
กําหนดการ 

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจําป 2564 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

“ความรูสรางนวัตกรรม นําองคกร” 

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 

ถายทอดสดออนไลนผานระบบ Webex Mahidol 

***************************************************************** 

เวลา รายการ โดย 

 พิธีกร : คุณอภิณัท อัตถากร ฝายบริหารทุนมนุษย 

          คุณมนัสนันท มยุรพงษ งานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

08.30 – 08.50 น. วิดีทัศนประมวลภาพบรรยากาศ    

08.50 – 09.00 น. คณบดีกลาวเปดงาน ศ. นพ.ปยะมิตร ศรีธรา 

คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

09.00 – 10.00 น. การนําองคกรอยางมีคุณภาพ : ในสถานการณ COVID-19 คุณณรงคศักดิ์ โอสถธนากร  

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง 

10.00 – 11.00 น. ผูวิพากษ : รศ. นพ.ธันย สุภัทรพันธุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.เกียรติคุณ พญ.ศิริวรรณ จิรสิริธรรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

การนําเสนอผลงานชวง Dean’s Innovation Awards  

1.นวัตกรรมขวดกรองแยกชิ้นเนื้อในการผาตัดผานกลองสองโพรงมดลูก คุณอรนุช อินทะสะโร หองผาตัดสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา งานการพยาบาลผาตัด  

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2.Wonder glove for LESS surgery คุณชรินทร กานหงษ หองผาตัดศูนยการแพทยสิริกิต์ิ  

งานการพยาบาลหองผาตัดและวิกฤต ฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยสิริกิต์ิ 

การนําเสนอผลงานชวง R2R 

ผูวิพากษ : ศ.เกียรติคุณ พญ.ศิริวรรณ จิรสิริธรรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา ผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนานักวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

1.การพัฒนางานลงทะเบียนยาชีวภาพ ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี (RDPA DEVELOPMENT IN RAMA) 

คุณณิชาภา เดชาปภาพิทักษ ภาควิชาอายุรศาสตร 

11.00 – 12.00 น. ผูวิพากษ : รศ. ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ อดีตที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 

              อ.สุธีร พุมกุมาร ผูอํานวยการสถาบันกวีนิพนธไทย                       ดร.จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร วิทยากร/ที่ปรึกษา/โคช บริษัท ดิอัลทเมท ลีดเดอร จํากัด 

การนําเสนอผลงานชวง เรื่องเลาเราพลัง 

 1.ฉันจะเลาใหฟง ความสุขของหัวใจ คือการใหไมสิ้นสุด คุณษาลิษา กลั่นแตง สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร 

 2.ที่นี่สมุทรสาคร คุณอภิญญา ปูโฉด หนวยตรวจผูปวยนอกแพทยทางเลือก  

งานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 3.ถาเขาจะรัก (จะเปนยังไง) เขาก็รัก  คุณนิตยา พวงดี หอผูปวยอายุรกรรมชาย-หญิง งานการพยาบาลอายุรศาสตร  

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 4.หัวใจดวงใหมในวันพอ คุณอนุสรา ธนิกกุล หอผูปวยวิกฤตหัวใจ งานการพยาบาลผูปวยวิกฤต  

ฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน 

12.00 – 12.30 น. รามาธิบดีหวงใย ใสใจสุขภาพ 

12.30 – 13.00 น. การนําเสนอผลงานชวง VDO Clip (Rama Unseen , Best Practice in Process) 

13.00 – 14.00 น. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ภายใตการอยูรวมกันของสังคมไทยใน

สถานการณ COVID-19 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค  

ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

และผูอํานวยการศูนยจิตรักษโรงพยาบาลกรุงเทพ 

14.00 – 15.30 น. ผูวิพากษ : นพ.ณรงคฤทธิ ์มัศยาอานนท ผูอํานวยการศูนยการแพทยสิริกิต์ิ        ผศ. ดร.มุกดา เดชประพนธ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

การนําเสนอผลงานชวง CQI  

1.Impact of Quality Improvement Intervention to prevent VAP in 

Critically Ill Children 

คุณฐิติมา วัฒนเสรีเวช หอผูปวยกุมารเวชบําบัดวิกฤต  

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2.การสรางกระบวนการเรียนรูสูการปฏิบัติในงานประจํากับหุนยนตชวยผาตัด 

(Learning towards practice with Robotic assisted Surgery) 

คุณทัศนียวรรณ ไพจิตร หองผาตัดศูนยการแพทยสิริกิต์ิ 

งานการพยาบาลหองผาตัดและวิกฤต ฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยสิริกิต์ิ 

3.Mesh support for laparoscopic herniorrhaphy = แผนรอง Mesh 

ในการผาตัดผานกลองเพ่ือซอมแซมไสเลื่อนที่ขาหนบี 

คุณปภาวดี เหลาพาณิชยเจริญ หองผาตัดศูนยการแพทยสิริกิต์ิ  

งานการพยาบาลหองผาตัดและวิกฤต ฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยสิริกิต์ิ 

15.30 – 16.00 น. ประกาศรายชื่อผลงานที่ไดรับรางวัล พิธีกรดําเนินรายการ 

16.00 น. พิธีปด  ศ. นพ.ปยะมิตร ศรีธรา 

คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

หมายเหต ุ  1.สามารถรับชมออนไลนผานชองทางตาง ๆ ดังนี้  

  1.1 IPTV ไดที่ http://iptv.mahidol.ac.th/   

    1.2 Facebook : งานพัฒนาคุณภาพงาน สํานักงานคณบดี 

2.สามารถโหวตโปสเตอรไดทาง Google Form : https://qrgo.page.link/KPUCP หรือทาง QR code 
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