน

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสหสาขาวิชาชีพทางการ

แพทย์ ได้แก่ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิค

การแพทย์ (CMET) 1 กิจกรรม และกิจกรรมการศึกษา 

ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CCPE) 2 กิจกรรม

 8. การประชุมทางไกลทางการแพทย์ (Tele- 

conference) คณะฯ ได้พัฒนาระบบการส่งสัญญาณภาพ

และเสยีงผา่นระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ ทัง้ภายในประเทศ

และต่างประเทศ ปัจจุบันมีการเพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือ 

และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2564  

มีการดูแลระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล 

จำานวน 1,553 ครั้ง

 จัดทำาระบบการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ โครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. “หลักสูตรการจัดกิจกรรม 

กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต สมอง 

ผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2 และ 3 
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ภาพที่ 5 จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

(ออนไลน์)

 9. จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะฯ ได้

พัฒนาการผลิตจากสิ่งพิมพ์เป็นรูปแบบออนไลน์ (e-book) 

เพ่ือให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่แพทย์ 

บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในปีนี ้

มีการผลิตจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ฉบับพิเศษ  

“วันรามาธิบดี” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 10. การผลติสือ่ทางการแพทย์อ่ืน คณะฯ ใหบ้รกิาร 

ด้านการผลิตสื่อ และการใช้สื่อการศึกษาแก่หน่วยงาน 

ภายในคณะฯ ตลอดจนให้คำาแนะนำาปรึกษาและให้บริการ

ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้ 

 10.1 การดูแลประสานจัดทำาแก้ไขในส่วนของ 

 e-book 1 เรื่อง รวม 16 หน้า

 10.2 e-Poster ที่ดำาเนินการ จำานวน 23 ชิ้นงาน 

 10.3 Animation ประกอบสื่อการเรียนการสอน 

จำานวน 13 เรื่อง และอื่น ๆ จำานวน 29 ชิ้นงาน

ภาพที่ 6 Animation ประกอบสื่อการเรียนการสอน

 10.4 ออกแบบกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียน 

การสอนทางการแพทย์ 12 งาน 168 ชิ้น

 10.5 บริการถ่ายภาพน่ิงทางการแพทย์และ

กิจกรรมต่าง ๆ จำานวน 4,015 ภาพ

 10.6 บริการตกแต่ง แก้ไขภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 

19,925 ภาพ  

 10.7  ถ่ายภาพด้วยชุดไฟแฟลชสตูดิโอ 46 ครั้ง 

 10.8  ถ่ายภาพวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนการสอนและ

กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ รวม 394 งาน 

 10.9  Motion Graphic เพ่ือประกอบวีดิทัศน์  

29 ชิ้นงาน

 10.10 บั น ทึ ก เ สี ย ง เ พ่ื อ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ วี ดิ ทั ศ น์   

6 ชิ้นงาน

ภาพที่ 3 การจัดประชุมทางไกลทางการแพทย์  

ปี 2561- 2564
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ภาพที่ 4 ระบบการให้บริการประชุมทางไกล 

ทางการแพทย์ ปี 2564
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 10.11 ถ่ายวีดิทัศน์วงจรปิดเพ่ือการเรียนการสอน 

การประชุมวิชาการ ประชุมออนไลน์ จำานวน 85 ครั้ง

 10.12 งานตัดต่อ (Media) 332 ชิ้นงาน

 10.13 ทำาสือ่สิง่พิมพ์เสนอภายในประเทศ 196 เรือ่ง

 10.14 การใหบ้รกิารดา้นโสตทศันูปกรณเ์พ่ือประชมุ

วิชาการอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ 355 ครั้ง

 10.15 บรกิารยืมและติดต้ังอุปกรณ์โสตทศันปูกรณ์

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.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา คณบด ี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. นพ.สุทธิพงศ์  

วัชรสนิธุ คณบดคีณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้ด้วย

    การจัดปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34 เรื่อง  

“การสรา้งนวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม”่ โดยไดร้บัเกียรติ

จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

เป็นองคป์าฐก วันที ่13 กันยายน  2564 ณ หอ้งประชมุอรรถสทิธ์ิ  

เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 2. โครงการรามาธิบดีแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อ

สู้วิกฤตโควิด 19 (Ramathibodi Knowledge Sharing 

on COVID-19 Management) จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง

องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

เผยแพร่สู่บุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมถึง

ประชาชน ผ่านคลิปวิดีโอ เป็นเนื้อหาท่ีเข้าใจง่าย เผยแพร่

ผา่นเว็บไซต ์https://www.rama.mahidol.ac.th/academic- 

culture/covid19ks และพัฒนาต่อยอดให้มีประโยชน์ 

และสะดวกต่อการเข้าถึงบน Smartphone ระบบปฏิบัติการ 

Android และ iOS 

ภาพที่ 7 งานประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2564   

Ramathibodi International Academic Conference 

(RIAC) 2021   

ภาพที่ 8 ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34

ภาพที่ 9 Ramathibodi Knowledge Sharing 

on COVID-19 Management
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รางวัลที่ได้รับ

1. โล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการ 

ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข โครงการรามาธิบดีแบ่งปัน 

องค์ความรู้  เพ่ือสู้วิกฤตโควิด 19 จากคณะกรรมการ

เอกลักษณ์ของชาติ สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 

ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

2. รางวัลประเภท Clip VDO งานมหกรรมคุณภาพ 

(Quality Conference) ครั้งที่ 28 เรื่อง “บูรณาการความ 

ร่วมมือเพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุสุขภาวะ”

 

ภาพที่ 10 รางวัลค่าของแผ่นดิน

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. ยกระดับการให้บริการ จัดประชุมและอบรมทาง

วิชาการอย่างมืออาชีพ 

2. การรักษามาตรฐานคุณภาพการดำาเนินงานของ 

การจดัทำาตำารารามาธิบดแีละวารสารรามาธิบดเีวชสารตาม 

รูปแบบมาตรฐานสากล 

3.  พัฒนาระบบการให้บริการ ฝ่ายวิชาการและ

วัฒนธรรมในรูปแบบออนไลน์อย่างครบวงจร 

4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาต่อเน่ือง

ของสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ 

5. พัฒนาระบบการประชุมทางไกลทางการแพทย์ 

ขยายเครอืขา่ย สรา้งความรว่มมอื เพ่ือการบรกิารทีค่รอบคลุม

และมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาและผลิตส่ือ E-Learning ให้สอดคล้องและ

ตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ

7. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพ่ือบริการ

สังคม
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บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพในทุกพันธกิจ เกิดนโยบายและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

ท้ังในรามาธิบด ีชมุชนและสงัคม เพ่ือใหบ้คุลากร นักศกึษา ผูร้บับรกิาร/ญาต ิและชมุชน มสีขุภาพดี และเกิดสงัคมสขุภาวะ

ผลการดำาเนินงาน
 1. การดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับ

ค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 มีจำานวนโครงการพันธกิจ

สัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social 

Engagement) ที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

(Social Engagement) จำานวน 19 โครงการ 

 2. การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กลุ่มภารกิจ

ดูแลสุขภาพสร้างความผูกพันและเสริมพลังผู้ป่วย 

และครอบครัว เครือข่ายมิตรภาพบำาบัดรามาธิบดีเป้าหมาย 

เพ่ือสร้างเครือข่ายในรูปแบบ Self -help group ตัวช้ีวัด

สำาคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพในปีงบประมาณ 2564  

ผลระดับความสำาเร็จตั้งแต่ 4 - 5 ร้อยละ 71 สูงกว่า 

ค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้

 3.  การสรา้งเสริมสขุภาพในคณะฯ (AUN-HPN)
  3.1 โครงการ Happy Healthy Ramathibodi: 

Healthy Organization จากผลการตรวจสุขภาพบุคลากร 

ปี 2560 - 2564 บุคลากรเสี่ยงเป็นโรคอ้วน เบาหวาน ไขมัน 

ในเลือดสูง จงึได้กำาหนดนโยบายสุขภาพ และจัดอบรมหัวหน้า 

หน่วยงาน จดัอบรม Health Coach เพือ่ร่วมกนัตัง้เป้าหมาย

ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีการ

ติดตามผลการลดนำ้าหนักอย่างต่อเน่ือง ทั้งในระดับบุคคล 

และระดับหน่วยงาน หลังสิ้นสุดโครงการฯ พบว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการหน่วยงานต้นแบบลดนำ้าหนัก ในกลุ่มอ้วนมาก  

มีดัชนีมวลกายลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.1 และในกลุ่มอ้วน  

ลดลงเฉล่ียร้อยละ 2.4 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมด้านสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมสะสมแต้มสุขภาพข้ึน

ในระยะต่อมา

ภาพที่ 1 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 6 องค์ประกอบ

ปี  2562 (N=21) ปี 2563 (N=23) ปี 2564 (N=27)
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ภาพที่ 2 กิจกรรมอบรมเพื่อสร้าง Health Coach ภาพที่ 3 กิจกรรมเชิงรุกในหน่วยงาน 

เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบการดูแลสุขภาพ

  4. การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและสังคม

 4.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

ระลอกใหม่ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจาย

เชื้ออย่างถูกต้องแก่ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ตั้งโรงพยาบาล  

งานสรา้งเสรมิสขุภาพรว่มกับหน่วยงาน ภาควิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

ได้ดำาเนินการดังนี้

     การทำางานร่วมกับชุมชน

     การเปิดศูนย์ชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19

     การอบรมสง่เสรมิความรอบรูใ้ห้กบัหน่วยงาน 

    ภายนอก

     การสร้างกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำาบัดโควิด 19

     การจัดประชุมระดมสมอง เสริมพลังบวก 

    ต้านภัยโควิด 19

ภาพที่ 4 กิจกรรม Walk Together Season 2 

ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย สะสมจำานวนก้าวครบ 500,000,000 ก้าว  

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ภาพที่ 5 การทำางานร่วมกับชุมชนในการรับมือกับผลกระทบ

และการปรับตัวในสถานการณ์ระบาดใหญ่ของโควิด 19
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ภาพที่ 7 การจัดประชุมระดมสมอง 

เสริมพลังบวกต้านภัยโควิด 19 

 4.2 โครงการชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ต้านภัย 

โควิด 19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ร่วมกับ นักศึกษา

พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์วิจัยและ

จัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ลงพ้ืนท่ีให้

ความรู้แก่ผู้นำาชุมชนเก่ียวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

โควิด 19 ในผู้ที่สูบบุหรี่ การกำาหนดมาตรการไม่สูบบุหรี่ 

ในบ้าน และให้ร้านค้าบุหรี่ในชุมชนปฏิบัติตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด

ภาพที่ 6 เปิดศูนย์ชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19

ภาพที่ 8 การลงพื้นที่ควบคุมร้านค้าบุหรี่

ภาพที่ 9 การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารแก่ผู้ป่วย 

ณ ศูนย์ชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19

 4.3 โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ในช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ

เป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อนใหญ่ (Cluster) ส่วนใหญ ่

อยู ่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ชั้นใน โดยเฉพาะชุมชนแออัด  

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ 

ได้ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร มอบต้นกล้าพันธุ์ผัก เช่น 

กล้วย มะละกอ สนับสนุนดิน ปุ๋ย ให้ชุมชน และศูนย์สุขภาพ

ชมุชนซอยสวนเงนิ รวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงอาหารสขุภาพ  

กล้วยนำา้ว้า จำานวน 3,504 ลกู ผกัลวก จำานวน 75 กิโลกรมั แก่  

“ศนูย์ชมุชนร่วมใจ ต้านภยัโควิด แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี 

(Community Isolation)” อีกทั้งส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ 

ปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษาผ่านกิจกรรมสะสมแต้ม

สุขภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 160 คน

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
 ขับเคล่ือนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และ Happy 

Healthy Ramathibodi : Healthy Organization เพื่อพัฒนา 

สู่องค์กรสุขภาพดี และสร้างความรอบรู้ สร้างเครือข่าย ใน

กลุม่ Long COVID/Post COVID Syndrome รวมถึงผลกระทบ 

และการปรับตัวของชุมชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ 

โควิด 19 แบบมีส่วนร่วม อีกท้ังพัฒนาโครงการฟาร์ม 

สร้างสุขรามาธิบดี : เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ทาง

พฤกษศาสตร์ที่สร้างเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพ
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ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพที่ 2 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา 

พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพที่ 3 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพที่ 4 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า             

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยั

มหิดล ให้ความสำาคญัในการสบืสานอนุรกัษ์ และสร้างค่านยิม 

ให้เกิดความรักวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และรักษา 

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  

และสิ่งแวดล้อมคงอยู่แบบย่ังยืน โดยคณะฯ ได้สนับสนุน

กิจกรรมที่ส่งเสริม สร้างจิตสำานึกให้แก่คณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษาของคณะฯ ได้มีส่วนร่วม มีความเข้าใจและ 

เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและสมำ่าเสมอ 

ทั้งระดับคณะฯ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ

ผลการดำาเนินงาน

1. พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

2. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลกัษณ พระบรมราชนิ ีเนือ่งในวันเฉลมิพระชนมพรรษา

3. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

4. พิ ธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

5.  พิธีทำาบญุข้าวสาร อาหารแห้ง เนือ่งในโอกาสส่งท้าย

ปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ 2564 ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวหิาร

6. การจัดกิจกรรม “วันรามาธิบดี” ครั้ งแรกใน

ประวัติศาสตร์

7.  การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ 

เนื่องในวันมาฆบูชา โดย พระเทพพัชรญาณมุนี

8.  การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ 

เนื่องในวันวิสาขบูชา โดย พระไพศาล วิสาโล

9.  การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดย พระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี)

10.  โครงการนาฏศิลป์และดนตรีไทย

11.  โครงการรักษ์สีนำ้า 
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ภาพที่ 5 ทำาบุญข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

ภาพที่ 6 งาน “วันรามาธิบดี” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ภาพที่ 7 การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรม

เทศนาออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา  

โดย พระเทพพัชรญาณมุนี

ภาพที่ 8 การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรม

เทศนาออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา  

โดย พระไพศาล วิสาโล

ภาพที่ 10 โครงการนาฏศิลป์และดนตรีไทย

ภาพที่ 9 การจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรม

เทศนาออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  

โดย พระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี)

ภาพที่ 11 โครงการรักษ์สีนำ้า
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ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรของคณะฯ 

ดำาเนินการต่อเนื่องในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้

มีความเป็นเลิศ (People Excellence) หมายถึง มีศักยภาพ

พรอ้มรองรบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทัง้ภายในและ

ภายนอก รวมถึงการส่งมอบงานตามภาระหน้าท่ีและร่วม

ผลักดันเป้าหมายยุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

และมหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริหารทนุมนุษยม์ุ่งเนน้การบรหิารบุคลากร 4 ด้าน 

ได้แก่  

1. วางแผนด้านบุคลากร ทุกภาควิชาและพันธกิจ 

จดัทำาแผนบคุลากรของแตล่ะหน่วยงาน ตัง้แตป่ระเมนิความ

ต้องการอัตรากำาลังและขีดความสามารถ ความต้องการ

ตำาแหน่งขาดแคลน หายาก โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้

สามารถส่งมอบงานตามพันธกิจหลักของคณะฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผลจากการวิเคราะหค์วามตอ้งการ และทำาแผน

บุคลากร ทำาให้คณะฯ มีแผนอัตรากำาลัง กำาหนดตำาแหน่ง

สำาคญั มแีผนทดแทนอตัรากำาลงั นำาไปจดัทำาแผนการสรรหา

และคัดเลือกเพ่ือให้สามารถบรรจุบุคลากรตามช่วงเวลาที่

หน่วยงานต้องการ

2.  พัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากรระดบับริหาร 

สืบเนื่องจากการทำาแผนบุคลากรซึ่งหน่วยงานระบุกลุ่ม

บคุลากรท่ีมศีกัยภาพ และสมรรถนะสำาคญัท่ีตอ้งการพัฒนา 

ฝา่ยบริหารทนุมนษุย์ไดน้ำาแผนของหนว่ยงาน ผลการสำารวจ

ความผูกพันองค์กร และผลการสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก 

มาจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากร

ระดับบริหาร และกลุ่มท่ีเตรียมข้ึนสู่ตำาแหน่งบริหารระดับ

กลาง (หัวหน้าฝ่าย/งาน) และผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 

 2.1 พัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ (งาน/

เงิน/คน) ให้กับผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/งานขึ้นไป 

ผ่านโปรแกรม On boarding คู่มือผู้บริหาร และการฝึก

ทักษะการวางแผนงานที่เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ 

ตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 2.2 พัฒนาผู้บริหารระดับสูง ผ่านการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และรับฟังประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูง 

ขององคก์รตา่ง ๆ  ในรปูแบบ Executive Sharing & Practice 

 2.3  ส่งบุคลากรท่ีมีศักยภาพในตำาแหน่งระดับ

บรหิารและผูท้ีเ่พ่ิงเข้าสูต่ำาแหนง่ไปเพ่ิมพูนทกัษะการบรหิาร

จัดการในหลักสูตรพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัย  

การเตรียมผู้มีศักยภาพน้ีเป็นการตอบยุทธศาสตร์ด้าน 

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

การบริหารจัดการทั้งเร่ืองกระบวนการทำางาน และบุคลากร

ให้พร้อมปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินที่คณะฯ มีภารกิจ

ดูแลประชาชนที่เป็นท้ังผู้ป่วยโควิดและโรคอื่น ๆ ต้องการ

ภาพที่ 1 จัดทำาแผนบุคลากรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
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ความคล่องตัวสูง และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วให้ทันกับ

สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน กลุ่มบุคลากรท่ีต้องทำางานบริการ 

สุขภาพต้องปรับเปลี่ยนลักษณะงาน เวลาการทำางาน  

เรียนรู้กระบวนการและวิธีการดูแลผู้ป่วยของโรคอุบัติใหม่ 

ส่วนกลุ่มที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 

ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 คณะฯ ได้นำาระบบ

สารสนเทศมาใชบ้รหิารจดัการ เชน่ การบนัทกึเวลาปฏิบตังิาน  

การใช้ระบบการลงนามด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) 

และการปรับ/ลดข้ันตอนการทำางาน รวมถึงการหมุนเวียน

กำาลังคนท่ีปรับลดงานมาช่วยงานท่ีจำาเป็นเร่งด่วน เช่น  

การคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของบุคลากร การฉีด

วัคซีน การจัดยาส่งทางไปรษณีย์ 

ภาพที่ 3 จำานวนบุคลากรของคณะฯ (Full Time) รวม 11,360 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ภาพที่  2  แนวทางการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ตามแผนยุทธศาสตร์

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ ลูกจ้างเงินงบประมาณ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ

วิชาการ

วิชาชีพเฉพาะ

สนับสนุนวิชาการ

สนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

สนับสนุนทั่วไป ระดับช่วยปฏิบัติการ
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ภาพที่  6 การพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร

 4. สภาพแวดล้อมในการทำางาน ในช่วงสถานการณ์ 

การระบาด COVID-19 คณะฯ จัดหาวัคซีน ทำาประกันภัย  

ให้แก่บุคลากร รวมถึงบคุลากรทีเ่ข้าใหม่ และมกีารทำาสำารวจ

ความเสีย่งทุกสปัดาห์ ผูท่ี้เริม่มอีาการ หรอืกลุม่ท่ีถูกระบเุป็น

ผู้ท่ีมีความเสี่ยงสูงจะให้ได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อทันที 

และหากพบว่าติดเชื้อจะถูกส่งเข้ารับการรักษา

ภาพที่ 4 การปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาด COVID-19

ภาพที่ 5 แบบสำารวจประเมินความเสี่ยงประจำาสัปดาห์
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ผลการดำาเนินงาน
 1. วางแผนด้านบคุลากร ผลจากการจดัทำาและทบทวน

แผนบุคลากร ทำาให้คณะฯ สามารถยุบกรอบท่ีไม่จำาเป็น

รวม 51 กรอบ ร้อยละ 89 สามารถสรรหาและบรรจุบุคลากร

ตำาแหน่งสำาคญัตามทีห่น่วยงานระบไุด้ การปรบัลกัษณะการ

จ้างให้สอดคล้องกับภารกิจและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เช่น 

การจ้างเหมาบริการ การยืมตัวบุคลากรท่ีมีศักยภาพจาก

หน่วยงานชั้นนำา 

 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร คณะฯ  

มุ่งเน้นการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ  

ลงสู่แผนปฏิบัติการ ดังนั้น จึงพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร 

ให้มทีกัษะการวางแผนงานและการกำาหนดตวัชีวั้ดท่ีสะท้อน

เป้าหมายที่สอดคล้องกัน

 ผลด้านความเป็นเลิศของบุคลากรสะท้อนจากการเข้า

สู่ตำาแหน่งทางวิชาการท้ังกลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุนท่ี

มีแนวโน้มสูงมากขึ้น

 นอกจากนั้น บุคลากรของคณะฯ ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ 

มากมายทัง้ระดบัประเทศและระดบัมหาวิทยาลยั ได้รับเชญิ

เป็นกรรมการ ท่ีปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ตาม

สาขาความเชี่ยวชาญ  

 3. สภาพแวดล้อมในการทำางาน คณะฯ ดูแลบุคลากร

และครอบครัวในช่วงสถานการณ์การระบาด COVID-19 

ได้แก่ ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่บุคลากรคณะฯ รวมถึง

แพทย์ประจำาบ้าน และแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด

ภาพที่ 7 ผลการพัฒนาทักษะการวางแผนของ

หัวหน้าฝ่าย/งาน

ภาพที่ 8 บุคลากรกลุ่มวิชาการที่ได้รับตำาแหน่ง

วิชาการที่สูงขึ้น

ภาพที่ 9 การฉีดวัคซีน COVID-19 แก่บุคลากร
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การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง จนถึงส้ินสุด

ปีงบประมาณ 2564 ทำาให้คณะฯ พบกับความท้าทายใน

เชิงการเงิน อันเน่ืองมาจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง 

จากช่วงเวลาปกติ ซึ่งมีผลมาจากการกำาหนดมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรคของพันธกิจบรกิาร ทัง้นีเ้มือ่พิจารณา

ผลการดำาเนินงานด้านการเงินของปีงบประมาณ 2564  

เมือ่เทยีบกับปีงบประมาณ 2563 พบว่ามรีายได้รวมเพ่ิมสูงข้ึน 

เล็กน้อย ในด้านรายจ่ายรวม พบว่าเพ่ิมสูงขึ้นในอัตราท่ี 

ตำ่ากว่าด้านรายได ้ซึ่งเกดิจากนโยบายการควบคมุค่าใชจ้่าย

ที่มีประสิทธิภาพของคณะฯ 

“คณะทํางานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดทาง 

การเงิน (Finance War Room)” โดยการนำาของรองคณบดี

ฝ่ายการคลงัและการพัสดุ ได้มกีารติดตามตัวชีวั้ดทางการเงนิ 

ทีส่ำาคญัอย่างสมำา่เสมอ และได้มกีารจดัทำาแผนประมาณการ

เงินสด (Financial Plan) ประจำาปีงบประมาณ 2564 - 2566 

โดยได้มีการนำาเสนอตัวเลข Magic Number เพ่ือให้เป็น 

ด้านการคลัง
เป้าหมายสำาหรับการกำาหนดกรอบวงเงินสำาหรับการหา 

รายได้และการใช้จ่าย ของพันธกิจต่าง ๆ และมีการนำาเสนอ 

ต่อผูบ้รหิาร นอกจากนียั้งมกีารเตรยีมแผนบรหิารความเสีย่ง

เพ่ือป้องกันปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ได้แก่ การขอ

อนุมตัเิปิดวงเงนิเกินบญัช ีOver Draft (O/D) และการบริหาร

เงินสด ด้วยการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล 

ให้ในปีน้ีคณะฯ ยังคงมีสภาพคล่องดี และสถานะทาง 

การเงินที่มั่นคง 

ผลการดำาเนินงาน

1. ด้านการบรหิารงบประมาณ คณะฯ ได้รบัจดัสรร

งบประมาณประจำาปี 2564 จำานวน 22,378 ล้านบาท โดย

แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,751 ล้านบาท และเงิน 

รายได้ส่วนงาน 19,627 ล้านบาท จำาแนกตามหมวด 

รายจ่ายตามภาพแสดงสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ  

แยกตามแหล่งเงินและหมวดรายจ่าย 

ภาพที่ 1 ข้อมูลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ 2564
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งบบุคลากร งบดําเนินงาน 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
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 2. ด้านการเบิกจ่ายเงิน มีการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการทำางาน ได้แก่ โครงการ Smart Payment ซึ่งเป็น 

การขยายขอบเขตการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีด้วยวิธีการ

โอนเงินผ่านระบบธนาคาร โดยสามารถโอนเงินให้แก่ 

เจ้าหนี้ได้ทุกธนาคาร เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ผู้รับเงิน  

และลดการเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ 

การโอนเงินต่างประเทศ เพ่ือลดข้ันตอนการทำางานรวมท้ัง 

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด้วย ในด้านการปรับปรุงระบบ

การควบคุมภายใน ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การยืมเงิน 

และเสนอปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การขอยืมเงิน 

ทดรองจ่าย เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินมี

ความเข้มแข็งมากขึ้น 

    

ในช่วงเวลาการระบาดของ COVID-19 ฝ่ายการคลังได้

มีการนำาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้แก่ แนวทางการใช้เงิน

ทดรองจ่ายและแนวทางการเบิกจ่ายกรณีฉุกเฉิน

3. ด้านการบรหิารลกูหน้ีค่ารกัษาพยาบาล ผลงาน

ด้านการบรหิารลกูหนีค่้ารกัษาพยาบาล ยังคงมปีระสิทธิภาพ

ทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่ง แม้จะมกีารเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์หรือ

โปรแกรมการส่งเบิกของกองทุนต่าง ๆ อันเป็นผลจากการ

ทำางานแบบบรูณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส่งผลให้ 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ลดลง และส่งผลดีต่อ

สภาพคล่องทางการเงิน

4. ด้านการจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน ฝ่าย

การคลังได้ดำาเนินการจัดทำา “รายงานผลการดำาเนินงาน

ด้านการเงินและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน ประจำา

ปีงบประมาณ 2563” และ “รายงานการวางแผนด้านการเงนิ

การคลงั (Financial Plan) ประจำาปีงบประมาณ 2564 -2566” 

และได้มีการนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการประจำาคณะฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารงานด้านการเงิน

ภาพที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ค่ารักษาพยาบาล (Average Collection Period)

ปี 2557

วัน เป้าหมาย

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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หน่วย : วัน

5. ด้านการจัดเก็บเงินรายได้ การจัดเก็บเงิน 

ค่ารกัษาพยาบาล ฝ่ายการคลงัยังคงดำาเนนิการภายใต้ระบบ 

การบรหิารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS)  

ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างต่อเน่ือง 

โดยผ่านการตรวจเพ่ือต่ออายุใบรับรอง (Recertification) 

ในปี 2564 ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการพัฒนาระบบการรับชำาระเงิน 

ค ่ารักษาพยาบาลร ่วมกับสถาบันการเงินภาคเอกชน 

ภายใต้โครงการ Smart Payment Hospital โดยได้มีการ 

จัดทำาโครงการ Payment Link เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ผู้ป่วย

สำาหรบัการชำาระเงนิผ่านระบบการตรวจรกัษาผูป่้วยทางไกล

ด้วยวิธี Telemedicine ในช่วงการระบาดของ COVID-19
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ภาพที่ 3  “รายงานการวางแผนด้านการเงินการคลัง (Financial Plan) ประจำาปีงบประมาณ 2564 - 2566”  

และ “รายงานผลการดำาเนินงานด้านการเงินและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2563”

ผลงานเด่น

1.  รายงานผลการดำาเนินงานด้านการเงินและการ

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2563 

2.  รายงานการวางแผนด้านการเงินการคลงั (Financial 

Plan) ประจำาปีงบประมาณ 2564 - 2566 

3.  ดำาเนินการตามนโยบาย   Happy   Healthy    Ramathibodi :  

Happy Organization โดยฝ่ายการคลังได้รับการประกาศ 

ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการสนับสนุนให้บุคลากร 

มีสุขภาพดี ประจำาปี 2564

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. โครงการการศึกษา Financial Performance ของ

คณะฯ ในรอบ 10 ปี 
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ด้านการพัสดุ
ฝ่ายการพัสดุบริหารจัดการด้านพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล ดำาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และ

การบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560  

และกฎกระทรวง รวมทัง้ไดน้ำาแนวทางการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำาเนินการตามหลกัเกณฑ์ประเมนิคณุธรรม 

และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของส่วนงานภาครัฐ มาเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน เพื่อจัดให้มีพัสดุในการสนับสนุน

การดำาเนินงานทุกพันธกิจของคณะฯ

ฝ่ายการพัสดุดำาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีว่า เป็นผู้นำาระดับประเทศในด้านบริหารจัดการด้านการพัสดุ การจัดซื้อ 

จดัจา้ง และบรหิารสนิทรพัย์เชงิรกุอย่างมปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส รวดเรว็ มคีณุภาพ โดยการดำาเนนิงานเปน็ไปตามนโยบายของ 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ซึ่งได้มีนโยบายในการดำาเนินงานเชิงรุก วางแผนเชิงกลยุทธ์ มีกระบวนการติดตามผล

การปฏิบัติงานด้านการพัสดุอย่างเป็นระบบ และการลดต้นทุนในกระบวนการด้านการพัสดุเพื่อประหยัดงบประมาณคณะฯ 

รวมท้ังการสรา้งสรรค์นวตักรรมในการปฏิบติังาน ก่อใหเ้กิดประสทิธิภาพตอ่การดำาเนินงานภายใตแ้ผนยุทธศาสตรข์องคณะฯ

ผลการดำาเนินงาน

1. การจัดซือ้จัดจ้าง ในป ี2564 คณะฯ กำาหนดวงเงนิ

ในการจัดหาด้วยเงินรายได้คณะฯ  และเงินงบประมาณ  

รวมท้ังสิน้ 1,702.15 ลา้นบาท ฝา่ยการพัสดุดำาเนินงานจดัซือ้ 

จดัจา้งโดยใชง้บประมาณ 1,432.85 ลา้นบาท ทำาใหส้ามารถ

ประหยัดงบประมาณการจัดหาได้มากถึง 269.30 ล้านบาท 

2. การบรหิารพัสดคุงคลงัของฝา่ยการพัสด ุเปน็ไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่และ 

สำารองวัสดุคงคลังในปริมาณท่ีเหมาะสม ทำาให้สามารถ

ประหยัดงบประมาณของคณะฯ และช่วยลดความเสี่ยงจาก

ความแปรผันของอุปสงค์และอุปทานของการดำาเนินงาน

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้เชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อ

ภาพที่ 1 แสดงผลการดำาเนินงาน 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำาสัญญา

ภาพที่ 2 อัตราวัสดุคงคลังวัสดุทั่วไปของคณะฯ

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ประหยัดได้
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ภาพที่ 3 แสดงการประหยัดงบประมาณ ตามมูลค่าครุภัณฑ์

ที่นำากลับมาหมุนเวียนใช้ภายในคณะฯ
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1,143 รายการ

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

3. การบริหารสินทรัพย์ของคณะฯ ฝ่ายการพัสดุ

ได้ควบคุมสินทรัพย์ของคณะฯ ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึง

จำาหน่ายอย่างครบถ้วน อีกทั้งในระหว่างอายุการใช้งาน

เน้นให้สินทรัพย์ของคณะฯ มีคุณค่าหรือใช้งานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพสงูสดุและเมือ่หมดความจำาเปน็ต้องใชง้านแลว้ 

สนิทรพัย์ดังกลา่วสามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม ทำาให้

คณะฯ ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

4. การลดต้นทุน ฝ่ายการพัสดุให้ความสำาคัญ 

ในการดำาเนินการท่ีถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็วตอบสนอง

ต่อการพัฒนาของคณะฯ รวมทั้งการ Lean กระบวนการที่

ไม่จำาเป็น การลดความสูญเปล่า (waste) และการต่อรอง

ราคา ซึ่งนำาไปสู่การลดต้นทุนในกระบวนการด้านการพัสดุ 

ในปี 2564 นอกจากการประหยัดงบประมาณในการจัดหา 

และการหมนุเวียนครภัุณฑ์ ซึง่ฝา่ยการพัสดไุดร้ายงานอย่าง

ต่อเนื่องแล้วน้ัน ฝ่ายการพัสดุยังมีผลการดำาเนินการอื่นที่ 

สามารถประหยัดงบประมาณรวมได้ 19,484,100.45 บาท 

ดังนี้

 4.1 การจัดหาพัสดุโดยการแลกเปลี่ยน ประหยัด 

งบประมาณ เป็นจำานวนเงิน 1,300,000 บาท

 4.2  การจัดหา วัส ดุคงคลั ง  เ กิดการแ ข่ง ขัน 

และต่อรองราคา ประหยัดงบประมาณ เป็นจำานวนเงิน 

18,184,100.45 บาท

5. การดําเนินโครงการที่สําคัญ

 5.1 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง (Con-

struction Sector Transparency Initiative: CoST) เป็น

โครงการท่ีต้องการนำากลไกและมาตรฐานของ CoST ไปใช้

ในการสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เพ่ือทำาให้

เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ตรวจสอบได้ในทุกมิติ ซึ่งมีผลให้การ

ใช้งบประมาณซ่ึงเป็นภาษีของประชาชนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคประชาชน

มีส่วนร่วมต่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ฝ่ายการพัสดุมีการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างท้ังพัสดุ 

ส่ิงก่อสร้าง โดยคำานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำาคัญ  

ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการ

ดำาเนนิงาน และมกีารประเมนิผลการปฏิบตังิาน และประการ

สำาคัญคือ ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในปี 2563 ฝ่ายการพัสดุ 

ได้นำาเสนอคณะฯ ถึงความสำาคัญของการเข้าร่วมโครงการ 

CoST ซึ่งท่ีประชุมมีมติให้การจัดหาอาคารกายวิภาคทาง

คลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งเป็นโครงการ

ก่อสร้างทีม่งีบประมาณสงูสดุของมหาวิทยาลยัมหดิล มลูคา่

โครงการ 948,949,000 บาท เข้าร่วมโครงการ CoST ซึ่งผล

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพ่ือส่งเสริมความโปรง่ใส

ในการก่อสรา้งภาครฐั ไดพิ้จารณาคดัเลอืกอาคารกายวิภาค

ทางคลนิิกของคณะฯ ใหเ้ข้าร่วมโครงการ CoST ทำาให้คณะฯ 

มสีว่นร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณให้

มคีวามคุม้คา่ และยกระดบัความโปรง่ใสในโครงการก่อสร้าง

ภาครัฐของประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมี 

ส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานของภาครัฐ ตลอดจน 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนองาน

โครงการก่อสร้างของรัฐว่าเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง ในปี 2564  

ที่ผ่านมา ฝ่ายการพัสดุได้มีการติดตามและบันทึกข้อมูล

โครงการไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการติดตามจาก 

กรมบัญชีกลางอย่างเป็นระบบ

 5.2 โครงการพัสดุ Charity เป็นโครงการสำาคัญท่ี 

แสดงให้เห็นว่าคณะฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  

(Corporate Social Responsibility) โดยการบริจาคพัสดุ

ของคณะฯ ที่หมดความจำาเป็นใช้งาน ให้หน่วยงานท้ังใน

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ขาดแคลนพัสดุอุปกรณ์ เพื่อการ

พัฒนาสงัคมท่ีย่ังยืน โดยในป ี2564 แมอ้ยู่ในสถานการณ์การ 

ระบาดของโรคโควิด  19 ฝ่ายการพัสดุยังคงดำาเนินกิจกรรม 

โครงการพัสดุ Charity อย่างต่อเน่ืองภายใต้มาตรการ

การป้องกันโรค อีกทั้งยังได้มีโครงการพิเศษ คือ โครงการ

พัสดุ CSR เพ่ือสังคม โดยการมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ (พัสดุ Charity) และติดตั้งเครื่องจ่ายพร้อม

แอลกอฮอลอ์ตัโนมตั ิให้แก่สถานสงเคราะหเ์ดก็ออ่นพญาไท 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

186.82 
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. การเตรียมการทบทวนการดำาเนินงานเพ่ือปรับปรุง

พัฒนากระบวนการในทกุมติิ ท้ังในด้านการจดัหา การบรหิาร

สินทรัพย์ และคลังวัสดุ เพ่ือเตรียมสู่การรับรองคุณภาพท่ี 

มุง่สูค่วามเปน็เลศิตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ให้การสนบัสนนุ

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้าสู่หลักสูตร

มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Certificate in Public 

Procurement: eCPP) เปน็การสรา้งองคค์วามรูใ้นการปฏบิติั

งานที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 

2. การจัดโครงการการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 

จดัซือ้จดัจา้งแบบ Lean ซึง่เปน็ความรว่มมอืระหว่างคณะฯ กับ  

บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง  

จำากัด (TDEM) เพ่ือนำามาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหาร

ตน้ทนุ-กำาไร ท่ีสอดคลอ้งกับการจดัซือ้ให้มปีระสทิธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะฯ

ภาพที่ 4 การส่งมอบในโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

ภาพที่ 5 ภาพการ kick off meeting โครงการฯ 

ซึ่งบางส่วนได้ประชุมผ่าน Video Conference
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ด้านสารสนเทศ
ฝ่ายสารสนเทศมีหน้าที่จัดหา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง บำารุงรักษา บริหารจัดการ สนับสนุนการใช้งาน 

แก้ไขปญัหา และกำากบัดูแลการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศของคณะฯ และใหบ้รกิารขอ้มลูสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนพันธกิจคณะฯ รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้ด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ผลการดำาเนินงาน
 1.  การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดูแล
สุขภาพ

 1.1 พัฒนาระบบตรวจรักษาทางไกล (Tele- 

medicine) เพ่ิมเติม รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อระบาด COVID-19 เพ่ือช่วยสนับสนุนการ

ตรวจทางไกลโดยแพทย์ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

     ระบบยืนยันการขอรับยา (Patient Confirmation) 

เพ่ือให้ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ในการรับยาทางไปรษณีย์ 

และทำาการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้อย่าง

ถูกต้องและครบถ้วน

    ระบบสำาหรับการส่งรายละเอียดค่าบริการ

ต่าง ๆ  ทาง SMS (Payment Link) เพื่อให้ผู้ป่วยชำาระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ATM หรือบัตรเครดิต เป็นต้น

    ระบบยืนยันรับบริการรักษาแพทย์ตรวจ 

ทางไกล (Checkout OPD) และรองรับการมาพบแพทย์ที่ 

OPD เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนเข้าตรวจ และ Checkout ระบบ 

จะบันทึกข้อมูลค่าบริการผู้ป่วยอัตโนมัติ และแจ้งไปยัง 

เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือส่ง Payment Link ในการเรียกเก็บ 

ค่ารักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว          

    ปรับปรุงระบบ Pharmacy ร่วมกับบริษัท

ไปรษณีย์ไทยและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ให้

สามารถสง่ยาแชเ่ย็นทางไปรษณย์ีสำาหรบัผูป้ว่ยทีต่รวจรกัษา

ทางไกล

 1.2 นำาแพลตฟอร์ม กิน-อยู่-ดี มาใช้งาน และ

พัฒนาระบบ Rama Care เพ่ิมเตมิ เพ่ือสนับสนนุการทำางาน

สำาหรับ Home Isolation, Community Isolation และ  

Hospitel สำาหรับกระบวนการตรวจคัดกรอง การแอดมิต  

การส่งยา อาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนถึงขั้นตอน

การจำาหน่ายผู้ป่วย และผู้ป่วยยังสามารถแจ้งอาการรายวัน

ผ่าน Line Application ได้

ภาพที่ 1 แสดงการให้บริการ Home Isolation, Hospitel และ Community Isolation
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 1.3  ปรับปรุงระบบ Rama Care เพ่ือบันทึกข้อมูล

การฉดีวัคซนี COVID-19 ใหกั้บประชาชนทัว่ไป โดยเชือ่มโยง 

ข้อมูลไปยังระบบหมอพร้อม และส่งข้อมูลเข้าระบบ  

Prescription อัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยของ

ผู้มาฉีดวัคซีน

 1.4  ปรับปรุงระบบ iCheckUp โดยปรับปรุงหน้าจอ 

การใช้งาน เ พ่ือเ พ่ิมความสะดวกในการลงผลตรวจ 

ของแพทย์ สามารถแปลผลตรวจได้ตามฟังก์ชันท่ีต้องการ  

ปรับรูปแบบการส่งข้อมูลเพ่ือให้การแสดงผลในระบบ HR 

iService และส่งรายงานไปแสดงผลในระบบ RamaEMR 

ได้อัตโนมัติ

 1.5  ปรับปรุงระบบ Rama Queue สำาหรับพรีเมียม

คลินิก อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ให้สามารถพิมพ์บัตรคิว 

และแสดงสถานะจุดบริการให้กับผู้ป่วยเข้ารับบริการ

 1.6  โครงการระบบรามานทิราเวชศาสตรส์ารสนเทศ

ช่วยให้ผู้ป่วยส่งข้อมูลการนอนหลับ และติดตามการใช้งาน

เครือ่งปรบัแรงดนับวก (CPAP) จากทีบ่า้น ทดแทนการเข้ารับ 

บริการที่ศูนย์โรคการนอนหลับ

 1.7  พัฒนาเว็บไซต์สำาหรับจองวัคซีน Moderna  

และชำาระเงนิออนไลน ์สำาหรบัให้ประชาชนท่ัวไปสัง่จองวัคซนี

ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 2.1  พัฒนาการเชือ่มโยงขอ้มลูทุนวิจยัของสำานักงาน

วิจัย กับระบบ MU-Rims ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้

ติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายของโครงการทุนวิจัยทุกประเภท 

ภายใต้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

 2.2  ปรับปรุงระบบรายงานอุบัติการณ์ความเส่ียง 

(Incident Occurrence report: IOR) และระบบจดัเก็บข้อมลู

อุบัติการณ์ด้านยา (Medication Error) ของฝ่ายเภสัชกรรม 

เพ่ือให้สามารถนำาข้อมูลอุบัติการณ์ด้านยาไปติดตามและ

แก้ไขความเสี่ยงของคณะฯ ได้

 2.3 ปรับปรุงระบบโครงการช่วยเหลือทางด้านจิต

สังคม (SSOS Phase 3) ให้คำาปรึกษาทางออนไลน์ โดย

ประยุกต์ใช้ระบบ Virtual Meeting จาก TRUE Vroom

 2.4 ปรับปรุงระบบขนส่งสินค้า (Transportation  

Phase 2)  ขยายการทำางานไปยังฝ่ายเวชระเบียน  

ฝ่ายเภสัชกรรม (คลังนำ้าเกลือและคลังยานำ้า) และบริษัท 

อาร์เอฟเอส ที่ส่งสินค้าให้กับอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 2.5 จัดทำาข้อมูลบริการทางพยาธิ (Lab Catalog) 

ตามรูปแบบข้อกำาหนดโปรแกรม TMLT Mapping ของ 

กรมบัญชีกลาง เพื่อใช้ส่งเบิกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล

3. การดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ

 3.1  จัดเตรียมทรัพยากรด้านสารสนเทศ ระบบ  

Remote Worker เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน 

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

 3.2  จัด เตรียมโครงสร้ าง พ้ืนฐานสารสนเทศ

สำาหรับระบบจองวัคซีน Moderna ของคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี และระบบบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้

กับศนูย์ฉีดวัคซนี เอสซจี ี- โรงพยาบาลรามาธิบด ี โรงพยาบาล 

ค่ายวชิราวุธ โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัด 

ปัตตานี และโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

 3.3  ปรับปรุง Security Patch และระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ 

เครือข่าย LAN และ Wi-Fi เพ่ือปรับปรุงระบบให้ทันสมัย 

เปน็การปดิชอ่งโหว่ ลดความเสีย่งการเกิด Security Breach

4. การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 4.1  ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ไดจ้ดัเตรยีมระบบใหบ้รกิารดา้นข้อมลูสารสนเทศ 

ดังนี้

    ระบบรายงานข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ 

Hospitel, Home Isolation และ Community Isolation  

เพ่ือนำาข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการให้บริการ และตัดสินใจได้

อย่างทันท่วงที

     จัดทำาแบบสอบถามประเมินความเส่ียง 

โควิด สำาหรับบุคลากร และนักศึกษา ให้ทำาการประเมิน

ตนเองพร้อมแจ้งผลการประเมินทันที และมีระบบรายงาน

สถานการณ์ความเสี่ยงของบุคลากรแบบ Real-time

      สนบัสนุนการฉีดวคัซนีปอ้งกันโรค COVID-19 

ให้แก่บุคลากรและประชาชน โดยการจัดเตรียมรายชื่อผู้ที่ม ี

สิทธิฉีดวัคซีน (Whitelist) และคิวในการให้บริการ รวมทั้ง 

มีรายงานแสดงสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการวัคซีน
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 4.2 พัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจดูแล

สุขภาพ และข้อมูลด้าน Patient Experience เพื่อให้ทีมนำา

เฉพาะดา้นเชงิระบบ และทมีหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมลู

ผลการดำาเนินการได้แบบ Near Real-time

 4.3 รว่มพัฒนาคลงัขอ้มลูทางการแพทย์เพ่ือรองรับ

การสร้างงานวิจัย ร่วมกับภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและ 

ชีวสถิติ ใน 7 กลุ่มหัวข้อ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไตเร้ือรัง 

โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ 

เต้นผิดจังหวะ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และโรคที่ต้องผ่าตัด

 4.4 ให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรท้ังภายในและ 

ภายนอกคณะฯ ผ่านช่องทางการย่ืนแบบฟอร์มและแบบ

ออนไลน์

ภาพที่ 2 แสดงระบบรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงของบุคลากรแบบ Real-time

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 โดยดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำานวน  

6,332 เครื่อง และอยู่ระหว่างดำาเนินการต่อเนื่องถึง

ปีงบประมาณ 2565 จำานวน 588 เครื่อง
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 5.2  นำาเทคโนโลยีเครือ่งอ่าน QR Code แบบ Mobile  

มาใช้ในการสำารวจครุภัณฑ์ประจำาปีงบประมาณ 2564 

และเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบการบริหารทรัพย์สินของ 

หน่วยคลังพัสดุสารสนเทศ ทดแทนการบันทึกข้อมูลด้วยมือ

 5.3 ปรับปรุงระบบ Rama Cloud เพ่ือรองรับการ

รับ - ส่งเอกสารจากหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก (OPD) ไปยัง

ห้องยาเด็ก

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. พัฒนาระบบการจัดการระบบบริหารยาอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ (New Electronic Medication Administration  

Management: New EMAM) ทดแทนระบบเดิม

2. ปรบัปรงุระบบ OR รองรบัการคิดราคาค่าผา่ตดัแบบ 

Group and Itemization Phase 2

3. โครงการระบบโลจสิติกสโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีเพ่ือ

ช่วยลดปัญหาการบรหิารจัดการงานขนสง่เคลื่อนยา้ยผู้ป่วย

ระหว่างหน่วยงานและอาคาร

4. พัฒนาระบบการจัดการคลังสินค ้า (Vendor 

Managed Inventory) ส่วนคลังนำ้าเกลือให้สามารถสั่งซื้อได ้

อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของคณะฯ

5. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจาก SAP 

ECC 6.0 ไปเป็น SAP S/4 HANA

6. ปรบัปรงุระบบการสง่เบิกค่ารกัษาผูป่้วยนอก (Health 

& Expense Claim System: ECS) จากเดิมพัฒนาด้วย

เทคโนโลยี Microsoft Visual FoxPro เป็น .Net

7. พัฒนาระบบผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistant) เพื่อ

ปรับปรุง ตรวจสอบกระบวนการส่งเบิกตามสิทธิการรักษา

8. ขอการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับ พ.ร.บ. การรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 

พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562

9. ปรับปรุงและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ระบบงานบริการผู้ป่วย โครงการระบบสำารองข้อมูล (SAN) 

ระบบเครือข่ายไร้สาย และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SAP HANA 

(ERP)

10.  จัดซื้อระบบเครือข่ายอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

(SAN Switch) และติดตามโครงการติดตั้ง/ปรับปรุง Data 

Center อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

11.  พัฒนาระบบรายงานตัวชี้ วัดกลุ่มภารกิจดูแล

สุขภาพผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะ ให้แสดงผลการดำาเนินงาน

ในส่วนของ Disease Specific Certification ตามกลุ่มงาน

12.  พัฒนาผลงานวิจัยจากคลังข้อมูลทางการแพทย์

ร่วมกับภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ

13.  วิเคราะห์ข้อมูลเชิง Predictive สนับสนุนการ 

ให้บริการ Patient Experience

14.  จัดทำาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรใช้ไอทีอย่าง

ปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง  

การใช้งาน Rama Cloud เพ่ือการบริหารจัดการไฟล์งานร่วมกัน  

และ Google Apps for Education

15.  ดำาเนินการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุ 

การใช้งานเกิน 5 ปี จำานวน 1,400 เครื่อง

16.  ปรับปรุงระบบปฏิบัติการสำาหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

งานบริการผู้ป่วยจาก Windows 10 Version 1909 เป็น 

Version 21H1 จำานวน 3,000 เครื่อง
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ด้านพัฒนาคุณภาพ
คณะฯ ดำาเนินการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

โดยบูรณาการพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน คือ จัดการศึกษา สร้าง

งานวจิยั ใหบ้รกิารวิชาการ และดูแลสขุภาพเพ่ือสขุภาวะของ

สังคม มีการวางระบบ ติดตามประเมินผลพร้อมสนับสนุน 

ส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือคุณภาพท่ีจำาเป็น

ในการพัฒนากระบวนการทำางานให้เหมาะสมกับบริบทของ

แต่ละภาควิชา/หน่วยงาน ท่ีผ่านมาคณะฯ รับการประเมิน

คณุภาพทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือหาโอกาสปรบัปรงุอย่าง

ต่อเนือ่ง มกีารนำานโยบายคณุภาพลงสูก่ารปฏิบตัเิพ่ือใหเ้กดิ

การรบัรูอ้ยา่งทัว่ถงึ  และจดัการความรู ้สรา้งเครอืขา่ยชมุชน 

แนวปฏิบัติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ คือ  

การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในระดับสากล

ผลการดำาเนินงาน 
 1. ด้านบริหารคุณภาพ  

 1.1  การรับรองคุณภาพ คณะฯ สนับสนุน ส่งเสริม 

ให้หน่วยงานเกิดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำางาน

จนได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรชั้นนำาต่าง ๆ 

โดยมีใบรับรองที่อยู่ในช่วงเวลาปี 2564 ดังนี้

ลาํดบั ชื่อใบรับรอง หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

1. Advanced Healthcare Accreditation (AHA) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. Hospital Re-Accreditation (ครั้งที่ 4)

Disease Specific Certification (DSC) (ลำาดับที่ 3 - 12)

3. การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง Stroke

4. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด

5. การปลูกถ่ายตับ

6. การปลูกถ่ายไต

7. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดทางหลอดเลือดดำา

ส่วนกลางที่บ้าน

8. การดูแลผู้เป็นเบาหวาน

9. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง

10. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดแบบสหสาขา 

11. การบริการการรักษาทางจิตเวชไฟฟ้า

12. การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ

13. มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล  

TMC.WFME.BME. Standards (2017)

14. Joint Commission International (JCI) โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

15. Healthcare Accreditation (HA)

16. Certificate of the Asean University Network Quality Assurance 

Standard (AUN-QA) Programme  Assessment

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก 

(หลักสูตรนานาชาติ)
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ลาํดบั ชื่อใบรับรอง หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

17. The Strategic Initiative for Developing Capacity of Ethical 

Review - Forum for Ethical Review Committees in the Asian 

and Western Pacific Region (SIDCER-FERCAP) การรบัรองการ

ประเมินจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์จากองค์กรประเมินจริยธรรม

สากล

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน

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 งานอปุกรณ์ทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์

ทางการแพทย์  งานบรหิารเวชภัณฑ์และงานผลติยา  

ฝ่ายเภสัชกรรม งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการ 

ผู้ป่วย งานบริการผ้า งานคุ้มครองผู้รับบริการและ

ควบคุมการบริการรักษาพยาบาล งานบริหาร 

ศนูย์การแพทย์สริกิิติ ์งานบรหิารการรกัษาพยาบาล  

งานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงานสังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ- 

รตัน์ งานบรหิารศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์

งานการแพทย์และทันตแพทย์ งานผู้ป่วยสัมพันธ์  

งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ งานเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ  

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งานพัฒนาคุณภาพ

งาน

หน่วยงานสังกัดสํานักงานคณบดี ฝ่ายการพัสดุ  

งานพัฒนาคุณภาพงาน ระบบการรับชำาระเงิน 

ค่ารักษาพยาบาล ฝ่ายการคลัง 

หน่วยงานสังกัดภาควิชา งานบริหารและธุรการ 

ภาควิชาศัลยศาสตร์
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 1.2  การประเมินคุณภาพ คณะฯ มีหลักสูตรที่ 

แตกต่างจากท่ีอ่ืนชัดเจน มีกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ 

การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา โดยหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองเกณฑ์ World Federation  

for Medical Education (WFME) เปน็ 1 ใน 3 โรงเรยีนแพทย์

แห่งแรก และได้รับการรับรองรอบที่ 3 ในปี 2563 มีหลักสูตร

ที่ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรระดับสากล ตาม

เกณฑ์ WFME รวม 69 หลักสูตร และการรับรองการประเมิน

คุณภาพการศกึษาระดับหลกัสตูรตามเกณฑ์ ASEAN AUN-

QA  รวม 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด

คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) (Clinical Epidemiology and 

Biostatistics: CE-PhD) ผ่าน ASEAN AUN-QA ตั้งแต่ 

ป ี2561 ในปี 2564 มหีลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสกิสก์ารแพทย์ ภาควิชา 

รังสีวิทยา 

   ในปี 2564 เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 

รูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA: Internal 

Quality Assurance) ไดป้รบัเปน็การตรวจประเมนิพจิารณา

ข้อมูล/เอกสารหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ 

   โดยหลกัสตูรการศึกษาของคณะฯ ประกอบดว้ย

      หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 

หลักสูตร

     หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

จำานวน 27 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท 18 

หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 8 หลักสูตร หลักสูตร

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 1 หลักสูตร

     หลกัสตูรการศกึษาระดบัวุฒิบตัรผูเ้ชีย่วชาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจำานวน 120 หลักสูตร ได้แก่ 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน 29 หลักสูตร การฝึกอบรม

แพทยป์ระจำาบา้นตอ่ยอด 90 หลกัสตูร การฝกึอบรมพยาบาล

ชั้นสูงระดับวุฒิบัตร 1 หลักสูตร (ข้อมูลปีการศึกษา 2564)

   ด้านดูแลสุขภาพ คณะฯ รับการตรวจประเมิน

คุณภาพสำาหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) 

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) (สรพ.) โดยผู้เยี่ยมสำารวจเข้าประเมิน 3 ครั้ง และ

ให้การรับรองคุณภาพเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และ 

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์ 

จกัรนีฤบดนิทร ์ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน Joint Commission  

International (JCI) มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 และได้รับการตรวจประเมิน

คุณภาพสำาหรับการรับรองข้ันก้าวหน้า (Advanced HA) 

จากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

(สรพ.) เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2564  

 คณะฯ รับการประเมินด้านวิจัยเพ่ือสำารวจและ

ประเมินมาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรม

จาก SIDCER - FERCAP เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562  

ได้รับการรับรองเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 และครบ

กำาหนดตรวจประเมินในปี 2564

 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ  คณะฯ จัด

ฝึกอบรมและให้คำาปรึกษากลุ่มกิจกรรมคุณภาพ พัฒนา

ความรู้ของบุคลากรในเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำางานมากข้ึน โดยกำาหนดระดับของผู้รับ

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  

ประจำาเดือน เพื่อพัฒนาผลงานกิจกรรมด้านคุณภาพ

     เกณฑ์คุณภาพ (TQA/EdPEx/AUN-QA/

AHA/DSC/ISO) จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพ หลักสูตร TQA/ 

EdPEx Criteria การเขียนรายงานประเมินตนเอง และการ

ตรวจประเมินหลักสูตร AUN-QA 

   คณะฯ จัดอบรมการใช้ 3C-PDSA เพ่ือนำาสู่

การปฏิบัติให้กับบุคลากรกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ อบรม

หลักสูตรบทบาทผู้นำาเพื่อความสำาเร็จสู่ A-HA ให้กับหัวหน้า

ฝา่ย/งาน/หน่วยในระบบดแูลสขุภาพ (Healthcare Cluster) 

และกิจกรรมเส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ 

(Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence)  

(Episode 6 Do it now) และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

ความปลอดภัยผู้ป่วยและบุคลากร (Patient & Personnel 

Safety)



69รายงานประจ�าป ี  2564

2. ด้านจัดการความรู้

 2.1 การส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะฯ พัฒนา

ศักยภาพนกัถอดบทเรยีนโดยใหเ้ขา้รว่มการฝกึปฏิบตัจิรงิใน

การถอดบทเรียนงานมหกรรมคุณภาพ รวมทั้งการประชุม/

สัมมนาพันธกิจด้านการศึกษา

 2.2 การเผยแพร่ความรู้ คณะฯ รวบรวมองคค์วามรู้  

โดยจัดเก็บผ่าน Website KM บน Intranet เผยแพร่ให้

แก่บุคลากรภายในคณะฯ ในงานมหกรรมคุณภาพ และ 

ส่งประกวดภายนอกคณะฯ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล 

สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย (QCC) สำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น

 นอกจากน้ี ในชว่งสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

มีการจัดทำาหนังสือถอดบทเรียน COVID-19 ซึ่งรวบรวม

ประสบการณ์และองค์ความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์ 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ผลงานเด่น

1. คณะฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ

ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำาปี 2564 จาก

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อ

วันที่ 16 กันยายน 2564 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ดังนี้

  รางวลัเลิศรฐั สาขาบรกิารภาครฐั ระดบัดเีดน่ 

  ผลงานประเภทนวัตกรรมการบริการ เร่ือง อปุกรณ์

เก็บและล้างสายสวน (Endovascular Basin)

  รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี

  ผลงานประเภทนวัตกรรมการบริการ เร่ือง อปุกรณ์

ช่วยเดินกำาหนดจังหวะในผู้ป่วยพาร์กินสัน

  ผลงานประเภทพัฒนาการบรกิาร เรือ่ง ปลูกถ่ายตบั 

จากพ่อแม่สู่ลูกการให้ที่ยิ่งใหญ่เติมความหวังให้ครอบครัว

2. คณะฯ ได้รับการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 

(Disease Specific Certification: DSC) จากสถาบันรับรอง

คณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ในป ี2564 จำานวน 

6 กลุม่โรค รวมจำานวนท่ีไดร้บัการรบัรองท้ังหมด 10 กลุม่โรค

3. คณะฯ ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 30 

พฤศจกิายน 2564 ในประเภท Team Good Practice Award,  

Public Policy Avocacy Award, CQI, เรื่องเล่าเร้าพลัง 

4. คณะฯ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่

มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class 

Plus: Innovation) ประจำาปี 2564 จากคณะกรรมการรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. แผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal 

Survey) ตามเกณฑ์ TQA/EdPEx 

2.  แผนการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 

AUN-QA การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ

สากลตามเกณฑ์ WFME

3.  แผนพัฒนาและปรบัปรงุระบบงาน และกระบวนการ

ทำางานของหน่วยงาน

4. แผนงานมหกรรมคุณภาพ เพ่ือเผยแพร่ผลงาน

คุณภาพของบุคลากรภายในคณะฯ และต่อยอดผลงาน

คุณภาพโดยการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรภายนอก 

5. แผนจัดเก็บองค์ความรู้ผ่าน Website KM บน  

Intranet เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้

6. แผนให้ความรู้กับบุคลากร เรื่องเครื่องมือคุณภาพ

ใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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ด้านวิเทศสัมพันธ์
ดำาเนินการสนับสนุนเพ่ือนำาคณะฯ ก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization) มีบทบาทหน้าที่ในการแสวงหาและ

ช่วยประสานใหเ้กิดความร่วมมอืและข้อตกลงระหวา่งคณะฯ กบัสถาบันการศึกษาหรอืองคก์รชั้นนำาดา้นการแพทย์ พยาบาล 

และวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์กับคู่สถาบันที่มีความร่วมมืออยู่แล้ว โดยมีกลไกการดำาเนินงาน

หลากหลายรปูแบบ เพ่ือใหเ้กิดการตอ่ยอดขององคค์วามรู ้และเกิดการจบัคู่ความรว่มมอืทีจ่ะสง่เสรมิและสนบัสนนุคณะฯ ให้

ก้าวขึน้สูก่ารเปน็สถาบนัชัน้นำาในระดบัสากล โดยในชว่งวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ได้มีการปรับเปลี่ยนและกำาหนดเป้าหมายแนวทางในการทำางานอย่างชัดเจน ให้มีความเหมาะสม โดยสามารถผลักดัน 

และประสานงานที่สำาคัญในช่วงสถานการณ์นี้ให้สำาเร็จได้ด้วยดี

ผลการดำาเนินงาน
 1. การดําเนินการลงนามหรือต่ออายุข้อตกลง

ความร่วมมือ 

ตารางที่ 1 สถิติ MOU กับ MOA ในระดับคณะฯ

ลําดับของสถาบัน/

มหาวิทยาลัยที่ลงนาม

ความร่วมมือ

จํานวนผลการดําเนินการ 

ลงนาม MOU และ MOA

อยู่ในลำาดับ Top 200

แพทย์ 2

พยาบาล 4

รวม 6

อยู่ในลำาดับ Top 201-400

แพทย์ 9

พยาบาล 1

รวม 10

อยู่ในลำาดับมากกว่า 400

แพทย์ 1

พยาบาล 25

รวม 26

หมายเหตุ: อ้างอิงการจัดลำาดับจาก Scimago Institutions  

 Ranking ประจำาปี 2564

ผลงานเด่น
 1. ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ  

 1.1  โครงการสำารวจสขุภาพประชาชนลาว (National 

Examination Survey) งานวิเทศสัมพันธ์รับหน้าท่ีประสาน

งานหลักเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันการแพทย์เขตร้อน และ

สาธารณสุข สปป.ลาว (Lao Tropical and Public Health 

Institute) โดยไดร้บัการสนับสนนุงบประมาณจากกรมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ 

ทั้งนี้ได้นำาแบบสำารวจสุขภาพประชากรที่ใช้ในประเทศไทย 

ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ซึ่ง

โครงการดงักล่าวจะเปน็ประโยชน์อย่างย่ิงในการวางนโยบาย

ด้านสาธารณสุขของ สปป.ลาว รวมถึงเป็นการสร้างความ

ร่วมมือในการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่าง 

ไทย และ สปป.ลาว 

 1.2 ความร่วมมือโครงการ Thai and Health  

Education England (Thai–HEE) ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทย งานวิเทศสัมพันธ์ได้ประสานกับระบบบริการ

สุขภาพแห่งชาติ หรือ National Health Service (NHS) ของ 

สหราชอาณาจักร ผ่านคณะกรรมการเครือข่ายโรงพยาบาล

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ในการ

รับแพทย์ชาวอังกฤษเข้ามาศึกษาดูงานและร่วมทำางานวิจัย 

โดยคณะฯ จะสามารถส่ง Junior staff ไปศกึษาดงูานในระดบั 

Clinical fellow ที่อังกฤษ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ตอบรับให้

แพทย์ชาวอังกฤษเข้ามาศึกษาดูงาน จำานวน 2 ท่าน ได้แก่  

Rebecca Lissman, M.D. จาก Homerton University 

Hospital Foundation Trust และ Kavita Patel, M.D. จาก 

Royal London Hospital 

 1.3 งานวิเทศสัมพันธ์เป็นฝ่ายประสานงานหลัก

ของคณะฯ ในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามพระราชดำาริ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำานักพระราชวังอย่างต่อเนื่อง 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการรักษา
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พยาบาลแก่บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแขวง

ของ สปป.ลาว และเปดิโอกาสใหบ้คุลากรของท้ังสองประเทศ

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ รวมถึงประสานความ

ร่วมมือกันในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุข 

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป 

ภาพที่ 1 สถิติบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว 

ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฯ ตามพระราชดำาริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี (ปี 2561 - 2564)

หมายเหตุ: ผลการดำาเนินงานลดลงเป็นผลกระทบ 

 จากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19          

 1.4  โครงการความรว่มมอืกับ Macquarie University  

ในการจัดตั้ง ASEAN Hearing Hub เริ่มตั้งแต่ปี 2561 

ในปี 2564 ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st  

International Online Conference on Pediatric Hearing  

loss: Diagnosis, Management and Rehabilitation 

ระหว่างวันที ่22-24 มนีาคม 2564 อกีทัง้คณะฯ ได้เชญิ Prof. 

David Eddins และ Prof. Ann Eddins จาก University of 

South Florida สหรัฐอเมริกา ให้ดำารงตำาแหน่งเป็น Adjunct 

Professor เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทาง

ด้านวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการ

สื่อความหมาย ในโครงการพัฒนาศูนย์การได้ยินและศูนย์

วิทยาศาสตร์สื่อความหมายอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

และ Macquarie University ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง 

หอ้งปฏิบตักิารเพ่ือการวิจยัดา้นวิทยาศาสตรส์ือ่ความหมาย 

และดำาเนินการในกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิด

หลกัสตูรรว่มในระดับปรญิญาโท และปรญิญาเอก ซึง่คาดว่า 

จะสามารถเปิดสอนได้ในปี 2565

 2. ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ  

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

 2.1 ให้การต้อนรับ Mr. Herbert Hsu รองผู้แทน

รัฐบาลแห่งสำานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำา

ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสมาคมการค้าไทย-

ไต้หวัน ในโอกาสบรจิาคชดุตรวจ Antigen Test Kits จำานวน 

6,000 ชิ้น ให้แก่คณะฯ เพ่ือใช้ตรวจหาเชื้อ COVID-19  

ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) วันจันทร์ที่ 23 

สิงหาคม 2564 

 2.2  ให้การต้อนรับ Professor Dr.Laura Yueh-

Guey Huang คณบดีของ Hungkuang University ไต้หวัน 

ในโอกาสมาเยือนเพ่ือเจรจาความรว่มมอืดา้นการศกึษาและ

วิชาการ พร้อมกันน้ียังไดเ้ย่ียมชมระบบการเรียนการสอนของ  

ห้องฝึกสถานการณ์จำาลองเสมือนจริง (Simulation lab)  

หอ้งคอมพิวเตอร์ และหอ้งเรียนอจัฉริยะ (Smart classroom) 

วันที่ 23 สิงหาคม 2664 

ภาพที่ 2 รับมอบการบริจาคชุดตรวจ COVID-19 ประเภท 

Antigen Test Kits ให้แก่คณะฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ภาพที่ 3 ต้อนรับ Professor Dr.Laura Yueh-Guey Huang 

คณบดีของ Hungkuang University ไต้หวัน ในโอกาสมาเยือน

เพื่อเจรจาความร่วมมือ วันที่ 23 สิงหาคม 2564
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 3. ผลการดาํเนินงานตามตัวช้ีวัดด้าน Academic 

Mobility

 3.1 Inbound Students

ภาพที่ 4 จำานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

ซึ่งเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยน

หมายเหตุ: ผลการดำาเนินงานลดลงเป็นผลกระทบ 

 จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 

 3.2  Outbound Students

ภาพที่ 5 จำานวนนักศึกษาของคณะฯ ที่เดินทางไปศึกษา

หรือทำาวิจัยที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

หมายเหตุ: ผลการดำาเนินงานลดลงเป็นผลกระทบ 

 จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

  3.3 Inbound Visiting Scholars/ Adjunct Staff

ภาพที่ 6 จำานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่คณะฯ แต่งตั้ง 

ให้ดำารงตำาแหน่งเป็น Visiting Scholar และ Adjunct Staff

หมายเหตุ: ผลการดำาเนินงานลดลงเป็นผลกระทบ 

 จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 

  3.4 งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม 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

ภาพที่ 7 กิจกรรม Virtual Academic Mobility with  

Kansai Medical University วันที่ 11 มิถุนายน 2564
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4.การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดประชุม
และนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ  
(Internat ional Medical  Conference  
Promoting Center: IMCPC)

 เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ดำาเนิน

การปรับรูปแบบการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ 

ทั้ งสิ้น 5 งาน โดยมีความแตกต่างกันด้าน 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการดำาเนินงาน  

ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์ของคณะกรรมการ 

จัดงานประชุมทั้งสิ้น
ภาพที่ 8 จำานวนครั้งของการจัดประชุม ปี 2562- 2564

หมายเหตุ:  ผลการดำาเนินงานลดลงเป็นผลกระทบจากสถานการณ ์

 การระบาดของ COVID-19 

ภาพที่ 9 The 5th Joint Conference Ramathibodi- 

Osaka University 2020

5. ช่วยประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะฯ 

ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ

 5.1 ประสานงานร่วมทำาให้เกิดหลักสูตร Joint  

Undergraduate Educational Program in Nursing  

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหิดล  

กับ Kunming Medical University ประเทศจีน โดยได้มีพิธี

เปดิหลกัสตูรผา่นระบบออนไลนร์ว่มกัน เมือ่วันท่ี 23 กันยายน 

2564 

ภาพที่ 10 Ramathibodi Conference of  

Emergency Medicine (RACEM 2021):  

in the distancing society, let stay connected

 5.2  ประสานงานร่วมทำาให้เกิดหลักสูตร Double- 

degree ระหว่าง National Sun Yat-Sen University  

(NSYSU) และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 5.3  ประสานงานร่วมทำาให้เกิดหลักสูตร โครงการ

วิจัย “Function of disease-causing gene, SYT4, in  

zebrafish brain” ร่วมกับ National Taiwan University 

(NTU)
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ภาพที่ 11 พิธีเปิดหลักสูตร Joint Undergraduate Educational Program in Nursing 

ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 23 กันยายน 2564

 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)

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

 1.  การประสานงานและผลักดันให้เกิดความ 

ร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในรูปแบบ Project-based

 2.  การประสานงานให้ความช่วยเหลือในการ

สร้างเครือข่ายและผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยกับสถาบัน 

ต่างประเทศ

 3.  การผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือ

ต่อยอดและให้มีผลท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน (Joint degree/ 

Double degree)

 4.  การเตรียมแผนการดำาเนินงานให้รองรับกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเตรียมแผนงานในการเปิด

ประเทศหลังช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ

ดำาเนินงาน
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ด้านสื่อสารองค์กร

ผลการดำาเนินงาน
     1.  ด้านเว็บไซต์ 

 1.1 เว็บไซต์ทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารจดัการพ้ืนทีข่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) งานสื่อสารองค์กรมีจำานวน 

เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2564 มี Intranet 93 เว็บไซต์ และ 

Internet 193 เว็บไซต์

 1.2  สถิตกิารเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ของคณะฯ มอีตัรา

เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 36

 2. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

 2.1 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการสือ่สารภายใน 

ด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี (1:20) มีสมาชิกจาก 

หน่วยงานภายในคณะฯ จำานวน 297 คน

ภาพที่ 1  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ
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40,655,509

2562 2563 2564

 2.2 โครงการคณะกรรมการสื่อสารประจำาคณะฯ 

(1:100) โดยมีตัวแทนอาจารย์จากทุกภาควิชาร่วมเป็น

สมาชิกโครงการ จำานวน 20 ท่าน

 2.3 หน่วยโทรศัพท์กลาง (Call Center) ให้บริการ

ข้อมูลทางโทรศัพท์ภายในและภายนอกคณะฯ ข้อมูลการ

รักษา ตรวจสอบนัดหมาย บริการข้อมูลท่ีจอดรถ เส้นทาง 

การเดินทางมาโรงพยาบาล อัตราค่าบริการ ประกาศเสียง 

ตามสาย โทรตามแพทย์ บุคลากรและญาติ เปิดสปอตของ

คณะฯ และสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น จำานวนการ

ให้บริการทั้งสิ้น 531,713 ครั้ง แบ่งเป็นภายใน 80,870 ครั้ง 

ภายนอก 450,843 ครั้ง

 2.4 หน่วยประชาสัมพันธ์ (Information) ให้บริการ

อำานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล โดย

มีจุดให้บริการ 3 จุด ได้แก่ อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 1  

และชั้น 2 และอาคาร 4 ชั้น 1 

 3. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายนอก 

 3.1  สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ดำาเนินโครงการ 

สู่ปีที่ 15 ในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวนโยบายเป็น

สถานีโทรทัศน์ที่พร้อม “ขับเคลื่อนสังคมไทย ให้สุขภาพดี” 

โดยผลิตรายการต่าง ๆ ดังนี้

      รายการลัดคิวหมอรามาฯ ออกอากาศสด 

นำาประเดน็ท่ีน่าสนใจทางสุขภาพท่ีกำาลังเป็นกระแส มาพูดคยุ  

มีการตอบคำาถามสดผ่าน Facebook Live และสามารถ

โทรศัพท์เข้ามาฝากคำาถามด้านสุขภาพได้ 

งานสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ มีพันธกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายและกิจกรรม

ตา่ง ๆ  แก่บคุลากรและประชาชนทัว่ไป เพ่ือใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ ยอมรบั สนับสนุน และเกิดความรว่มมอื ทัง้ยังเปน็ชอ่งทาง 

เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ทันโรค สามารถดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิดได้ 

เป็นอย่างดี โดยการร่วมสานภารกิจกับแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ ผ่านการผลิตสื่อต่าง ๆ โดยมี

วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก” และมีการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
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ภาพที่ 2  สำารวจเหตุผลที่ทำาให้ติดตามรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล

      รายการรามาวาไรต้ี นำาเสนอสาระสุขภาพ

ด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วง Health Aware 

ช่วง Healthy Skills และช่วง Rama Story โดยได้รับความ

ร่วมมือจากบุคลากรของคณะฯ ผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้ 

       รายการ RAMA GET READY เช็กให้ชัวร ์

เตรยีมตวัก่อนมา นำาเสนอการให้บรกิารของแต่ละหน่วยงาน

ในโรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือให้เข้าใจถึงการทำางานและ

วิธีปฏิบัติตัวก่อนและหลังเมื่อมาใช้บริการ รายการจำานวน 

20 ตอน

จํานวนผู้เข้าถึงเนื้อหารายการต่าง ๆ ดังนี้

 1. YouTube Channel: RAMA CHANNEL TV  

มีผู ้ติดตามจำานวน  533,379 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 

จำานวน 152,857 คน มีจำานวนการรับชมวิดีโอต่าง ๆ  จำานวน 

127,233,087 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำานวน 30,489,511 

ครั้ง

  2. Facebook: รามาแชนแนล RAMA CHANNEL 

มีจำานวนผู้กดถูกใจ (Like) จำานวน 400,494 คน เพิ่มขึ้นจาก 

ปี 2563 จำานวน 107,774 คน มีจำานวนผู้ติดตาม (Follower) 

435,520 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำานวน 114,695 คน 

 3. Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ 

ramachannel/ มีจำานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 12,578,313 

ครั้ง 

 3.2 นิตยสาร @Rama นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี 

ราย 3 เดือน จัดทำาข้ึนเพ่ือนำาเสนอข้อมูลสาระดีทางด้าน

สุขภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มประชาชนและบุคลากรให้ได้รับ

ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างมีสาระ ผ่านรูปแบบ e-Magazine 

เว็บไซต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/ โดย

ในปีงบประมาณ 2564 มีสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ @Rama  

จำานวน 1,148,009 pageviews และผลิตรูปเล่มเพื่อแจกฟรี

จำานวน 3,000 เล่มต่อฉบับ

ภาพที่ 3  หนังสือนิตยสาร @RAMA
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ภาพที่ 4 Line Official Ramathibodi

จำานวนเพื่อน 5,138,369 คน

 3.3  LINE OFFICIAL RAMATHIBODI ผลงานเด่น

1.  สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ได้รับรางวัลมิตรภาพ

บำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี 

2563 จากรายการ RAMA SQUARE

2.  สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลได้รับโล่ YouTube  

Silver Play Button AWARD จากการมีผู ้ติดตามกว่า 

490,000 subscribes

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ของงานส่ือสารองค์กร 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย 

มหิดล ยังคงมุ่งมั่นผลิตรายการเพ่ือให้ความรู้ด้านสุขภาพ

แก่ประชาชน โดยมีรายการหลัก ได้แก่ รายการลัดคิวหมอ 

ซึ่งเป็นรายการถ่ายทอดสด มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการ

ตอบคำาถามสดจากผู้รับชมจากทางบ้านและรายการรามา

วาไรตี้ ท่ียังคงให้ความรู้ด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพ 

โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ  อยู่อย่างสมำา่เสมอ  

นอกจากน้ี ยังมีการผลิตรายการสุขภาพเพ่ิมเติมอย่าง 

ต่อเนือ่ง ทัง้ในรูปแบบมนิซิรีส์ี Documentary และคลิปวิดโีอสัน้  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่หลากหลาย

รูปแบบได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าใจ นำาไปใช้ได้จริง 

ในชีวิตประจำาวันได้เป็นอย่างดี ให้สมกับการดำาเนินงาน 

ของสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลท่ีมุ่งเน้น “การขับเคลื่อน

สังคมไทยให้สุขภาพดี” 
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บทที่	2
โครงการระดับคณะ
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สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มุ ่งดำาเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ แม้ว่า 

ในปีงบประมาณ 2564 ต้องเผชญิกับการเปลีย่นแปลงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้จากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID - 19) แต่ด้วยการเป็นองค์กรด้านการบรกิารทางการแพทย์และสขุภาพอย่างครบวงจรในระดบัประเทศ ทำาให้ผูบ้รหิาร

เร่งวางแผนงาน แผนบุคลากร เพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และมุ่งเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

ในการทำางานภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายใต้ความรู้ความสามารถของบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย ความสามัคคี 

และความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ทำาให้ผลลัพธ์ของการทำางานน้ันเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อ

นโยบายแห่งรัฐและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

ผลการดำาเนินงาน

1. ด้านการศกึษาและการวจิยั เน่ืองจากอาคารและ

สถานที่ท่ีใช้ประกอบการดำาเนินการด้านเรียนการสอน และ  

การดำาเนนิงานด้านงานวิจยั ได้เปิดให้บรกิารอย่างเตม็รปูแบบ  

ได้แก่ อาคารศูนย์การเรียนรู ้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาคารเรียน 2  

จึงทำาให้สามารถเปิดรับนักศึกษาที่มาทำาการเรียนการสอน 

ที่ ส ถ า บั น ก า ร แ พ ท ย ์ จั ก รี น ฤ บ ดิ น ท ร ์ ม า ก ขึ้ น  โ ด ย 

ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ได้มีนักศึกษาที่มาทำาการ

เรียนการสอน ดังนี้ 

 1.1 จำานวนนักศึกษาที่มาทำาการเรียนการสอน  

ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 นอกจากนีใ้นปีทีผ่่านมาโรงเรียนแพทย์รามาธิบด ียังได้ 

สร้างผลงานที่มีผลกระทบสูงต่อวงการแพทย์และสังคมไทย 

ผ่านความรู้และความสามารถของบุคลากรรามาธิบดีฯ โดย 

รศ. ดร. ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

แบบบรรยาย สาขา Current Research and Innovation on 

Diseases ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ครัง้ที ่29 ปี 2564 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงาน 

“บาราคอลเหนีย่วนำาให้เกิดการหยุดของวัฏจกัรเซลล์ทีร่ะยะ 

G2/M โดยการเพ่ิมระดบัของ p27 และลดระดบัของ cyclin D  

และ CDK4”  การบรรยายในเรื่อง สารบาราคอลเป็น 

สารสำาคญัทีพ่บในใบขีเ้หลก็ การศกึษานีแ้สดงให้เหน็ว่าสารน้ี 

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งสมอง ซึ่งเป็น

มะเร็งทีร้่ายแรงและมยีารักษาท่ีจำากัด และอาจนำาไปพัฒนา

เป็นยารักษามะเร็งสมองได้ 

ชั้นปี นักศึกษา 

ปีงบประมาณ 

2562

นักศึกษา 

ปีงบประมาณ 

2563

นักศึกษา 

ปีงบประมาณ 

2564

1 - - -

2 - - 203

3 199 212 212

4 34 644 201

5 9 46 6

6 - 27 -

รวม 242 929 622

ภาพที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศแบบบรรยาย 

สาขา Current Research and Innovation on Diseases
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2. ด ้านการรักษาพยาบาล ดำาเนินการโดย 

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  ดังนี้ 

  2.1  ในปี 2564 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรี 

นฤบดนิทร์ ยังต้องดำาเนนิการรกัษาผูป่้วยไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทีม่คีวามซบัซ้อนมากขึน้ จงึทำาให้ปรมิาณผูป่้วย

มีจำานวนมากขึ้นอย่างชัดเจน

          2.2  รวมถึงการให้บริการผู้ป่ วยใน โดย 

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  ดังนี้

ภาพที่ 2 จำานวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2562 - 2564

ภาพที่ 3 จำานวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562 -  2564

0
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200,000

OPD OPD Premium

2562 2563 2564
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178,346
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3,852

6,399
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2,000

4,000

6,000

8,000
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ย

IPD

3. ด้านคุณภาพ 

 คณะกรรมการคุณภาพของโรงพยาบาลได้จัดทำา

แผนพัฒนาคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงพยาบาล

ดำารงไว้ซึง่มาตรฐานคณุภาพ ตลอดจนทำาให้เกิดความย่ังยนื

ข้ึนในองค์กรและเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง HA 

Accreditation ภายในไตรมาสท่ีสี ่ปี 2564 เพ่ือให้การดำาเนนิ

งานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ทางทีมได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์

การเรยีนรูข้องบคุลากรในองค์กรจากเดมิระบบห้องเรียน เป็น

ระบบ e-Learning ซึ่งระบบดังกล่าวได้เริ่มนำาร่องในหัวข้อ 

Quality Training ประจำาปี ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 -  

มกราคม 2564 พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึงร้อยละ 

91.04 และระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยรวมของ

บุคลากรต่อรูปแบบการอบรมออนไลน์อยู่ในระดับดีข้ึนไป

ถึงร้อยละ 86.14

 ด้านประเมนิความพึงพอใจของผูรั้บบริการภายนอก      

(External CSI) ตั้งเป้าหมายไว้มากกว่าร้อยละ 90 พบว่า

ความพอใจของผู้รับบริการ OPD อยู่ท่ีร้อยละ 92.65 IPD  

อยู่ทีร้่อยละ 95.23 นอกจากนีไ้ด้มกีารปรบัปรงุแบบสอบถาม 

โดยเพ่ิมหัวข้อในด้านได้รับบริการด้านความปลอดภัยกับ 

ตัวผู้ป่วยหรือไม่ (International Patient Safety Goal 1-6)

 ในส่วนของโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

(CQI Project) ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 3 ของโรงพยาบาล มีโครงการ 

เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 80 โครงการ มีบุคลากรให้ความสนใจ

และส่งผลงานเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี
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  1. Mock Survey โดยทีมสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (สรพ.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  

  2. โครงการประเมนิคณุภาพภายในประจำาปี 2564 

โดยทีมภายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564 

  3. Internal Survey โดยทมีโรงพยาบาลรามาธิบด-ี 

พญาไท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

  4. ได้รับการตรวจเย่ียมจากสมาคมเภสัชกรรม

โรงพยาบาล ซึ่งเป็นแบบ virtual survey ครั้งแรกของ 

โรงพยาบาล เมือ่วันที ่16  และ 18  ตุลาคม  2564  และโรงพยาบาล 

ได้รับการตรวจเยี่ยม HA Accreditation ครั้งแรกอย่างเป็น

ทางการในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2564

 ด ้านผล Patient Safety Culture ป ี  2564  

ดำาเนนิการในช่วงเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม มผีูเ้ข้าร่วมตอบ

แบบสอบถามคดิเป็นร้อยละ 73.20 ของบคุลากรทัง้หมด โดย

พบว่าสิ่งที่โรงพยาบาลทำาได้ดี 3 อันดับแรก คือ การทำางาน

เป็นทมีภายในหน่วยงานของโรงพยาบาล การสนบัสนนุด้าน

การจดัการโรงพยาบาลสำาหรบัความปลอดภัยของผูป่้วยและ

องค์กรแห่งการเรียนรู้/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามลำาดับ                             

 การเตรียมความพร ้อมในการขอรับรอง HA  

Accreditation โรงพยาบาลได้จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความ

พร้อมดังนี้

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำานวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ดำาเนินการบริหารทิศทางขององค์กร

อย่างต่อเน่ืองตามเป้าหมายความย่ังยืน (Sustainability) ซึ่งการดำาเนินการในปีงบประมาณ 2565 ผู้บริหารมุ่งหวัง 

เป็นอย่างมากว่าสิ่งท่ีได้ดำาเนินการเตรียมความพร้อมไปในปีงบประมาณ 2564 นั้น จะสร้างประโยชน์ให้กับคณะฯ  

ได้อย่างเตม็ความสามารถ ทัง้การก่อสร้างอาคารและสถานท่ีให้พร้อมรองรับการเรยีนการสอนของนกัศกึษา หรอืระบบความ

ปลอดภัยในการใช้ชวิีตภายในสถาบันการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์ ให้มสีวัสดภิาพทีด่พีร้อมสำาหรบัการเรยีนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง

ตามเป้าหมายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

1. ศูนย์พิษวิทยา 
ศูนย์พิษวิทยา ให้บริการทางพิษวิทยาคลินิก โดยให้คำาปรึกษาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ในการ

ดแูลรกัษาผูป้ว่ยท่ีไดร้บัพิษจากยาและสารเคม ีพืชพิษและสตัวพิ์ษ ดว้ยระบบ Call Center  ผา่นสายดว่น “1367” ทัว่ประเทศ

ตลอด 24  ชั่วโมง  และมีระบบการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  ประสานกับโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่จำาเป็น

อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการให้ยาต้านพิษ มีระบบการบันทึกข้อมูล อาการพิษ การรักษาที่ได้รับและ

ผลลัพธ์ทางคลินิกอย่างเป็นแบบแผน สามารถนำาไปศึกษาวิจัย พัฒนาการดูแลรักษาและหามาตรการป้องกันการเกิดพิษได้  

นอกจากนียั้งเปน็แหลง่ฝกึอบรมแพทย์ พยาบาล และเภสชักร เพ่ือสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท่ี้เก่ียวขอ้งกับพิษวิทยาและชีน้ำาสงัคม 

ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ผลการดำาเนินงาน
 1. งานด้านการบริการสุขภาพ

 1.1 ผ่านเกณฑ์ประเมินการรับรองเฉพาะโรค  

(Disease Specific Certification: DSC) “การดูแลผู้ป่วย 

ที่ได้รับพิษ” จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

(องค์การมหาชน) (สรพ.) 

ภาพที่ 1  จำานวนผู้ขอรับบริการจากศูนย์พิษวิทยา 

จากทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 - 2564

ภาพที่ 2 การอบรมออนไลน์เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษ

ด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู

 1.2  รบัการขึน้ทะเบียนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาต ิ(สพฉ.) ใหเ้ปน็หนว่ยปฏบิตักิารประเภทอำานวยการ 

ระดบัทีป่รกึษา เพ่ือดำาเนนิงานจดัการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู

การปฏิบัติการอำานวยการเฉพาะทางด้านพิษวิทยาและ

พัฒนาแนวทางการให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน

วิกฤตที่เกิดภาวะพิษ

 2. ร่วมงานกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ ดังนี้

 2.1 โครงการชี้แจงแนวทางการจัดการและการเบิก

จ่ายยาต้านพิษในสิทธิประโยชน์ของสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติและโครงการประเมินผลการใช้บริการยา

ต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู การดำาเนินงานประกอบด้วย 2 

โครงการย่อย ดังนี้ 

       โครงการชี้แจงแนวทางการจัดการและการ

เบิกจ่ายยาต้านพิษในสิทธิประโยชน์ของสำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ : การชี้แจงผ่านการประชุมทางไกล

ดา้นพิษวทิยาคลนิกิผา่นส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (Teleconference/

Video conference) สำาหรับแพทย์และบุคลากรทางการ

แพทย์จากโรงพยาบาลท่ัวประเทศที่ยังไม่เคยเข้ารับการ

อบรมมาก่อน จัดอบรม 6 รุ่น มีผู้ลงทะเบียนรวม 1,750 คน 

2562 2563 2564

27,089 28,883 30,079

0

10,000

20,000

30,000

40,000

จํา
น

วน
ผู้ร

ับ
บ

ริก
าร



84 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

       โครงการประเมินผลการใช้ยาต้านพิษและ

เซรุ่มต้านพิษงู ปี 2563 ทำาให้มีข้อมูลภาวะพิษและงูพิษ 

ท่ีพบบ่อย ระบาดวิทยา การเข้าถึงยาต้านพิษและเซรุ่ม 

ตา้นพิษงขูองผูป้ว่ยท่ีสามารถนำาไปพัฒนาและปรบัปรงุระบบ

การบริการจัดการยาต่อไป

 3. งานด้านนวัตกรรม

 สร้างนวัตกรรมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยา

ศาสตร์คอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลระยอง กระทรวง

สาธารณสุข จำานวน 1 ผลงาน คือ Mahidol Rayong  

Chemical Exposure Support System 

 4. งานด้านวิจัย

 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำานวน 6 เรื่อง

ผลงานเด่น   

ศนูย์พิษวทิยามคีวามโดดเด่นเปน็ท่ีประจกัษท์ัง้ในระดบั

ชาตแิละนานาชาต ิทัง้ยังเปน็งานท่ีตรงกับความต้องการของ

องค์การอนามัยโลก เมื่อได้ริเริ่มเป้าหมาย “The WHO’s 

Triple Billion Target” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า (Universal coverage) ได้รับการปกป้อง

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. ร่วมทำางานบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้ง 

ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม 

2. จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน  

ทีเ่ก่ียวข้องในการผลกัดนัระบบการบริหารจดัการยาตา้นพิษ 

ในโครงการ Initiation for Coordinated Antidotes Procurement  

in the South-East Asia region (iCAPS) เพ่ือให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางยาต้านพิษของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. ร่วมทำางานกับองค์การอนามัยโลก เพ่ือสานต่อ

พัฒนางานดา้นพิษวิทยาคลนิกิในฐานะ WHO Collaboration  

Center

ภาพที่ 3  Mahidol Rayong Chemical Exposure

Support System

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 

ตรวจระบบทางเดนิอาหาร เปน็สถานฝกึอบรมแพทย์ระดบัหลงัปริญญาและบคุลากรท่ีปฏิบตังิานดา้นส่องกลอ้งและตรวจพิเศษ 

ระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง และเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยด้านการส่องกล้องระบบ 

ทางเดินอาหารและการตรวจทางห้องปฏิบัติด้านการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร

ผลการดำาเนินงาน

1. ให้การดูแลผู้ป่วยที่สำาคัญ ได้แก่ ผู้ป่วยส่องกล้อง 

ในระบบทางเดนิอาหาร ผูป้ว่ยท่ีตรวจ Capsule Endoscope 

ผู้ป่วยที่ตรวจ Urea Breath Test รวมถึงผู้ป่วยที่ตรวจระบบ

ประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว โดยมีจำานวน

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                       

2. ศูนย์ส่องกล้องมีการจัดทำานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน และการบริการ ดังนี้

 2.1 The varix trainer set เป็นโมเดลใช้ฝึกทักษะ

ที่จำาเป็นในหัตถการเพ่ือการรักษาด้วยกล้องส่องตรวจ เช่น 

Esophageal band ligation, Glue injection ของกลุม่แพทย์

ประจำาบ้านและแพทย์เฉพาะทางต่อยอด

 ภาพที่ 1 จำานวนผู้รับบริการจากศูนย์ส่องกล้อง 

ระบบทางเดินอาหาร ปีงบประมาณ 2562 - 2564

ภาพที่ 2  The varix trainer set 

ภาพที่ 3  The aerosol box

 2.2 The aerosol box เพ่ือลดละอองฝอยท่ีอาจทำาให้

ผูส้อ่งกลอ้งและผูช้ว่ยสอ่งกลอ้งมโีอกาสตดิเชือ้ไวรสั aerosol 

generation procedure (AGP) ในระหว่างการทำาหัตถการ

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. การนำาโปรแกรมสำาเร็จรูปมาพัฒนากระบวนการ 

ให้บริการผู้ป่วยแบบครบวงจรประกอบด้วย

 1.1 ระบบการบันทึกรายงานหัตถการรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

 1.2 ระบบการบันทึกการพยาบาลส่องกล้องระบบ

ทางเดินอาหารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 1.3 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับผู้ปว่ยส่องกลอ้ง

และญาติ

2. เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานและสถาบัน

ที่สนใจ
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3. ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
ให้บริการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่

ต้องรับการปลูกถ่ายอวัยวะแบบบูรณาการ โดย 

มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย โดยทีมสหสาขา 

วิชาชีพ เป็นพันธกิจท่ีสอดคล้องกับคณะฯ ด้าน

การให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษา

พยาบาล และฟ้ืนฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ ควบคู่

ไปกับการศึกษาและการวิจัย มีการสร้างสรรค์

นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการดําเนินงานด้านบริการ 2562 2563 2564

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต 56 44 21

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตาย 99 107 67

การผ่าตัด Dual Kidney transplant 2 2 2

การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิต 13 17 9

การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคสมองตาย 9

(Ped=3, 

Adult=6)

8

(Ped=3, 

Adult=5)

3

(Ped=1, 

Adult=2)

การผา่ตดัปลกูถ่ายหัวใจจากผูบ้รจิาคสมองตาย 4 2 4

ทีมที่ไปผ่าตัดนำาอวัยวะออก 28 25 14

Pediatric Liver transplantation survival rate 2001 - 2020

KPI ค่าเป้าหมาย สถาบันเทียบเคียง 2017 2018 2019 2020
*dead censor

Graft survival SRTR/OPTN สมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะ

RAMA RAMA RAMA 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

Patient survival SRTR/OPTN สมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะ

RAMA RAMA RAMA RAMA

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 สถาบันเทียบเคียง 2017 2018 2019 2020
*dead censor

Graft survival   SRTR/OPTN สมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะ

RAMA RAMA RAMA 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

Patient survival SRTR/OPTN สมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะ

RAMA RAMA RAMA RAMA

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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ภาพที่ 1 รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำาปี 2564

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดด้านบริการสุขภาพ

1. การปลูกถ่ายไต 150 ราย

2. การปลูกถ่ายตับผู้ใหญ่ 15 ราย เด็ก 24 ราย

3.  การปลูกถ่ายหัวใจ 5 ราย

4.  การปลูกถ่ายปอด 1 ราย

5.  ผู้บริจาคอวัยวะสมองตายในโรงพยาบาล 5 ราย

6.  สัญญาหรือบันทึกความเข้าใจกับองค์กรภายนอก  

 1 ฉบับ

7. ระบบงานได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล  

 2 ระบบ

8.  อัตราการรอดชีพของอวัยวะหลังการปลูกถ่าย  

 1 ปี และ 5 ปี

9. อุบัติการณ์การร้องเรียนด้านจริยธรรมหรือละเมิด 

 ผู้ป่วย 0 คร้ัง

10.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกมากกว่า

 ร้อยละ 80 และผู้ป่วยในมากกว่าร้อยละ 95 

ตัวชี้วัดด้านวิจัย

11.  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 7 ฉบับ

12.  นำาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม 5 ครั้ง 

ตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ

13.  การให้ความรู้ด้านการบริจาคอวัยวะ หรือการ 

 ปลูกถ่ายอวัยวะภาคประชาชน 1 ครั้งต่อปี

14.  เป็นแหล่งดูงาน 5 ครั้งต่อปี

15.  ทีมงานได้รับเชิญเป็นวิทยากร 10 ครั้งต่อปี

Kidney transplantation survival rate 2007 - 2020
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4. ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด
ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด มีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการเพ่ิม

การแพรร่ะบาดโควดิ 19 เพ่ือความปลอดภัยสงูสดุของผูร้บัและผูใ้ห้บรกิาร โดยเพ่ิมชอ่งทางอำานวยความสะดวกในการเข้าถึง 

บริการระบบนัดและติดตามผลการรักษาของแพทย์ การให้บริการการตรวจโควิดก่อนเข้ารับบริการทุกราย การฉีดวัคซีน 

ให้ผู้ป่วยและบุคลากร 

ผลการดำาเนินงาน

ภาพที่ 2 ประเภทและจำานวนครั้งการเก็บเซลล ์

ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต

ภาพที่ 1 จำานวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์

ต้นกำาเนิด

ภาพที่ 3 อัตราการเกิด GVHD รุนแรงระดับ  3 - 4

ภาพที่ 5 ผลงานคุณภาพของศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด ภาพที่ 6 จำานวนงานวิจัยตีพิมพ์ต่างประเทศ

ภาพที่ 4 อัตราการเกิด CLABSI
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ  2565

การบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของ DSC/AHA ประกอบการรองรบัการตรวจเย่ียม 

ภายใน Internal  survey ในเดือนมกราคม 2565  

และประกอบแผนงานการขอย่ืนต่ออายุการรับรองรายโรค 

Re- Accreditation DSC ของศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด  

ในเดือนมีนาคม  2565

5. ศูนย์มะเร็ง 
ศูนย์มะเร็ง มีพันธกิจเพื่อตอบสนองตาม PA มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความเป็นเลิศด้านบริการ การเรียนการสอน และ

การวิจัยด้านโรคมะเร็ง มีจุดเด่นเป็นศูนย์กลางการทำางานแบบสหสาขาวิชา ทำางานร่วมกันในทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงาน

อย่างองคร์วม (multi-disciplinary team) จำานวนผูป้ว่ยใหมโ่รคมะเรง็ยังคงเพ่ิมขึน้ จงึปรบัแนวทางการดำาเนินการให้ตอ่เนือ่ง

แม้เกิดวิกฤตโรคโควิด 19 รวมถึงพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานใหม่เพื่อไม่ให้กระทบถึงแนวทางการทำางานหลัก 

ผลการดำาเนินงาน

1. หน่วยตรวจโรคมะเร็งแบบสหสาขา (Multidisciplinary team clinic: MDT clinic) ปัจจุบันศูนย์มะเร็ง 

มีการตรวจทั้งสิ้น 5 กลุ่มผู้ป่วย คือ CA stomach, CA colon, Hepatocellular carcinoma, CA Esophagus และ CA Lung  

กำาลังขยายไปสู่มะเร็งชนิดอื่น ๆ ในปีต่อไป  

2. โครงการบริหารยาเคมีบําบัดที่บ้าน (Ramathibodi Home Chemotherapy Model) มีการขยายต่อยอดการ

บริหารยาเคมบีำาบดัทีบ่า้นสูโ่รงพยาบาลท่ัวประเทศ และในผูป้ว่ยทุกสทิธิการรกัษา โดยมสีว่นร่วมหลกัในการกำาหนดนโยบาย

อัตราค่าบริการเบิกจ่ายผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพในรูปแบบของ One Day Surgery ท้ังนี้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลท่ีได้มีการ

บริหารยาแบบเคมีบำาบัดทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ภาพที่ 1 New cancer cases in Ramathibodi Hospital

จำานวนผู้ป่วยใหม่โรคมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยระหว่างปี  2553 - 2563
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3. โครงการธนาคารชีวภาพด้านโรคมะเร็งแบบครบวงจร (Ramathibodi tumor biobank) ในปี 2564 มีการ

ขยายความร่วมมือในการทำาวิจัยแบบสหสถาบัน โดยการทำา MOU ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา 

4. โครงการทะเบียนโรคมะเร็ง (Ramathibodi 
Cancer Registry) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการวินิจฉัย การดูแล

รกัษา และตดิตามผูป้ว่ยมะเรง็ทกุราย จดัทำาหนังสอืรายงาน

ประจำาปี  2018 - 2020 จำานวน 3 เล่ม และรายงานอัตรา 

การรอดชีพที่ 5 ปี กลุ่มโรคที่พบบ่อย 15 กลุ่ม

5. โครงการการประสานงานให้คําปรึกษาผู้ป่วย
ทางไลน์ (Ramathibodi Cancer Center: Line Official 
Account) เป็นช่องทางการติดตามอาการ นัดหมาย ปรึกษา 

ประสานงานผูป้ว่ยและญาต ิมแีพทย์ เภสชักร และพยาบาล 

เป็นผู้ตอบคำาถาม จำานวน 20 คน ผลการดำาเนินการต่อยอด

ได้นำาเสนอการประชุมนานาชาติ จำานวน 2 เรื่อง คือ 1) The 

ภาพที่ 2 การทำา MOU ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา 

ภาพที่ 3 Ramathibodi Cancer 

Registry report 2018-2020

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. พัฒนาการใชแ้อปพลเิคชนัผ่านทางโทรศัพท์ 
และคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้

พัฒนาสามารถใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์และ

ผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ป่วยสามารถบันทึกข้อมูลอาการของ

ตนเองอย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ไข

ปัญหาของผู้ป่วย แพทย์สามารถตรวจอาการผู้ป่วยผ่าน 

แอปพลิเคชันได้
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7. โครงการ “Cancer Anywhere” ผู้ป่วยมะเร็ง
รักษาได้ทุกที ่ศูนย์มะเร็งเป็นผู้ดำาเนินงานหลักในโครงการ 

Cancer Anywhere โดยการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

ระหว่างพยาบาลประสานงานผู้ป่วยมะเร็งสิทธิประกัน

สุขภาพ คนไข้ โรงพยาบาลต้นสงักัด สหสาขาวิชาชพีภาควิชา

ต่าง ๆ และนักวิชาการเวชสถิติทะเบียนโรคมะเร็งได้บันทึก

ขอ้มลูในโปรแกรม Thai Cancer Base รบั-สง่ต่อผูป้ว่ยมะเร็ง 

ทำาให้ได้รับความพึงพอใจจากผู้ป่วย

8. การประชุมแบบสหสาขาด้านโรคมะเร็ง 
(Multidisciplinary Tumor Conference) เพ่ือบริหาร

จดัการดแูลผูป้ว่ยเป็นศูนย์กลาง ใหไ้ด้รบัการตรวจจากแพทย์ 

สหสาขาอย่างเป็นระบบในทุกกลุ่มโรคมะเร็ง และเป็นการ

เรียนการสอนแก่แพทย์ประจำาบ้าน แพทย์ประจำาบ้าน 

ต่อยอดไปในคราวเดียวกัน ปัจจุบันมี tumor conference 

ทั้งสิ้น 17 conferences 

 9. การให้ความรู้ประชาชนด้านโรคมะเร็ง 
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 จึงได้ดำาเนินการจัด

สปัดาหว์นัมะเรง็โลก “COVID-19 กับผูป่้วยมะเรง็” ในรูปแบบ 

ของโปสเตอร์ จัดทำา infographic และออกรายการทีวี

10.  ต้อนรับการเข้าดูงาน จำานวน 2 สถาบัน ได้แก ่

1) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2) โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์

11. การประชุมวิชาการด้านโรคมะเร็งแบบสห
สาขา Prostate Cancer Master Class ในวันท่ี 8 มกราคม 

2564 ในรูปแบบของออนไลน์ มีคนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  

90 คน

12. โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomic 
Thailand) มีการประชุมสหสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง จัดอบรม

การทำา counseling และการขอ inform-consent เพ่ือให้

เกิดความมัน่ใจในการดำาเนินงานและประสานงานกับผูป้ว่ย

มากขึ้น

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. อยู่ระหว่างการดำาเนินการขั้นตอนเพื่อการขอรับรอง

รายโรค: โรคมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก 

2. จัดเก็บเลือดผู้ป่วยมะเร็งเข้าโครงการจีโนมิกส์

ประเทศไทย (Genomic Thailand) ภายในระยะเวลา 5 ปี 

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง 

3. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

4. จัดทำาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในโครงการ

ธนาคารชวีภาพดา้นโรคมะเร็งแบบครบวงจรแบบสหสถาบนั 

5. จัดทำาโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง 

ต่อยอด (Ramathibodi Cancer Registry) ให้ครบถ้วน 

สามารถรายงานอัตราการรอดชีพแบบ real time

6. อยู่ระหว่างการดำาเนินการเตรียมการเพ่ือขอ ISO 

ของธนาคารชีวภาพด้านโรคมะเร็งแบบครบวงจร และระบบ

ทะเบียนโรคมะเร็ง

7. ให้ความรู้ประชาชนด้านโรคมะเร็ง เช่น จัดสัมมนา 

การทำา infographic การให้สัมภาษณ์ และอื่น ๆ

8. เตรียมการเพ่ือทำา MOU ธนาคารชีวภาพด้านโรคมะเร็ง 

แบบครบวงจร ร่วมกับคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

มหิดล 

9. ดำาเนินความรว่มมอืกับสถาบนัทีร่่วมทำาความรว่มมอื 

(MOU) กับสถาบนัมะเรง็แหง่ชาติและสถาบนัประสาทวิทยา

อย่างต่อเนื่อง 

6. ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดในผู้ใหญ่
ดแูล ตรวจรกัษา และใหค้ำาแนะนำาแก่ผูป้ว่ยโรคหัวใจพิการแตก่ำาเนดิท่ีเตบิโตเปน็ผูใ้หญ่โดยการรกัษาครอบคลมุทัง้การ

รักษาทางยา การผ่าตัด การทำาหัตถการหัวใจ การผ่าตัดร่วมกับการสวนหัวใจ รวมทั้งการรักษาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ที่  Transfer  Technology  จากต่างประเทศ  

ทมีภายใตศ้นูย์โรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดในผูใ้หญ่ ไดรั้บการอนมุตัใิห้ทำาหตัถการหวัใจ โดยไมม่แีพทย์พ่ีเล้ียง โดยเปน็ Solo 

Center for Melody Valve Implantation ซึ่งเป็นศูนย์แรกในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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7. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)
เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของคณะฯ และเป็นศูนย์กลางการติดต่อสำาหรับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ประสานงานในการผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ การทำา

สัญญาข้อตกลงต่าง ๆ การขายสิทธิ (licensing) 

ผลการดำาเนินงาน

1. จัดต้ัง Prototype Center หรอื Surgical Planning  
Center จัดต้ังศูนย์เครื่องพิมพ์สามมิติ เพ่ือผลิตต้นแบบ    

และการวางแผนหัตถการทางการแพทย์ (3D printing for 

application) ดว้ยเครือ่งพิมพ์สามมติดิว้ยเสน้ใยหลากหลาย

ท่ีพิมพ์ชิน้งานขนาดใหญ่กว่าเครือ่งเดิม และเครือ่งพิมพ์เรซิน่

ที่จะสามารถพิมพ์ชิ้นงานจากวัสดุที่เป็น medical grade ได้ 

2.  การประสานงานการดําเนินการด้านต่างๆ 

 2.1  ประสานงานเชื่อมโยงการดำาเนินการพัฒนา 

นวัตกรรม นัดประชุมหารือระหว่างแพทย์  วิศวกร  

นักวิทยาศาสตร์ และ/หรือบริษัทเอกชน

 2.2  ประสานงานเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ 

คำาปรึกษาการพัฒนานวัตกรรม

 

ภาพที่ 1 เครื่องพิมพ์สามมิติ และเครื่องพิมพ์เรซิ่น                        

3. การทําบันทึกข้อตกลง (MOU/MOA) 

 3.1 บนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) การพัฒนา 

ส่ือการทดลองเสมือนจริงและแอปพลิเคชันทางการแพทย์  

ระห ว่างคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 3.2 บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ  

วิจัยและพัฒนา ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพที่ 3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

ภาพที่ 4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพที่ 2 สถิติการเข้ารับการปรึกษาและดำาเนินการ

สร้างชิ้นงานสามมิติในปี 2563 และ 2564 
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4. การประสานงานด้านมาตรฐานเครื่องมือ
แพทย์

 4.1 โครงการ “แพลตฟอรม์และเทคโนโลยีเพ่ือสรา้ง

ผลิตภัณฑ์เซลล์บำาบัดและอุปกรณ์ชีววิศวกรรมการแพทย์

แบบผสม” รบัทนุจาก บพข. จำานวน 43 ลา้นบาท เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของงานวิจัยในการผลิต ผลิตภัณฑ์เซลล์บำาบัด 

อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์ผสมเซลล์บำาบัด และ

อปุกรณ์ทีใ่ชวิ้ศวกรรมชวีภาพ ตามกฎระเบยีบของสำานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ือขึ้นทะเบียนยาและ

อุปกรณ์การแพทย์ สามารถนำาไปใช้กับคนไข้ได้จริง  

 4.2 เครื่องล้างไตอัตโนมัติ มีการประสานงานกับ

ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำาปรึกษา เช่น กองเครื่องมือแพทย์ 

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เพ่ือพิจารณา

ถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 5 สถิติจำานวนบันทึกข้อตกลง (MOU/MOA)

 4.3 อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บในช่องปาก 

ขณะรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (ECT Mouthguard-21) 

ของงานทันตกรรม โดยได้ประสานงานกองควบคุม 

เครื่องมือแพทย์ในการขอคำาวินิจฉัยอุปกรณ์ดังกล่าวว่าเป็น

เครือ่งมอืแพทย์หรอืไม ่เพ่ือวางแผนการผลติสำาหรบัจำาหนา่ย

ในเชิงพาณิชย์

 4.4  อปุกรณ์เจาะจกุยางขวดนำา้เกลอืเพ่ือดดูสารนำา้

หรือยา ได้ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดประเภทของอุปกรณ์

การแพทย์ดังกล่าว และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 4.5 ผลิตภัณฑ์เน้ือเย่ือเทียมจากวัสดุสังเคราะห์  

(Synthetic tissue substitute) ประสานงานกองควบคุม

เคร่ืองมือแพทย์ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ขอรับคำาปรึกษาด้านมาตรฐานในการพัฒนาและออกแบบ

ผลติภณัฑ์ เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการพัฒนาและออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน สามารถนำาข้อมูลประกอบการ 

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์

5. รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ 

 5.1 รางวัลเลิศรัฐ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ ผลงานอปุกรณ์เก็บและล้างสายสวน รศ. พญ.ปยินชุ 

พูตระกูล และผลงานอุปกรณ์ช่วยเดินกำาหนดจังหวะใน 

ผู้ป่วยพาร์กินสัน อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์

 5.2  ผลงาน Kidney in a box  อ.  ดร.กรกช เกษประเสรฐิ 

รางวัล Bangkok Business Challenge

 5.3  ผลงานอปุกรณ์ถ่างขยายผนังหวัใจหอ้งบนจาก

โลหะจำารูปสำาหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว รศ. นพ.ธีรภัทร 

ย่ิงชนม์เจริญ และ อ. นพ.กฤษฎา มีมุข รางวัลนวัตกรรม

แห่งชาติ

6. นวัตกรรมเพื่อสังคม มีส่วนในการประสานงาน

เกี่ยวกับการนำานวัตกรรมออกสู่สังคม อันได้แก่

  6.1 อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน (Endovascular 

Basin) โดย รศ. พญ.ปิยนุช พูตระกูล ได้มีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้กับบริษัท เอส.ที.พี.เม็ดดิเทค จำากัด และมี

การนำาอุปกรณ์เข้าสู่ระบบสำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ (สปสช.) ปลายปี 2564
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8. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง 
(Ramathibodi Palliative care Excellent Center: RPEC)

ศูนย์ฯ ประกอบด้วยทีมนำาหลัก 3 ทีม ได้แก่ ทีมศูนย์รามาธิบดีอภิบาล (RPC) ทีมเวชศาสตร์ครอบครัว (FM) และทีม

กุมารเวชศาสตร์ (PED) ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในทุกช่วงวัยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม เน้นผู้ป่วยเป็น

ศนูย์กลาง โดยมเีปา้หมายสดุทา้ยคือใหผู้ป่้วยระยะทา้ยมคีณุภาพชวิีตท่ีดแีละจากไปอย่างสมศกัดิศ์รี รวมถึงพัฒนาองคค์วามรู ้

การดูแลแบบประคับประคองให้แก่บุคลากรทั้งภายใน ภายนอกคณะฯ เผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้มารับบริการ และประชาชน

ทัว่ไป ภายใตวิ้สยัทศันบ์รูณาการทมีสหสาขารว่มพัฒนากระบวนการดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคองทีไ่ดม้าตรฐาน เพ่ือก้าวสู ่

การเป็นต้นแบบการดูแลแบบประคับประคองในระดับประเทศ (Best practice)

ผลการดำาเนินงาน
 1. ด้านบริการ

 1.1 จำานวนผู้ป่วยรายใหม่ที่รับการปรึกษา ปีงบประมาณ 2562 - 2564

 1.2 ร้อยละของผู้ป่วย แยกตามกลุ่มโรคหลัก 

Disease of Group

   

1.3 จำานวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ส่งปรึกษาจากหน่วยงาน 

(N=1,359)
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 2. ด้านบริการวิชาการ

 3. ด้านพัฒนาคุณภาพ  

 รางวัลประเภท Team Good Practice Award ชื่อ 

ผลงาน “Palliative Care ไม้ผลัดสุดท้าย..สู่เส้นชัยที่งดงาม” 

ในงานมหกรรมคณุภาพ มหาวิทยาลยัมหดิล ประจำาป ี2564

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ

ประคองของพยาบาลประจำาการในฝ่ายการพยาบาลของ

คณะฯ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และสถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์ 

2. เปิดให้บริการคลินิกให้ข้อมูลการวางแผนดูแลภาวะ

สุขภาพล่วงหน้าในอนาคต สำาหรับผู้รับบริการทั่วไป

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน โดยจัด

กิจกรรมการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู ้

ด้านการดูแลแบบประคับประคองแก่บุคลากรภายใน/ 

ภายนอกคณะฯ  รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่สู่

ประชาชนทั่วไป เป็นการถ่ายทอดทางสื่อดิจิทัล

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ครัง้ ผู้รับผิดชอบ

ประกาศนียบัตร (Fellow) แพทย์ 2 คน 1 FM

Palliative care Teleconference บุคลากรทางการแพทย์ 6 FM

BASIC Palliative Care for PN ผู้ช่วยพยาบาลในคณะฯ 

60 คน

1 RPC

สำาหรับประชาชน ประชาชนทั่วไป 30 คน 2 RPC

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

(อสม.)

1 RSON
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ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

1. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC)

ผลการดำาเนินงาน

 1. ผลงานพัฒนาด้านการวิจัย

 1.1 ระบบตรวจจบัการหมดสตใินห้องนำา้ เป็นระบบ

สามารถตรวจจับผู้คนหรือผู้ป่วยหมดสติในห้องนำ้า โดยใช้

การตรวจจับความเคลื่อนไหวโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย

แจ้งเตอืนให้เจ้าหน้าที ่เข้าให้ความช่วยเหลอืผูป่้วยท่ีหมดสต ิ

ในห้องนำ้าได้ทันเวลา อยู่ระหว่างการย่ืนขอจดสิทธิบัตร 

การประดิษฐ์

 1.2 ฟันยางเพ่ือตรวจจับแรงกระแทกต่อสมอง 

เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน เพื่อ

ตรวจวัดแรงกระทบตอ่สว่นสมองตลอดการชกและนำาขอ้มลู

มาใชใ้นการประเมินผลและวจิยัหาเกณฑข์องความเสยีหาย

ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวแก่นักมวย ไปจนถึง

การแจ้งเตือนเมื่อสมองได้รับความเสียหายเกินกว่าเกณฑ์

ที่ได้กำาหนด

ภาพที่  1 รายรับ - รายจ่าย ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ปีงบประมาณ  2561 - 2564
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ  2565

1. ดำาเนินการพัฒนาอุปกรณ์จนแล้วเสร็จ และติดตั้ง

ระบบตรวจจับการหมดสติในห้องนำ้า ที่ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ก้าวหน้า

2. ดำาเนินการพัฒนาอุปกรณ์ฟันยางให้แล้วเสร็จ และ

ทดลองใช้ในอาสาสมัครนักมวยเด็ก

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

ผลการดำาเนินงาน

1. คลินิกพิเศษพรีเมียม (Premium Clinic) มุ่งเน้น 

การให้บริการทางการแพทย์ เพ่ือพัฒนารูปแบบของการ

ให้บริการที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายสูงสุดให้กับผู้มารับ

บริการ โดยใช้หลักการบริการผู้ป่วยในลักษณะ  (One Stop 

Service) โดยมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา

วิชาหมุนเวียนกันตรวจ ได้แก่ 1. ความดันโลหิต/โรคหัวใจ   

2. เบาหวาน/ไทรอยด์  3. โภชนาการ/ลดนำ้าหนัก  4. ประสาท

วิทยา  5. โลหิตวิทยา  6. ศัลยกรรมหลอดเลือด 7. ศัลยกรรม

ทรวงอก  8. ระบบทางเดินอาหาร 9. ภูมิแพ้ 10. ปอด  11. ไต  

อาจารย์แพทย์ที่ลงตรวจรวมจำานวน 40 ท่าน โดยเป้าหมาย

การให้บริการในปี 2565 ของ Premium Clinic อยู่ที่ 30,000 

ราย/ปี (เฉลี่ย 2,500 ราย/เดือน)

2. หน่วยวิ นิจฉัยหัวใจ และหลอดเลือด  

(Non-Invasive Cardiovascular Lab) มุ่งเน้นการให้บริการ

ทางการแพทย์ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและช่องทาง 

การตรวจท่ีรวดเร็ว เป้าหมายการให้บริการในปี 2565 ของ 

Non-Invasive Cardiovascular Lab อยู่ที่ 2,800 ราย/ปี 

(เฉลี่ย 234 ราย/เดือน)

3. หน่วยหัตถการสวนหัวใจ และหออภิบาล 
ผู้ป่วยหลังสวนหัวใจ (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 อยู่ท่ี  

2,700 ราย/ปี (เฉลี่ย 225 ราย/เดือน)

ภาพที่ 1 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 - 2564
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4. การศกึษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปจัจัยเสีย่ง 
ต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม
ในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(EGAT) ร่วมมือกับฝ่ายแพทย์และอนามัยการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และภาควิชาปริทันต์ คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการทำา

โครงการวิจัยในพนักงานการไฟฟ้า ระยะเวลาที่ดำาเนิน

โครงการ 32 ป ีและทำาการสำารวจซำา้ทกุ 5 ป ีโดยมวัีตถุประสงค์

เพ่ือหาอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดและ 

เมแทบอลิซึม โรคตับเรื้อรังและโรคมะเร็ง ประเมินผลปัจจัย

ทางด้านชีวภาพ รูปแบบการดำาเนินชีวิตและลักษณะทาง

สังคมจิตวิทยา ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านสังคมและ 

สิง่แวดลอ้มและความสมัพันธ์ระหว่างโรคปรทินัต์ การสูบบหุรี ่

ต่อการเกิดปัจจัยเสี่ยงและโรคหัวใจและหลอดเลือดและ

เมแทบอลิซึมในประชากรกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

มีผลดำาเนินการดังนี้

ผลงาน จํานวน

1.  จำานวนนักวิจัยที่สร้างจากโครงการฯ 12

     1.1 สถาบันเดียวกัน 7

     1.2 ต่างสถาบัน 3

     1.3 จำานวนนักศึกษาปริญญาโท 1

     1.4 จำานวนนักศึกษาปริญญาเอก 1

2. จำานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

     นานาชาติ 

9

3. จำานวนผลงานนำาเสนอในงานประชมุวิชาการ 3

3. ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี (Rama Healthcare Frontier)

     ดำาเนินการให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ  

ภายนอกคณะฯ ในการเป็นสถานพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน 

เทียบเท่าโรงพยาบาล มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ให้การดแูลสขุภาพครบถ้วนทุกด้าน ต้ังแต่การรกัษาพยาบาล 

การป้องกันโรค และให้คำาแนะนำาวิธีการดูแลสุขภาพ อีกทั้ง 

ยังสามารถนำาข้อมูลการรักษามาประเมินภาวะสุขภาพ 

ในภาพรวมของพนักงานภายในองค์กรนั้น ๆ ด้วย

ผลการดำาเนินงาน

1. จัดตัง้และบรหิารจัดการสถานพยาบาล ปจัจบุนั 

มีสถานพยาบาลท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์

สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดีทั้งสิ้นจำานวน 8 หน่วยงาน 

โดยมีจำานวนผู้มาใช้บริการสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 

2564 ดังนี้ 

ภาพที่ 1 จำานวนผู้ใช้บริการสถานพยาบาล 
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2. การเปดิรบัจองและบรหิารจดัการเรือ่งวคัซนี 
Moderna สำาหรับองคก์ร มีการจองทัง้สิ้นกวา่ 110,816 โดส  

สามารถสร้างรายได้เข้าคณะฯ เป็นจำานวนเงินประมาณ 

167,624,000 บาท

     3. การเปดิจาํหนา่ยชดุตรวจคดักรองโควดิ 19 
แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ได้เปิดจำาหน่ายทั้งแบบ

ตรวจหาเชื้อด้วยการ SWAB และแบบตรวจด้วยตัวอย่าง 

นำ้าลาย ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่

เดือนสงิหาคม 2564 ปจัจบุนัยังคงเปดิจำาหน่ายอย่างตอ่เนือ่ง 

ภาพที่ 2 สรุปรายรับ รายจ่าย ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี ปีงบประมาณ 2562 - 2564

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

ดำาเนินการจัดทำาสัญญาให้บริการทางการแพทย์ กับ 

บริษทัซพีี ออลล ์จำากัด (มหาชน) บรษิทัเด็นโซ ่(ประเทศไทย) 

จำากัด และบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

Antigen Test 

Kit

ราคาขาย

ต่อชุด 

(บาท)

ยอด

จําหน่าย 

(ชุด)

รายได้

ทั้งหมด

ชนิดตรวจหาเชื้อ

ด้วยการ SWAB

270 25,685 6,934,950

ชนิดตรวจหาเชื้อ

ด้วยนำ้าลาย

280 30,213 8,459,640

ยอดรวม 55,898 15,394,590

ตารางท่ี 1 รายได้จากการจำาหน่ายสินค้าเดือนสิงหาคม - 

กันยายน 2564
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4. ศูนย์บริการพยาธิวิทยา

เปน็ศนูย์บรกิารพยาธิวิทยาทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุดว้ย

คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีห้องปฏิบัติการของภาควิชา 

พยาธิวิทยาร่วมดำาเนินงานให้บริการทางห้องปฏิบัติการ 

ครอบคลุมงานทางพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค  

และนิติเวชศาสตร์ รวม 17 ห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้ใช้บริการ 

ที่มาจากภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า   

700 หน่วยงาน

ผลการดำาเนินงาน

1. สร้างรายได้จากงานบริการเพ่ิมขึ้น ดังนี้

2.  มีบริการการทดสอบใหม่เพ่ิมขึ้น 117 รหัสการ

ทดสอบ

3. บทบาทสำาคัญระดับประเทศของศูนย์บริการพยาธิ

วิทยา ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 คือการเป็น 

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้กับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 3.1  การให้บริการตรวจคัดกรองและการตรวจหา

ทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ในระบบหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติในคนไทย 

ทุกสิทธิ ให้กับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำานวน  

21 ศูนย์ และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร รวม

จำานวนตัวอย่างมากกว่า 48,364 ราย

 3.2 การตรวจค้นหาเชิงรุกในนำ้าลายเพ่ือค้นหา 

ผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในพ้ืนทีก่รงุเทพฯ และสำานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร รวมจำานวนตัวอย่างมากกว่า 

20,696  ราย

4. ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการ

ตรวจคัดกรองโควิด 19 กรณีการจัดการแข่งขันแบดมินตัน

ระดับนานาชาติระหว่างวันท่ี 1 - 31 มกราคม 2564 รวม

จำานวน 1,074 ราย

5. ร่วมมือกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ตามแผนงานสนับสนุนบริการเอดส์ วัณโรคและโรคติดเชื้อ

ในการตรวจหาปริมาณไวรัสเพ่ือผู้ป่วยได้รับการรักษาดูแล

ด้วยยาต้านไวรัสมากกว่า 25,800 ตัวอย่าง

6. ประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบ COVID-19 ให้กับ

องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ก่อนนำาเข้า    

และใช้ในประเทศ

ห้องปฏิบัติการ
จํานวน (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

ตารางที่ 1 จำานวนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ผ่านศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2562-2564
รายได้ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2562 - 2564

297,462,430

390,318,495 397,411,855
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1.  สร้างรายรับเพิ่มขึ้นไม่ตำ่ากว่า 10% (KPI)

2. เพ่ิมบริการการทดสอบเพ่ือรองรับโรคอุบัติใหม่และ

ตรงตามความต้องการผู้รับบริการ

3. รักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานของงานบริการการ

ทดสอบทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

4. ดำาเนินการต่อเน่ืองในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

ให้ผู้ใช้บริการภายนอกสามารถสั่งตรวจการทดสอบผ่าน 

ระบบออนไลน์

5.  เป็นศูนย์ประสานงานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

แบบครบวงจรเพ่ือสนับสนุนงานบริการเพ่ือการวิจัย 

ทางการแพทย์

6.  เพ่ิมบริการการตรวจทาง Molecular Pathology    

เช่น การตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพ่ือหาการกลายพันธ์ุ

ในชิ้นเนื้อมะเร็งชนิดต่าง ๆ 

7. เพ่ิมงานบริการทางห้องปฏิบัติการในงานทาง

เภสัชวิทยาเพ่ือสร้างฐานข้อมูลด้าน Pharmacogenomics 

เพ่ือการตรวจวินจิฉยั เลอืกใชย้าและรูปแบบการรักษาผูป้ว่ย

8.  จัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติเพ่ือลด

ระยะเวลารอคอยในการตรวจหาและเฝ้าระวังการติดเชื้อ

ไวรัสโควิด 19  

5. ศูนย์รังสีร่วมพิกัด 

ให้บริการระดับตติยภูมิในด้านการฉายรังสีศัลยกรรม CyberKnife และ EDGE บริการวิชาการการเผยแพร่ความรู้ 

เก่ียวกับรงัสรีว่มพิกัดหรอืรงัสศีลัยกรรมตอ่สถานศกึษาและตอ่สาธารณะ และเปน็สถานทีฝ่กึอบรมสำาหรบับคุลากรทางดา้น

รังสีรักษา ทั้งแพทย์  นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ของประเทศและต่างประเทศ

ผลการดำาเนินงาน

1. ด้านการบริการ มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องรังสีศัลยกรรม CyberKnife และ EDGE รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 1 จำานวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รับการรักษา

ปีงบประมาณ 2562 - 2564

ภาพที่ 2 จำานวนผู้ป่วยทั้งหมด แบ่งตามรอยโรค

ปีงบประมาณ 2564
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EDGE รวมCycerKnife

H&N 4.87%  
(20 ราย)

Spine 5.84% 
(24 ราย)

Lung 9.25% 
(24 ราย)

Liver 3.89% 
(16 ราย)

Prostate  
1.70% 
(7 ราย) อื่น ๆ 0.97% 

(4 ราย)

Brain 73.48% 
(302 ราย)
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2. ด้านการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 2.1 ด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรม 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาการแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา ตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซยีน 

(Preparation for AUN-QA Assessment 2021) ในรูปแบบ 

Online โปรแกรม Zoom Remote Site Visit และมกีารประชมุ 

Readiness test ร่วมกับ AUN Chief Assessor และทีม

กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2 - 6 

สิงหาคม 2564

       ฝึกอบรมนักศึกษารังสีเทคนิค จากสถาบัน

ต่าง ๆ ดังน้ี สาขาวิชารังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิค 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะ 

สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจำานวน 24 คน

       ฝกึอบรมแพทย์ประจำาบา้น สาขาวิชาประสาท

ศัลยศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ สถาบันประสาทวิทยา 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์

ทหารอากาศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล รวมจำานวน 14 คน  

และสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหิดล  

จำานวน 1 คน

       สอนและฝึกอบรมนักศึกษาปริญญาโท

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสกิสก์ารแพทย์ 

ภาควิชารงัสวิีทยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

จำานวน 25 คน 

3. ด้านการวิจัย 

 3.1 มีผลงานวิจัยจำานวน 2 เร่ือง

        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.

      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  สนับสนุนข้อมูลเพื่อทำาการวิจัย จำานวน  4 เรื่อง 

ให้กับแพทย์ประจำาบ้านปี 3 ปี 4 และปี 5 สาขาวิชาประสาท 

ศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลรามาธิบดี จำานวน 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 

ด้วยวิธีการแบ่งจำานวนครั้งในโรงพยาบาลรามาธิบดี”  

       โครงการ  “mu l t i sess i on  SRS  on  

Vestibular schwannoma”

       โครงการ “ผลการรักษาผู้ป่วยเนื้องอก 

เย่ือหุ้มสมองด้วยการฉายรังสีศัลยกรรมร่วมพิกัดไซเบอร์ 

ในโรงพยาบาลรามาธิบดี”

       โครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัด

รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองผิดปกติ ระหว่างการ

ผ่าตัดแบบดั้งเดิมกับการผ่าตัดแบบไฮบริด”

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. รบัการประเมนิคณุภาพการบรกิารดา้นรงัสใีนระดบั

นานาชาติ (QUATRO) จากทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ (IAEA) 

2. เข้าร่วมการตรวจรับรองรายโรค (DSC) ด้านรังสี

ศัลยกรรมอยู่ในขั้นตอนการศึกษาการจัดทำา
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6. ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ 

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปทำางาน ศึกษาต่อ แต่งงาน อบรม ดูงาน ชาวต่างประเทศ

ที่จะมาทำางานในประเทศไทย รวมถึงให้บริการตรวจสุขภาพภายในประเทศ ได้แก่ สมัครงาน ศึกษาต่อ ลาอุปสมบท  

สอบใบขับขี่ และผู้ประกอบอาชีพอาหาร และอื่น ๆ โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานทุกขั้นตอนการให้บริการ

ผลการดำาเนินงาน

1.  มีผู้รับบริการตรวจสุขภาพเพ่ือเดินทางไปต่าง

ประเทศ ดังนี้

2.  มีผู้รับบริการตรวจในประเทศ ดังนี้
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3.  มีผู้รับบริการตรวจ COVID-19  Fit To Fly 72 hours  

เพ่ือเดนิทางไปตา่งประเทศ และเดนิทางภายในประเทศ ดงันี ้ 

4.  เปิดบริการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับหน่วยงาน 

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. จัดทำาระบบคิวรองรับการให้บริการตรวจสุขภาพ 

ที่มีรายการ

2. จัดทำาระบบการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือลด

เอกสาร

3. จัดทำาโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำาปีสำาหรับบุคคล

ทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ
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เดินทางไปต่างประเทศ เดินทางในประเทศ
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7. ศนูย์ ไตเทียม (Hemodialysis center)

ศูนย์ไตเทียม มีพันธกิจสำาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณภาพการบริการ ด้านวิจัย ด้านการเรียนการสอน และ 

ด้านรายรับรายจ่าย โดยมีความร่วมมือกับโรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีการกำาหนด 

Key Performance Index (KPI) รายปีไว้อย่างชัดเจน  

การดำาเนนิงานสว่นใหญ่ทำาไดต้ามเปา้หมาย อาจมบีางดา้น

ที่ไม่สามารถทำาได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดำาเนินงาน

1. ด้านคุณภาพการบริการ 

 มีการกำาหนด Key Performance Index (KPI) 

หลายแงม่มุ มีการทบทวนเพ่ือปรบัแก้ปญัหาของผูป้ว่ยอย่าง 

ต่อเนื่อง ส่งผลถึงผลลัพธ์ด้านคุณภาพที่สำาคัญ คืออัตรา

รอดชีวิตของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 

ไตเทียม โดยพบว่าอัตรารอดชีวิตที่ 1  5 10  ปี เท่ากับร้อยละ 

93 63 และ 51.8 ตามลำาดับ ซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตรา 

รอดชีวิตในประเทศต่าง ๆ ดังภาพที่ 1

      

2. ด้านวิจัย

 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 ซ่ึงไดรั้บการตพิีมพ์ 

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 Donor- 

Specific Anti-HLA Antibody ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

Transplant Proceedings (Impact Factor 1.06)

3. ด้านการเรียนการสอน

 ศูนย์ไตเทียมร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

จดัการอบรมพยาบาลไตเทยีมอย่างตอ่เนือ่ง แตเ่นือ่งจากปนีี ้

มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่อาจเปิด 

การอบรมได ้หากสามารถควบคมุการแพร่ระบาดดงักลา่วได ้

ทางศูนย์ฯ จะดำาเนินการต่อไป

4. ด้านรายรับรายจ่าย

กำาไรจากรายได้ของศูนย์ไตเทียมในปี 2564 นั้น 

คาดการณ์ว่าอาจจะลดลง โดยใน 3 ไตรมาสแรก มกีำาไรเปน็เงนิ  

6,642,136 บาท อย่างไรก็ตามเน่ืองจากสถานการณ์การระบาด 

ของไวรัสโคโรนา 2019 ในไตรมาสสุดท้าย จึงจำาเป็นต้องมี

การลดลงของรอบการฟอกเลือดเพ่ือให้มีระยะห่างระหว่าง

ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำาไร

ภาพที่ 1 อัตราการรอดชีพที่ 1 และ 5 ปี
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. ด้านคุณภาพ ดำาเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากคุณภาพ

การดำาเนินการดีเทียบเท่านานาชาติ

2. ด้านวิจัย ดำาเนินงานเพ่ือตีพิมพ์งานวิจัยฉบับเต็ม 

ในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 งาน ต่อปี

3. ด้านการเรียนการสอน วางแผนร่วมกับโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบด ีในการจดัรอบรมพยาบาลไตเทยีม   หาก

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ควบคุมได้

4. ด้านรายรับ-รายจ่าย ผลกำาไรจากการดำาเนินการ 

เนือ่งจากมสีถานทีจ่ำากัดทำาใหไ้มส่ามารถเพิม่รอบการฟอกไต 

ได ้ท้ังน้ีหนว่ยไตเทยีมและหน่วยไตไดน้ำาเสนอแผนการสร้าง

ห้องไตเทียมใหม่ในตึกใหม่ในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม

ภาพที่ 2 แสดงผลกำาไรจากรายได้  

ปีงบประมาณ  2562 - 2564

8. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวิเคราะห์จีโนมทางการแพทย์ เพ่ือตรวจกรอง ป้องกัน รักษาโรค มีเป้าหมายเพ่ือลดความเจ็บป่วย  

และสง่เสรมิสขุภาพ ต้ังแต่ก่อนเกิดไปจนถึงผูส้งูวัย ให้มชีวิีตยืนยาวอย่างมคีณุภาพ มวีสัิยทัศนใ์นการเปน็หอ้งปฏิบติัการชัน้นำา 

ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ดำาเนินการตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน 

ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ด้านวิจัย ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ดำาเนินการศึกษาวิจัย 

เพื่อพัฒนาให้เกิดการนำาจีโนมทางการแพทย์มาใช้ประโยชน์ทางคลินิก ด้านบริการวิชาการ จัดสัมมนาและฝึกอบรมเผยแพร่

ความรูท้างดา้นจโีนมทางการแพทย์ ให้แก่ แพทย์ บคุลากรทางการแพทย ์ประชาชน ผูป้ว่ยและครอบครวั อกีทัง้ยังมสีว่นรว่ม

ในการกำาหนดและผลกัดนันโยบายสาธารณะของภาครฐัเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจทางพันธุกรรมได้ และดา้น 

นวัตกรรม ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์และสถาบันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันเป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการของ 

ย่านนวตักรรมการแพทยโ์ยธี Yothi Medical Innovation District: YMID เพ่ือนำาประเทศก้าวเขา้ไปสูก่ารเปน็ศนูย์กลางการแพทย์ 

อย่างครบวงจร (Medical Hub)

ผลการดำาเนินงาน

 1. ด้านบริการสุขภาพ ให้บริการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ มจีำานวนบรกิารเพ่ิมขึน้

เฉลีย่รอ้ยละ 53.9 และ มรีายไดเ้พ่ิมขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 

68.9 เทียบกับปี 2563 โดย Thai NIPT เป็นบริการ

ตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 

2562 2563 2564 (ไตรมาส 1-3)
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2. ด้านวิจัย  ดำาเนินงานวิจัย ได้แก่

 2.1  โครงการคัดกรองเชิงรุกสำารวจผู้ติดเชื้อ SARS-

CoV-2 ในพื้นที่เสี่ยงระบาด

 2.2  การศึกษาธรรมชาติของโควิด 19 ในเขตพ้ืนที่

ความเสี่ยงสูงในประเทศไทย

 2.3  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองานบริการ

ทางด้านจีโนมิกส์และสุขภาวะ

 2.4 โครงการตรวจติดตามสายพันธ์ุ (Clade) 

เชื้อ SARS-CoV-2 จากผู้ท่ีเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนาม

ธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ในช่วงการระบาดรอบที่ 3

 2.5 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบแปลผลยีน

เภสัชพันธุศาสตร์จากข้อมูล whole genome sequencing

 2.6 การทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัย

ของสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ใน 

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

 2.7  การทดสอบสอบประสทิธิผลและความปลอดภยั

ของสารสกัดกระชายขาวในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ใน 

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

ภาพที่ 2 แสดงร้อยละของงานบริการทางห้องปฏิบัติการ จำาแนกตามชนิดของบริการ

ปีงบประมาณ 2564

 และสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์/นักศึกษา

แพทย์/นักศึกษาปริญญาโท-เอก/นักวิจัย ดังต่อไปนี้

  2.8  ปจัจยัทางดา้นจโีนมและทรานสคริปโตมทีม่ผีล

ต่อความรุุนแรงของโรคโควิด 19

 2.9  โครงการการหาลำาดับจีโนมท้ังหมดในผู้ป่วย 

โรคลมชักแบบผวาชนิดไม่ทราบสาเหตุ

 2.10 การเพ่ิมขดีความสามารถของการทดสอบทาง

พันธุกรรมเพ่ือการแพทย์ แม่นยำาในมะเร็งทางโลหิตวิทยา 

ที่พบบ่อยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 2.11 โครงการวิจัย ลักษณะความผิดปกติทาง

พันธุกรรมท่ีพบในผูป้ว่ยมะเร็งจอประสาทตาในประเทศไทย

 2.12  โครงการศึกษาลำาดับสารพันธุกรรมของ 

เชื้อจุลินทรีย์ฯ

  2.13  MCDC-UNR-20-45 Melioidosis Project

 2.14  โครงการศึกษาทางพันธุกรรมท่ัวจีโนมและ 

เมตาบอโลมิกส์ในประชากรไทย และพัฒนาฐานข้อมูล

อ้างอิงทางจีโนมที่มีความครอบคลุมในประชากรไทย

1%3%5%

20%

25%

46%

Thai NIPT

small organism sequencing

mass array

PGS and reproductive

Exome & related
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3. ด้านบริการวิชาการ

 มีบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ต้ังแต่  

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

รวม 23 22 28

4. ด้านนวัตกรรม ดำาเนินการพัฒนานวัตกรรมการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรวม 3 ชนิด ได้แก่ 

 4.1 การถอดรหัสพันธุกรรม Metagenomics 

ครอบคลุมเชื้ออาร์เคีย แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และโปรโตซัว 

ไปพร้อม ๆ กัน

 4.2  การตรวจวเิคราะห์ PAN Cancer Liquid Biopsy 

จากตวัอย่างเลอืดหรอืนำา้ไขสนัหลงัเพ่ือตดิตามการกลายพันธ์ุ 

ของยีนท่ีสัมพันธ์กับการรักษาด้วยยามุ่งเป้า (Targeted 

Therapy)

 4.3 ร่วมกับห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์  

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 เพ่ือ

ประเมิน clonal variation และติดตามการดำาเนินไปของโรค 

รวมถึงการตอบสนองต่อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ชนิดมัยอิโลมา เป็นที่แรกในประเทศไทย

สีนํ้าเงิน แทนสายพันธุ์อัลฟา  

สีเหลือง แทนสายพันธุ์เดลตา 

สีส้มแทนสายพันธุ์ AY.30  

สีเขียวอ่อน แทนสายพันธุ์์เบตา  

และสีเขียวมินต์ แทนสายพันธุ์ B.1.36.16 

เป็นต้น

ภาพที่ 3 แสดงภาพ Phylogenetic tree ของเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ตรวจพบในประเทศไทย 

จำาแนกตามสายพันธุ์ 



108 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.  ด้านวิจัย ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ และกลุ่ม

พันธมิตร COVID-19 Network Investigations (CONI  

Alliance) นำาเสนอข้อมูลจีโนมของเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ถูก

เผยแพร่ผ่าน GISAID (https://www.gisaid.org/) ในรูปแบบ 

ต้นไม้วิวัฒนาการชาติพันธุ์ (Phylogenetic tree) แสดง 

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่พบในประเทศไทย 

จำาแนกตามจงัหวัด หน่วยงาน หรอืช่วงเวลา ตดิตามจากลงิก์ 

https://nextstrain.org/community/fai-k/coni/Thailand 

3. ด้านบรกิารวชิาการ ร่วมวิจยัในการศึกษา Corona 

Vac induces lower neutralising activity against variants 

of concern than natural infection แสดงให้เห็นว่าความ

สามารถในการป้องกันของวัคซนีโคโรนาแวคลดลงอย่างเห็น

ได้ชัด เมื่อเทียบสายพันธุ์อัลฟา เบตา และเดลตา  เนื่องจาก

ภูมิคุ้มกันจากโคโรนาแวคสองเข็ม ตำ่ากว่าการติดเชื้อตาม

ธรรมชาติ วัคซีนเข็มสามท่ีต่างไป อาจจำาเป็นเพ่ือคงระดับ

ภูมิคุ้มกันให้ยาวนานขึ้น

4. ด้านนวัตกรรม  ศูนย์จีโนมทางการแพทย์และ

ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 

พัฒนาบริการตรวจวิเคราะห์ IGH Clone/MRD MM  

by NGS เพ่ือตรวจวิเคราะห์รูปแบบการเกิด V(D)J  

recombination ของยีน IGH ใน B cell เพ่ือประเมิน  

clonal variation และติดตามการดำาเนินไปของโรค รวมถึง 

การตอบสนองต่อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด 

มัยอิโลมา เป็นที่แรกในประเทศไทย

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. ด้านการบริการ พัฒนาระบบจัดการตัวอย่าง 

ส่ิงส่งตรวจ HBOC และ HRR panel จากท่ัวประเทศผ่าน

ระบบ GENODE

2. ด้านวิจัย 

 2.1 พัฒนา cloud database และดำาเนินงานวิจัยที่

ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล genomics ของคณะฯ

 2.2  เ ฝ้าระวังและติดตามการกลายพันธ์ุของ 

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2

3. ด้านบริการวิชาการ

 3.1  จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้าน Genomic  

Medicine จำานวน 1 ครั้ง

 3.2 เป็นแหล่งฝึกงานให้กับบุคลากรด้านชีววิทยา

ศาสตร์

4. ด้านนวัตกรรม พัฒนานวัตกรรม Whole genome 

long read sequencing
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ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ

สนบัสนนุพันธกิจดา้นงานวิจยั และพันธกิจดา้นงานทีเ่ก่ียวขอ้งกับระบบดแูลสขุภาพทีม่ผีลกระทบสงูและมคีวามสำาคญั

ตอ่การพัฒนางานสาธารณสขุของประเทศ จดัต้ังเมือ่ป ี2557 โดยมวีตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งระบบเพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการพัฒนา

บคุลากร การวิจยั การดูแลสขุภาพและการบรกิารวิชาการด้านนโยบายสขุภาพ ผา่นกลไกการประสานงานท้ังหนว่ยงานภายใน

และภายนอก ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปสู่การชี้นำาสังคม รวมถึงได้รับการคัดเลือกงานวิจัยบางส่วนเป็นนโยบาย 

สุขภาพ ทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ ก่อเกิดผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของประชาชน สอดคล้องกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน

ผลการดำาเนินงาน

1. การผลักดันองค์ความรู้ งานวิจัย และงาน
ระบบดูแลสุขภาพของคณะฯ ให้ไปสู่การชี้นําสังคม 
ผลงานเด่นเรือ่ง “การเตรยีมยาฉดีจากขวดยาชนดิหลายโดส 

กรณีศึกษาการเตรียมโควิดวัคซีนของไฟเซอร์ชนิด 6 โดส” 

จากการท่ีประเทศญ่ีปุ่นพบปัญหาการปนเปื้อนในข้ันตอน

การเตรียมฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชน คาดว่าเกิด

จากการที่จุกยางที่ขาดความยืดหยุ่น มีการแตกหักจากการ

ถูกเข็มแทงหลายครั้ง และปะปนไปกับนำ้าวัคซีน ในทาง

เดียวกัน การที่ประเทศไทยได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์

จากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีสมมติฐานว่าอาจเกิดปัญหา

ในการเตรยีมเช่นเดยีวกับประเทศญ่ีปุน่ ซึง่ภายหลงัจากการ

ตรวจสอบขวดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ที่ใช้แล้ว 20 ขวด จากจุด

ให้บรกิารฉดีวัคซีน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ถึงแม้จะไม่พบการปนเป้ือนของเศษผง หรอืเศษจกุยางในนำา้

วัคซีนที่เหลือก้นขวด แต่พบรอยแตกที่ผิวจุกยางด้านนอก

บริเวณท่ีเป็นรเูข็ม และรอยฉกีของผวิจกุยางด้านในลกัษณะ

เป็น flap มีนำ้าวัคซีนซึมออกมาตามรูเข็มแทง ตั้งแต่ 1-7 รอย  

ดงันัน้ จงึเป็นทีแ่น่ใจว่าวธีิการเตรยีมวคัซนีโควิดตามทีบ่รษิทั 

ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้แนะนำาไว้นั้น มีโอกาสที่

วัคซีนจะเกิดการปนเปื้อนในขั้นตอนการเตรียม จึงได้นำาผล

การศกึษาน้ีพร้อมข้อแนะนำาทีค่วรปฏิบตัใินการเตรยีมวัคซนี 

แจ้งต่อบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำากัด กรมควบคุมโรค 

และสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่เป็นหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการวัคซีนให้กับประชาชนได้ 

รบัทราบ และชีน้ำาให้มกีารเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

ซึ่งภายหลังได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ประสงค์ข้ึน โดยสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาได้รับรายงานปัญหาคุณภาพ

วัคซีนจากสถาบันบำาราศนราดูร หลังจากมีการตรวจสอบ

อย่างละเอยีด พบว่ามเีนือ้จกุยางหลดุเข้าไปผสมกับนำา้วัคซนี

จริง กรมควบคมุโรคจงึมหีนังสอืเตอืนด่วนท่ีสดุถึงนายแพทย์

สาธารณสขุจงัหวัดทกุจงัหวัด แจ้งแนวทางปฏิบตัใินการผสม 

วัคซีนไฟเซอร์ที่เหมาะสม โดยแต่ละจังหวัดจะมีหนังสือ 

สัง่การไปถึงโรงพยาบาลอำาเภอและโรงพยาบาลชมุชนทกุแห่ง 

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป

 นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ข้อแนะนำาในการฉีดวัคซีน 

ไฟเซอร์ทีเ่หมาะสมให้กับโรงเรยีนแพทย์ในมหาวิทยาลยัอืน่ ๆ   

รวมท้ังได้สาธิตวิธีการเตรียมวัคซีนไฟเซอร์ในพ้ืนที่โครงการ 

“ฉีดวัคซีนโควิด” ของสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ให้กับ

บุคลากรผู้เตรียมวัคซีน ณ สนามฉีดวัคซีน อิมแพ็ค อารีนา 

เมืองทองธานี ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการพบสิ่งแปลกปลอม

ภาพที่ 1 สาธิตวิธีการเตรียมวัคซีน
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2. การมีส่วนช่วยขับเคลื่อนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเกิดจากนโยบายระดับชาติ ผลงานเด่น  

การขับเคลื่อนแนวทางการปรับเปลี่ยนระเบียบการลาของ

หนว่ยงานราชการ จากการทีไ่ด้ผลกัดันให้ทุกภาคสว่นเขา้มา 

มีส่วนร่วมการ “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง” ในเวทีสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 เกิดเป็นเครือข่าย

การทำางานระดับชาติในหลายโครงการ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี ถือเป็นหน่ึงในกลุ่มเครือข่ายภาค

วิชาการที่เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการใช้กลไกน้ี ในการ

ผลักดันองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 

ในการสร้างแนวทางปฏิบัติและชี้นำาสังคม ศูนย์นโยบาย

และการจัดการสขุภาพรว่มกับงานสรา้งเสรมิสขุภาพ จดัการ

ประชุมกลุ่มคณาจารย์ ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล

ท่ีเชี่ยวชาญในการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่ง

ประเด็นทีผู่เ้ชีย่วชาญต่างให้ความสำาคัญคอื การทำาให้ผูป้ว่ย

ระยะประคับประคองมีโอกาสได้รับการดูแลจากญาติอย่าง

ใกล้ชิด และเสียชีวิตอย่างสงบ จึงมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อน 

ให้เกิดการเพ่ิมสิทธ์ิการลางานโดยนำาร่องในหน่วยงาน

ราชการเป็นลำาดับแรก โดยแนวคิดนี้จะเป็นแนวทางเสนอ

ต่อสำานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ สถาบันมะเร็ง 

แห่งชาติซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาควิชาการได้ 

รบัทราบกรอบแนวคดิดงักลา่ว และรบัเปน็ผูป้ระสานงานกับ 

คณะทำางานของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ได้พิจารณาข้อเสนอเบื้องต้น 

และนำาเสนอเป็นวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ต่อไป 

ภาพที่ 2  ประชุมกลุ่มคณาจารย์ แพทย์และพยาบาล  

ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ภาพที่ 3 บุคลากรอาสาเข้าปฏิบัติงานใน hospitel 

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

3. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของ
คณะฯ ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด 19 ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ

ตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงส่งบุคลากร

อาสาเข้าปฏิบัติงานใน hospitel ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  

รับผิดชอบในส่วนเอกสารการลงทะเบียนรับ-ส่งผู้ป่วย  

การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในระบบ นอกจากนี้  ได้จัดสรร

บคุลากรอาสาชว่ยปฏิบตังิาน ณ จดุบรกิารฉดีวัคซนีโควิด 19  

อย่างต่อเนื่อง 

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

 1.  การดําเนินงานภายในคณะฯ ได้แก่ การกล่ันกรอง 

และผลักดันองค์ความรู้และระบบการดูแลสุขภาพของ 

คณะฯ ไปสู่การชี้นำาสังคม และการกำาหนดเป็นนโยบาย

สุขภาพ ภายใต้แผนงานห้องปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา

นโยบายสุขภาพ และห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบระบบ

สขุภาพ รวมท้ังการขบัเคลือ่นโครงการหรอืกิจกรรมทีค่ณะฯ มี

สว่นสำาคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดเปน็นโยบายระดบัชาติ อาทิ 

นโยบายจากสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิรวมทัง้สง่เสรมิบทบาท

ของคณาจารย์ในการชี้นำาสังคม และนโยบายสุขภาพท้ังใน

เวทีระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

2.  การดําเ นินงานภายนอกคณะฯ  ได้แก่  

การประสานแลกเปล่ียนเรียนรู้ กับเครือข่ายหน่วยงาน 

ด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียนแพทย์ และหน่วยงานระดับชาติ

และนานาชาติ
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โครงการปัญญาประดิษฐ์ สำาหรับการวิเคราะห์
ภาพเอกซเรย์ทรวงอก ในการตรวจคัดกรอง
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19

ความรว่มมือระหวา่งคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีศนูย์ความเปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 

เครอืโรงพยาบาลพญาไทและเครอืโรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลราชวิถี กรมแพทย์ทหารบก กรมการแพทย์ บริษทัแอดวานซ ์

อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) บริษัทเมลโลว์ อินโนเวชัน จำากัด บริษัท JLK Inspection Korea PCL

เน่ืองจากการระบาดของโรคในปัจจุบันท่ัวโลกยัง 

ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ การมองหาเทคโนโลยี

สมัยใหม่เพ่ือเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ คัดกรอง 

ตดิตาม และเฝา้ระวงัจงึถือเปน็สว่นหนึง่ทีม่คีวามสำาคญั หน่ึง

ในเทคโนโลยีท่ีกำาลงัเขา้มามบีทบาทสำาคัญในด้านการแพทย์

และสขุภาพคอื ปญัญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence: AI)  

การคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ด้วยภาพทางการแพทย์ 

ท่ีสนับสนุนด้วยปัญญาประดิษฐ์เป็นหนึ่งเทคโนโลยีท่ีมี

ความพรอ้มในการนำามาชว่ยในการคัดกรองและติดตามการ 

ระบาด ท้ังน้ียังต้องการผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพ ผลกระทบ 

และนโยบายในการสนับสนุนการใช้งาน เพ่ือใช้ตัดสินใจ 

ในเชิงนโยบายและประโยชน์ต่อประชาชนจำานวนมาก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ

มหาชน) จึงสนับสนุนทุนโครงการปัญญาประดิษฐ์ สำาหรับ

การวิเคราะหภ์าพเอกซเรย์ทรวงอก ในการตรวจคดักรองโรค

ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ศูนย์เร่งรัดวิจัย

และนวัตกรรมเอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือ

โรงพยาบาลเปาโล ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี ในการวิจัย

เพ่ือประเมนิประสทิธิภาพความแมน่ยำาของปญัญาประดษิฐ ์

(Artificial Intelligence: AI) ในการแปลผลเมื่อเทียบกับ

รังสีแพทย์ พบว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: 

AI) สามารถช่วยแพทย์แปลผลได้รวดเร็วมีความแม่นยำา 

โดยประมาณร้อยละ 90 ความร่วมมือการพัฒนาในประเทศ 

เกาหลีใต้ โดยบริษัทเมลโลว์ อินโนเวชัน จำากัด และบริษัท 
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JLK Inspection Korea PCL จำากัด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีมี

ความแม่นยำา สามารถแปลผลวินิจฉัยจากวิเคราะห์ภาพ

เอกซเรย์ทรวงอกไดร้าว 15 โรค ผา่นการรบัรองจากสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) จากประเทศเกาหลีใต้ 

มาตรวจคัดกรองเบื้องต้นเฉพาะโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ในประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุน

จากบรษิทัแอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรวิ์ส จำากัด (มหาชน) โดยนำา

เทคโนโลยีดจิทัิลเขา้ไปรว่มพัฒนาในโครงการน้ี ประกอบดว้ย 

สญัญาณจากเครอืขา่ย AIS 5G, AIS Fibre, Robotic, Cloud 

และ AIS Partner Platform ที่ช่วยให้การใช้งานเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

สำาหรับศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สนับสนนุการตรวจทางอณูชวีวิทยา

หาเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 และจลุชพีก่อโรค 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 พร้อมกับทดสอบความจำาเพาะ (specificity) 

ของ AI Mobile X-Ray ในการแยกโรค COVID-19 จาก

โรคปอดติดเชื้อจากสาเหตุอื่น ๆ ขั้นตอนต่อไป คือการเข้า

สู่กระบวนการยืนยันความแม่นยำาข้ันที่ 2 และ 3 คือการ

ตรวจคัดกรองบุคลากรทางการแพทย์ บุคคลท่ัวไปท่ีเป็น 

กลุ่มเสี่ยง และไม่เสี่ยง (กลุ่มอาสาสมัคร) นำาผลการแปลผล

จากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เทียบกับ

การตรวจทางอณูชีววิทยาหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ได้

จาก swab ผู้ติดเชื้อ เพื่อยืนยันความแม่นยำาของเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โครงการ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้และจะสามารถขยายผลสู่ 

การใช้งานจริงเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ารับการตรวจคัดกรอง

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

ทั้ ง น้ี  หากงานวิจัย น้ีสำา เร็จ  จะนำาไปสู่การเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการคัดกรอง ป้องกัน จำากัดการระบาด และ

ทำาใหผู้ป้ว่ยโควิด 19 ไดร้บัการรกัษาอย่างทันทว่งท ีสามารถ

ช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ และขยายผลไปใช้ 

ได้จริงในหน่วยงานสาธารณสุขตามแต่ละจังหวัดต่าง ๆ  

อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต
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โครงการการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
และการวางแผนการปรับตัวหลังวิกฤตของ
ระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้
แบบจำาลองสถานการณ์พลวัตระบบของ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019:  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรค

อุบัติใหม่ท่ีพลวัตสูง ผู้กำาหนดนโยบายต้องการข้อมูลจาก

งานวิชาการที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการคาดการณ์สถานการณ์

ดา้นระบาดวิทยาเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือชว่ยกระบวนการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายที่เก่ียวข้องกับการจัดการวัคซีนป้องกัน

การติดเชื้อโรคโควิด 19 รวมท้ังเพ่ือบูรณาการมาตรการอื่น

ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ใน

ประเทศไทย คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดไีดร้บั 

การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  

เพ่ือศึกษาวิจัยโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบและการพัฒนา 

แบบจำาลองพลวัตระบบเป็นเครื่องมือในการคาดการณ์

ผลลัพธ์ของทางเลือกเชิงนโยบายและสังเคราะห์บทเรียน

เพ่ือวางแผนปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยระยะยาว  

บนพ้ืนฐานของแนวคิดการจัดการระบบและข้อมูลเชิง

ประจักษ์รอบด้าน โดยมีการดำาเนินกิจกรรม ได้แก่ 

1.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแบบจำาลอง 

โดยกลุ่ม เพื่อรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้กำาหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้มีส่วน

ไดเ้สยีในนโยบายทัง้ภาคธุรกิจ ประชาสงัคม และสือ่มวลชน

2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และการ

พัฒนาแบบจำาลองพลวัตระบบ

3. พัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สำาหรับนำาเสนอ

ผลลัพ ธ์ของทางเลือกเชิ งนโยบายจากแบบจำาลอง

สถานการณ์ และผลการศึกษาให้ผู้กำาหนดนโยบายและผู้มี

ส่วนได้เสีย

4. ทบทวนและปรับปรุงแบบจำาลองสถานการณ์ 

หลังจากได้ข้อมูลจากการติดตามผลลัพธ์ของการดำาเนิน

นโยบาย

ผลการวิจัยครั้งน้ีได้ถูกจัดทำาเป็นข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายเสนอต่อผู้กำาหนดนโยบาย เพ่ือพิจารณาออกเป็น

มาตรการสำาคัญท่ีจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องสามารถ

ส่งมอบวัคซีนให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมาย และไม่ส่งผล 

กระทบเชิงลบต่อการจัดบริการสุขภาพสำาหรับผู้ป่วยโรคอื่น 

และช่วยในการพิจารณาความพร้อมในการเดินทางระหว่าง

ประเทศหลังจากประชาชนมีภูมิคุ้มกันในระดับท่ีเหมาะสม 

ในระยะยาว
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบเพ่ือสังเคราะห์นโยบายขับเคล่ือนกลยุทธ์การปรับขยายมาตรการใช้เคร่ืองตรวจวัด

โซเดียมคลอไรดใ์นอาหารรว่มกับการใหค้วามรูใ้นชมุชนนอกพ้ืนท่ีนำาร่องเพ่ือนำาไปพัฒนาเปน็คูม่อืการปฏบิตังิานชมุชนลดเคม็

ในประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำาสังคมของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพที่ 1 การจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

แบบจำาลองโดยกลุ่ม (Group 

Model Building: GMB)

ภาพที่ 2 การนำาเสนอ 

ผลการศึกษาเบื้องต้น 

(preliminary findings)  

ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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บทที่	3
ก้าวต่อไปของรามาธิบดี



116 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำาลอง  

(Simulation based medical education) ในชว่งสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ท้ังด้านการเรยีนการสอนของนักศกึษาและการฝกึอบรมของ

บุคลากรทางการแพทย์ล้วนเป็นสิ่งจำาเป็นในการฝึกทักษะ

และเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติในสถานการณ์จริง อีกทั้ง

ยังเป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามปลอดภัย ไมม่คีวามเสีย่งตอ่ผู้ปว่ย

โดยตรง ซึ่ง “ศูนย์การเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริง

รามาธิบด”ี RASME (Ramathibodi Academy of Simulation 

Medical Education Center) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ในการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำาลอง

ให้กับนกัศกึษาคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดท่ีีมี 

การเรียนการสอน ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ

เป็นแหล่งฝึกอบรมหรือฝึกทักษะต่าง ๆ ทางด้านการแพทย์

และการพยาบาลให้กับบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ผลการดำาเนินงาน

1. การเรียนการสอน Hybrid Simulation  เป็นการ

จดัการเรยีนดว้ยสถานการณ์จำาลอง โดยใชวิ้ธีการผสมผสาน

เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน 3 ส่วน คือ 1) หุ่นจำาลอง

เสมอืนจรงิ 2) หุ่นจำาลองเฉพาะสว่น และ 3) ผูป้ว่ยมาตรฐาน 

ท้ังนีเ้พ่ือให้นักศกึษาแพทย์ไดเ้รยีนรูถึ้งการดแูลสตรตีัง้ครรภ ์

โดยเริ่มต้ังแต่การดูแลระหว่างการมาฝากครรภ์ปกติ จนถึง

การทำาคลอดทารกท่ีอยู่ในท่าก้น การประเมินทารกแรกเกิด 

และให้การช่วยเหลือทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนได้อย่าง 

ถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนฝึกทักษะด้านการให้  

คำาปรกึษาแก่มารดาหลงัคลอดทีท่ารกมภีาวะขาดออกซเิจน 

ด้วยการฝึกสถานการณ์จำาลองทั้งหมด 

การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำาลอง 
(Simulation based medical education)

2. Simulation in COVID-19 จัดการอบรมและฝึก

ทักษะด้านคลินิกในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาลรามาธิบดจีกัรนีฤบดนิทร ์ไดม้ทัีกษะในดา้นการ

ดแูลรักษาและการปฏบิติัตนเพ่ือปอ้งกันการแพร่กระจายเชือ้ 

และฝึกทักษะในด้านการส่ือสาร การทำางานเป็นทีม เพ่ือให้

ผู้ฝึกปฏิบัติสามารถนำาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ฝึกปฏิบัติ 

ภาพที่ 1 ฝึกการทำาคลอดทารกที่อยู่ในท่าก้น 

ภาพที่ 2 ฝึกการช่วยเหลือทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจน
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ผลงานเด่น

ศูนย์การเรียนรู้ ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริง

รามาธิบดีอยู่ระหว่างการจัดเตรียม โครงการเรียนรู้  

แบบ Simulation เคลื่อนท่ีได้ (RASME mobile  

simulation unit) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสุขุโม 

ในการจัดซื้อหุ่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น หุ่นฝึกตรวจ

ร่างกาย หุ่นฝึกทักษะการทำาหัตถการ ชุดหุ่นและอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ฉากจำาลองสถานการณ์ทางการแพทย์ 

และรถสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นต้น มีวัตถุประสงค์

เ พ่ือเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการทางวิชาการ

ไปท่ัวประเทศ อีกทั้งเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ

ทางการแพทย์ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ 

ทุกระดับ ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็น 

“ปัญญาของแผ่นดิน”

ภาพที่ 3 Simulation in COVID-19

ภาพที่ 4 ภาพข่าวการรับมอบเงินสนับสนุนจากมูลนิธิสุขุโม

โดยแผนการให้บริการในช่วง 1-2 ปีแรก คือ การให้

บริการจัดอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีวิต บริการให้ยืมอุปกรณ์

สำาหรับการเรียนการสอนดว้ยสถานการณ์จำาลอง การจดัการ

ฝึกด้วยสถานการณ์จำาลองสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

และการอบรมทักษะทางการแพทย์ในหัวข้อต่าง ๆ

ภาพที่ 5 ฉากจำาลองสถานการณ์ทางการแพทย์

ภาพที่ 6 รถสนับสนุนการเรียนการสอน

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. การทบทวนการดำาเนินงานในช่วงท่ีผ่านมาและ 

นำามาปรับกลยุทธ์ เพ่ือปรับปรุงพัฒนารูปแบบการทำางาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเตรียมความพร้อมของ

หน่วยงานในการขอรับรอง Accreditation ในอนาคต 

2. การบริการการศึกษาด้านการอบรมการช่วยชีวิต 

ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น BLS, ACLS, PALS และ NALS  

ทัง้แบบ Full course และ Renewal ใหแ้ก่ นักศกึษา บคุลากร 

ภายใน และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ

3. การเตรยีมความพร้อมของหน่วยงานในดา้นอปุกรณ์

การเรียนการสอน สถานท่ี ศักยภาพของบุคลากรภายใน

ศนูย์ฯ เพ่ือรองรบัการมาใชบ้รกิารของนกัศกึษาและอาจารย์ 
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ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ 
แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

ตั้งอยู่บนท่ีดินราชพัสดุ เนื้อที่รวม 41-0-9 ไร่ ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการ   

“ศูนย์ท่ีพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) ห่างจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ไม่เกิน  

800 เมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ให้บริการแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก การวิจัยและฝึกอบรม ให้บริการแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 

ยังมีสุขภาพดี แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี เร่ิมมีภาวะพ่ึงพิงเล็กน้อย จนถึงระยะท้าย รวมถึงความร่วมมือกับ 

กรมธนารักษ์ในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับผู้สูงอายุในโครงการท่ีพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์  

มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนำาไปสู่การสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายอย่าง 

ครบวงจร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายของประเทศไทย โดยการวิจัยฝึกอบรม และการ

ให้บริการที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุเต็มข้ันในอนาคต โดยการศึกษาวิจัยฝึกอบรม และการให้บริการ 

ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  มีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นต้นแบบในการให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายอย่างครบวงจร

 2. เพื่อฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครและผู้ดูแลในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย

 3. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการสหสาขา ท่ีนำาไปสู่การสร้างต้นแบบการดูแล 

ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

ผลการดำาเนินงาน 
 1. ด้านการบริหารและอํานวยการ

 1.1 การก่อสร้างศูนย์ฯ การก่อสร้าง ระยะท่ี 1  

ความก้าวหน้างานรวมทั้งโครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.22  

โดยกิจการรว่มคา้ AGC10 Construction การก่อสรา้งระยะที ่2  

ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 0.50 โดยบริษัทเค พี วาย  

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 

 1.2 สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี 

    จดัตัง้คณะกรรมการอำานวยการสถานบรบิาล

ผู้สูงอายุรามาธิบดี มีการประชุมครั้งท่ี 1/2564 ในวันท่ี 30 

มนีาคม 2564 มมีตใิหด้ำาเนินงานในรปูแบบของวิสาหกจิเพ่ือ

สงัคม (Social Enterprise) โดยใหจ้ดทะเบยีนบรษิทั (จำากัด) 

เพื่อเตรียมการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคต

    คณะทำางานกำาหนดหลกัเกณฑ์และออกแบบ

สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี ได้ประชุมพิจารณาการ

ออกแบบ 3 ครั้ง และจัดทำาแนวทางและหลักเกณฑ์การ

ออกแบบแล้วเสร็จ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาการจ้าง

ผู้ออกแบบ

 1.3 โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์

ผู้จองสิทธ์ิเข้ารับการคัดกรองสุขภาพ จำานวน 397 คน  

กรมธนารักษ์เปิดจองรอบสองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

เปน็ตน้ไป จนกว่าจะเตม็ในราคา 1,820,000 บาท 1,999,999  

บาท และ ราคา 2,100,000 บาท มยูีนิตว่างจำานวน 280 ยนูติ

 1.4  โครงการพัฒนาท่ีดินมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ 

ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางพล ีจังหวดัสมุทรปราการ มูลนธิ ิ

รามาธิบดีฯ ได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทเครือไทย 

โฮลดิ้งส์ จำากัด ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ

เวลเนส ลฟีว่ิง ทีอ่ยู่อาศยัรองรบัสำาหรบักลุม่คนรกัสขุภาพ บน

ทีด่นิ 300 ไร ่ของมลูนธิิรามาธิบดฯี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

(Highest and Best Use) และมีความยั่งยืน (Sustainabili-

ty) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  

ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการดำาเนินงาน จัดทำาข้อมูล

ความคุม้คา่คุม้ทนุ (Feasibility Study) การทำาโครงการสาธิต 

Wellness Center ที่สุรวงศ์ เพ่ือการกำาหนดรูปแบบการให้

บริการภายในโครงการฯ ท่ีตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป 



119รายงานประจ�าป ี  2564

 2. ด้านการบริการวิชาการ

 2.1 การฝกึอบรม ศูนย์ฯ รว่มมอืกับหนว่ยงานภายใน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงาน

ภายนอก ดังนี้

    งานสร้างเสริมสุขภาพ โครงการหลักสูตร 

การจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะ

ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำาปี 2564 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564  

        สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

จดัหลกัสตูรแพทย์เวชศาสตรค์รอบครวัเพ่ือการดูแลผูส้งูอายุ  

รุ่นที่ 1-2 ให้กับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระหว่าง 

เดือนสิงหาคม 2563 - มกราคม 2564 (37 คน) รุ่น 2 ระหว่าง

เดือนสิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 (13 คน)

    มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

เป็นท่ีปรึกษาคณะทำางานพัฒนาข้อเสนอนโยบายด้าน 

การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมสำาหรับประเทศ ระหว่าง 

เดือนกันยายน 2563 - สิงหาคม 2564

    สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม จัดอบรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข 67 และ

ผู้นำาชุมชนเขตทวีวัฒนา ด้านการป้องกันและดูแลผู้มี

ภาวะสมองเสื่อมและสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ

ตระหนักรู้เรื่องการป้องกันภาวะสมองเสื่อม ตามโครงการ

พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม 

ครบวงจร ระยะที ่2 ไดร้บัทนุสนบัสนนุจากสำานกังานกองทนุ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 2.2 เขา้รว่มในคณะกรรมการวชิาการด้านมาตรฐาน

สูงวัย กับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ (สวทช.) และสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อตุสาหกรรม (สมอ.) เพ่ือจดัทำาข้อแนะนำาการจดัการชมุชนท่ี

เปน็มติรสำาหรบัผูม้ภีาวะสมองเสือ่ม ISO/DIS23623 Ageing  

Societ ies-Framework for Dementia- inclusive  

Communities เดือนมีนาคม 2564

 2.3 ร่วมเป็นที่ปรึกษา (partner) กับศูนย์วิจัยและ

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ในด้านการพัฒนา

นวัตกรรมสำาหรับผู้สูงอายุให้กับหน่วยงานภายนอกที่สนใจ

ด้านการพัฒนานวัตกรรมสำาหรับผู้สูงอายุ รวมท้ังพิจารณา

ความเป็นไปได้ของโครงการและหาทีมงานในคณะฯ ที่มี 

ความสนใจร่วมโครงการ

 2.4 โครงการวิจัยพัฒนาระบบและนวัตกรรม

เพ่ือการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบบูรณาการในพหุ

พ้ืนท่ีตามบริบทสังคมไทย ได้ทุนจากสำานักงานการวิจัย 

แห่งชาติ (วช.) งบประมาณปี 2564 ระยะเวลาดำาเนินงาน 

3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินงาน

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

 1. โครงการสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี 
จัดทำาแผนธุรกิจเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือจัดตั้ง

บรษิทั (จำากัด) และดำาเนนิการตอ่เนือ่งเปน็วิสาหกิจเพ่ือสงัคม

 2. การฝึกอบรม หลักสูตรการดแูลผู้สงูอายุ จงัหวัด

สมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมายคือ อสม. และกลุ่มผู้สนใจที่จะ

เรียนรู้เพื่อนำาไปประกอบวิชาชีพการบริบาลผู้สูงอายุต่อไป

 3.  การวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยพัฒนา

ระบบการดแูลผูม้ภีาวะสมองเสือ่มแบบบรูณาการในพหุพ้ืนท่ี

ตามบริบทสังคมไทย ดำาเนินโครงการย่อย (1) โครงการวิจัย

พัฒนาระบบการดแูลผูม้ภีาวะสมองเสือ่มแบบบรูณาการใน

พหุพ้ืนที่ตามบริบทสังคมไทย ด้วยการสำารวจผู้สูงอายุด้วย

ระบบ iCOPE และประเมนิระบบบรกิารปจัจบุนั (2) การวิจยั

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาระบบ

การดแูลผูม้ภีาวะสมองเสือ่มแบบบรูณาการ ดว้ยการพัฒนา 

platform การให้บริการผู้สูงอายุ
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มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยั

มหิดล มีนโยบายท่ีจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือก้าวสู่  

การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำาในเอเชีย จึงมีมติให้จัดตั้ง

โครงการ “ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา” เพื่อส่งเสริม

สนบัสนนุ ให้ประชาชนมสีขุภาพดี โดยใหบ้รกิารด้านการดูแล

รักษาสุขภาพ การป้องกันโรคและรักษาโรคเฉพาะทางด้วย

มาตรฐานระดับสากล และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ

แบบพิเศษ เพ่ือสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างย่ังยืน โดยมี 

รายได้กลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เพ่ือนำาไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา และการวิจัยเพ่ือคง

ความเป็นเลิศทางด้านการผลิตแพทย์และการวิจัยพัฒนา

โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา
ผลการดำาเนินงาน

รว่มมอืกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

จัดประกวดแบบแนวความคิดและคัดเลือกผู้ออกแบบ โดย

ได้คัดเลือกบริษัท VESSU COLLABORATION CO., LTD. 

และทมี เปน็ผูอ้อกแบบหลกั ทัง้น้ี ตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม 2564 - 

มีนาคม 2565 อยู่ในกระบวนการเก็บ Requirement และ

ออกแบบ  

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

เ พ่ือให้การดำา เ นินการรวดเ ร็ว  มีประสิทธิภาพ 

การดำาเนินงานด้านการก่อสร้าง จะแบ่งเป็น 2 เฟส คือ  

1) เฟสฐานราก 2) เฟสการก่อสรา้งอาคาร ทัง้น้ี คาดว่าอาคาร 

จะสามารถเปิดดำาเนินการได้ในเดือนกันยายน 2566  

และจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในกลางปี 2567
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โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี
และย่านนวัตกรรมโยธี 

 โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่ฝั่ง 

ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบด ีขนาดพ้ืนทีร่วมประมาณ 16 ไร ่โดยมวัีตถุประสงคเ์พ่ือทดแทนอาคารหลกัท่ีใชใ้นการบรกิารสขุภาพ 

ประชาชนท่ัวไป ใหเ้ขา้ถึงการบรกิารสขุภาพ รกัษาโรคซบัซอ้นระดบัตตยิภูม ิเพ่ือการเรยีนการสอน ผลิตบณัฑิตแพทย์ พยาบาล  

การฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข และการสร้างงานวิจัยเพื่อประโยชน์แก่สังคม รวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อน

ความรว่มมอืของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID) ใหเ้กดิเปน็เครอืขา่ยทีจ่ะใชท้รัพยากร 

รว่มกันใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ สามารถสรา้งนวัตกรรมดา้นการรกัษาพยาบาล และพัฒนาเปน็เครอืขา่ยในการพัฒนาวิทยาการ

และนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศและภูมิภาคได้

ผลการดำาเนินงาน

กำาหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบโดยสังเขป ดังนี้ 

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งสำาหรับผู้รับ

บริการ ตามแนวคิด Patient-centered care และความมี

สว่นรว่มในการรกัษาของครอบครวั คำานึงถึง Patient journey  

ในการมารับบริการรักษาพยาบาล และสำาหรับบุคลากร

ทางการแพทย์ โดยออกแบบพ้ืนทีท่ำางานให้เหมาะสมกับการ

ทำางาน เปน็องคก์ารแหง่ความสขุ (Happy workplace) และ

สร้างบรรยากาศของการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Lifelong learning)

 2. จดัการพ้ืนทีเ่พ่ือการบรกิารท่ีมปีระสทิธิภาพ คำานึง

ถึงระบบ Hospital logistics ทั้งภายในอาคารและระหว่าง

อาคารในวิทยาเขตพญาไท และระบบการจราจรเพื่อรองรับ 

ผู้รับบริการเป็นจำานวนมาก

ภาพที่ 1 แบบจำาลองอาคารโรงพยาบาล

รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี  

ที่ชนะการประกวด โดยกลุ่มนิติบุคคล 

ร่วมทำางาน 110 - A49

 3. คำานึงถึงความยั่งยืน

 4.จัดพ้ืนท่ีให้เกิดความยืดหยุ่น รองรับการปรับ

เปล่ียนในอนาคต และเตรียมแผนการเปลีย่นเครือ่งมอืแพทย์

ขนาดใหญ่หรือซับซ้อน สำาหรับรองรับเครื่องมือแพทย์ใน

อนาคต 

 5. คำานึงถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ โดยคำานึงถึง 

ความคุ้มค่าในการลงทุน การเตรียมสำาหรับขยายงาน 

โครงสร้างพ้ืนฐานได้ และการบำารุงรักษาอาคารและระบบ 

ในระยะยาว
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ภาคผนวก
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ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้วางนโยบายหลักในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะที่ 2 

พ.ศ. 2507 - 2509 ให้มกีารผลติแพทย์และพยาบาลเพ่ิม 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2508  พระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” และมีพระบรม

ราชโองการให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่  27 

กรกฎาคม 2508 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2508 ได ้

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร

หลังแรก และได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงประกอบพิธี 

เปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2512 เวลา 15.00 น. 

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

โอสถานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะน้ัน

ปฏิบัติหน้าที่รักษาการคณบดี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2512 สภา

มหาวทิยาลัยมหิดล ได้แตง่ตั้งให ้ศ. นพ.อารี วลัยะเสว ีดำารง

ตำาแหน่งคณบดีท่านแรก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหิดล เปน็คณะแพทยศาสตรล์ำาดบั

ที่สี่ของประเทศไทย มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต

ทางการแพทย์และการพยาบาล  ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขา

ต่าง ๆ และให้การรักษาพยาบาล ตลอดจนการสร้างสรรค์

งานวิจัย จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำาในระดับประเทศ

และภูมิภาค ผลงานวิจัยหลายเรื่องได้นำาไปใช้แก้ไขปัญหา

สาธารณสุขของประเทศ  ผลงานทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ  

มีความโดดเด่นจนได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น 

คณะแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพชั้นนำา
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ต่อมาคณะฯ ดำาเนินการจัดตั้งสถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ

ขนาดใหญ่ ระดับโรงเรียนแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการ 

เพ่ือให้การดูแลรักษาประชาชนท้ังในพ้ืนที่และประชาชน

ท่ีประกอบอาชีพอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน รวมท้ังประชาชนใน

จังหวัดชายฝั่งตะวันออก ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อสถาบัน

การแพทย์จกัรนีฤบดินทร ์อนัเปน็สรอ้ยพระนามของพระองค ์

โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไป 

ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  19 กันยายน 

2555 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ขนาดพื้นที่

เมื่อเริ่มก่อตั้งมีพื้นที่ 37 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ต่อมา 

ได้มีการแลกเปลี่ยนที่ดินในซอยลาดพร้าว 71 บริจาค

โดยท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ  อัมพรไพศาล กับ

ที่ ดินของกรมประชาสงเคราะห์ จำานวน 3 ไร่ 2 งาน  

เพ่ือก่อสร้างอาคารวิจัยและสวัสดิการ ในปี 2548 คณะฯ 

ได้ทราบว่าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพัก 

เด็กและครอบครัว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกตึกชัย ประสบ

ปัญหาความแออัดและกำาลังหาสถานท่ีใหม่ที่เหมาะสมกว่า  

คณะฯ จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง โดย

ให้การสนับสนุนเงินทุนก่อสร้างอาคารในสถานสงเคราะห์ที่  

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และขอสิทธ์ิเช่าพ้ืนท่ีบนเนื้อท่ี 7 ไร ่

 2 งาน 99.86 ตารางวา  เพื่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์   

และในปี 2553 คณะฯ ได้รับมอบที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจาก

กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

291 ไร ่3 งาน 81 ตารางวา และคณุหญิงกานดา เตชะไพบลูย์  

ได้บริจาคที่ดิน 27 ไร่ 2 ตารางวา เพ่ือสมทบเพ่ิมเติม  

เพื่อก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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สภาอาจารย์รามาธิบดี

มีบทบาทหน้าท่ีในการเสนอแนะและให้คำาปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

อีกท้ังมีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

มหาวิทยาลัยมหิดลกับคณาจารย์ และระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย

ในปี 2564 อยู่ในช่วงการดำารงตำาแหน่งของกรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดีชุดที่ 24 

ผลการดำาเนินงาน

1. การเสนอชือ่อาจารย์แพทย์เพือ่รบัรางวลัจาก
องค์กรต่างๆ สภาอาจารย์รามาธิบดีมีความมุ่งมั่นที่จะ

ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์แพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งทางด้านการเรียน

การสอน และทางดา้นการบรกิาร โดยการสรรหาและเสนอชือ่

อาจารย์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลจากองค์กร

ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับ

ประเทศ ดังนี้

 1.1 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ 

ประจำาปี 2563 ศ. พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 

อาจารย์ประจำาภาควิชารังสีวิทยา

 1.2 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์

มหาวทิยาลยัมหดิล ประจำาป ี2564  ศ.  พญ. สพุร ตรพีงษก์รุณา 

อาจารย์ประจำาภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 1.3 รางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำาปี 2563  

ศ. นพ.อภิชาต ิจติต์เจรญิ อาจารย์ประจำาภาควิชาสตูศิาสตร์-

นรีเวชวิทยา

2. การมีส่วนร่วมในช่วงการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา สภาอาจารย์

รามาธิบดีได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของนักศึกษาและ

บุคลากรในคณะฯ จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ

โดยการมอบทุนกองทุนมุทิิตาจิตให้แก่นักศึกษาภาควิชา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและ

ความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย และนกัศกึษาพยาบาล 

รวมกว่า 30 ทุน รวมถึงได้มอบเงินทุนช่วยเหลือแก่บุคลากร

ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 125 ทุน

ภาพที่ 1 การมอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากร 

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19
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นอกจากนีส้ภาอาจารย์รามาธิบดีได้จดัรายการ “คณบด ี

คณะกรรมการบริหารคณะฯ พบชาวรามาธิบดี หัวข้อ :  

อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ในคณะฯ” เพื่อให้บุคลากร

ไดร้บัทราบถึงสถานการณ์และขอ้มลูต่าง ๆ  จากฝา่ยผูบ้รหิาร 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  

ภาพที่ 2 รายการคณบดี คณะกรรมการบริหารคณะฯ พบชาวรามาธิบดี  

หัวข้อ : อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ในคณะฯ

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 นี้ สภาอาจารย์รามาธิบดี ยังคงมุ่งมั่น 

ส่งเสริมและสนับสนุนและผดุงเกียรติของคณาจารย์ ตลอดจน

ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรที่ประสบ

ปัญหา รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรืองานเสวนาวิชาการ 

เพ่ือท่ีจะเสริมสร้างทักษะและความก้าวหน้าในวิชาชีพของ

คณาจารย์ต่อไป



127รายงานประจ�าป ี  2564

ให้บริการข้อมูลทางด้านประวัติ และพัฒนาการของคณะฯ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์  

การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย มีส่วนจัดแสดง นิทรรศการถาวร 

และหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะฯ

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

ผลการดำาเนินงาน

1.  พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ โดยเพ่ิมเติม 

ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์และ 

สื่อผสมมัลติมีเดีย เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

2. จัดทำาฐานข้อมูลโครงการหอจดหมายเหตุภาพถ่าย 

ประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำาคัญของคณะฯ เพ่ือบันทึกเป็น

ภาพจดหมายเหตุของคณะฯ จำานวน 409 ภาพ

3.  จัดทำาฐานข้อมูลโครงการหอจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

4. จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการเน่ืองในโอกาส

ต่าง ๆ จำานวน 3 เรื่อง

5.  จัดทำาโครงการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์และเอกสาร 

จดหมายเหตุรามาธิบดี จำานวน 150 รายการ

6. ให้บริการบรรยายและนำาชมส่วนจัดแสดงภายใน 

หอจดหมายเหตุฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง จำานวน 63 คน 

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 

7. ใหบ้รกิารข้อมลูทีเ่ก่ียวกับประวตัแิละพัฒนาการของ

คณะฯ จำานวน 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 ท่ี อ บ ร ม อ อ น ไ ล น์ โ ด ย มี  

ใบประกาศนียบัตร จำานวนคนละไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร

9. เข้าร่วมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์สโมสร มหาวิทยาลัย

มหิดล ตามโครงการพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อสนองแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

 10. จัดทำาโครงการประวัติศาสตร์คำาบอกเล่า (Oral  

History) 2 ครั้ง



128 คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาพที่ 3 สัมภาษณ์คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ 

เพื่อเก็บเป็นประวัติของคณะฯ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ภาพที่ 5 คัดแยกเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์

ณ งานแพทยศาสตรศึกษา สำานักงานการศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพที่ 4 คัดแยกเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์  

ณ บ้านคุณประเวศ อิงคดาภา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

  

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1. นำา VOC (Voice of Customer) มาใช้ในการหาแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ และพัฒนาการให้บริการ 

เช่น มีการกำาหนดมาตรฐานการให้บริการ และการทำางานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยหอจดหมายเหตุฯ

2. ปรับปรุงการจัดแสดงภายในส่วนจัดแสดงของหอจดหมายเหตุฯ เพ่ือสร้างเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 

ปรับปรุง hall of fame ให้มีความเป็นปัจจุบัน

3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ประสบการณ์และ

นำามาประยุกต์ใช้ในการทำางานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ต่อไป

4. ดำาเนินกิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้ังในระดับนานาชาติและระดับประเทศ เช่น สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย Museum 

เป็นต้น

5.  จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการตามโอกาสสำาคัญต่าง ๆ ของคณะฯ
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“มูลนิธิเพื่อสุขภาพที่ดี  

หนึ่งในใจของคนไทย”

“ศูนย์กลางการระดมทุนเพื่อสนับสนุน 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”

มีพันธกิจหลักในการดำาเนินงานภายใต้ 
ปรัชญา “คำ�ว่�ให้…ไม่สิ้นสุด” เพ่ือสนับสนุน
การดำาเนนิงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีในทุกพันธกิจ อันก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตอ่สงัคม และการสาธารณสุขของประเทศ ซึง่
เห็นผลประจักษ์จริง โดยผ่านกระบวนการที่โปร่งใส
และถูกต้อง

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ

129รายงานประจ�าป ี  2564
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ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2564 มูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจจริง 

ในการสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดีในทุกพันธกิจ โดยสามารถระดมทุน  

และนำาเงินบริจาคไปบริหารจัดการจนเกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อส่วนรวมและการสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็น 

รูปธรรม โดยตระหนักถึงทรัพยากรบุคคลของคณะฯ เป็นสำาคัญ 

อันได้แก่ อาจารย์ แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา ตลอดจนผู้ป่วยและผู้มารับบริการต่าง ๆ   

การดําเนินงานในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ท่ีผ่านมา  

โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2564 ประเทศไทยมียอดจำานวน

ผู้ติดเชื้อเป็นจำานวนมาก และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลทำาให้การรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยภายใน 

โรงพยาบาลไม่เพียงพอ และเกิดความขาดแคลนท้ังบคุลากร

ทางการแพทย์ เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีจ่ำาเปน็ 

ต ล อ ด จ น ส ถ า น ท่ี ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล   

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ซึ่งเป็นแกนนำา

หลกัสำาคญัในการตอ่สูแ้ละรบัมอืกับวิกฤตการณด์งักลา่ว  จงึ

มคีวามจำาเปน็ตอ้งขยายพ้ืนท่ีในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล

และดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย

ไปยังพ้ืนที่ภายนอกโรงพยาบาลและชุมชนต่าง ๆ โดยรอบ 

ท้ังการเปิดให้บริการสถานพยาบาลเฉพาะกิจ (Hospitel)  

จำานวน 3 แห่ง การจดัตัง้ศนูยพั์กคอยและแยกกักตวัในชมุชน 

(Community Isolation) และการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย

ที่บ้าน (Home Isolation)

มูลนิ ธิ รามาธิบดีฯ  จึง เป็น ส่ือกลางหลักในการ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ร่วม

บริจาคเงินสมทบทุน “โครงการป้องกันและช่วยเหลือ

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19” เ พ่ือให้การ 

สนับสนุนและช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดีในการรับมือและต่อสู้กับโรคร้ายดังกล่าว โดย

ได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเป็น 

จำานวนมาก  ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการดำารงชีพ 

และสนับสนุนทุนทรัพย์ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อท่ียากไร้ หรือ 

ครอบครัวและญาติของผู้ป่วยติดเชื้อยากไร้ ท่ีเสียชีวิต 

เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนและชว่ยใหผู้ป้ว่ยสามารถดำาเนนิ 

ชีวิตต่อไปจนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้

การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา มูลนิธิรามาธิบดีฯ 

ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สำาหรับ

นักศึกษารามาธิบดีในทุกหลักสูตร เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่

ครอบครัวไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ี รวมทัง้นักศกึษา

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำาเร็จ

การศกึษา และเปน็บคุลากรทางการแพทย์ทีเ่ชีย่วชาญใหกั้บ

ประเทศต่อไปในอนาคต
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การสนับสนุนชุมชนท้องถ่ินท่ีอยู่ห่างไกลผ่าน 
การดําเนินงานของโรงพยาบาลชมุชนท่ีเป็นเครือข่าย 
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได ้ขยายความช ่วยเหลือและการ

สนับสนุนไปสู ่ชุมชนท้องถ่ินที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล  ผ่าน

การดำาเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนท่ีเป็นเครือข่ายของ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้ง 4 แห่ง  ได้แก่ 

โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ด่านซ้าย จ.เลย  โรงพยาบาลนำา้พอง และโรงพยาบาลอบุลรตัน์ 

จ.ขอนแก่น  ซึง่เป็นโรงพยาบาลชมุชนต้นแบบ และโรงพยาบาล 

ชุมชนที่สนใจจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลต้นแบบอีก 19 แห่ง 

โดยทุกโรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับฐานรากอนัเป็น

จดุยทุธศาสตร์สำาคัญในการช่วยเหลอืชมุชนและประชาชน ท่ี

มิใช่แค่การให้บริการด้านสุขภาพ แต่ยังดูแลไปถึงการดำารง

ชีวิตและการสร้างอาชีพการเสริมความมั่นคงของครอบครัว 

อันนำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ตลอดจนการให้

ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับ

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่าง

กันด้วย

ยอดบริจาค 551 ล้านบาท ผู้บริจาค  66,756 ราย

ภาพที่ 1 ยอดเงินบริจาคและจำานวนผู้บริจาค สมทบทุนโครงการป้องกัน

และช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564
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ภาพที่ 2 รายรับจากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ และยอดเงินสนับสนุน 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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กิจกรรมพิ เศษโดยความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

 โครงการ “Heart Craft and Garden Market” 

โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำากัด พร้อมทั้งสนับสนุนบูธเพ่ือ

จำาหน่ายของที่ระลึกการกุศล

 กลุม่บรษิทัสยามพิวรรธน์ จดัโครงการ “สยามรวมใจ

สูโ้ควิดไปดว้ยกัน” โดยเชญิชวนสมาชกิ VIZ Card ใชค้ะแนน

สะสมแลกเงนิบรจิาค 1,000 คะแนน เทา่กับ 100 บาท รวมทัง้ 

เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ประชาชน และ

พันธมิตร ร่วมบริจาคเพื่อมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ

 โครงการ “GMMTV LOVE HEALS: ความรกัเยียวยา

ทุกสิ่ง” โดยบริษัทจีเอ็มเอ็มทีวี จำากัด LIVE ผ่านเฟซบุ๊ก 

และ YouTube : GMMTV

 จัดงานเปิดตัวโครงการ Giving and Happiness 

6th (กีฟว่ิง แอนด์ แฮปปี้เนส ปีท่ี 6) โดยจัดกิจกรรมผ่าน 

การ Live ผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งได้รับเกียรติจาก 2 ศิลปินจิตอาสา  

“ครโูต” ม.ล.จริาธร จริประวัต ิและ “ครปูาน” สมนกึ คลงันอก

ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงเรียนศิลปะมหานาค

 โครงการ “ONE FOR ALL” บริษัทพีพี ลุกซ์ จำากัด 

บริษัทพีพี โหมด จำากัด และบริษัทพีพี แกลม จำากัด (PP 

GROUP)

 โครงการ “แบ่งปันสิ่งที่มี  เป็นของขวัญชั้นดี 

ให้ผู้ที่ขาด” โดยบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำากัด
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โครงการอาคาร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

และย่านนวัตกรรมโยธี

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

สำาหรับในปี 2565  มูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มกำาลัง 

เพ่ือให้การสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่าง 

ต่อเน่ืองในทุกพันธกิจ ท้ังการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความพร้อม 

ด้านตา่ง ๆ  ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 การสนับสนนุ

โรงพยาบาลชมุชนตา่ง ๆ  ตลอดจนการสนบัสนนุดำาเนนิงานของสถาบนั

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์     

นอกจากนี้ ได้เตรียมแผนงานการประชาสัมพันธ์เพ่ือระดมทุน

สนับสนุน ทั้งในส่วนการก่อสร้าง การพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีและการ

บริหารจัดการด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะการขยายพื้นที่การให้บริการด้าน

การรักษาพยาบาลที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ อาทิ  โครงการ

ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา โครงการอาคารโรงพยาบาล

รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี และโครงการนวัตกรรมการแพทย์ 

เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

โครงการนวัตกรรมการแพทย์

เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วย 

ระยะท้าย

ศูนย์การแพทย์รามาธิบดี

ศรีอยุธยา
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บริษัท อาร์เอฟเอส จำากัด (RFS)

จัดตั้งข้ึนโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้บริการด้านการจัดการระบบ 

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 

ให้การบรกิาร HFM ท่ีมปีระสทิธิภาพ

ได้มาตรฐานสากล

1. บริการวิศวกรรมชีวการแพทย์  

 (BEM)

2. บริการวิศวกรรมอาคาร  

 สิ่งแวดล้อม (FEM)

3. บริการขนส่งในโรงพยาบาล   

 (LOG)

4. บริการอาหารผู้ป่วย (NIT)

R – Result driven      

F – Focus on customer

S – Self-development, Synergy          

C – Creativity 

A – Accountability      

R – Respect      

E – Ethic 

เป็นผู้นำาด้านการจัดการ 

และเป็นต้นแบบของประเทศ

ในด้านระบบสิ่งสนับสนุน 

โรงพยาบาล

VISION MISSION CORE		
VALUES

ผลการดำาเนินงาน

เพ่ือมั่นใจว่าการส่งมอบการบริการ

เป็นไปตามความต้องการของคณะฯ 

RFS จึงได้วัดผลและทบทวนบริการโดย

มีผลลัพธ์ในการตอบสนองความต้องการ

และความคาดหวังของลูกค้า

SDMC RAMA
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และเมื่อเกิดสถานการณ์ COVID-19 

ต้ังแตต่น้ป ี2563 บรษิทัไดม้กีารเตรยีมความ

พรอ้มใชร้ะบบปรบัอากาศห้องแยกโรคผูป้ว่ย

ติดเชื้อ หากตรวจพบอาการชำารุดหรือความ

ไม่พร้อมใช้ จะมีการซ่อมแซมแก้ไขให้กลับ

สู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากการพัฒนาและสร้างสม 

องคค์วามรูด้า้น HFM แลว้ บรษิทัฯ ยังมุง่เนน้ 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  

เชน่  ISO 9001, GMP & HACCP, ISO 14001  

และสนับสนุนการดำาเนินงานของโรงพยาบาล 

เพ่ือการรับรอง ISO 50001, AHA (III-2), 

JCI (FMS) นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยังได้รบัรางวลั 

Q-Mark รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น และ 

Thailand 5S Award ในปจัจบุนัองค์กรกำาลงั

ดำาเนินการเพ่ือขอการรับรองรางวัลบริหาร 

สู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class

ก่อนโครงการ 
กระทรวงพลังงาน

เริ่มโครงการ 
กระทรวงพลังงาน

ได้รับ ISO 50001

เปลี่ยน  
Magnertic Chiller

Magnertic Chiller
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จํานวนเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน 
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โครงการปรับปรุงผลการดำาเนินงานและการสร้างนวัตกรรม

ชื่อโครงการ Performance / KPIs / Result

การบำารุงรักษาเชิงรุก 
ตู้เย็นแช่ยา

1.  อตัราของความสำาเรจ็ในการเขา้บำารงุรกัษาตูเ้ย็นแชย่าผา่นตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนดได้ ้100%
2.  อัตราของการจัดทำาตำาแหน่งที่ตั้งของตู้เย็นแช่ยาครบ 100%
3.  ความเสียหายของยาในตู้เย็นหลังจากการทำาโครงการ (มูลค่าความเสียหายเดิม 1.8 ล้านบาท 
 และมูลค่าความเสียหายหลังทำาโครงการไม่มี)
4.  อัตราตู้เย็นแช่ยาเข้าใหม่ทำาการทดสอบความพร้อมใช้งานครั้งแรกได้ 100%

การบำารุงรักษาเชิงรุก  
ล้อรถนอน โดยการจัดหา
อะไหล่ภายในประเทศ

1.  อตัราเข้าบำารงุรกัษาเตยีงเคลือ่นย้ายผูป้ว่ยย่ีห้อ STRYKER ผา่นตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำาหนดได ้ 
 100% 
2.  ไม่พบอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการใช้เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยี่ห้อ STRYKER 
3.  ลดระยะเวลาการรอล้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยี่ห้อ STRYKER จาก 90 วัน เป็น 15 วัน
4.  ประหยัดงบประมาณในการเปลีย่นลอ้เตียงเคล่ือนย้ายผูป้ว่ยย่ีห้อ STRYKER จาก 10,769,162 บาท  
 ลดลงเหลือ 1,002,000 บาท คิดเป็น 90.7%
5.  อัตราการเปลี่ยนล้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยี่ห้อ STRYKER ให้กับแผนกหอผู้ป่วยตามแผน 100% 

การพัฒนาทีมบำารุงรักษา
เครื่องดมยาสลบ 
ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.  อัตราเครื่องดมยาสลบเข้าใหม่ ได้รับการทดสอบความพร้อมใช้งานครั้งแรกได้ 100% 
2.  อัตราการบำารุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบของเครื่องดมยาสลบเป็นตามแผนและแนวทาง  
 2P Safety ได้ 100%
3.  ลดระยะเวลาในการรออะไหล่จาก 60 วัน เหลือ 10 วัน
4.  ปรบัเปลีย่นรปูแบบสญัญาจากสญัญาบำารงุรกัษารวมคา่แรงและอะไหล ่เปน็สญัญาจดัซือ้อะไหล ่ 
 ทำาให้ประหยัดงบประมาณจาก 8,190,000 บาท ลดลงเหลือ 2,145,000 บาท คิดเป็น 73.81% 
5.  อัตราของวิศวกรชีวการแพทย์ผ่านการอบรมการบำารุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบที่ได้การ 
 รับรองจากบริษัทผู้ผลิตได้ 36% (มีแผนส่งวิศวกรชีวการแพทย์ให้แพทย์ให้ครบ 100% ใน 4 ปี)

Confined space team (ล้างถังเก็บนำ้าประปา) ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทภายนอกดำาเนินการทั้งสิ้น 24 ถัง คิดเป็นเงิน 
406,000 บาทต่อปี

การพัฒนาทมีบำารงุรกัษาระบบ PABX  ระบบโทรศพัท์ ลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัจา้งบรษิทั Comserve เขา้ดำาเนนิการ MA 450,000 บาท

การพัฒนาทีมซอ่มและบำารงุเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น ประหยัดงบประมาณในการจดัจา้งผูร้บัเหมาภายนอกได ้720,000 บาท  
ต่อปี

ทีมซ่อมบำารุงระบบ 2 wire remote เพิ่มความเร็วการทำา config ระบบ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทภายนอกเข้าดำาเนินการ 
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500 บาท

Cleanroom performance test ประหยัดค่าจ้าง 3rd party ในการทดสอบห้องผ่าตัดและห้องแยกโรค คิดเป็นเงิน 1,300,000 บาท 
ต่อปี

ทีมซ่อมบำารุง Boiler ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างบริษัทบุญเยี่ยมเข้าดำาเนินการ ไม่น้อยกว่า 230,000 บาท ต่อปี

การบำารุงรักษาเชิงรุก  
รถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์  
โดยการจัดหาสปริงเบรก 
ภายในประเทศ

1.  อัตราความสำาเร็จในการเข้าบำารุงรักษารถเข็นผู้ป่วยเกณฑ์ที่กำาหนดได้ 100% 
2.  ไม่พบอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการใช้รถเข็นผู้ป่วย
3.  ลดระยะเวลาในการรออะไหล่จาก 45 วัน เป็น 30 วัน
4.  ประหยัดงบประมาณในการเปลีย่นอะไหลจ่าก 17,250 บาท ลดเหลอื 11,960 บาท คดิเปน็ 69.33% 
5. อัตราการเปลี่ยนสปริงเบรกห้ามล้อให้กับทางโรงพยาบาลตามแผน  100% สามารถทำาได้  100% 
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
1. Rama Expansion เติบโตไปกับการขยายของ

คณะฯ ในบริการสำาคัญท่ีมี Value สูง โดยวางกลยุทธ์ 

การขยาย BULD, BUY, Partnership 

2.  Environment & Green HFM Green campus 

building การจดัการด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ

การลดพลังงาน การจัดการนำ้า และขยะ 

3.  Technology & Innovation  

 3.1 นำาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาเพื่อบริหารจัดการ

ให้เกิดคุณภาพ เพื่อลดสัดส่วนต้นทุน

 3.2 เชื่อมประโยชน์ร่วมกับคณะฯ ผู้รับบริการ  

และ RFS เพื่อสร้าง Co-value และ Engagement

4.  HFM Academy สร้าง Academy เพ่ือสร้างคน 

RFS, สร้างงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ร่วมกับสถานศึกษา

และเป็นแหล่งอ้างอิงด้าน HFM  

5.  External Market ขยายในด้านองค์ความรู้   

การบริการภายนอกในส่วนท่ีคุ้มค่าเพ่ือรักษาความสามารถ

ในการแข่งขันและสร้างรายได้    



139รายงานประจ�าป ี  2564

คณะกรรมการประจำาส่วนงาน
(วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี

ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
รองคณบดี

ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
รองคณบดฝีา่ยการศกึษาและวจิยัอาวุโส

รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รกัษาการแทนรองคณบดฝีา่ยดแูลสขุภาพ 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ
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ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อ. นพ.สุกิจ  แย้มวงษ์
รักษาการแทนรองคณบด ี
ฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์
รักษาการแทนผู้อำานวยการ
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

ศ. พญ.อลิสา  ลิ้มสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงาน
โรงพยาบาล

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

รศ. นพ.วิชาญ  โชคธนะศิริ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์
ผู้อำานวยการสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์
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ผศ. นพ.ประสิทธิ์  กี่สุขพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกายภาพ 
และสิ่งอำานวยความสะดวก 
ผู้อำานวยการการก่อสร้างสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์

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

รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
รกัษาการแทนผูอ้ำานวยการศนูย์เรยีนรูแ้ละพัฒนาสขุภาวะ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รักษาการแทนผู้อำานวยการสถานบริบาลผู้สูงอายุ

รศ. พญ.มะลิ  รุ่งเรืองวานิช 
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
รองคณบดฝีา่ยวิชาการและวฒันธรรม
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น.ส.นรา  เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
(ถึง 19 ตุลาคม 2563)
รองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ 
(เริ่ม 20 ตุลาคม 2563)

อ. พญ.ศนิ  มลกุล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ผศ. นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพโครงการพิเศษ

รศ. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ

ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ

รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
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นพ.ณรงค์ฤทธิ์  มัศยาอานนท์
ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

อ. นพ.ไพโรจน์  บุญคงชื่น
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์

รศ. ดร.พูลสุข  เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อำานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ศ. นพ.อนันต์นิตย์  วิสุทธิพันธ์
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์  อังกานนท์
ผู้อำานวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
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รศ. นพ.วิชัย  ประสาทฤทธา
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

รศ. นพ.มงคล คุณากร
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ผศ. นพ.ธนิต  วีรังคบุตร
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

รศ. พญ.สุวรรณี  พุทธิศรี
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
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ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ 
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

รศ. นพ.เฉลิมพงษ์  ฉัตรดอกไม้ ไพร 
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.ชัย  อยู่สวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ 
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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ศ. นพ.วินัย  วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

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

อ. นพ.สมเกียรติ  ลีละศิธร
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

รศ. ดร. นพ.ไชยพร  ยุกเซ็น
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รศ. ดร. พญ.ภัทรวัณย์  วรธนารัตน์
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
(ถึง 1 กรกฎาคม 2564)
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อ.นิตยา  เกษมโกสินทร์ 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย 
และความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ศ. นพ.สุรเดช  หงส์อิง
กรรมการประจำาคณะฯ  
จากคณาจารย์ประจำา

ศ. นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ 
กรรมการประจำาคณะฯ  
จากคณาจารย์ประจำา

ผศ. นพ.อัจฉริย สาโรวาท
กรรมการประจำาคณะฯ  
จากคณาจารย์ประจำา

รศ. นพ.จำารูญ ตั้งกีรติชัย
ประธานสภาอาจารย์

ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 
หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิก
และชีวสถิติ
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น.ส.วาธินี  คัชมาตย์
กรรมการประจำาคณะฯ  
บุคลากรจากสายงานสนับสนุน 
วิชาชีพเฉพาะ

นายทวิช  ฉิมประสาท
กรรมการประจำาคณะฯ  
บุคลากรจากสายงานสนับสนุนทั่วไป
และสนับสนุนวิชาการ

นางสุชาดา  แก้วบุบผา 
รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ

ผศ. ดร.มุกดา เดชประพนธ์ 
กรรมการประจำาคณะฯ  
จากคณาจารย์ประจำา
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