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True success is not in the learning,
but in its application to the benefit of mankind.
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มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Perspectives)
1. จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพทีม่ งุ่ เน้นผลลัพธ์ของผูเ้ รียน เพือ่ ให้ได้บณ
ั ฑิต
ที่มีคุณภาพ มีความเป็นผู้นำ� เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศ และมีศักยภาพสูงทางการวิจัย
2. มุง่ สร้างงานวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบสูงและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ การบริการ
สุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. สร้างระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโดยสร้างเครือข่ายเพือ่ การดูแลผูป้ ว่ ยแบบครบวงจรตัง้ แต่กอ่ นมารับบริการจนถึง
การส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยเป็นหลัก และสามารถให้การดูแลรักษา
โรคซับซ้อนที่ไม่สามารถรักษาที่อื่นได้
4. บริหารจัดการสัดส่วนภาระงานอาจารย์ทเี่ หมาะสม เพือ่ พัฒนาทักษะ ความเชีย่ วชาญ ศักยภาพของอาจารย์
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ
5. มุ่งพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามหลักคุณภาพ
และการวิเคราะห์กระบวนการที่สำ�คัญ เพื่อให้เกิดกระบวนการการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการและงานบริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความคาดหวัง
7. บริหารจัดการทรัพยากร พืน้ ที่ สิง่ แวดล้อม และอาคารสถานทีใ่ ห้มคี วามปลอดภัยและเป็นมิตรกับผูร้ บั บริการ
บุคลากร สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
8. การเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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ภาพจ�ำลองฝูงห่านไซบีเรีย
ในการอพยพหนีหนาวเป็นระยะทางยาวไกล
ซึ่งท�ำส�ำเร็จได้
เพราะการจัดรูปแบบฝูงบินเป็นรูปตัววี
โดยแรงลมจากปีกตัวหัวขบวนจะไปช่วยการบินในตัวถัดไป
ท�ำให้ไม่ต้องออกแรงบินมาก เมื่อตัวแรกอ่อนแรงก็จะสลับต�ำแหน่ง

เป็นตัวอย่างที่ดีในการท�ำงานเป็นทีม
ท�ำให้เรื่องยาก ๆ ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ สามารถประสบความส�ำเร็จได้
หากพวกเราชาวรามาธิบดีเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ 7 ด้าน
และร่วมแรงร่วมใจกันสานภารกิจในทุกด้าน เราจะก้าวไปสู่

“สถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับสากล”
ได้อย่างรวดเร็ว
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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โครงสร้างองค์กร
(Organizational Chart)

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชา
• กุมารเวชศาสตร์
• จักษุวิทยา
• จิตเวชศาสตร์
• พยาธิวิทยา
• รังสีวิทยา
• วิทยาศาสตร์
สื่อความหมาย
และความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย

โรงเรียน
พยาบาล
รามาธิบดี

กลุ่ม
สาขาวิชา

โรงพยาบาล

ศูนย์

• โรงพยาบาลรามาธิบดี

• ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

• ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

• ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

• ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์

• ศูนย์นโยบายและ
การจัดการสุขภาพ

• โรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์

• ศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
สุขภาวะผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจรและบริบาล
ผู้ป่วยระยะท้าย

สถาบัน
การแพทย์
จักรีนฤบดินทร์

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

• วิสัญญีวิทยา
• เวชศาสตร์ครอบครัว
• เวชศาสตร์ชุมชน
• เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
• เวชศาสตร์ฟื้นฟู
• ศัลยศาสตร์
• สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
• โสต ศอ นาสิกวิทยา
• ออร์โธปิดิกส์
• อายุรศาสตร์

หมายเหตุ 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
		 (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) พ.ศ. 2561 มีผลตั้งแต่ 21 มี.ค. 2561
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
		 (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลตั้งแต่ 16 พ.ค. 2561
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
		 (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่ 19 ธ.ค. 2561
ณ 30 กันยายน 2562
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11

ผลการดำ�เนินงาน
ตามพันธกิจ

1

บทที่

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ด้านการศึกษา

ผลการด�ำเนินงาน

พันธกิจด้านการศึกษา กำ�หนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะแก่สังคม
ตามบริบทของวิชาชีพ โดยจัดหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
และจัดฝึกอบรมวุฒบิ ตั รวิชาชีพ รวมทัง้ สิน้ 140 หลักสูตร มีผเู้ รียน
ทั้งหมด 3,875 คน และผลิตบัณฑิต รวม 871 คน

1. จำ�นวนหลักสูตรและจำ�นวนนักศึกษา คณะฯ จัดการ
ศึกษาในระดับปริญญา บัณฑิตศึกษาและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จำ � นวนนั ก ศึ ก ษาจำ � แนกตามระดั บ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562

ระดับหลักสูตร

จำ�นวน
หลักสูตร

นักศึกษา
รับใหม่

นักศึกษา
คงอยู่

ผู้สำ�เร็จ
ปีการศึกษา 2561

4

534

2,334

441

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1

213

1,184

170

1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1

256

910

215

1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
		 สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

1

30

112

30

1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
		 สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

1

35

128

26

2. ระดับบัณฑิตศึกษา

24

146

613

111

2.1 ระดับปริญญาโท

18

111

440

94

2.2 ระดับปริญญาเอก

6

35

173

17

112

351

928

319

3.1 การฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้าน

29

211

676

192

3.2 การฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด

82

135

232

124

3.3 หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร

1

5

20

3

รวมทั้งหมด

140

1,031

3,875

871

1. ระดับปริญญาตรี

3. วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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รายงานประจ�ำปี 2562

2. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (ภาพที่ 1)
100

100

100

97.65

100

98.96

77.67

75

ร้อยละ

98.44

64

50
25
0

พ.บ.
พ.บ.
(คู่เทียบ 1) (คู่เทียบ 2)

พ.บ.

พย.บ.

ปีการศึกษา 2559  

วท.บ.
วท.บ. แพทย์ แพทย์ประจ�ำบ้าน
(สื่อความหมายฯ) (ฉุกเฉินฯ) ประจ�ำบ้าน ต่อยอด

ปีการศึกษา 2560  

ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ หลักสูตร พ.บ. - สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ขั้นตอนแล้วเมื่อส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรอื่น ๆ - สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพในการสอบครั้งแรก
หลักสูตร วท.บ. (ฉุกเฉินฯ) - ปีการศึกษา 2561 เป็นบัณฑิตรุ่นแรก
ภาพที่ 1 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ

3. ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา (ภาพที่ 2)
1.40

1.00

1.05

0.68

0.70

0.46

0.35
0.00

0.45

0.31

ภาพรวม

ป.โท

ป.เอก

ปีการศึกษา 2559  

แพทย์ประจ�ำบ้าน

ปีการศึกษา 2560  

แพทย์ประจ�ำบ้าน
ต่อยอด
ปีการศึกษา 2561

ภาพที่ 2 ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา

4. อัตราสำ�เร็จในวงรอบหลักสูตรต่าง ๆ (ภาพที่ 3)
100

88.83

92.18

93.17

87.50

92.00

86.67

ร้อยละ

75

43.18

50

21.74

25
0

พ.บ.

พ.บ.
พ.บ.
(คู่เทียบ 1) (คู่เทียบ 2)
ปีการศึกษา 2559  

พย.บ.

วท.บ.
วท.บ.
(สื่อความหมายฯ) (ฉุกเฉินฯ)

ปีการศึกษา 2560  

ป.โท

ป.เอก

ปีการศึกษา 2561

ภาพที่ 3 อัตราการส�ำเร็จการศึกษาภายในวงรอบของหลักสูตรต่าง ๆ
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ระดับ

5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรต่าง ๆ (ภาพที่ 4)
5
4
3
2
1
0

4.45

ภาพรวม

4.19

ป.ตรี

4.56

4.36

ป.โท

ป.เอก

ปีการศึกษา 2560  

4.68

4.49

4.25

3.73

4.59

แพทย์
แพทย์
ป.ตรี
ป.ตรี ป.ตรี (วท.บ.
ประจ�ำบ้าน ประจ�ำบ้าน (พ.บ.) (พย.บ.) สื่อความหมายฯ)
ต่อยอด
ปีการศึกษา 2561  
ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 4 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อท�ำงานอย่างน้อย 1 ปี

6. รายชื่อนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (ตารางที่ 2 และ 3)
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น.ส. พัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี 2562 จากโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
ของแต่ละบุคคลจากข้อมูลบน Facebook โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ กล่าวว่า จากการศึกษา
พบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งหลายคนไม่เคยหาหมอ
จึงไม่สามารถตรวจพบความเสีย่ งได้ทนั ท่วงที โดยหลายการศึกษาได้คน้ พบอีกว่า การฆ่าตัวตาย
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและข้อมูลต่าง ๆ บน Facebook ที่ในปัจจุบนั ถูกใช้งานอย่างมากมาย
ใกล้ชิดกับชีวิตประจ�ำวันของผู้คน “เราน่าเข้าถึงบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้มากขึ้น
และตรวจพบความเสี่ยงได้เร็วขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันการณ์ และหวังว่าจะช่วยลดอัตรา
การฆ่าตัวตายได้มากขึ้นด้วย”

รายงานประจ�ำปี 2562

ตารางที่ 2 นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
รายชื่อนักศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

องค์กรที่มอบรางวัล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
นศพ. ณัฐธยาน์ โชติสิริวัฒน์

รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณความประพฤติดีเด่น
ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม

แพทยสภา

นศพ. กฤติภูมิ นัยวัฒนกุล

รับรางวัลโล่เกียรติและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติดีเด่น
ด้านการปฏิบตั งิ านในชนบทของกองทุนนายแพทย์ทรงกิจ
อติวานิชยพงศ์ ในมูลนิธิแพทย์ชนบท ประจำ�ปีการศึกษา
2561

มูลนิธิแพทย์ชนบท

นศพ. พัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน

รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2562

มูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์

น.ส. พนิตรา บุญมั่น

ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคกลาง เพื่อเข้าร่วม
ประชุม Student Assembly, ICN Congress 2019

สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย

นายธนพงษ์ เทพแพง

รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำ�ปีการศึกษา 2561

สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
น.ส. ย๊ะหยา มั่นคง
น.ส. นัสรีน แย้มลักษณะเลิศ
น.ส. ศันสนีย์ มีสวัสดิ์

รางวัลชนะเลิศ การนำ�เสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา
(Oral presentation) ภาษาไทย งานประชุมวิชาการ
Emergency Medical Technician Annual Conference
ครั้งที่ 4

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ

นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์
น.ส. กรนุช เสถียรรัมย์
น.ส. อมรรัตน์ สุขโข

รางวัลชนะเลิศ การนำ�เสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา
(Oral presentation) ภาษาอังกฤษ งานประชุมวิชาการ
Emergency Medical Technician Annual Conference
ครั้งที่ 4

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ

นายจิรยุทธ เพชรเครือ
น.ส. สุปรียา ประสาทอะดีการี
น.ส. ไพจิตร บุญตา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำ�เสนอผลงานวิชาการ
ด้วยวาจา (Oral presentation) ภาษาอังกฤษ
งานประชุมวิชาการ Emergency Medical Technician
Annual Conference ครั้งที่ 4

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ

นายสรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล

รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
แห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 3 ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
รายชื่อศิษย์เก่า

รางวัลที่ได้รับ

ศ.ดร.นพ. พลรัตน์ วิไลรัตน์
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 14
(ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้อน)

ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ประจำ�ปี 2561 สาขาแพทยศาสตร์

นพ. สวรรค์ กาญจนะ
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ใน
ดวงใจ 77 จังหวัด” จังหวัดระนอง

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

พญ. แววดาว พิมลธเรศ
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23

แพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย
รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ ในพระบรมราชูปถัมภ์
77 จังหวัด” จังหวัดชลบุรี

พญ. นวพร พูลสุวรรณ
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 26

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ
77 จังหวัด” จังหวัดเพชรบูรณ์

พญ. นันทกา เทพาอมรเดช
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 27

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ
77 จังหวัด” จังหวัดยะลา

รศ.พญ. ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 27

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ
77 จังหวัด” จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ดร.พญ. ประกายทิพ สุศิลปรัตน์
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 31

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ
77 จังหวัด” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พญ. พัสดาภรณ์ จิตน่วม
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 32

รางวัล “แพทย์ในดวงใจ” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ
77 จังหวัด” จังหวัดสมุทรปราการ

ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17

ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์

นพ. เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6
นพ. สัมพันธ์ คมฤทธิ์
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 11
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องค์กรที่มอบรางวัล

ได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการแพทยสภา
วาระปี 2562 - 2564

นพ. ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 12
(รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลสระบุรี)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ�)
ประจำ�ปี 2561

นพ. สวรรค์ กาญจนะ
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17
(ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลระนอง)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ�)
ประจำ�ปี 2561

พญ. พัชรา ชาติอุดมพันธุ์
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17
(รองผู้อำ�นวยการด้านปฐมภูมิ
โรงพยาบาลอุทัยธานี)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ�)
ประจำ�ปี 2561

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

แพทยสภา
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานประจ�ำปี 2562

รายชื่อศิษย์เก่า
พญ. รจนา ขอนทอง
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 25
(ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
กำ�แพงเพชร)

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ�)
ประจำ�ปี 2561

องค์กรที่มอบรางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ

ศ.เกียรติคุณ พญ. บุญมี สถาปัตยวงศ์ รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย

ศ.นพ. สมนึก สังฆานุภาพ
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 22

รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย

พญ. ทิพพาวดี สืบนุการณ์
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 20

รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านบริการชุมชน

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย

พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 9

ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการสามัญประจำ�วุฒิสภา พ.ศ. 2562
วุฒิสภา (กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค)

ราชกิจจานุเบกษา
(ประกาศวุฒิสภา)

ศ.เกียรติคุณ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 5

สำ�นักงานสภาพัฒนาการ
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

นพ. อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 14

รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำ�ปี 2562 สาขาบริหาร
ทางการแพทย์

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
มูลนิธินายแพทย์บุญยงค์
วงศ์รักมิตร

ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6
(Honorary Fellowship of Royal
College of Obstetricians and
Gynecologists)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ของสหราชอาณาจักร

Royal College of
Obstetricians and
Gynecologists (RCOG)
Sussex Place, London,
United Kingdom

น.ส. กมลชนก สินธุมงคลชัย
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
รุ่นที่ 1

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

สมาพันธ์นสิ ติ นักศึกษา
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการแพทย์
แห่งประเทศไทย

ได้รับพระราชทานโล่และเกียรติบัตร รางวัลเยาวสตรี
ไทยดีเด่น ประจำ�ปี 2562 จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนือ่ งในวันสตรีไทย

สมาคมสตรีไทย

รางวัลผู้มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ในการสอบเพื่อขอรับ
นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
รุ่นที่ 1
รางวัลพระราชทานรางวัล ระดับอุดมศึกษาจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
แห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
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มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลงานเด่น
ก. ด้านการศึกษาระดับปริญญา
1. คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ทุ ก หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ตาม
หลักการ OBE (Outcome-Based Education) รับรองโดย
สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพ และดำ�เนินการตามกรอบ
มาตรฐานสากลระดับหลักสูตร โดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME.
Standards 2017 รับรองโดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ (สมพ.) แพทยสภา และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ Asean AUN-QA รับรองโดย AUN-QA
Council
2. ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ รายวิชา เนือ้ หา ความต่อเนือ่ ง
ในชั้นพรีคลินิกให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่สถาบันการ
แพทย์จักรีนฤบดินทร์ และเพิ่มรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในชั้นปีที่ 1 ได้รับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 549 วันที่ 16 ตุลาคม 2562
3. ทำ � บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ กั บ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
จัดทำ�โครงการร่วม: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - หลักสูตร
วิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการแพทย์ (M.D.-M.Eng)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสาน
ระหว่าง 2 หลักสูตร โดยมุ่งเน้นสร้างแพทย์นวัตกร ที่มีความคิด
สร้างสรรค์และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก
ในปีการศึกษา 2563
4. การพัฒนานักศึกษา ดำ�เนินโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
		 4.1 โครงการ RAMATHIBODI Mentoring System
เป็นระบบการกำ�กับดูแลนักศึกษารายบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง โดยมี
อาจารย์ทปี่ รึกษาปัจจุบนั รวม 154 คน ดูแลนักศึกษาแพทย์ตงั้ แต่
ชั้นปีที่ 2-4 ในสัดส่วน 1 : 5 และได้สำ�รวจภาวะ Burn Out และ
Depression ของนักศึกษาแพทย์ เพือ่ วางแผนในการป้องกันและ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
		 4.2 โครงการต้ น กล้ า รามาธิ บ ดี พั ฒ นาและ
ส่งเสริมการทำ�งานวิจัย การทำ�งานเป็นทีมและภาวะผู้นำ�ของ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานสำ � คั ญ ให้ เ กิ ด สมรรถนะผู้ นำ �
การเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนทุนวิจัย ทุนนำ�เสนอผลงาน ทุน
ศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นเวลา 1 เดือน รวมทัง้ ให้ทนุ สนับสนุน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในการนำ�เสนอผลงานของนักศึกษาด้วย
และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมาก - มากที่สุด
มากกว่าร้อยละ 90 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ผลดำ�เนินงานโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ผลดำ�เนินงาน
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2560

2561

2562

1. จำ�นวนนักศึกษารับทุน (คน)
1.1 ทุนวิจยั (Dean’s Research Novice Awards)
1.2 ทุนนำ�เสนอผลงาน (Dean’s Research Awards)
1.3 ทุนดูงานต่างประเทศ 1 เดือน (Dean’s Talent Awards)

2
1
-

16
8
2

8
9
1

2. จำ�นวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี (เรื่อง)

-

4

5

3. จำ�นวนผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ (เรื่อง)

-

1

1

4. จำ�นวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้รับทุนนำ�เสนอผลงาน (คน)

-

2

3

5. ความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษา (ร้อยละระดับมาก - มากที่สุด)

78.8

66.7

93.75

6. ความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ทปี่ รึกษา (ร้อยละระดับมาก - มากทีส่ ดุ )

78.6

60.0

69.23

รายงานประจ�ำปี 2562

ปฏิ บั ติ ก ารและเสื้ อ กาวน์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
		 1.2 จัดสวัสดิการที่จำ�เป็นและเหมาะสมสำ�หรับ
นักศึกษาทุกหลักสูตร ได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษาทั้งจาก
ภายในและภายนอกคณะฯ การจัดสรรและดูแลหอพักนักศึกษา
การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา โดยการจัดหาวัคซีนในราคาต้นทุน
แก่นักศึกษาและสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาล
		 1.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นทั้งสุขภาพกาย ใจ
สังคม และคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งสร้างค่านิยมที่เหมาะสม
		 2.1 การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าพั ฒ นาตน (Self
development) จำ�นวน 6 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เรื่องอื่น ๆ นอกเหนือไปจากวิชาการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการ
เปิดโลกทัศน์และเอื้อต่อการประกอบวิชาชีพ และการดำ�รงชีวิต
ของนักศึกษา อาทิ โครงการพัฒนาตนและเจริญสติ โครงการ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ โครงการเรียนรูก้ ารให้ค�ำ ปรึกษา โครงการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการเรียน
ร้องเพลง โครงการศิลปะการแสดง เป็นต้น
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานด้านการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานเดียวกัน
สำ�หรับการบริหารจัดการ สะดวกต่อผู้ใช้งานทุกระดับ ได้แก่
ผูบ้ ริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในปัจจุบนั ดำ�เนินการ
ขึ้ น ระบบได้ 100% พร้ อ มจั ด ทำ � คู่ มื อ และอบรมเจ้ า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้อง รวม 5/9 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียนนักศึกษา
2) ระบบหลักสูตร 3) ระบบกิจกรรมนักศึกษาและสวัสดิการ
นักศึกษา 4) ระบบประเมินผลการศึกษา 5) ระบบประเมินการ
เรียนการสอน และอีก 4/9 ระบบ ดำ�เนินการขึ้นระบบได้ 90%
ได้แก่ 1) ระบบอาจารย์ 2) ระบบติดตามและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 3) ระบบการจัดตารางสอน 4) ระบบ E-learning
ข. ด้านการพัฒนา Life Skills ของนักศึกษา คณะฯ
มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีพหุศักยภาพส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข เพือ่ ให้ได้บณ
ั ฑิตทีส่ มบูรณ์ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรทางด้านการศึกษา ดังนี้
1. การจั ด การสร้ า งความพร้ อ มในการใช้ ชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัยแก่นกั ศึกษา ปลูกฝังให้นกั ศึกษาเกิดความรักความ
ผูกพันและความภูมิใจในคณะฯ ดังนี้
		 1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี โดยจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษา ชัน้ ปีที่ 1 พิธมี อบเสือ้ กาวน์แก่นกั ศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 4 การมอบเสื้อปฏิบัติการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
พิ ธี ม อบหมวกแก่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 2 และมอบเสื้ อ

		 2.2 ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ผ่านกิจกรรม
นอกหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ MAHIDOL CORE VALUE
และการมุ่ ง เน้ น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค์ (เป็นคนดี มีปัญญา นำ�พาสุข) พร้อมส่งเสริมด้าน
ทักษะชีวิตต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับสโมสรนักศึกษา
รามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
โดยในแต่ละปีมกี ารจัดโครงการจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 100 โครงการ
รวมทั้งโครงการ Faculty Hours
		 2.3 การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Transformative
Learning และ Social Responsibility ทุกหลักสูตร
		 2.4 การจั ด สรรทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษา
ได้ทำ�วิจัยและนำ�เสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
3. การสร้างเครือข่ายทัง้ ในและนอกประเทศ เพือ่ สนับสนุน
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างคณะ
ต่างมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ ทัง้ ในด้านวิชาการ การดำ�เนิน
ชีวติ และศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการค่ายจริยธรรมสหพันธ์
นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) โครงการมหกรรม
กีฬาระหว่างคณะ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ไทย ญีป่ นุ่ โครงการ International Medical Student Academic and
Cultural Exchange (IMES) โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาแพทย์
ไทย - ไต้หวัน เป็นต้น
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั
5. จำ�นวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ
2562 ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จำ�นวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2562
ประเภทกิจกรรม / โครงการ

จำ�นวนกิจกรรม/โครงการ
1*

2*

3*

4*

5*

รวม

1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน Professionalism

10

12

2

-

7

31

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน Communication &
Collaboration

8

-

2

-

4

14

3. กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า น Teamwork &
Leadership

15

2

3

4

4

28

4. กิจกรรมพัฒนา Life/Soft Skills และ 21st Century
Skills

64

16

7

6

17

110

5. กิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมใน Social / Volunteer
activity ของนักศึกษา

12

2

1

1

8

24

6. กิจกรรมส่งเสริม Student Engagement

9

1

4

2

1

17

7. กิจกรรมส่งเสริม Alumni Engagement

6

1

2

-

2

11

124

34

21

13

43

235

รวม

หมายเหตุ 1* หมายถึง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2* หมายถึง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3* หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
4* หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
5* หมายถึง ท�ำร่วมกัน

6. ปรับปรุงหอพักแพทย์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพ
ความเป็นอยู่ของหอพักนักศึกษา และหอพักแพทย์ประจำ�บ้าน
เพือ่ ให้เอือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข โดยปรับภูมทิ ศั น์ภายใน
หอพักนักศึกษาแพทย์ หอพักแพทย์ประจำ�บ้าน และซ้อมหนีไฟ
สำ�หรับหอพักนักศึกษาแพทย์
7. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา Life / Soft Skills นักศึกษาให้
มีคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสอดคล้องตามวัฒนธรรม
องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL Core Value) ได้ครบ
ทุกหลักสูตร
8. จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการด้านการศึกษา และส่งเสริม
กิจกรรมจิตอาสา หรือบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแก่นักศึกษา
ทุกหลักสูตร เช่น โครงการสือ่ ความหมายด้วยสายใยเพือ่ ในหลวง
ค่ายตะวันยิ้ม โครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero
เป็นต้น
9. กิจกรรมละครเวที Rama Drama ครั้งที่ 12 เรื่อง
ก่อนฟ้าจะสาง โดยรายได้บริจาคเข้ามูลนิธริ ามาธิบดี จำ�นวนเงิน
12,223,800 บาท
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10. กิจกรรม Faculty Hours ดำ�เนินการมุ่งการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาให้ เ กิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวะ
ความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และเน้นการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
นักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ เช่น Disruptive Technology การเงิน การลงทุน
และธนาคารยุคดิจิทัล คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี
Rama Jeopardy: Medicine Tournament วิกฤต PM 2.5:
เราจะชนะหรือพ่ายแพ้? Toward professionalism โลก(โรค)
ของผู้พิการทางสายตา เป็นต้น
11. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ เพื่อ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจพร้อม
เปิดโลกทัศน์ทางด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา พร้อมให้ความรู้
และพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาแพทย์

รายงานประจ�ำปี 2562

		 1.3 ระดับนานาชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับ
ประกาศนี ยบั ตรรั บรองการผ่ า นมาตรฐานการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
อาเซียน จากคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา (Acting Chairperson of AUNQA Council) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (Certified number:
AP343MYSEP18)
2. โครงการพั ฒนาทั ก ษะความเป็ น ครู ข องแพทย์
ประจำ�บ้าน (Resident as a Teacher)
โดยมีฐานความคิดว่าแพทย์ประจำ�บ้านเปรียบเสมือน
ครูด่านหน้าทางคลินิก (front line clinical teacher) แพทย์
ประจำ�บ้านที่ผ่านการฝึกทักษะความเป็นครู จะมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรูแ้ ละ supervise นักศึกษาแพทย์ได้ดี และ
มักจะจบไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกว่าคนที่ไม่ได้รับการฝึก อีกทั้ง
ยังช่วยให้ผลการรักษาผูป้ ว่ ยดีขนึ้ (better physician and better
patient care) ได้ดำ�เนินการวางแผนให้ภาควิชามีส่วนร่วมโดย
ค. ด้านการศึกษาระดับหลังปริญญา
1. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
		 1.1 ระดับส่วนงาน ทุกหลักสูตรได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน
		 1.2 ระดับชาติ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้าน
ผ่านการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME โดยราชวิทยาลัย
และแพทยสภา จำ�นวน 15 หลักสูตร (สะสม) ได้แก่
-- สาขาอายุรศาสตร์
-- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
-- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
-- สาขาวิสัญญีวิทยา
-- สาขาจักษุวิทยา
-- สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
-- สาขาศัลยศาสตร์
-- สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
-- สาขาออร์โธปิดิกส์
-- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
-- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
-- สาขาจิตเวชศาสตร์
-- สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
-- สาขากุมารเวชศาสตร์
-- สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

2.1 จัดตั้งรางวัล Resident of the year รางวัลแพทย์
ประจำ�บ้านดีเด่นด้านความเป็นครู และรางวัลแพทย์ประจำ�บ้าน
ต่อยอดดีเด่นด้านความเป็นครูอบรม ซึ่งในเบื้องต้นมีภาควิชาที่
สนใจเข้าร่วมจำ�นวน 14 ภาควิชา
2.2 จัดให้มี workshop ในหัวข้อเรื่อง Resident as a
Teacher (RAT) ในกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำ�บ้านปีที่ 1
ปีการฝึกอบรม 2562 เพือ่ ปูพนื้ ฐานทักษะด้านความเป็นครูให้กบั
แพทย์ประจำ�บ้านใหม่ทุกคน
3. โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาและการ
สื่อสาร (Language and Communication Skills) สำ�หรับ
นักศึกษาระดับหลังปริญญา
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการ
สือ่ สาร ทัง้ การพูด การเขียน หรือนำ�เสนอ โดยใช้สอื่ แบบต่าง ๆ อัน
จะส่งผลให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการสนทนาในที่สาธารณะได้
อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพ
ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งจาก
ภายในและภายนอกคณะฯ
4. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการ
ทำ�งานและการสังคม (Professional and Personal skills
development) ให้กับแพทย์ประจำ�บ้านชั้นปีที่ 1 และแพทย์
ประจำ�บ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1
ประกอบด้วย workshop จำ�นวน 9 หัวข้อ ได้แก่
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล, จริยธรรมทางการแพทย์ 1 - 2,

23

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การจัดซื้อจัดจ้าง, Conflict Management and Negotiation,
Leadership, Project Management, Valuation of medical
service และ Bad and Good presentation และมีการเรียน
การสอนระบบ online หลักสูตร soft skills ของบัณฑิตวิทยาลัย
จำ�นวน 4 หัวข้อ ได้แก่ Language and communication skills,
Leaderships and management skills, Research skills และ

Information technology skills ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมและ
ได้รบั ประกาศนียบัตรเมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรม โดยจะต้องมีชวั่ โมง
การอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจำ�นวนการอบรม workshop
ทั้งหมด และผ่านหลักสูตร soft skills ทั้ง 4 หัวข้อหลัก ซึ่งมี
แพทย์ประจำ�บ้าน และแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด ทีส่ มัครเข้าร่วม
โครงการและผ่านเกณฑ์การอบรมร้อยละ 62

5. ให้ ทุ น สนั บ สนุ น แพทย์ ป ระจำ � บ้ า น แพทย์
ประจำ � บ้ า นต่ อ ยอด และนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(ป.โท ป.เอก) ในการเดิ น ทางไปนำ � เสนอผลงานใน
ทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำ�นวน 1,000,000 บาท/ปี

มีผู้ได้รับตีพิมพ์เฉลี่ยร้อยละ 50 ของผู้ได้ทุน โดยมีรายนาม
แพทย์ประจำ�บ้าน แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนเสนอผลงาน ดังนี้

ตารางที่ 6 รายนามแพทย์ประจำ�บ้าน แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนเสนอผลงาน
ลำ�ดับ
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รายชื่อแพทย์ประจำ�บ้าน/ต่อยอด
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

การประชุมและประเทศ

นำ�เสนอ
Oral presentation

1

พญ. จณิสดา สกุลสำ�เภาพล
ภาควิชาศัลยศาสตร์

8th World Congress of Endoscopic Surgery
of Paranasal Sinuses, Skull Base, Brain and
Spine, Spain

2

พญ. พันธราภรณ์ ตั้งธรรมรักษ์
ภาควิชาจักษุวิทยา

8th World Glaucoma Congress 2019,
Melbourne, Australia

Poster presentation

3

พญ. รจพร พฤกษาชลวิทย์
ภาควิชาจักษุวิทยา

8th World Glaucoma Congress 2019,
Melbourne, Australia

Poster presentation

4

นพ. จิรัฎฐ์ นิ่มวรพันธุ์
ภาควิชาจักษุวิทยา

8th World Glaucoma Congress 2019,
Melbourne, Australia

Poster presentation
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ลำ�ดับ

รายชื่อแพทย์ประจำ�บ้าน/ต่อยอด
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

การประชุมและประเทศ

นำ�เสนอ

5

พญ. ศิรินทร์ เหลืองอร่าม
ภาควิชาจักษุวิทยา

8th World Glaucoma Congress 2019,
Melbourne, Australia

Poster presentation

6

นพ. นภัส เตชะเลิศไพศาล
ภาควิชาจักษุวิทยา

APAO 2019, Bangkok, Thailand

E-Poster presentation

7

พญ. นันทินี วิไลนิรันดร์
ภาควิชาจักษุวิทยา

APAO 2019, Bangkok, Thailand

Oral presentation

8

พญ. วิมพ์วิภา เดี่ยวสุทธิชาติ
ภาควิชาจักษุวิทยา

APAO 2019, Bangkok, Thailand

Poster presentation

9

พญ. ธิติมา ศิริมนทกาน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ATS international conference 2019,
Dallas, USA

Poster presentation

10

พญ. ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

WONCA Asia Pacific Regional Conference
2019, Kyoto, Japan

Poster presentation

11

นพ. กัมปนาท สุริย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

WONCA Asia Pacific Regional Conference
2019, Kyoto, Japan

Poster presentation

12

พญ. เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ISN world congress of nephrology 2019,
Melbourne, Australia

Poster presentation

13

พญ. กชกร สิทธินามสุวรรณ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

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

Poster presentation

14

พญ. กินรี สรพิพัฒน์เจริญ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

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

Poster presentation

15

พญ. หรรษา ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

European Academy of Paediatrics-Master
Course 2019 Paediatric Nutrition, Porto,
Portugal

Oral presentation

16

นพ. ทรงเกียรติ ยอดที่รัก
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ESC Congress 2019 together with World
Congress of Cardiology, Paris, France

Poster presentation

17

พญ. ศศินิภา ตรีทิเพนทร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ESC Congress 2019 together with World
Congress of Cardiology, Paris, France

Poster presentation

18

นพ. วัฒนชัย งามพงศ์พรรณ
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ESC Congress 2019 together with World
Congress of Cardiology, Paris, France

Oral presentation

19

พญ. อติพร เทิดโยธิน
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

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

Poster presentation

20

นายกรวิทย์ กาญจนะ
ภาควิชาพยาธิวิทยา

11th Annual Congress on Immunology &
Immunotechnology, Zurich, Switzerland

Poster presentation
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พญ. หรรษา ศรีพงษ์พันธุ์กุล แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ น�ำเสนอผลงานในที่ประชุม
European Academy of Paediatrics - Master Course 2019
Paediatric Nutrition, Porto, Portugal

6. ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำ�บ้าน และแพทย์ประจำ�บ้าน
ต่อยอด ในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ สถาบันต่างประเทศ
จำ�นวน 1,200,000 บาท/ปี
โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก 15 คน โดยมีรายนามสถาบัน
ที่แพทย์ประจำ�บ้าน และแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด เดินทางไป
ฝึกอบรม ดังนี้
ตารางที่ 7 ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำ�บ้าน และแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด ในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ สถาบัน
ต่างประเทศ
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
(5 คน)

สถาบันที่ไปฝึกอบรม

จำ�นวนแพทย์
ที่ได้รับทุน

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Memorial Hospital, New York, USA

1

Department of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, Stanford Medicine,
Stanford, California, USA

1

Division of Allergy, Immunology & Rheumatology, Department of Pediatrics,
University of Florida, USA

1

University of California, Los Angeles School of Medicine (UCLA’s David
Geffen School of Medicine), USA

1

Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, USA

1

ออสเตรเลีย (1 คน) The Queen Elizabeth Hospital, Australia

1

สวีเดน (1 คน)

Emergency Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg,
Sweden

1

ญี่ปุ่น (8 คน)

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

2

Aichi Medical University Hospital, Nagoya, Japan

1

Osaka University Graduate School of Medicine Osaka University Hospital,
Japan

1

Juntendo University Hospital, Tokyo, Japan

1

Fujita Health University Hospital, Nagoya, Japan

1

Department of Orthopaedic Surgery Tohoku University School of Medicine
Sendai, Japan

1

1) Tohoku Central Hospital, Yamagata, Japan
2) Department of Orthopaedic Surgery Tohaku Medical and Pharmaceutical
University, Sendai, Japan

1

รวม
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15 คน

รายงานประจ�ำปี 2562

นพ. อภินันท์ อวัยวานนท์ แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับทุนสนับสนุน
ในการเดินทางไปฝึกอบรม Juntendo university hospital
ประเทศญี่ปุ่น

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
การศึกษาระดับปริญญา
1. วางแผนและจัดสรรอัตรากำ�ลังสำ�หรับการจัดการ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. พัฒนาระบบงานและกระบวนการทำ�งานให้สอดคล้อง
การบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต ระดับพรีคลินิก
3. ก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินกิ สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์
4. พัฒนาโครงการ SLCM on mobile เพื่อสะดวกต่อ
การใช้งานของนักศึกษาแพทย์
กิจการนักศึกษา
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนา Life / Soft Skills,
Mahidol HIDEF ของนักศึกษาให้มคี ณ
ุ สมบัตบิ ณ
ั ฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
และสอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
(MAHIDOL Core Value) ได้ครบทุกหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการด้านการศึกษา
และส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา หรือบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร
3. จัดกิจกรรม Faculty Hours เพือ่ มุง่ การพัฒนานักศึกษา
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงของสังคม
ปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และเน้นการศึกษาตลอดชีวติ
ที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ หล่อหลอมนักศึกษา
ให้มคี ณ
ุ สมบัตบิ ณ
ั ฑิตทีพ่ งึ ประสงค์อย่างต่อเนือ่ ง

การศึกษาหลังปริญญา
1. เปิ ด หลั ก สู ต รด้ า นวิ ช าชี พ แพทย์ เ ฉพาะทางเพิ่ ม
3 หลักสูตร ได้แก่
1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
1.2 หลักสูตรเพือ่ ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง
1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
สาขาอายุรศาสตร์ภาวะหัวใจล้มเหลวชัน้ สูงและปลูกถ่ายหัวใจ
2. เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทัง้ ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จำ�นวน 2 หลักสูตร ได้แก่
2.1 เปิ ด หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ฉุกเฉินการแพทย์ เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตนักวิชาการและ
วิชาชีพที่มีความรู้ความชำ�นาญในสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
และการวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉินของประเทศต่อไป
2.2 เปิดหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาวิทยาการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อสร้าง
นักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถในด้านวิทยาการระบบ
สุขภาพ โดยเฉพาะเพื่อทำ�งานในบทบาทนักวิจัยระบบสุขภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ ผู้กำ�หนดนโยบายสุขภาพ ผู้บริหาร
ระบบบริการสุขภาพ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. ดำ�เนินการโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของ
แพทย์ประจำ�บ้าน (Resident as a Teacher) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้ครอบคลุมในทุกภาควิชา พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะ
ความเป็นครูในภาควิชา
4. ดำ�เนินการจัดโครงการ CSR ร่วมกับทีโ่ รงเรียนพยาบาล
รามาธิ บ ดี โดยเปิ ด โอกาสให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รอื่ น ๆ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านสังคม
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน โดย
จัดโครงการอบรม จำ�นวน 2 โครงการ
4.1 จัดการอบรมปฏิบตั กิ ารช่วยฟืน้ คืนชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน
(Basic Life Support) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร
4.2 จัดโครงการอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน
ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา
5. สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับสากล ให้ทกุ หลักสูตรมีการดำ�เนินการ เนือ่ งจาก ปี 2562
(หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA, หลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ WFME)
6. จั ด โครงการพั ฒ นาทั ก ษะในการทำ � งานสำ � หรั บ
นั ก วิ ช าการศึ ก ษาของคณะฯ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะ
ในด้านต่าง ๆ
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำ�ลังคนที่มีสมรรถนะ
ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
โดยเปิดดำ�เนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำ�นวน
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เวชปฏิบัติผู้สูงอายุ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(การดูแลผู้สูงอายุ)

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย
ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ASEAN
University Network Quality Assurance (AUN-QA) ครั้งที่ 121
จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน
2561 โดยผลคะแนนประเมินในภาพรวมอยูใ่ นระดับ “Better than
Adequate”

3. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) ในหมวด
การศึกษาทัว่ ไป (General Education) รายวิชาสุขภาวะร่วมสมัย
โดยมีผู้เรียนจาก 5 วิชาชีพ คือ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และการแพทย์ฉุกเฉิน
4. มีการนำ�การจัดการเรียนการสอนโดยแบบทีมเป็นฐาน
(Team-Based Learning) เข้ามาใช้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ปัจจุบันมีการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐานใน
ทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล
5. มีการใช้ e-Learning ในทุกรายวิชาทางการพยาบาล
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
6. มีการใช้ห้องฝึกทักษะทางการพยาบาลมาสนับสนุน
การสร้างทักษะทางการพยาบาล และมีการใช้สถานการณ์จ�ำ ลอง
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

7. นักศึกษาและอาจารย์ได้รับการเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักจิตตปัญญา

2. ผลการดำ � เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
ตัวชี้วัด (KPI)
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ผลการดำ�เนินงาน
2559

2560

2561

ร้อยละของการสอบผ่านการสอบ
84.15
ความรู้ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
อัตราการสอบผ่านในครั้งแรก

90

77.67

ร้อยละของการสอบผ่าน ภายใน 1 ปี 96.72

99

N/A

ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมต่อ 90.47
การเป็นนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

91

94.85

8. มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา ณ สถาบัน
การศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศออสเตรเลีย
(หลักสูตร Double degree/Joint Program) อยู่ในระหว่าง
การดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
9. จัดทำ�โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาพยาบาลระหว่าง
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมีนกั ศึกษาต่างชาติเดินทางมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษากับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
(Inbound) จำ�นวน 38 คน (ปริญญาโท 2 คน/ ปริญญาตรี 36 คน)
จำ�นวน 8 สถาบัน ได้แก่ The University of Tokyo, National
Taiwan University, Mie Prefectural College of Nursing,
Osaka Prefecture University, St.Luke’s International
University, Taipei Medical University, Universitas Gadjah
Mada, และ Tzu Chi University และมีนกั ศึกษาพยาบาลโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดีเดินทางไปแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 6 สถาบัน (Outbound) จำ�นวน 41 คน ได้แก่ Osaka
Prefecture University, Universitas Gadjah Mada, National

รายงานประจ�ำปี 2562

Taiwan University, St.Luke’s International University, Taipei
Medical University และ Tzu Chi University
ด้านการสร้างเครือข่ายวิจัยและแหล่งทุนวิจัย
1. เชิญ Professor Dr. Gwen Sherwood จาก School
of Nursing University of North Carolina at Chapel Hill, USA
มาเป็น Visiting Professor ในวันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2561

2. เชิญ Professor Dr. Diane Spatz จาก School of
Nursing, University of Pennsylvania, USA มาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Human Milk and Breastfeeding
Outcomes: Improve Through Evidence - Based Practice
in Sick Babies” ในวันที่ 24 มกราคม 2562

3. งานกิจการนักศึกษาได้จัดสถานที่สำ�หรับการเรียนรู้
นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา โดยปรับพื้นที่ ณ ชั้น 1 หอพัก
พยาบาล 1 เป็น Co-working Space เพือ่ การเรียนรูน้ อกห้องเรียน
และการประชุมเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ

สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (Basic Life
Support: BLS)” เพื่อต่อยอดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR: Corporate Social Responsibility)

ด้านบริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล
1. การจัดประชุมวิชาการทีต่ อบสนองนโยบายระดับชาติ
ทั้งสิ้น 15 เรื่อง ผู้เข้าร่วมการอบรมทั่วประเทศ จำ�นวน 2,279 คน
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรือ่ ง The 4th International
Conference on Prevention & Management of Chronic
Conditions: Innovations in Nursing Practice, Education, and
Research จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 5 หลักสูตร ผู้สำ�เร็จ
การอบรม 126 คน จัดการประชุมประสานความร่วมมือระหว่าง
ฝ่ายการศึกษาและฝ่ายบริการ (Collaboration Nursing Service
and Nursing Education)

ผลงานเด่น
ด้านบัณฑิตศึกษา
1. งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จั ด โครงการฯ เพื่ อ พั ฒ นาให้
นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอน มีทักษะที่จำ�เป็นใน
การดำ�เนินชีวิตและอาชีพ มีสัมพันธภาพกับเพื่อน รุ่นพี่ อาจารย์
และมีความรักความผูกพันต่อสถาบัน โดยจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การฝึกปฏิบตั กิ ารช่วยฟืน้ คืนชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน
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2. จัดอบรมให้แก่บคุ ลากรในโครงการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามพระราชดำ�ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 21
ค.ศ. 2019 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ จำ�นวน 5 คน ในหลักสูตร
การบริหารการพยาบาล

ด้านการสร้างเครือข่าย
1. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นพยาบาลรามาธิ บ ดี เดิ น ทางไป
ประชุม/กระชับความสัมพันธ์เจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา
วิจยั และวิชาการ ณ สถาบันการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
จำ�นวน 4 สถาบัน ได้แก่ Tsinghua University, Peking University,
Fudan University และ Shanghai Jiao Tong University (SJTU)
และประเทศญี่ปุ่น 1 สถาบัน คือ Mie Prefectural College
of Nursing

3. ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกเพื่อการพัฒนา
การพยาบาลและผดุงครรภ์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เมื่ อ
กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ได้รายงานผลการดำ�เนินงานต่อ WHO/
SEARO ทุกปี และได้รับการต่ออายุทุก 4 ปี ครั้งล่าสุดในปี
พ.ศ. 2561 (Re-designation 3 July 2018 - 3 July 2022)
มี Terms of Reference ดังนี้

2. ต้ อ นรั บ คณะผู้ บ ริ ห ารจากสถาบั น การศึ ก ษาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเจรจาความร่วมมือกับ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำ�นวน 2 สถาบัน ได้แก่ Peking
University School of Nursing และ School of Nursing,
Kunming Medical University
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3. ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม WHOCC : Regional
meeting to strengthen nursing and midwifery education and
services to improve reproductive, maternal and newborn
health in South-East Asia Region ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

4. บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย ได้เชิญผูบ้ ริหารโรงเรียนพยาบาล
รามาธิ บ ดี ให้ เ ข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ฝี มื อ แรงงาน
นานาชาติ ครั้งที่ 45 World Skills Kazan 2019 สาขา Health
and Social Care (การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย) ณ เมืองคาซาน
ประเทศรัสเซีย

6. การประสานความร่ ว มมื อ และข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ใน
การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา และพัฒนาอาจารย์พ่ีเลี้ยง
ในแต่ละแหล่งฝึก เพื่อดำ�เนินการต่อสัญญาบันทึกความเข้าใจ
และ/หรือจัดทำ�บันทึกความเข้าใจร่วมกับแหล่งฝึกของแต่ละสาขา
วิชาการพยาบาล ซึ่งได้ดำ�เนินการลงนาม ดังนี้ ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลบ่อพลอย สถาบันราชานุกูล กรม
สุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลเสนา สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลท่าวุง้
7. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา ได้รบั รางวัลชมเชย
โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4 จากโครงการประกวดสวนมุมสวย
ของกองกายภาพและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
5. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาพยาบาลชั้นนำ�ในระดับโลก ฉบับใหม่ จำ�นวน 4 แห่ง
ได้แก่
5.1 The Faculty and Graduate School of Medicine,
The University of Tokyo, Japan
5.2 School of Nursing University of Minnesota, USA
5.3 Johns Hopkins University, USA
5.4 Yong Loo Lin School of Medicine, National
University of Singapore, Singapore
และต่ออายุสัญญา 1 แห่ง คือ College of Nursing,
Taipei Medical University, Taiwan

1. หลักสูตรปริญญาตรีพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน โดยลดการบรรยายสู่ Less Lecture และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สอ่ื เทคโนโลยีดว้ ยห้องเรียนเสมือนจริง
(Smart Classroom)
2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาวางแผนเตรียมรับการตรวจ
เยี่ยมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ASEAN
University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพิ่ม
การเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ Distance Learning
3. ด้านการวิจัย เพิ่มการวิจัยมุ่งเป้าที่เน้นคุณภาพ สร้าง
เครือข่ายการวิจัยและเพิ่มการขอทุนวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
4. จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางและการประชุม
วิชาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
5. การสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้อย่างเป็นสากลภายในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
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งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ทำ�หน้าที่เปิดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นประมาณ 3 เดือน เพื่อสนองความต้องการของ
กระทรวงสาธารณสุข ในการปรับปรุงและส่งเสริมการบริหาร
การแพทย์อย่างมีคุณภาพ เป็นการอบรมความรู้การบริหารใน
เชิงการบริการด้านสุขภาพ มุ่งเน้นไปที่ระบบการจัดการของ
โรงพยาบาล และการศึกษาดูงาน ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร
ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา การบริหารโรงพยาบาล
(Hospital Management for Chief Executive Officer: CEO)
2. หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รสาขา การบริ ห ารระบบ
สารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare Chief Information
Officer: CIO)
3. หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรสาขา ผู้ บริ หารระดับต้น
(Basic Management Skill)

ผลการด�ำเนินงาน

1. การจัดหลักสูตร ดังนี้
ระยะเวลา

จำ�นวน
ผู้เข้าอบรม
(คน)

ร้อยละ
ความพึงพอใจ
(ดี-ดีมาก)

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้บริหารระดับต้น”
รุ่นที่ 4

5 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561

26

92

2. หลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารระบบ
สารสนเทศทางการแพทย์ (CIO)” รุ่นที่ 9

7 ม.ค. - 4 เม.ย. 2562

17

100

3. หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้บริหารระดับต้น”
รุ่นที่ 5

29 เม.ย. - 29 พ.ค. 2562

41

97

4. โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
ศักยภาพ สำ�หรับหัวหน้าภาควิชา

ครั้งที่ 1 - วันที่ 28 มิ.ย. 2562
ครั้งที่ 2 - วันที่ 18 ก.ค. 2562
ครั้งที่ 3 - วันที่ 31 ก.ค. 2562

22
23
30

95.65

5. หลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารโรงพยาบาล
(CEO)” รุ่นที่ 48

3 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562

50

100

หลักสูตร

2. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร CEO
ได้รับประสบการณ์และเปิดมุมมองการบริหารโรงพยาบาลใน
ระดับสากล เรียนรู้การบริหารจัดการโรงพยาบาล ระบบการ
บริหารจัดการอาคารสถานทีภ่ ายในโรงพยาบาล เทคโนโลยีตา่ ง ๆ
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และการบริการด้านสุขภาพสำ�หรับผูส้ งู อายุทเี่ ป็นมาตรฐานสากล
ตลอดจนการนำ�มาประยุกต์ใช้ และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลในต่างประเทศ โดย
ในปี 2562 ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดังนี้

สถานที่

หัวข้อการดูงาน

1. Toyota Memorial Hospital, Nagoya, Japan

- Concepts of Kaizen activities and Toyota Production System
(TPS)
- Visitation at materials room for stock management and medical
supply chain, Cyber Knife, prototype of transporting robots

2. National Center for Geriatrics and
Gerontology, Nagoya, Japan

- Concepts of Japanese Policy for Aging Society
- Visitation at Rehabilitation Medicine, Center of Assistive Robotics
and Rehabilitation for Longevity and Good Health

รายงานประจ�ำปี 2562

สถานที่

หัวข้อการดูงาน

3. Tonomachi Area of Kanagawa Prefecture,
Kanagawa, Japan

- Concepts of healthcare in Japan
- Concepts of Kanagawa Healthcare New Frontier
- Visitation at Johnson & Johnson Institute, Kanagawa Life
Innovation Center

4. NTT Medical Center Tokyo

- Visitation at Supply Processing Distribution, Gamma Knife Center,
Clinical Laboratory, digital queueing system at outpatient clinics,
premium private room

ภาพที่ 1 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 48 (CEO48) เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
หลักสูตร Public Training
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้บริหารระดับต้น (BMS)”
รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์ (CIO)” รุ่นที่ 10
3. หลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารโรงพยาบาล
(CEO)” รุ่นที่ 49
4. หลักสูตร Elderly Care Management
5. หลักสูตร Ramathibodi Executive Development
Program (RED)
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มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ผลการด�ำเนินงาน
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดำ�เนินการสนับสนุน
กิจกรรมของคณะฯ ด้านการศึกษา ดังนี้
1. ทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาแพทย์ 90,000 บาท (รวม 3 ทุน)
2. การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาแพทย์
และศิษย์เก่าแพทย์ สมาคมฯ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ
รวมทั้งสิ้น 555,220 บาท ดังนี้
2.1. จัดทำ�เนียบพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดี รุน่ ที่ 1 - 48 ทีแ่ จ้งเปลีย่ นหรือย้ายทีอ่ ยู่ และพิมพ์
บันทึกข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม
2.2 จั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสมาคม
ศิษย์เก่าทุก 1 - 2 ครั้ง/เดือน และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีประจำ�ปี 2562
2.3 ร่วมจัดตัง้ “กองทุน 100 ปี เปรม บุรี เพือ่ การเรียนรู”้
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของ ศ.เกียรติคุณ นพ. เปรม บุรี
สนับสนุน เป็นจำ�นวนเงิน 100,000 บาท
2.4 สนั บ สนุ น งานคื น สู่ เ หย้ า คณะวิ ท ยาศาสตร์
ในโอกาสครบ 60 ปี และร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิด ล เป็นจำ�นวนเงิ น
220,000 บาท
2.5 ร่วมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระวรกาย
แข็งแรง หายจากพระอาการประชวร
2.6 สนับสนุนโครงการ “Fantastic music II Tunes
in Time” จัดโดยชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี และชมรม
ขับร้องประสานเสียง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นจำ�นวนเงิน 30,000 บาท
2.7 สนับสนุนโครงการค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 24
ประจำ � ปี 2562 จั ด โดยชมรมนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ร ามาธิ บ ดี
เป็นจำ�นวนเงิน 10,000 บาท
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2.8 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร
หอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นจำ�นวนเงิน 15,000 บาท
2.9 สนั บ สนุ น เสื้ อ กาวน์ สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย์
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นชั้นปีที่ 4 ประจำ�ปี 2561 งานปฐมนิเทศและพิธีมอบ
เสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่นที่ 51 สู่ชั้นคลินิก เป็นจำ�นวนเงิน
70,980 บาท
2.10 สนับสนุนกิจกรรมละครเวที Rama Drama ครัง้ ที่ 12
จัดโดยชมรมนักศึกษาแพทย์ชน้ั ปีท่ี 3 เป็นจำ�นวนเงิน 30,000 บาท
2.11 สนั บ สนุ น งานพิ ธี ก ล่ า วคำ � ปฏิ ญ าณตนของ
บั ณ ฑิ ต แพทย์ ร ามาธิ บ ดี รุ่ น ที่ 49 และงานอวยพรบั ณ ฑิ ต
รามาธิบดี ประจำ�ปี 2562 เป็นจำ�นวนเงิน 49,240 บาท
2.12 สนับสนุนการจัดงาน MU Blue Night คืนสูเ่ หย้า
เรามหิดล ครั้งที่ 6 เป็นจำ�นวนเงิน 30,000 บาท
2.13 ดำ�เนินการคัดเลือกศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีความเหมาะสมและเสนอรายนาม
รั บ รางวั ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น โครงการ 50 ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น 50 ปี
วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
2.14 ให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการ อำ�นวยความ
สะดวกในด้านการรักษาพยาบาล แก่ญาติสายตรง ศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์อาวุโส จำ�นวน 79 ครั้ง
2.15 ดำ � เนิ น การให้ ห นั ง สื อ รั บ รองเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ในการรักษาพยาบาลแก่ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ตามระเบียบ
คณะฯ จำ�นวน 54 ครั้ง
3. การทำ�กิจกรรมสำ�หรับศิษย์เก่า
3.1 การคัดเลือกและมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ดีเด่นประจำ�ปี
3.2 การคัดเลือกและมอบรางวัลมหิดลทยากร ประจำ�ปี
3.3 งานปาฐกถา รจิต บุรี ประจำ�ปี
3.4 งานคืนสูเ่ หย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำ�ปี
3.5 งานมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดีอาวุโส ประจำ�ปี
3.6 โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดี
3.7 การมอบหรีดเคารพศพ อาจารย์รามาธิบดีอาวุโส
และศิษย์เก่าที่ถึงแก่กรรม
3.8 การมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศษิ ย์เก่าแพทย์
รามาธิบดีที่ได้รับรางวัล
3.9 การดำ�เนินการเรื่องสิทธิ และสวัสดิการค่ารักษา
พยาบาลของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

รายงานประจ�ำปี 2562

3.10 จัดทำ�จุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
3.11 การดำ � เนิ น การด้ า นสารสนเทศ (website :
https://ramaalumni.mahidol.ac.th/)
3.12 สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษารามาธิบดี คณะฯ
และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาฯ

3.13 ดำ�เนินการจัดทำ�/แก้ไขข้อมูลทำ�เนียบฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และพิมพ์ข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม

ภาพที่ 1 ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชัน้ 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 2 งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2561
วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมไทยจิตรลดา 1 - 2
โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

ภาพที่ 3 งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจ�ำปี 2562
คืนสู่เหย้า บ้านของเรา “รามาธิบดี” (Colorful 90s)
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910abc ชั้น 9
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
เป็นสมาคมวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี แ ละความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งสมาชิ ก
ช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกของสมาคมฯ ส่งเสริม เผยแพร่ และ
แลกเปลีย่ นวิชาความรูท้ ง้ั ในด้านการศึกษา การวิจยั และการปฏิบตั ิ
การพยาบาลให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เชิดชูเกียรติของสถาบัน และ
ดำ�รงไว้ซงึ่ จรรยาบรรณอันดีงามแห่งวิชาชีพรวมทัง้ ช่วยเหลือและ
ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ผลการด�ำเนินงาน
1. กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ทุ น ด้ า นศึ ก ษาและวิ ช าการทาง
การพยาบาล มอบทุนวิจัยสมาคมฯ ให้แก่
1.1 นายวิญญ์ทัญญู บุญทัน จำ�นวน 10,000 บาท
1.2 น.ส. เพ็ญนีติ์ ราชสาร จำ�นวน 10,000 บาท
2. กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันและความสามัคคีของ
นักศึกษาพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล
รุ่นที่ 46 สำ�เร็จการศึกษา พร้อมมอบเงินจำ�นวน 10,000 บาท
สมทบทุนการจัดงาน Rama Byenior & Thank 2019 ณ โรงแรม
ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

3. กิจกรรมส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ของอาจารย์พยาบาล และ
ศิษย์เก่าผู้ประกอบคุณงามความดี หรือได้รับรางวัลต่าง ๆ
3.1 รศ. สุนทรี ภานุทัต ได้รับรางวัลมหิดลทยากร
ประจำ�ปี 2561
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3.2 ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จากสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทบริการ
- น.ส. อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ (รุ่นที่ 25)
ประเภทบูรณาการทั่วไป
- รศ.ดร. สุภาพ อารีเอื้อ (รุ่นที่ 14)
ประเภทวิชาการ/วิจัย
- ศ.ดร. อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร (รุ่นที่ 15)
ประเภทบริหาร
- รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี (รุ่นที่ 7)
3.3 ศ.ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ (รุ่นที่ 4) ได้รับการคัดเลือก
เป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น โครงการ 50 ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น 50 ปี
วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
3.4 รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี (รุ่นที่ 7) ได้รับคัดเลือกเป็น
สตรีไทยดีเด่น ประจำ�ปี 2562 ประเภทการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
3.5 นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ (รุ่นที่ 10) ได้รับ
ตำ�แหน่งรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3.6 น.ส. รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ (รุน่ ที่ 26) ได้รบั รางวัล
พยาบาลดีเด่น ด้านปฏิบัติการพยาบาล ประจำ�ปี 2562 จาก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
4. กิจกรรมคัดเลือกศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับ
รางวัลในสาขาต่าง ๆ ได้แก่
สาขาการวิจัย 1 รางวัล
- รศ.ดร. ประณีต ส่งวัฒนา (หลักสูตรมหาบัณฑิต)
สาขาการศึกษา 2 รางวัล
- ผศ.ดร. ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ (หลักสูตรมหาบัณฑิต)
- ผศ.ดร. สตรีรัตน์ ธาดากานต์ (รุ่นที่ 16)
สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล 1 รางวัล
- น.ส. รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ (รุ่นที่ 26)
สาขาผู้บริหาร 1 รางวัล
- ผศ.ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์ (หลักสูตรมหาบัณฑิต)
สาขาการบริการสังคม 1 รางวัล
- น.ส. จารุวรรณ ศรีอาภา (รุ่นที่ 13)
5. กิจกรรมสานสัมพันธ์และช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ
5.1 จัดของเยี่ยมไข้แก่ศิษย์เก่าฯ ทุกท่านตามที่ได้รับ
แจ้งในกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ

รายงานประจ�ำปี 2562

5.2 จัดงานทำ�บุญวันคล้ายวันก่อตัง้ สมาคมฯ และงาน
คืนสูเ่ หย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2562
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

8. ดำ�เนินการปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการฯ จนสำ�เร็จตาม
เป้าหมาย

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
6. จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง Exploring
Innovative Nursing Intervention for Chronic Care วันที่ 21 - 23
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

ดำ � เนิ น การบริ ห ารบ้ า นพั ก สวั ส ดิ ก ารของสมาคมฯ ที่
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้สมาชิกได้
พบปะสังสรรค์ และทำ�กิจกรรมร่วมกัน สร้างความผูกพันของ
สมาชิกต่อสมาคมฯ รวมทัง้ ดำ�เนินการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

7. จัดงาน Ramathibodi Nurses Fun Run 4.5 km. เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพยาบาลและประชาชน และนำ�รายได้สมทบทุน
การศึกษาและปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการฯ
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มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ด้านการวิจัย
การด�ำเนินงานตามพันธกิจทางด้านการวิจัยของคณะฯ
ผ่านระบบและกลไกตั้งแต่ระดับนโยบายจากคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ จนถึงระดับปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ
ตามนโยบายภายใต้การก�ำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิจัย ซึ่งมี
การด�ำเนินงานผ่านหน่วยงานสนับสนุนหลัก คือ
1. งานบริหารทัว่ ไปสนับสนุนการวิจยั ท�ำหน้าทีส่ นับสนุน
การด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการทางด้านการวิจัยตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย โดยการด�ำเนินงานสนับสนุนส่วนใหญ่
อยู ่ ใ นรู ป ของคณะกรรมการ เช่ น คณะกรรมการบริ ห ารทุ น
พัฒนาศักยภาพในการท�ำวิจัยของอาจารย์ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินรางวัลแก่ผมู้ ผี ลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
วิ ช าการระดั บ สากล คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาทุ น อุ ด หนุ น
การวิจัยเงินรายได้คณะฯ คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยร่วม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
และสังคม และคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
มุ่งเป้า เป็นต้น
2. งานสนั บ สนุ น วิ จั ย ทางคลิ นิ ก บริ ห ารจั ด การผ่ า น
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการพิจารณา
โครงการ และงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับ การสนับสนุนทุนวิจัย
จากภาคเอกชน
3. งานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ได้ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย แก่ บุ ค ลากรของคณะฯ ในด้ า นสถานที่
เครื่องมือ บุคลากร ทั้งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย เทคโนโลยี และ
ความรู้ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการด�ำเนินงานในลักษณะการสร้างงานวิจัยที่สะท้อน
ความเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับสากล

ผลการด�ำเนินงาน
1. การส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ของ
งานวิจัยในด้านนโยบายและสังคม
คณะฯ ได้มีการประชุมประจ�ำเดือน โดยคณบดีเป็น
ประธานในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และหาแนวทางในการผลักดัน
งานวิจัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ตลอดจนค้นหา
โจทย์วจิ ยั ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ต่อยอดงานวิจยั ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น การด�ำเนินการดังกล่าวได้ด�ำเนินการมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีผลงานวิจัยที่ได้รับข้อคิด
เห็นการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ เช่น
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1.1 Behavioral economics และการประยุกต์ใช้เพือ่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1.2 ปัญหา PM 2.5 และบทบาทของรามาธิบดี
1.3 กัญชา กระท่อม กับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
1.4 กัญชาทางการแพทย์ : บทบาทของรามาธิบดีและ
เครือข่าย
1.5 การใช้เส้นรอบคอเพื่อประเมินความเสี่ยงทาง
cardiometabolic
1.6 การพัฒนางานวิจยั เพือ่ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
และสังคมในการลดมะเร็งท่อน�ำ้ ดี การพัฒนายาจากหญ้าดอกขาว
และกัญชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากจังหวัดอุบลราชธานี
2. การเพิม่ ขีดความสามารถทางด้านห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
การด�ำเนินการดังกล่าวเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและคุณภาพ
ของงานวิจัยของคณะฯ โดยได้พัฒนาการวิจัยและวิเคราะห์ทาง
ด้าน microbiome, serum/urine metabolomics targeted
proteomics รวมทั้ง exosomal micro RNA ตลอดจนได้ร่วมมือ
กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ในการพัฒนา high throughput screening เพื่อการค้นหาตัวยา
ในด้านการค้นตัวยาได้ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ สกัดและ
พัฒนาขิงเพือ่ ใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาอาการคลืน่ ไส้อาเจียน
จากการให้ยาเคมีบ�ำบัด นอกจากนี้ ยังได้เตรียมอุปกรณ์และ
สถานที่เพื่อพัฒนาการรักษาโรคด้วย CAR-T cell โดยที่บุคลากร
ของคณะฯ มี ศั ก ยภาพและได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จาก
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. ทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพในการท�ำวิ จั ย ของอาจารย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ล้านบาท
25
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19.64

18.49

18.20

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ภาพที่ 1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการท�ำวิจัยของอาจารย์

คณะฯ ให้ ทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพในการท�ำวิ จั ย ของ
อาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ มีเวลาในการ
พัฒนางานวิจัยอย่างเต็มความสามารถ

รายงานประจ�ำปี 2562

4. การให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
คณะฯ ริเริ่มให้มีทุนอุดหนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้าจากเงิน
รายได้คณะฯ ตั้งแต่ปี 2559 โดยมุ่งเกิดการรวมกลุ่มนักวิจัย
และมีการวิจัยข้ามศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์วิจัย
ทีม่ ผี ลกระทบในเชิงวิชาการหรือการใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตั สิ งู
โดยในปี 2561 มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุน
กลุ่มวิจัยมุ่งเป้า จ�ำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 8,825,650 บาท
และ ในปี 2562 มีโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากทุนสนับสนุน
กลุ่มวิจัยมุ่งเป้า จ�ำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 14,709,817 บาท
5. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ
ได้ จั ด ให้ มี ทุ น วิ จั ย จากเงิ น รายได้ ค ณะฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนนักวิจยั รุน่ ใหม่ และกระตุน้ ให้บคุ ลากร
มีความสนใจในการท�ำวิจัย และมีการติดตามผลงานตีพิมพ์
อย่างเป็นระบบ การสนับสนุนทุนอุดหนุน การวิจยั จากเงินรายได้
คณะฯ เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี พบว่าจ�ำนวนเงินที่คณะฯ ให้การ
สนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัย ดังนี้
ล้านบาท
15
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9.59

ปี 2560

ปี 2561

12.26

ปี 2562

ภาพที่ 2 จ�ำนวนทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ

6. ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย เงิ น จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก
มหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ)
เป็นนโยบายของคณะฯ ที่สนับสนุนให้นักวิจัยได้รับ
อุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และเมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูล 3 ปี พบว่า ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้รบั ทุนอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
ล้านบาท
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ภาพที่ 4 จ�ำนวนทุนอุดหนุนวิจัยจากภาคเอกชน

8. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
จ�ำนวนผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติ
ปีปฏิทนิ จากผลงานตีพมิ พ์ทสี่ บื ค้น ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 จาก
ฐานข้อมูล Scopus และ PubMed
เรื่อง
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ปี 2561

ภาพที่ 5 จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ไม่นับซ�้ำ ข้อมูลปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562

ภาพที่ 6 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ต่อจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ

126.90

ปี 2560

0

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 จากฐานข้อมูล Scopus & PubMed
Document type: Article Review
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ปี 2562

ภาพที่ 3 จ�ำนวนทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินภายนอกมหาวิทยาลัย

7. การวิจยั ทางคลินกิ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาคเอกชน
การด�ำเนินงานในส่วนของโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากผลการด�ำเนินการเปรียบเทียบ 3 ปี พบว่า
ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ มีจ�ำนวนเงินจากโครงการวิจัย
ทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน ดังนี้

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. จั ดกระบวนการท�ำงานที่ มี อยู ่ ใ ห้ เ กิ ดเป็ นระบบที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ได้แก่
1.1 การสร้าง/ประมวลความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิง
นโยบายและสังคม
1.2 การวิจัยมุ่งเป้า
1.3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
2. จัดระบบการวิจยั เพือ่ การเรียนรูแ้ ละพัฒนาของนักศึกษา
แพทย์รว่ มกับฝ่ายการศึกษา
3. จั ด การวิ จั ย ร่ ว มระหว่ า งคลิ นิ ก และพรี ค ลิ นิ ก ที่ มี
ประสิทธิภาพ
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มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ด้านการดูแลสุขภาพ
กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ท�ำหน้าที่จัดการดูแลสุขภาพที่
เป็นเลิศแก่ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น มุ่งเน้นการบูรณาการกับ
กลุ่มภารกิจด้านการศึกษาและการวิจัย โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ
คือ การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับสากล ที่สอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ของคณะฯ และมุง่ สร้างสรรค์การดูแลสุขภาพทีย่ งั่ ยืน
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการในระดับสากล อีกทั้งยังส่งเสริม
ให้ทกุ หน่วยงานน�ำค่านิยม 6 ประการ ได้แก่ มุง่ เรียนรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรม
ใฝ่คณ
ุ ภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม ร่วมกับ
เครือ่ งมือคุณภาพต่าง ๆ เช่น Core value 3P (purpose/process/
performance) และ 3C-PDSA (plan/do/study/act) มาใช้ใน
แผนทีก
4 ลยุทธ์ดา้ นการดูแลสุขภาพ
2561 - 2563

การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นและการเรียนรู้
ร่วมกัน มีการน�ำ Quality Report Template มาปรับใช้เพื่อให้
ทีมรักษาต่าง ๆ (CLT) สามารถด�ำเนินการทิศทางเดียวกันภายใต้
การวางยุทธศาสตร์และการก�ำกับโดยคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ระบบดูแลสุขภาพ ที่เป็น Governance Body ในการส่งมอบการ
ดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่นผ่านทีมน�ำทางคลินิก
กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพได้ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ ดังภาพ
ที่ 1 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ
Excellence in professional services and social engagement
และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ คือ สร้างระบบดูแลผู้ป่วยครบวงจร
โดยได้ท�ำการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่หน่วยงานและบุคลากร

ั ัศน์
วิสยท

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาล ัยทีม
4 ง
ุ่ สร้างสรรค์การดูแลสุขภาพ
ทีม
4 ค
ี ณ
ุ ภาพอย่างยง4 ั ยืน

พ ันธกิจ

สน ับสนุนการศึกษาและวิจ ัย

SO3.1

ว ัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

บูรณาการการดูแล
สุขภาพก ับการ
ศึกษาและวิจ ัย

นโยบาย/
-บูรณาการเรือ
4 ง
แผนการดําเนินงาน ความปลอดภ ัย
ผูป
้ ่ วยในการศึกษา
-ส่งเสริมการพ ัฒนา
่ านวิจ ัย
งานประจําสูง
(R2R)

ให ก
้ ารดูแลสุขภาพทีม
4 ค
ี วามเป็นเลิศ
ในระด ับสากล

SO3.2

SO3.3

SO3.4

สร้างความผูกพ ัน
และเสริมพล ังผูป
้ ่ วย
และครอบคร ัว

เพิม
4 คุณภาพ
และความปลอดภ ัย
ในการดูแลผูป
้ ่ วย

ยกระด ับการดูแล
ผูป
้ ่ วยโรคซ ับซ้อน

-ให ค
้ วามรูแ
้ ละ
เสริมพล ังผูป
้ ่ วย
และครอบคร ัว
-ใช้ประสบการณ์
ของผูป
้ ่ วยในการ
พ ัฒนาคุณภาพ

ั ัศน์คณะฯ
วิสยท
ัL า
“เป็นสถาบ ันทางการแพทย์ชนนํ
ในระด ับสากล”

-พ ัฒนาการดูแล
ผูป
้ ่ วยกลุม
่ สําค ัญ
-พ ัฒนาการร ักษา
แบบผูป
้ ่ วยนอก
-เป้าหมาย
ความปลอดภ ัยข
องผูป
้ ่ วย (Patient
Safety Goals)

-พ ัฒนาการดูแล
ผูป
้ ่ วยโรคซ ับซ้อน
ให ม
้ ผ
ี ลการร ักษา
ระด ับสากล
-ส่งเสริมการขอ
การร ับรองรายโรค
(DSC)

ให ก
้ ารดูแลร ักษาผูป
้ ่ วย
ั อ
้ น
ทีม
4 โี รคซบซ
SO3.5

SO3.6

พ ัฒนาระบบบริหาร
จ ัดการเพือ
4 ความ
เป็นเลิศ

สร้างบรรยากาศ
L
และสิง4 แวดล้อมทีเ4 อือ
ต่อการพ ัฒนา

-พ ัฒนากระบวนการ
ทํางานตาม
มาตรฐานสากล
-พ ัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลตาม
มาตรฐาน A-HA

-พ ัฒนาสิง4 สน ับสนุน/
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ
4 สน ับสนุนการดูแล
ผูป
้ ่ วย
-สร้างความผูกพ ัน
บุคลากร
-เพิม
4 รายได้

ภาพที่ 1 แผนกลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพ ปี 2561 - 2563

อ ัพเดท ณ ว ันที4 18 กรกฎาคม 2562

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านระบบคุณภาพ
1. สนับสนุนทีมรักษาพยาบาล ให้พัฒนาคุณภาพการ
รับรองกระบวนการดูแลรายโรค เพิ่มเติมจากการผ่านการรับรอง
ต่ออายุกระบวนการพัฒนาคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ซึ่งมีกระบวนการดูแล
รายโรค 4 โรค ผ่านการรับรองจาก สรพ. ได้แก่ กระบวนการดูแล
รายโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) (5 มีนาคม 2561 ถึง 4 มีนาคม
2564) กระบวนการดูแลการปลูกถ่ายตับ (5 มีนาคม 2562 ถึง 4
มีนาคม 2565) กระบวนการดูแลการปลูกถ่ายไต (5 มีนาคม 2562
ถึง 4 มีนาคม 2565) และกระบวนการดูแลการปลูกถ่ายไขกระดูก
(5 มีนาคม 2562 ถึง 4 มีนาคม 2565) ซึง่ ทัง้ 2 กระบวนการฯ หลัง
เป็นแห่งแรก ๆ ของประเทศไทย
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2. ส่งเสริมทีมสนับสนุนให้มีคุณภาพในมาตรฐานระดับ
สากล ได้แก่ ระบบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาได้การรับรอง
มาตรฐาน ISO17025:2005 ISO15189 ISO15190 ISO22870

รายงานประจ�ำปี 2562

จ�ำนวน 319 การทดสอบ ระบบ Nuclear medicine ได้การรับรอง
มาตรฐาน QUANUM (Quality Management Audits in Nuclear
Medicine Practices) โดย IAEA (International Atomic Energy
Agency) ระบบงานสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ผ่านมาตรฐาน ISO
900:2015 ISO 22000:2008/GMP/HACCP ISO/IEC 20000-12011

3. ขยายขอบเขตระบบงานเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ไปสู ่
กระบวนการท�ำการปลอดเชือ้ ของอุปกรณ์การแพทย์และเครือ่ งมือ
ผ่าตัด โดยได้รับรางวัล “โรงพยาบาลที่มีผลการด�ำเนินงานด้าน
ปลอดเชื้ อเวชภั ณ ฑ์ ใ นระดั บดี เ ลิ ศในภู มิ ภาคเอเชี ยแปซิฟ ิก”
APSIC CSSD Center of Excellence Program Award จาก
Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC)

ภาพที่ 2 งานปลอดเชื้อเวชภัณฑ์ได้รับรางวัล APSIC CSSD Center of Excellence Program Award
จาก Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ประเทศเวียดนาม

ด้านการดูแลสุขภาพ

ร้อยละ

89.4

91.9

92.1

92.3
94.5
96.5

91.9
93.4
93.3

2. อั ต ราความพึ ง พอใจของผู ้ ป ่ ว ยนอกและผู ้ ป ่ ว ยใน
ปีงบประมาณ 2557 - 2562 ดังภาพที่ 4-1 ถึง 4-4

90.8
95.1
98.3

89.4
93.6
94.6

89.9
93.1

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

89.2
92.2

1. ผลงานด้านการดูแลสุขภาพทีไ่ ด้รบั รางวัล ได้แก่ ผลงาน
ถุงรองรับชิน้ เนือ้ ส�ำหรับผ่าตัดโดยวิธสี อ่ งกล้อง ได้รบั รางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ ระดับชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)

Target
≥ 85%
THIP
Percentile 75

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ผู้ป่วยนอกทั่วไป  

ปี 2560

ผู้ป่วยนอกพิเศษ  

ปี 2561

ปี 2562

ผู้ป่วยนอกซับซ้อน

ภาพที่ 4-1 อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอกภาพรวม
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ร้อยละ

98.2
98.4
99.1

97.5
98.4
100.0

94.6

97.7
98.0
99.6

97.4
98.1
99.3

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

97.1
97.8
99.9

96.9
98.2
98.2

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

98.1

97.6

Target
≥ 90%
THIP
Percentile 75

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ผู้ป่วยในทั่วไป  

ปี 2560

ผู้ป่วยในพิเศษ  

ปี 2561

ปี 2562

ผู้ป่วยในซับซ้อน

ต่อ 10,000 Visit

ภาพที่ 4-2 อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยในภาพรวม

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3. ด้ า นความปลอดภั ย ในการบริ ก ารผู ้ ป ่ ว ย คณะฯ
เป้าหมาย
≤ 2%
ให้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ ความปลอดภั ย ของผู ้ ป ่ ว ยและบุ ค ลากร

1.25

ปี 2558

1.64

ปี 2559

1.37

ปี 2560

2.32

1.86

ปี 2561

ปี 2562

ต่อ 1,000 Patient Days

ภาพที่ 4-3 อัตราข้อร้องเรียนผู้ป่วยนอก
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

เป้าหมาย
≤ 0.5%
0.11

0.13

0.11

0.17

0.11

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ภาพที่ 4-4 อัตราข้อร้องเรียนผู้ป่วยใน
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ในการปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมกับ 16 เครือข่าย ด้านสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข และ สรพ. ประกาศตัวเป็น “โรงพยาบาลที่
ขับเคลื่อนคุณภาพและความปลอดภัย (Patient & Personnel
Safety Hospital : 2P Safety Hospital)” เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2561
ดังภาพที่ 5 โดยมีการติดตามด้านความปลอดภัยผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนือ่ งและก�ำกับให้บรรลุเป้าหมายดังภาพที่ 6 และริเริม่ โครงการ
Patient Experience ที่สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนากระบวนการ
บริ ก ารด้ ว ยมุ ม มองของผู ้ รั บ บริ ก าร และโครงการช่ ว ยเหลื อ
ด้านจิตสังคมส�ำหรับบุคลากร (SSOS) เพือ่ ช่วยเหลือด้านจิตสังคม
แก่บุคลากรที่ต้องการการดูแลด้านจิตอารมณ์ ดังภาพที่ 7

Dens of
event
10
8
6
4
2
0

6
3
ปี 2557

ปี 2558

4

2
ปี 2559

ปี 2560

5

ปี 2561

ภาพที่ 6 จ�ำนวนครั้งการเกิดเหตุการณ์
กับการบริการรักษาพยาบาล Sentinel Event

ภาพที่ 5 การประกาศตัวเป็น “โรงพยาบาลที่ขับเคลื่อนคุณภาพและความปลอดภัย
(Patient & Personnel Safety Hospital : 2P Safety Hospital)”

เป้าหมาย 0
3
ปี 2562

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโรคไตของคณะฯ
ร่วมกับเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ผลักดันให้เกิดการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคติดต่อ
ไม่เรื้อรัง (NCDs) เกิดเป็นยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและ
โซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2568 ของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข จนมีการปรับเพิ่มกลุ่มอาหารที่ต้องแสดง
ภาพที่ 7 โครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคมส�ำหรับบุคลากร (SSOS) ปริมาณโซเดียมในฉลากโภชนาการเพิม่ เติม ได้แก่ ชาและกาแฟ
4. ให้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพของชุ ม ชน โดยส่ ง เสริ ม กลุ ่ ม ปรุงส�ำเร็จ นมและผลิตภัณฑ์ของนม และไอศกรีม เป็นต้น (ตาม
มิตรภาพบ�ำบัด เพื่อช่วยเหลือดูแลกันเอง (Self Help Group) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 พ.ศ. 2561)
ดังภาพที่ 8 ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผ่าน Rama Channel
5. การด�ำเนิ น งานด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการ
สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพนอกสถานที่ เพื่อให้มีการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ท�ำงานสนับสนุนส�ำคัญ ซึ่งคณะฯ ค�ำนึงถึงความสมดุลของการ
ชุมชน และสังคมในวงกว้าง
มีวัสดุทางการแพทย์ที่พร้อมใช้อย่างเหมาะสม จึงมีการก�ำกับ
ติดตามการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ฯ คงคลัง ตั้งแต่
90.5
90.5
90
100
85
85
ปีงบประมาณ 2558 โดยน�ำระบบการนับสินค้าคงคลังแบบ Cycle
80
เป้าหมาย
60
> 80% count มาใช้ เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง
40
ดีขนึ้ มูลค่าการปรับเวชภัณฑ์คงคลังในปีงบประมาณ 2557 - 2561
20
ลดลงเป็นล�ำดับ ที่แสดงถึงมูลค่าของการประหยัดทรัพยากร
0
ปี 2558
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ลดการสูญเสียในแต่ละปีงบประมาณเทียบกับปีฐาน (ปีงบประมาณ
ภาพที่ 8 อัตรา Self-help Group ที่มีผลส�ำเร็จระดับ 3 ขึ้นไป
2557) ดังภาพที่ 10 และส่งผลให้การพยากรณ์ความต้องการใช้ยา
บุคลากรเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นด้านสุขภาพ และเวชภัณฑ์ฯ มีความแม่นย�ำและสามารถเก็บสินค้าในปริมาณ
กั บ องค์ ก รภายนอก เช่ น กุ ม ารแพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญสาขาวิ ช า ที่เหมาะสม ดังภาพที่ 11
GOOD
เวชพันธุศาสตร์ของคณะฯ ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ผลักดัน
45
การดูแลโรคพันธุกรรมเมแทบอลิกชนิดความผิดปกติของสาร 450,000,000
400,000,000
40
42
35
โมเลกุลเล็ก (Inborn errors of metabolism: Disorders of 350,000,000
30
32
small molecules) ที่มีอาการรวดเร็ว รุนแรง ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถ 300,000,000
250,000,000
25
28
26
20
24
รักษาและป้องกันการเกิดซ�้ำได้ทันท่วงทีมาตลอด จนกระทั่ง 200,000,000
150,000,000
15
16
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้บรรจุแนวทาง 100,000,000
10
5
การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหายากในระบบหลักประกัน 50,000,000
0
0
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
สุขภาพแห่งชาติครอบคลุม 24 โรคหายาก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2562 ดังภาพที่ 9
รวม 2 คลัง มูลค่าคงคลัง (บาท)
รวม 2 คลัง อัตราคงคลัง (วัน)  
ภาพที่ 10 มูลค่าคงคลังยา (บาท) และอัตราคงคลังยา (วัน)
80

72

700
200
(300)

856
158

55

868
129

ปี 2557 : ปี 2558
ก่อนการ
ด�ำเนินงาน

1,021
47
128
ปี 2559

รวม 2 คลัง มูลค่าคงคลัง (บาท)
รวม 2 คลัง มูลค่าคงคลัง (บาท)
รวม 2 คลัง อัตราคงคลัง (วัน)

1,083
45
131
ปี 2560

1,129
45
136
ปี 2561

1,093
48
142
ปี 2562

60
40

(วัน)

1,200
(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายงานประจ�ำปี 2562

20
-

รวม 2 คลัง อัตราคงคลัง (วัน)
รวม 2 คลัง อัตราคงคลัง (วัน)

ภาพที่ 11 อัตราการเก็บเวชภัณฑ์คงคลัง (วัน)
ภาพที่ 9 ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหายากในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติครอบคลุม 24 โรคหายาก
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ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 คณะฯ น�ำระบบเครื่องจัดยา
ทั้ ง ระบบ Central System และ Decentralized System
มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบยา โดยน�ำระบบเครื่องจัดยา
Central System มาใช้ กั บ หอผู ้ ป ่ ว ยในทั่ ว ไป ซึ่ ง มี ผ ลลั พ ธ์
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดยาที่ส่งจ่ายยาไปยังหอผู้ป่วย
โดยลดความคลาดเคลื่อน (Dispensing Error) ในการจัดยาของ
ห้องยาอย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากร
อย่างชัดเจน ดังภาพที่ 12 นอกจากนี้ยังน�ำเครื่องจ่ายยาแบบ
Decentralized System มาน�ำร่องใช้ส�ำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต
ซึ่งช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา สามารถจัดยาให้
หอผู้ป่วยวิกฤตได้ทัน และลด ward-stock ดังภาพที่ 13

การเตรียมความพร้อมด้านภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ
คณะฯ ให้ความส�ำคัญกับการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ
หรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงทั้งต่อองค์กร ผู้ป่วย หรือความ
ปลอดภัยต่อบุคลากร โดยจัดให้มีการซ้อมรับสถานการณ์อย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งการคืนกลับของกระบวนการบริการชนิดนั้น ๆ
รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง แบ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนภายในคณะฯ 10
ครั้ง ได้แก่ แผนรับอุบัติภัยหมู่ แผนเด็กหาย แผนรับโรคติดต่อ
อุบัติซ�้ำและอุบัติใหม่ แผนผู้ป่วยพลัดหลง แผนผู้ป่วยก้าวร้าว
แผนรั บ ระบบสารสนเทศล่ ม และการฝึ ก ซ้ อ มแผนร่ ว มกั บ
หน่วยงานภายนอก 1 ครั้ง คือ แผนรับอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติ
ส�ำหรับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มีอตั ราการเข้าร่วมฝึกซ้อม 56%

แผนด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 - 2564
มีโครงการพัฒนาที่ส�ำคัญที่จะด�ำเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 12 ระบบเครื่องจัดยา Central System หอผู้ป่วยในทั่วไป

1. การขับเคลื่อนเชิงระบบด้านคุณภาพ ได้แก่ ผลักดัน
ระบบคุณภาพสู่ Advanced-HA โดยขับเคลื่อน Integrated
Excellent Patient Care โดยใช้เครื่องมือ Disease/ Program
Specific Certificate ของศูนย์ความเป็นเลิศ และ Clinical Lead
Team ร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบาย 2P Safety สู่การปฏิบัติ
มีการวางแผนการสร้างระบบ in-house trainer ด้านคุณภาพ
2. การพั ฒ นาด้ า น R2R และ KM เพื่ อ สนั บ สนุ น
ความเจริญขององค์กร
3. Integration of Quality and Safety ในทุกหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
4. พัฒนา Healthcare Business ในเชิงการเงินเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ เช่น โครงการคิดต้นทุนของบริการรายโรค/
รายกิจกรรม การขยายบริการที่สนับสนุนบริการเพื่อการศึกษา
และวิจัย

ภาพที่ 13 เครื่องจ่ายยาแบบ Decentralized System
หอผู้ป่วยวิกฤต
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รายงานประจ�ำปี 2562

ด้านการบริการวิชาการ

ผลการด�ำเนินงาน

การบริการวิชาการ เป็นการให้ความรู้และคำ�ปรึกษา
ทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ไปยังบุคลากรภายใน ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรรวมไปถึง
บุคคลภายนอก ได้แก่ ศิษย์เก่า บุคลากรด้านสาธารณสุข และ
ประชาชนทัว่ ไป โดยดำ�เนินการภายใต้ฝา่ ยวิชาการและวัฒนธรรม
อันมีวิสัยทัศน์ว่า “วิชาการก้าวหน้า นำ�พาวัฒนธรรม” โดยใช้
กลยุทธ์วิชาการเชิงรุก มีความเป็นสากล ในการนำ�ความรู้และ
นวัตกรรมสู่สังคม ควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรม

1. การจัดประชุมและอบรมทางวิชาการ
คณะฯ สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ จัดประชุมและ
อบรมทางวิชาการ เพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ก่บคุ ลากรทางการแพทย์
และประชาชนทั่วไปทั้งหมด 139 ครั้ง ดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และก่อให้เกิดรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 เป็นจำ�นวนเงิน 20,635,416 บาท

ครั้ง

150
100
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84

104

91

139

124

15

13

15

ปี 2560

ปี 2561
ระดับนานาชาติ  

ปี 2562

0

ระดับชาติ  

ยอดรวมทั้งปี

ภาพที่ 1 จ�ำนวนการจัดประชุม/อบรมทางวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ 2560 - 2562

2. การจัดปาฐกถา
คณะฯ ได้จัดงานปาฐกถาในระดับคณะฯ ทั้งสิ้น 3
ปาฐกถา ดังนี้
2.1 ปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2561 เรื่อง “Gut Microbiome and Cardiovascular
Risk” โดยองค์ปาฐกคือ Professor W.H. Wilson Tang, MD.,
FACC, FAHA, FHFSA จาก Professor of Cardiovascular
Medicine, Cleveland
2.2 ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 17 เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรือ่ ง “Untangle the Art of Brain Bank
Research” โดยองค์ปาฐกคือ Dr.Helen Ling, BMedSc(Hon),
BMBS, MSc, MRCP(UK), PhD. จากInstitute of Neurology,
University College London, England
2.3 ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2562 เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่”
โดยองค์ปาฐกคือ คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการและประธาน
ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
ทุ ก ปาฐกถามี ผู้ เ ข้ า ฟั ง จำ � นวนมาก และก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวางในแต่ละสาขา
3. โครงการตำ�รารามาธิบดี
คณะฯ อนุมตั ทิ นุ ผลิตตำ�รา/หนังสือ เพือ่ สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บคุ ลากร ผลิตตำ�รา/หนังสือทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จำ�นวน 5 เรือ่ ง

และมียอดการจำ�หน่ายตำ�รา/หนังสือ จำ�นวน 5,054 เล่ม คิดเป็น
จำ�นวนเงิน 1,333,632.50 บาท อีกทัง้ ได้จดั ประกวดตำ�รารามาธิบดี
เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการทีท่ นั สมัย
เหมาะกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่
คณะฯ ซึ่งผลการพิจารณารางวัลตำ�รารามาธิบดี ประจำ�ปี 2562
คณะฯ ได้ให้รางวัลตำ�รารามาธิบดี ระดับดีแก่ รศ.พญ. เกวลิน
เลขานนท์ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ต�ำรารามาธิบดีที่ได้รับรางวัลระดับดี ประจ�ำปี 2562
โดย รศ.พญ. เกวลิน เลขานนท์ เป็นบรรณาธิการ
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ครั้ง
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วิทยากร  

ปี 2560

ปี 2561

อาจารย์พิเศษ  

ปี 2562
กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพที่ 3 การให้บริการทางวิชาการต่อภาครัฐและเอกชน
ในประเทศ ปี 2560 - 2562

5. วารสารรามาธิบดีเวชสาร
คณะฯ ได้จดั ทำ�วารสารรามาธิบดีเวชสาร (Ramathibodi
Medical Journal, RMJ) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทาง
วิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และสาขา
ที่เกี่ยวข้อง โดยตีพิมพ์ปีละ 4 เล่ม และมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อ
ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ 41 เรื่อง ดังภาพที่ 4 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.
2559 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน
ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) จัดให้เป็น
วารสารกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2561 วารสารรามาธิบดีเวชสารได้รับการบรรจุชื่อ
ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
นอกจากนีไ้ ด้น�ำ ระบบเทคโนโลยีสารสารเทศมาใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและอำ�นวยความสะดวก
ทั้งผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ เช่น การใช้งานระบบการจัดการ
วารสารออนไลน์ (Thai Journals Online, ThaiJO) การใช้ระบบ
สืบค้น Google Scholar และการใช้ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (Digital
Object Identifier, DOI) เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาและ
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รูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ทำ�ให้ได้รับความสนใจจาก
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น
40
30

เรื่อง

4. การให้บริการทางวิชาการต่อภาครัฐและเอกชน
ในประเทศ
บุคลากรของคณะฯ ได้รับเชิญจากองค์กรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ และกรรมการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทางการ
แพทย์ ดังภาพที่ 3 ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีการพิจารณาทุนสนับสนุน
บุคลากรให้ไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศจำ�นวน 12 ทุน รวม
เป็นเงิน 630,546.88 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ให้ไปถ่ายทอดความรู้ยังสถาบันชั้นนำ�ระดับนานาชาติ รวมถึง
มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเข้าศึกษาดูงานตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในคณะฯ จำ�นวน 109 ครั้ง
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รายงาน
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ภาพที่ 4 จ�ำนวนบทความที่ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารรามาธิบดีเวชสาร

6. สื่อออนไลน์
คณะฯ ได้จดั ทำ�บทความเผยแพร่ใน “ไทยรัฐออนไลน์”
www.thairath.co.th/life/health ทุกวันศุกร์ รวม 52 เรื่อง ซึ่งเรื่อง
ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ได้แก่เรื่อง “การผ่าตัดกระเพาะอาหาร
ทางเลือกของการรักษาโรคอ้วน (ตอนที่ 1)” โดย ผศ.นพ. ปรีดา
สัมฤทธิป์ ระดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มีผเู้ ข้าชมทัง้ สิน้ 8,956 คน
จัดทำ� website และ Facebook เพื่อเผยแพร่ความรู้
1. http://ramacme.ra.mahidol.ac.th
2. http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th
3. http://med.mahidol.ac.th/cme
4. https://www.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal
5. เฟซบุ๊ก สาระสุขภาพกับ ramaclinic.com
6. เฟซบุ๊ก RamathibodiMedJournal
คณะฯ ได้ สร้ า งเครื อข่ า ยออนไลน์ ท างด้ า นบริการ
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมราชวิ ท ยาลั ย แพทย์ ต่ า ง ๆ และองค์ ก รต่ า งประเทศ
นอกเหนือจากเครือข่ายภายใน เช่น งานสื่อสารองค์กร งาน
วิเทศสัมพันธ์ งานกิจการนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแพทย์และ
พยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น
7. การให้ บ ริ ก ารรั บ รองหน่ ว ยคะแนนการศึ ก ษา
ต่อเนื่องของแพทย์ และสหสาขาทางการแพทย์
คณะฯ ได้ให้บริการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษา
ต่อเนือ่ งของแพทย์ (CME) ในปีงบประมาณ 2562 จำ�นวน 1,088
กิจกรรม และออกประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ จำ�นวน 404 ฉบับ และจัดเก็บ
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ งของสหสาขาทางการแพทย์ ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2562

7.1 การศึกษาต่อเนือ่ งทางเทคนิคการแพทย์ (CMET)
ได้รับรองหน่วยคะแนนทั้งสิ้นจำ�นวน 2 กิจกรรม
7.2 การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CCPE)
ได้รับรองหน่วยคะแนนทั้งสิ้นจำ�นวน 2 กิจกรรม
7.3 การศึกษาต่อเนื่องทางทันตแพทย์ (CDCE)
ได้รับรองหน่วยคะแนนทั้งสิ้นจำ�นวน 1 กิจกรรม
8. การประชุมทางไกลทางการแพทย์ (Teleconference)
คณะฯ ได้ดำ�เนินการจัดประชุมทางไกลและพัฒนา
ระบบการส่ ง สั ญ ญาณภาพและเสี ย งผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน
มีการเพิม่ โครงข่ายความร่วมมือและบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ใน
ระดับคณะฯ ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างจังหวัด และระหว่าง
ประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการดูแลระบบการเรียนการ
สอน และการประชุมทางไกล (Teleconference) จำ�นวน 586 ครัง้
ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 จ�ำนวน (ครั้ง) การประชุมทางไกลทางการแพทย์
(Teleconference)

คณะฯ มีพันธมิตร และเครือข่ายประชุมทางไกลและ
พัฒนาระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
8.1 พันธมิตร และเครือข่ายภายในประเทศ เครือข่าย
ระหว่าง Campus คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้แก่ เครือข่าย MUCC ipTV
Uni-Net ความร่วมมือพญาไท มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ความร่วมมือสมาคม VCS Thailand Live Steaming Thailand
(Facebook Youtube)
8.2 พันธมิตร และเครือข่ายต่างประเทศ ได้แก่ เครือข่าย
TEINs4 DVTS BARSIL MOU กับประเทศญี่ปุ่น (มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ มหาวิ ท ยาลั ย คิ ว ชู และมหาวิ ท ยาลั ย จู เ ทนโด้ )
และโครงข่ า ยโรงพยาบาลเซนต์ จู ส ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
มหาวิทยาลัยโลก
9. จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
คณะฯ ได้ผลิตจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง โดย
จัดส่งให้กับโรงพยาบาล โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำ�

อำ�เภอ เรือนจำ� ประชาชนผู้สนใจ และสมาชิกจุลสารข่าวฯ
ได้ทราบข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพ จำ�นวน 4 ฉบับ
ทั้งหมด 16,000 เล่ม ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

10. การผลิตสื่อทางการแพทย์อื่น
คณะฯ ให้บริการผลิตสื่อและการใช้สื่อการศึกษาแก่
หน่วยงานภายในคณะฯ ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา จัดฝึก
อบรม และให้บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้
10.1 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 1 เรื่อง
10.2 Animation ประกอบการเรียนการสอน/วีดทิ ศั น์
2 เรื่อง
10.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เรื่อง
10.4 ตั ด ต่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ป ระกอบการเรี ย นการสอน
97 เรื่อง และผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาต่อเนื่อง 68 เรื่อง
10.5 ถ่ายบันทึกภาพวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน
รวมถึงให้ความรู้ประชาชน และกิจกรรม 772 เรื่อง
10.6 วีดิทัศน์วงจรปิดเพื่อการเรียนการสอน ประชุม
วิชาการ สอนแสดงสาธิตภายในและนอกห้องประชุม (cctv)
2 ครัง้ และการประชุมทางไกลทางการแพทย์ (Teleconference)
9 ครั้ง
10.7 การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อประชุม
วิชาการ อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ 565 ครั้ง
10.8 จั ด ทำ � สื่ อ โปสเตอร์ นำ � เสนอภายในประเทศ
1,879 เรื่อง/2,632 แผ่น โปสเตอร์นำ�เสนอต่างประเทศ 96 เรื่อง/
แผ่น และโปสเตอร์นำ�เสนอกิจกรรมต่าง ๆ 1,019 แผ่น
10.9 วาดภาพด้วยมือ 13 ภาพ และออกแบบการ์ตนู
แผ่นพับ การ์ด และปก DVD 122 ชิ้น ประกอบการสอน
10.10 บริการถ่ายภาพนิ่งทางการแพทย์และทั่วไป
347 ครั้ง/28,904 ภาพ ถ่ายด้วยชุดไฟแฟลชสตูดิโอ 102 ครั้ง
10.11 บริการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ และ
แก้ไขภาพอดีตเพื่อใช้ตัดต่อวีดิทัศน์ 36,000 ภาพ
10.12 ให้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์และบริการระบบ
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 2,360 ครั้ง
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มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จั ด ทำ � สื่อ วี ดิทัศ น์ รณรงค์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ด้า น
โรคมะเร็งสำ�หรับใช้ในงานการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology
Conference 2019) จำ�นวน 4 เรื่อง ได้แก่ การปฏิบัติตนเมื่อ
เป็นมะเร็ง แนวทางการรักษามะเร็งในปัจจุบัน การบำ�บัดมะเร็ง
แบบกลุม่ เพือ่ นช่วยเพือ่ น มะเร็งปากมดลูก

ภาพที่ 7 สื่อวีดิทัศน์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ด้านโรคมะเร็ง

ผลงานเด่น
1. การจั ด ประชุ ม วิ ช าการด้ า นมะเร็ ง วิ ท ยานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี:
ประชุมร่วม 4 สถาบัน (Princess Chulabhorn International
Oncology Conference 2019) ภายใต้แนวคิด “New Frontiers
in Cancer Combat” ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ดังภาพที่ 8 โดยคณะฯ
เป็นผู้รับผิดชอบหลักทางด้านวิชาการ
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2. จัดประกวดรางวัลตำ�รารามาธิบดี มีผไู้ ด้รบั รางวัล 1 ท่าน
และส่งเข้าประกวดรางวัลมหิดลสาขาการแต่งตำ�ราต่อไป
3. ได้รบั รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำ�รา เรือ่ ง
“การผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หนุ่ ยนต์” ของ รศ.นพ. กิตติณฐั
กิจวิกัย สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์
4. จัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนตำ�รา/
หนังสือทางวิชาการ ที่มีคุณภาพ”
5. ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 THE STAR
RAMATHIBODI WEBSITE ภายใต้หัวข้อ โตเต็มตัว และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 Best practice in Process ผลงานเรื่อง
อย่าให้จอเลี้ยงลูก งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference)
ครั้งที่ 26 ประจำ�ปี 2562
6. การพัฒนา Mobile Application ได้แก่
6.1 Articulation Test (V 0.1.0) ใช้สำ�หรับทดสอบ
เสียงพูดเพื่อทำ�การตรวจหาการออกเสียงชัดหรือไม่ชัด โดย
สามารถใช้งานผ่านทาง Smart Phone Android
6.2 ยาสำ�หรับผู้สูงอายุ (V 0.1.0) เป็น Application
สำ�หรับให้ข้อมูลเฉพาะยาของผู้สูงอายุ โดยแบ่งแยกตามกลุ่ม
ของโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต เป็นต้น
6.3 ระบบตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CME
(V1.0) เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบหน่วยคะแนนการศึกษา
ต่อเนื่องของแพทย์โดยใช้เลขที่ใบประกอบวิชาชีพในการสืบค้น
ระบบพัฒนาให้ใช้งานในรูปแบบของ Web Application ซึ่ง
สามารถใช้งานได้ผ่านทาง http://intra9.rama.mahidol.ac.th/
online_requests
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ภาพที่ 8 การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี:
ประชุมร่วม 4 สถาบัน (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)

6.4 ระบบจองใช้หอ้ งประชุมออนไลน์ (Teleconference
V0.1) เป็ น ระบบที่ใช้สำ�หรับการจองใช้ห้อ งประชุม ออนไลน์
หรือระบบ Teleconference สำ�หรับการประชุมโดย ระบบพัฒนา
ให้ใช้งานในรูปแบบของ Web Application ซึง่ สามารถใช้งานได้
ผ่านทาง http://intra9.rama.mahidol.ac.th/online_requests
6.5 CME Vi-share (Version 0.1) เป็นระบบที่ใช้ใน
การเผยแพร่การบันทึกข้อมูลการประชุมในรูปแบบของ Video
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ หน้าบ้าน (Front End) ใช้สำ�หรับผู้ใช้งานที่
ต้องการดาวน์โหลด Video และหลังบ้าน (Back End) เป็นส่วนที่
ใช้ในการจัดการ Video โดย Video จะมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
หลังจากนั้นระบบจะทำ�การลบออกโดยอัตโนมัติ
7. การตี พิม พ์ผ ลงานประเภทบทความวิชาการ เรื่ อง
การพัฒนาคุณภาพวารสารรามาธิบดีเวชสาร: จากอดีตสูป่ จั จุบนั
ในวารสาร Mahidol R2R e-Journal ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - มิถุนายน ประจำ�ปี 2562 หน้า 14 - 23

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. การพัฒนาคุณภาพวารสารรามาธิบดีเวชสาร ให้มี
มาตรฐานระดับสากล และเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยมี
ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2563 - 2567)

2. การพั ฒ นาระบบและยกระดั บ การประชุ ม
วิชาการสู่นานาชาติ เพื่อมุ่งเน้นตามแผนยุทธศาสตร์สู่
ระดับ World Class ของมหาวิทยาลัย
3. นำ � ระบบสารสนเทศมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
พัฒนางานด้านบริการวิชาการเชิงรุกทุกด้าน
4. การพัฒนาแอปพลิเคชันทางการแพทย์เพือ่ ใช้งาน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
5. การพัฒนาจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ให้เป็นจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่องออนไลน์ เพื่อ
เผยแพร่เนื้อหาข้อมูลข่าวสารบนช่องทางอินเทอร์เน็ต
6. โครงการพัฒนาระบบการศึกษาและการประชุม
ทางไกล (Teleconference)
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ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
คณะฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
บู ร ณาการงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในทุ ก พั น ธกิ จ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
นโยบายและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า งสุ ข ภาพทั้ ง ใน
รามาธิบดีและสังคม บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการและญาติ
มีสุขภาพดีและเกิดสังคมสุขภาวะ

ผลการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ เน้นการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยมีโครงการ/กิจกรรม และผลงานด้านสร้าง
เสริมสุขภาพหลัก ๆ ดังนี้
จ�ำนวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่ม
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

บุคลากร

9

13

8

นักศึกษา

13

20

28

ผู้รับบริการและญาติ

26

8

18

ชุมชนและสังคม

9

14

3

รวม

57

55

57

ผลงานเด่ น ด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพตามกลุ ่ ม
เป้าหมาย
ผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ดังนี้
1. โครงการเริม่ ต้น 60 นาที เพือ่ สุขภาพดีในอนาคต ปีที่ 3
จัดกิจกรรมทั้งหมด 45 ครั้ง มีบุคลากรเข้าร่วมจ�ำนวน 145 คน
เป็นสมาชิกใหม่ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 บุคลากรภายนอก
คณะฯ จ�ำนวน 16 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่อยที่จัดเพิ่มเติม
2 กิจกรรม คือ
1.1 กิจกรรม Fit with friends เป็นกิจกรรมทีส่ นับสนุน
ให้เพื่อนชวนเพื่อนมาออกก�ำลังกาย เพื่อเพิ่มสัมพันธภาพที่ดี
ในหน่วยงาน และความสนุกสนานในการออกก�ำลังกาย มีการ
วัดองค์ประกอบร่างกาย ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของ
หัวใจ และเก็บแต้มออกก�ำลังกาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่ง
เป็นประเภทบุคคล 57 คน และประเภททีม 11 ทีม ผู้เข้าร่วม
ส่วนใหญ่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมมีดชั นีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
1.2 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟู
การบาดเจ็บ จากการออกก�ำลังกาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
25 คน จากแบบสอบถามพบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีขึ้น
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ภาพที่ 1 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร่วมออกก�ำลังกาย)
ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1
อาคารบริหาร

2. โครงการอ้วนแล้วไง ท�ำไมต้องกลัว season 3 จัดขึ้น
เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดภาวะอ้วน ลดความรุนแรงของ
ภาวะอ้วนและโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ จากภาวะอ้วนของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ ด้วยโภชนบ�ำบัดและการ
ออกก�ำลังกาย เพือ่ ให้ผทู้ เี่ ข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูแลควบคุม
น�้ ำ หนั ก ตนเองได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและตลอดไปเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
มิตรภาพ ความมีน�้ำใจ และความสามัคคีให้กับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะฯ ในการช่วยเหลือกันแบบเพื่อนในการ
ดูแลสร้างเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 130 คน หลังเสร็จสิ้น
โครงการฯ พบว่ า ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ มี น�้ำ หนั กลดลง 0.1
ถึง 15.1 กิโลกรัม เนื้อเยื่อไขมันลดลงร้อยละ 0.1 ถึง 11.0 ของ
น�ำ้ หนัก และกล้ามเนือ้ เพิม่ 0.1 - 1.2 กิโลกรัม ซึง่ ในก้าวต่อไปของ
โครงการจะมีการสร้างตัวแทนกลุ่ม จ�ำนวน 12 คน เพื่อช่วยกัน
ดู แ ลชาวรามาธิ บ ดี ด ้ ว ยกั น ในระยะยาว ภายใต้ ชื่ อ โครงการ
“กลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก Season 1”
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ผลงานด้ า นสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของผู ้ รั บ บริ ก าร
และญาติ ดังนี้
1. โครงการเครือข่ายมิตรภาพบ�ำบัดรามาธิบดี (self
help group) จัดการมอบประกาศนียบัตรให้กบั ผูด้ แู ลกลุม่ /ชมรม
มิตรภาพบ�ำบัด ในฐานะเป็นผู้มีความเสียสละ ในงานมหกรรม
คุณภาพ ครั้งที่ 26 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จ�ำนวน 20 คน

ภาพที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง อาหารและการออกก�ำลังกาย
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริหาร

ผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา ดังนี้
1. โครงการบาสเกตบอลประเพณี 4 สัมพันธ์ ครั้งที่ 12
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์กฬี าในร่มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ดูแลกลุ่ม/ชมรมมิตรภาพบ�ำบัด

2. โครงการอาสาสมัครผู้ป่วยรามาธิบดี จัดอบรม หัวข้อ
บทบาทหน้าที่การเป็นอาสาสมัคร วันที่ 27 เมษายน 2562
มีผเู้ ข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 16 คน จากแบบประเมิน พบว่าผูเ้ ข้าร่วม
อบรมได้รบั แนวคิดในการเป็นอาสาสมัครและสามารถน�ำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้ ในระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ 100

ภาพที่ 3 บาสเกตบอลประเพณี 4 สัมพันธ์ ครั้งที่ 12

2. โครงการเจริญสติเพือ่ การพัฒนานักศึกษา สาขาความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 พฤษภาคม 2562
3. โครงการสือ่ ความหมาย ด้วยสายใย เพือ่ ในหลวง ครัง้ ที่ 13
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกัน
บ�ำเพ็ญประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่เด็กที่มีความผิดปกติ
ทางด้านการสือ่ ความหมาย เสริมสร้างจิตส�ำนึกในการท�ำความดี
ให้แก่นักศึกษา และก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี
ภายในหมูค่ ณะ อีกทัง้ ให้นกั ศึกษาทุกชัน้ ปีได้มโี อกาสท�ำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่ต้องการเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่จะท�ำงานต่อไป
ในภายภาคหน้า เพื่อตระหนักถึงคุณค่าทางสายวิชาชีพของตน

ภาพที่ 5 จัดอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นอาสาสมัคร
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคม
ดังนี้
1. บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสาขาการ
พยาบาลเด็กโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สอื่ ความหมายและความผิดปกติของการสือ่
ความหมาย เพือ่ ทบทวนความรูพ้ นื้ ฐาน และพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ด้วยเห็น
ความส�ำคัญของการสร้างองค์ความรู้และเสริมทักษะในการ
สร้างเสริมสุขภาพให้กับเด็ก และการพัฒนาความสามารถของ
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เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลเด็ ก ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลเด็ก การป้องกันโรค และการดูแลเบือ้ งต้น
เมื่อเด็กเจ็บป่วย จึงจัดโครงการปันความรู้สู่สุขภาพดี ปี 7 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเด็กให้กับผู้ดูแล อีกทั้งกระตุ้น
ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจและมี ส มรรถนะในการให้ ก ารดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยมีผเู้ ข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 83 คน
จากผูเ้ ข้าร่วมอบรมทีท่ างสถานสงเคราะห์ก�ำหนดไว้จ�ำนวน 88 คน
คิดเป็นร้อยละ 94 จากการด�ำเนินงานในปี 2562 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมได้รบั การเสริมความรูแ้ ละฝึกทักษะด้านการใช้เสียงทีถ่ กู วิธี
พฤติกรรมเด็กแต่ละช่วงวัย การดูแลเด็กในด้านต่าง ๆ การกระตุน้
ค�ำศัพท์ การดูแลเครือ่ งช่วยฟัง รวมถึงการเลือกรับประทานอาหาร
เพือ่ ดูแลสุขภาพของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอบรมเอง สร้างความมัน่ ใจ
ในการน�ำความรูม้ าปรับใช้ในการท�ำงาน

ภาพที่ 6 อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ณ สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท ฐานการดูแลเด็ก : ดูดเสมหะ

ผลงานเด่น
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพตามแนววิถีเกษตรอินทรีย์ (RAMA
MODEL) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและขยายผลรูปแบบระบบ
อาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยัง่ ยืน (Organization-supported
Agriculture System) ทีค่ รบวงจรในระดับองค์กร ไปสูอ่ งค์กรอืน่ ๆ
รวมถึงด�ำเนินการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร โดยมีการจัดการ
ผลผลิตโดยการน�ำส่งเข้าครัวรามาธิบดีสปั ดาห์ละครัง้ และพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ ดังนี้
1. จัดการเรียนรูท้ ผี่ นวกกับการเรียนการสอน โดยมีหวั ข้อ
เกี่ ยวกั บเกษตรอิ น ทรี ย์ เ พื่ อสุ ข ภาพในหลั กสู ตรการพยาบาล
เฉพาะทางโภชนบ�ำบัด และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการท�ำนา ให้กับนักศึกษา
และเป็นกิจกรรม CSR ส�ำหรับ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
3. จัดกิจกรรม Open House เพือ่ สร้างสังคมให้ตระหนัก
ตื่ น ตั ว ในด้ า นการบริ โ ภคผั ก ผลไม้ ป ลอดภั ย และการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม
4. เผยแพร่ความรู้เรื่องผัก ผลไม้ รวมถึงประเด็นความรู้
เรื่องสุขภาพผ่านสถานีโทรทัศน์รามาชาแนล และ Thai PBS
5. ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดยให้มีเกษตรกร
รอบฟาร์มสร้างสุข ขยายพืน้ ทีก่ ารท�ำเกษตรอินทรีย์ 30 ครอบครัว
และมีการวางแผนการด�ำเนินการจดทะเบียนกลุ่ม เพื่อให้เกิด
รูปแบบการด�ำเนินงานร่วมกัน

2. โครงการรามาปณิธาน สู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท เป็ น หนั ง สื อ บั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ใน
การดูแลและพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
หาแนวทางร่ ว มมื อ ในการดู แ ลพั ฒ นาเด็ ก ให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันได้จัดพิมพ์เป็นที่เรียบร้อย และ
จะด�ำเนินการส่งมอบหนังสือรามาปณิธานสู่สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ความร่วมมือในการ
ดูแลและพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ แก่บคุ คล และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ภาพที่ 8 กิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพตามแนววิถี
เกษตรอินทรีย์ (RAMA MODEL)

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
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ภาพที่ 7 หนังสือรามาปณิธาน
สู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

มุ่งเน้นการบูรณาการ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ
ภาควิชา/ฝ่าย/งานต่าง ๆ โดยยังคงด�ำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
ในทุกกลุ่มเป้าหมายทั้ง บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการและญาติ
ชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ด้านสร้างเสริม
สุขภาพ

รายงานประจ�ำปี 2562

ด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการสร้างจิตส�ำนึกและสร้าง
ค่านิยมให้เกิดความรักศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และ
รักษาสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ศลิ ปวัฒนธรรมไทย ภูมปิ ญ
ั ญาไทย และ
สิ่งแวดล้อมคงอยู่แบบยั่งยืน โดยคณะฯ มุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมสร้างจิตส�ำนึกให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ของคณะฯ ได้ มี ส ่ วนร่วม มีค วามเข้าใจและเห็นคุณ ค่ า ของ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม�่ำ เสมอทั้ ง ระดั บ คณะฯ
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ

ผลการด�ำเนินงาน
1. งานท�ำบุ ญ บ�ำเพ็ ญ กุ ศ ลเพื่ อ ถวายพระราชกุ ศ ล
ครบรอบ 2 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561
3. พิธที �ำบุญตักบาตรเนือ่ งในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 2562
4. งานแสดงมุทติ าจิตแด่ ศ.เกียรติคณ
ุ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์
5. พิธถี วายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
6. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 41 พรรษา
7. พิธถี วายพระพรพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
8. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9. โครงการรักษ์สีน�้ำ เพื่อส่งเสริมสุนทรียมิติทางจิตใจ
จัดโดยคณะอนุกรรมการชมรมรักษ์สีน�้ำ จ�ำนวน 30 - 40 คน/รุ่น
จ�ำนวน 3 รุ่น
10. โครงการนาฏศิ ล ป์ แ ละดนตรี ไ ทย จั ด โดยคณะ
อนุกรรมการชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย โดยมีการฝึกหัด
นาฏศิลป์และดนตรีไทยแก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เพื่อ
รองรับงานกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

11. กิจกรรมของคณะอนุกรรมการชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ โครงการ
ปฏิ บั ติ ธ รรมยามเย็ น โครงการส่ ง เสริ ม ความรู ้ พุ ท ธธรรม
ปฏิบัติจิตตภาวนา โครงการกฐินสามัคคี โครงการวันส�ำคัญ
ทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา โครงการ
วันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. งานท�ำบุ ญ บ�ำเพ็ ญ กุ ศ ลเพื่ อ ถวายพระราชกุ ศ ล
ครบรอบ 3 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. พิธที �ำบุญตักบาตรเนือ่ งในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 2563
3. พิธถี วายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
4. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา
5. พิธถี วายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
6. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7. โครงการรักษ์สีน�้ำ เพื่อส่งเสริมสุนทรียมิติทางจิตใจ
8. โครงการนาฏศิลป์และดนตรีไทย
9. กิจกรรมของคณะอนุกรรมการชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ โครงการ
ปฏิบตั ธิ รรมยามเย็น โครงการส่งเสริมความรูพ้ ทุ ธธรรมปฏิบตั จิ ติ ต
ภาวนา โครงการกฐินสามัคคีโครงการวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา
เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา โครงการวันอาสาฬหบูชา
และถวายเทียนพรรษา

ภาพที่ 1 พิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2562
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มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 2 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพที่ 3 พิธที �ำบุญบ�ำเพ็ญกุศลเพือ่ ถวายพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพที่ 4 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา

ภาพที่ 5 พิธเี คารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนือ่ งในโอกาส
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561

ภาพที่ 6 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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รายงานประจ�ำปี 2562

ด้านทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คือ บุคลากรมีศกั ยภาพ
ในการผลักดันผลสำ�เร็จตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในปี 2562
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังคงดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลปี 2558 - 2562 โดยรับผิดชอบ 2 ยุทธศาสตร์
สำ�คัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Faculties Excellence บริหารและ
พัฒนาอาจารย์ สร้างสัดส่วนภาระงานอาจารย์ที่เหมาะสม มี
Flexibility ตามภาระงาน และยุทธศาสตร์ท่ี 5 Professional

ผลการด�ำเนินงาน

Support Excellence พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ทำ�งาน
แบบมื อ อาชี พ ใช้ มื อ อาชี พ ในการทำ � งาน รวมทั้ ง สร้ า งงาน
สนับสนุนให้เป็น Best Practice ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
สามารถสรุปแยกได้ 4 มิติ คือ 1) ด้านการเงิน/ค่าตอบแทน
2) ด้านความสำ�คัญของลูกค้า (ภายใน) 3) ด้านการเรียนรู้และ
เติบโต และ 4) ด้านการบริหารภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเพือ่
ให้คณะฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลยังดำ�เนินงานเพือ่ สนับสนุนการทำ�งานของหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานใน
คณะฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตามตำ�แหน่ง
อย่างเพียงพอ

ภาพที่ 1 ผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรบุคคล

ในช่วงปีที่ผ่านมาคณะฯ มีการขยายงานหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการเปิดสถาบันการแพทย์จักรี
นฤบดินทร์ ทำ�ให้มีการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคลากรเป็นจำ�นวนมาก และต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามที่องค์กรคาดหวัง
88.22
79.37
(502 ตำ�แหน่ง)
(450 ตำ�แหน่ง)

100

ร้อยละ

80
60

49.41
(836 ตำ�แหน่ง)

100
80

76.99
(1,091 ตำ�แหน่ง) 67.57
(1,021 ตำ�แหน่ง)

60

40

40

20

20

0

0

ปี 2555 - 2560

84.02
80.82
(657 ตำ�แหน่ง) (813 ตำ�แหน่ง)

ปี 2561

ปี 2562

ภาพที่ 2 อัตราการบรรจุบุคลากร (CNMI)
เทียบกับกรอบอัตราก�ำลังที่เปิดสรรหา

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ภาพที่ 3 อัตราการบรรจุบุคลากร (พญาไท)
เทียบกับกรอบอัตราก�ำลังที่เปิดสรรหา
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826

วิชาการ

625

สนับสนุนวิชาการ

3,851

สนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ

1,011

สนับสนุนทั่วไป - ปฏิบัติการ

4,679

สนับสนุนทั่วไป - ช่วยปฏิบัติการ

0
ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

1,250
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ

2,500
ลูกจ้างเงินงบประมาณ

3,750
ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ

ภาพที่ 4 จ�ำนวนบุคลากรของคณะฯ รวม 10,992 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

43,
5%
144, 19%
383, 49%
206, 27%

ภาพที่ 5 จ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ (แยกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ)

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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จุดเด่นอีกประการของคณะฯ ในการดูแลบุคลากร คือ การดูแลด้านความปลอดภัย สุขภาพ และอาชีวอนามัยทีด่ แู ลบุคลากรตัง้ แต่
บรรจุเข้าปฏิบตั งิ านจนเกษียณอายุราชการทัง้ เชิงป้องกันและรักษา ซึง่ การดูแลด้านสุขภาพไม่จ�ำ กัดเฉพาะตัวบุคลากรเท่านัน้ แต่รวมถึง
ญาติสายตรงด้วย

ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง
ตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้าทำ�งาน

ตรวจสุขภาพ
ประจำ�ปี

ตรวจสุขภาพ
ตามความเสี่ยง

สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย

ตรวจ Fitnessfor-work

เฝ้าระวังการ
บาดเจ็บจากงาน

การป้องกัน
การติดเชื้อ

อาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ

วัคซีน

Sick group

ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัย

ประเมิน
Return-to-work

ตรวจสุขภาพ
ก่อนเกษียณ
Secondary
Prevention

การ
ออกกำ�ลังกาย

อารมณ์

Primary
Prevention

ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและภาพลักษณ์องค์กร คณะฯ ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 คณะฯ จัดทำ�เสื้อฟอร์ม
สำ�หรับบุคลากรภายใต้แนวคิดที่สะท้อนค่านิยมขององค์กร เพื่อให้บุคลากรตระหนักรู้ในค่านิยมองค์กรและเกิดความภาคภูมิใจ
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ผลงานด้านนวัตกรรมและภาคภูมิใจ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง
ตัง้ แต่ปี 2556 เพือ่ สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ดา้ นบริหารทรัพยากร
บุคคล และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากร ลดเวลา
ลดการใช้ทรัพยากร และงบประมาณ ส่งผลให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลสามารถนำ�เสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพทั้งระดับ
คณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมรองรับองค์กรแห่งอนาคต
2. ปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก รในการทำ �งาน เพื่ อ สร้ า ง
องค์กรที่เป็นเลิศ
3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำ�งานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ภาพที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(HR i Service)

ภาพที่ 7 การลดค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลของระบบ HR i Service
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ภาพที่ 8 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ได้รับรางวัลผลงาน CQI จากงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26
ประจ�ำปี 2562

ภาพที่ 10 โปรแกรมบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการอาหารกลางวัน
ของบุคลากรในคณะฯ ได้รับรางวัลผลงาน CQI
จากงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26 ประจ�ำปี 2562

ภาพที่ 9 โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลประกอบการ
น�ำส่งเงินสมทบประกันสังคม ได้รับรางวัลผลงาน CQI
จากงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 26 ประจ�ำปี 2562

ภาพที่ 11 โปรแกรม Google sheet เพื่อการบริหารจัดการ
การเสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการออนไลน์
ได้รับรางวัลผลงาน CQI จากงานมหกรรมคุณภาพ
ครั้งที่ 26 ประจ�ำปี 2562
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ด้านการคลัง
ในปี 2562 การด�ำเนิ น งานด้ า นการคลั ง ยั ง คงมุ ่ ง สู ่
เป้าหมาย “Ramathibodi Financial Sustainability” คือการ
สร้างความมัน่ คงทางการเงินอย่างยัง่ ยืนแก่รามาธิบดี โดยในปีนี้
คณะฯ พบกับความท้าทายในเชิงการเงิน อาทิ การเปิดให้บริการ
ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่ยังคงต้องการปัจจัย
สนับสนุนเพื่อการด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวนมาก การเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็น
รายได้หลักของคณะฯ จากกองทุนต่าง ๆ ทั้ง กรมบัญชีกลาง
กองทุนประกันสุขภาพและกองทุนประกันสังคม ที่ส่งผลต่อ
กระแสเงินสดรับของคณะฯ

“คณะฯ ติ ด ตามและประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด ทางการเงิ น
(Finance War Room)” และจัดท�ำแผนประมาณการเงินสด
(Financial Plan) เสนอต่อผู้บริหารพร้อมข้อเสนอแนวทาง
ด�ำเนิ น การอย่ า งสม�่ ำ เสมอ ด้ ว ยการวางแผนทางการเงิ น
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปีนี้คณะฯ ยังคงมีสภาพคล่อง
ทางการเงินที่ดี และสถานะทางการเงินที่มั่นคง

ผลการด�ำเนินงาน
1. ด้านการบริหารงบประมาณ คณะฯ ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 21,534 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน จ�ำแนกตาม
หมวดรายจ่าย ดังภาพที่ 1

20,000
ล้านบาท

15,000
10,000
5,000
-

งบบุคลากร

งบด�ำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

เงินงบประมาณแผ่นดิน

1,596

127

158

333

-

2,214

เงินรายได้ส่วนงาน

2,160

13,322

2,698

1,045

95

19,320

ภาพที่ 1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ แยกตามแหล่งเงินและหมวดรายจ่าย

คณะฯ ด�ำเนินการวางแผนการใช้งบประมาณ ตรวจสอบ
วงเงิ น งบประมาณและอนุ มั ติ ห ลั ก การเพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ ง ตาม
ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ และชีแ้ จงให้หน่วยงานเข้าใจขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ
2. ด้านการเบิกจ่ายเงิน ด�ำเนินการตามข้อบังคับและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยฯ และของคณะฯ รวมทั้ง
มีการวางระบบการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนา
กระบวนการท�ำงานได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินสดย่อย
ให้สามารถรับเงินได้ทันทีเมื่อยื่นเอกสาร รวมถึงการน�ำระบบ

หน่วย : วัน

100
75

78.41

75.52

บัตรเครดิตส่วนราชการ มาใช้แทนการยืมเงินจากคณะฯ เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงในการถือครองเงินสด และลดขั้นตอน
การยืมเงิน
3. ด้านการบริหารลูกหนี้ มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการพัฒนากระบวนการท�ำงาน โดยจัด
ท�ำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน ได้แก่ โครงการปรับปรุง
คุณภาพข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ กรุงเทพฯ โครงการปรับปรุง
กระบวนการติดตามผู้ป่วยสิทธิเงินสด และโครงการปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเบิกสิทธิประกันสุขภาพ กรณียา จ.2
ผลลัพธ์จากการด�ำเนินงาน ท�ำให้ระยะเวลาเฉลีย่ ในการเรียกเก็บ
หนี้ลดลงเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

62.07

60.50

57.37

54.56

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

50
25
0

ปี 2557

ปี 2558

ระยะเวลาเฉลี่ย/ปี  

60

เป้าหมาย

ภาพที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ค่ารักษาพยาบาลปี 2557 - 2562
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4. ด้านการรับเงิน รายได้จากการบริจาคเงินเพื่อการ
ศึกษา มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของคณะฯ ฝ่ายการคลังมี
การพัฒนาระบบการรับเงินบริจาคเพือ่ ให้รองรับการเปลีย่ นแปลง
นโยบายของกรมสรรพากร ด้วยการน�ำระบบ “E-donation” มาใช้
ในการด�ำเนินงาน โดยร่วมกับงานสือ่ สารองค์กร พัฒนา Website
ส�ำหรับการรับเงินบริจาค และจัดท�ำโครงการระบบมาตรฐาน
บริการประทับใจ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการรับเงินบริจาคเพื่อ
การศึกษานอกสถานที่ โดยการปรับปรุงภาพลักษณ์ และอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในทางภาษีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริจาคและเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของคณะฯ

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพงาน ส่งเสริมให้บุคลากร
จัดท�ำผลงานพัฒนาคุณภาพงาน โดยส่งผลงานเข้าร่วมแสดงใน
งานมหกรรมคุณภาพงาน ครั้งที่ 26 ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวนทัง้ สิน้
105 เรื่อง ประกอบด้วย CQI 25 เรื่อง Kaizen 77 เรื่อง และ
เรื่องเล่าเร้าพลัง 3 เรื่อง

ผลงานเด่น
1. ปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขการคั ด เลื อ กผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื่ อ งรั บ
ช�ำระเงิ น EDC โดยให้ น�ำเสนอสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น นอกเหนื อ
การเสนอราคา ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากเงินบริจาค มากกว่า
50 ล้านบาทต่อปี
2. ผลงาน CQI เรือ่ ง High Speed Program Cost Analysis
ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ น�ำเสนอในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ในงาน Thailand
Quality Education Forum 2019
3. ได้รับรางวัลจากการประกวด Clip Video หัวข้อ รามา
แชนแนล ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี จากสถานีโทรทัศน์รามาฯ
แชนแนล

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ภาพที่ 3 “Finance Pretty Team”
ผู้ปฏิบัติงานรับเงินบริจาคนอกสถานที่

5. ด้ า นการจั ด เก็ บ เงิ น รายได้ การจั ด เก็ บ เงิ น
ค่ารักษาพยาบาลด�ำเนินการภายใต้ระบบการบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ISO 9001:2015 และพัฒนาระบบการรับช�ำระเงินค่ารักษา
พยาบาลร่วมกับสถาบันการเงินภาคเอกชน ภายใต้โครงการ
Smart Payment Hospital ได้แก่ Smart EDC with QR Code
และ Self-Payment Kiosk เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ช�ำระเงิน

1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ ด้วยการจัดท�ำ Work
Instruction
2. ด�ำเนินการตามแผนในโครงการ Smart Payment
Hospital
3. ด�ำเนินการตามแผนการยุบรวมกองทุนสวัสดิการคณะฯ
เข้าสูร่ ะบบเงินรายได้คณะฯ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
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ด้านการพัสดุ
ฝ่ า ยการพั ส ดุ บ ริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ดำ � เนิ น งานภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวง รวมทั้งได้นำ�แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของส่วนงานภาครัฐ
มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ทวี่ า่ “เป็นผูน้ �ำ
ระดับประเทศในด้านบริหารจัดการด้านการพัสดุ การจัดซือ้ จัดจ้าง

และบริหารสินทรัพย์เชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวดเร็ว
มีคณ
ุ ภาพ” โดยมีการดำ�เนินงานเชิงรุก วางแผนเชิงกลยุทธ์ และ
มี ก ระบวนการติ ด ตามผลการปฏิ บัติง านด้ า นการพั ส ดุ อ ย่ า ง
เป็นระบบ รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2561 คณะฯ กำ�หนดวงเงินในการจัดหาด้วยเงินรายได้
คณะฯ และเงินงบประมาณ 3,932.65 ล้านบาท ฝ่ายการพัสดุ
ดำ�เนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณ 3,287.94 ล้านบาท
สามารถประหยัดงบประมาณได้ 644.71 ล้านบาท
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กราฟแสดงอัตราประหยัดการจัดหาโครงการ Central Procurement ด้วยเงินรายได้คณะฯ และเงินงบประมาณ

ปี 2560
ประหยัด

ปี 2561

ภาพที่ 1 ผลการด�ำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท�ำสัญญา

การบริหารพัสดุคงคลังสามารถบริหารจัดการพื้นที่และ
สำ�รองวัสดุคงคลังในปริมาณทีเ่ หมาะสม ทำ�ให้สามารถประหยัด
งบประมาณของคณะฯ และช่วยลดความเสีย่ งจากความแปรผัน

ของอุปสงค์และอุปทานของการดำ�เนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ให้เชื่อมต่อกันได้
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ปี 2562

ภาพที่ 2 อัตราวัสดุคงคลังวัสดุทั่วไปของคณะฯ

ฝ่ายการพัสดุบริหารสินทรัพย์ของคณะฯ โดยควบคุม
สินทรัพย์ของคณะฯ ตั้งแต่ลงทะเบียนจนกระทั่งจำ�หน่ายอย่าง
ครบถ้วน อีกทั้งในระหว่างอายุการใช้งาน ได้เน้นให้สินทรัพย์
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ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อหมดความจำ�เป็น
ต้ อ งใช้ ง าน สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วสามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
ต่อสังคม

รายงานประจ�ำปี 2562
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ภาพที่ 3 การประหยัดงบประมาณ ตามมูลค่าครุภัณฑ์ที่น�ำกลับมาหมุนเวียนใช้ภายในคณะฯ

ผลงานเด่น
1. การจัดหาสิ่งปลูกสร้างที่สำ�คัญ
ดำ�เนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งคณะฯ มุ่งหวัง
ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ที่เป็นผู้นำ�สู่การเปลี่ยนแปลงสังคม สู่สุขภาวะทีด่ ี ผลิตงานวิจัยที่
สร้างองค์ความรู้ รองรับความต้องการของประเทศและการบริการ
สุขภาพทีเ่ ป็นต้นแบบในระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจรของ
ประเทศ ตัวอย่างโครงการ เช่น
1.1 งานก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
วงเงิน 9,736,103,086.73 บาท
1.2 งานก่อสร้างอาคารปรีคลินกิ และศูนย์วจิ ยั สถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ วงเงิน 1,251,000,000 บาท
1.3 งานก่ อ สร้ า ง ศู น ย์ เ รี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาสุ ข ภาวะ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ระยะที่ 1
วงเงิน 636,000,000 บาท

ภาพที่ 5 อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัยสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์

ภาพที่ 6 ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

ภาพที่ 4 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

2. การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านและ
ผลงานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ตามหลั ก คุ ณ ภาพและ
การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการที่ สำ � คั ญ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการ
การปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ท่ี สุ ด โดยเน้ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
ผูเ้ กีย่ วข้องในกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินผู้ส่งมอบ
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ละส่ ง เสริ ม บทบาทหน้ า ที่ ใ ห้ กั บ
ผู้ ส่ ง มอบได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ เรื่ อ งการส่ ง มอบวั ส ดุ
ที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ตรงต่อเวลา และได้มีการมอบรางวัล
ให้ผู้ส่งมอบที่มีผลการปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
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ภาพที่ 7 การมอบรางวัลผู้ส่งมอบดีเด่น

ภาพที่ 8 การลงนาม MOU กับ SCG ในการเป็นพันธมิตรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ logistic and supply chain

คณะฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษทั
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จำ�กัด (มหาชน) เพือ่ ร่วมกันพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านงานคลังพัสดุในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่ ม ขึ้ น และร่ ว มกั น พั ฒ นา แลกเปลี่ ย นความรู้ เ กี่ ย วกั บ
การนำ � ระบบ DIGITAL PLATFORM มาใช้ พั ฒ นาระบบ
การทำ�งาน
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แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ดำ�เนินงานตามแผนงานในส่วนของการจัดหา การบริหาร
พั ส ดุ และการควบคุ ม สิ น ทรั พ ย์ รวมทั้ ง การนำ � เทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ในการดำ�เนินงาน และมุ่งเน้นการทำ�งาน
แบบ Lean process อั น จะช่ ว ยลดขั้ น ตอนการทำ � งานลง
จากเดิม อำ�นวยความสะดวกให้กบั ภาควิชา หน่วยงาน บุคลากร
รวมทั้งบริษัท ร้านค้า ให้มีความพึงพอใจในงานบริการมากขึ้น
และสนั บ สนุ น ทุ ก พั น ธกิ จ ของคณะฯ ให้ ส ามารถดำ � เนิ น งาน
ตามยุทธศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2562

ด้านสารสนเทศ

ได้ปรับปรุงรหัสค่าบริการหมวดที่ 6 และ 7 ส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็น
ข้าราชการหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

ฝ่ายสารสนเทศ มีหน้าทีจ่ ดั หา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
ทดสอบ ติดตั้ง บ�ำรุงรักษา บริหารจัดการ สนับสนุนการใช้งาน
แก้ไขปัญหา และก�ำกับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศของคณะฯ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนพันธกิจคณะฯ และตอบสนองแผนแม่บท นโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะฯ และมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง ฝึ ก อบรม
บุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้ด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านสารสนเทศให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ โดยในปีงบประมาณ 2562
ฝ่ายสารสนเทศมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

6. พั ฒ นาระบบแสดงรายละเอี ย ดการรั บ -จ่ า ยยา
(Medication Report Dashboard) เพื่อใช้งานภายในห้องยาที่มี
เครือ่ งจัดยา (Robot) ส�ำหรับยาประเภท Urgent เพือ่ ให้พยาบาล
และเภสัชกรตรวจสอบสถานะของยา ช่วยให้การรับยาถูกต้อง
และทันกับการให้ยาผู้ป่วย

ผลการด�ำเนินงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ
1. ปรับปรุงระบบสัง่ ยาผูป้ ว่ ยนอกโดยแพทย์ (Computerized
Physician Order Entry: CPOE) รองรับการขยายการใช้งาน
ไปยังหน่วยตรวจผูป้ ว่ ยนอก ได้แก่ จิตเวช, ศัลยกรรม, ออร์โธปิดกิ ส์,
ศู น ย์ ก ารแพทย์ สิ ริ กิ ติ์ เพื่ อ ลดความผิ ด พลาดทางยา และ
ลดระยะเวลาการรับยา โดยข้อมูลใบสั่งยาจะถูกส่งออนไลน์
มาที่ห้องยา ส่งผลให้ห้องยาสามารถจัดยาได้ทันที ซึ่งพบว่า
ช่วยให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดยาของห้องยาส�ำหรับผู้ป่วยที่
แพทย์สั่งยาผ่านระบบ CPOE ลดลง
2. ปรับปรุงระบบจัดการคิวรับบริการผูป้ ว่ ยนอก (Service
Queue Management System) เป็นระบบบริหารจัดการคิว
ให้กับผู้รับบริการ ทดแทนระบบเดิม โดยติดตั้งใช้งานน�ำร่องที่
หน่วยตรวจคลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
3. ปรับปรุง Mobile Application โดยพัฒนา Rama
Application ใน Phase ที่ 1 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) เพือ่ ใช้ทดแทนแอปพลิเคชัน Rama Appointment เดิม
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูการนัดหมาย ขอ/เลื่อนนัดหมาย Checkin แจ้ ง ยื น ยั น การเข้ า ตรวจ ช�ำระเงิ น (เฉพาะสิ ท ธิ เ งิ น สด)
ผ่านแอปพลิเคชันได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติแชทบอทและแผนที่
ช่วยน�ำทางในอาคาร (Indoor Map Navigation) ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการรับบริการ
มากยิ่งขึ้น และมีแผนจะเปิดตัวในเดือนมกราคม 2563
4. ปรับปรุงระบบ Confidential Lab Online ส�ำหรับ
ดูรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ส�ำคัญ เช่น HIV
ซึ่งเป็นความลับของผู้ป่วยที่ต้องปกปิดเป็นพิเศษ โดยมีการ
ก�ำหนดสิทธิการเข้าถึง และเก็บประวัติผู้ที่เข้าถึงข้อมูลด้วย
5. พัฒนาระบบการสัง่ รายการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร
(Lab Orders) ให้ ร องรั บ Lab Catalog ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลาง

7. ปรับปรุงระบบตรวจสุขภาพบุคลากร (iCheckup)
เพือ่ ให้แพทย์ดผู ลจากห้องปฏิบตั กิ าร และ Vital Signs จากระบบ
ได้โดยอัตโนมัติ การแปลผลทางรังสีวิทยา และเพิ่มฟังก์ชันการ
ใช้งานเพื่อความสะดวกของแพทย์ในการบันทึกผลการตรวจ
การแปลผล BMI และเส้นรอบเอวอัตโนมัติ
8. ฝ่ายสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานภายในคณะฯ ได้จดั จ้าง
พัฒนาระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการ
ท�ำงานภายในคณะฯ ผ่านกระบวนการ IT Supplier Agreement
Management (ITSM) โดยฝ่ายสารสนเทศรวบรวมความต้องการ
จัดท�ำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ทบทวนสิ่ง
ส่งมอบให้เหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ และก�ำกับดูแลโครงการพัฒนา
ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยโครงการที่ได้ด�ำเนินการในปีงบประมาณ
2562 เช่ น แอปพลิ เ คชั น บริ ห ารจั ด การตารางเวรแพทย์ บ น
อุ ป กรณ์ พ กพาของภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์ แอปพลิ เ คชั น
ส�ำหรับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของภาควิชาอายุรศาสตร์ และ
แอปพลิเคชันส�ำหรับการให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยเฉพาะบุคคล และ
ค�ำนวณปริมาณรังสีในผู้ป่วยที่ท�ำการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี
ของภาควิชารังสีวิทยา เป็นต้น
9. จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้มคี ณ
ุ ภาพและตอบสนองต่อความจ�ำเป็นในการใช้งาน
งานเวชสารสนเทศคลินกิ ฝ่ายสารสนเทศ จึงได้ขอรับการประเมิน
และได้รบั ประกาศนียบัตรว่าผ่านการประเมินมาตรฐานการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ Capability Maturity Model Integration (CMMI) for
Development Level 3 เป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
และหลั ง จากนั้ น ได้ มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การด�ำเนิ น งาน
วัดวิเคราะห์ผล และปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การก�ำกับของคณะกรรมการ Software
Engineering Process Group (SEPG) ของฝ่ายสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1. ตามทีก่ รมบัญชีกลางได้ประกาศปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเบิกในเดือนพฤษภาคม 2561 ท�ำให้ข้อมูลการส่งเบิกของ
คณะฯ ถูกปฏิเสธการเบิกด้วยเหตุผลต่าง ๆ ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
ท�ำให้ต้องมีการประชุมแก้ปัญหาการส่งเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไข
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การส่ ง เบิ ก (ติ ด C) ระหว่างฝ่ายสารสนเทศและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งความร่วมมือ
ดังกล่าวท�ำให้ยอดติด C ลดลงในปัจจุบัน
70,000,000

บาท

52,500,000
35,000,000

00

ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

17,500,000

ภาพที่ 1 จ�ำนวนเงินติด C สะสม ตั้งแต่ ก.ย. 2561 - ก.ค. 2562

2. พัฒนาระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ ง (Incident
Occurrence Report: IOR) โดยในระยะที่ 2 ได้ Export รายงาน
ข้อมูลให้กบั สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
(สรพ.) โดย สรพ. จะน�ำข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ของแต่ละโรงพยาบาลไป
รวบรวมและน�ำเสนอในระบบ National Reporting and Learning

System (NRLS) นอกจากนี้ ฝ่ายสารสนเทศได้ปรับปรุงระบบตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งานภายในคณะฯ ส่วนในระยะที่ 3 ได้พฒ
ั นา
คุณสมบัตเิ รือ่ ง Risk Profile, Risk Matrix และ Risk Register
เพือ่ รองรับการท�ำงานให้สอดคล้องกับ สรพ.
3. พัฒนาระบบการเบิกพัสดุของคณะฯ (RIMO: Rama
Inventory Management Online) ระยะที่ 1 ร่วมกับฝ่ายการพัสดุ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายพัสดุให้บุคลากรของคณะฯ
สามารถเบิกพัสดุผา่ นระบบได้ ซึง่ จะลดระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
และลดการใช้กระดาษภายในคณะฯ โดยเริ่มติดตั้งใช้งานใน
เดือนตุลาคม 2562
4. พัฒนาระบบช่วยเหลือด้านจิตสังคมส�ำหรับบุคลากร
ระยะที่ 1 (Support System for Our Staff: SSOS) เพื่อช่วยเหลือ
บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการท�ำงาน (Second Victim) ให้
สามารถเข้ารับค�ำปรึกษาจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ท�ำให้สภาพ
จิตใจดีขึ้น และพร้อมที่จะท�ำงานต่อไปได้ ซึ่งเปิดให้พยาบาล
ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 และเริ่มให้ค�ำปรึกษา
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

ภาพที่ 2 Business Workflow ของระบบ RIMO

การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายสารสนเทศได้ให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรภายใน
คณะฯ และบุคคลภายนอก ผ่านการยื่นแบบฟอร์มขอข้อมูล
และช่องทางออนไลน์ โดยในแต่ละปีงบประมาณ มีจ�ำนวนการ
ขอข้อมูลมากขึ้น

ตารางที่ 1 จ�ำนวนการให้บริการข้อมูลเป็นรายกรณี
ช่องทาง

2560

2561

2562

เอกสาร

346

470

503

ออนไลน์

180

135

168

526

605

671

รวม
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จำ�นวนการให้บริการข้อมูล (ครั้ง)

รายงานประจ�ำปี 2562

เนื่องจากพบว่าการให้บริการข้อมูลช่องทางออนไลน์
ยังมีสัดส่วนที่ไม่มาก จึงมีแผนปรับปรุงเว็บไซต์ และเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์การใช้งานในปี 2563 ซึ่งฝ่ายสารสนเทศก�ำหนด
Service Level Agreement (SLA) ว่า ผู้รับบริการจะได้รับข้อมูล
ทั่วไปตามการร้องขอภายใน 7 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ส่วน
ข้อมูลที่มีความซับซ้อน ผู้รับบริการจะได้รับข้อมูลตามก�ำหนด
เวลาที่ประเมินไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ตารางที่ 2 ร้อยละของการให้บริการข้อมูลที่เป็นไป
ตาม SLA
ลักษณะข้อมูล

2560

2561

2562

ทั่วไป

98.39

97.60

98.09

ซับซ้อน

94.94

92.47

91.52

ส�ำหรับความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ร้อยละของผู้ตอบแบบส�ำรวจที่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมเป็นดังนี้
ตารางที่ 3 ร้อยละของผู้ที่เห็นด้วยหรือเห็นด้วย
อย่างยิ่งว่าพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศใน
ภาพรวม
ตัวชี้วัด

2560

2561

2562

ร้อยละ

98.79

100.00

99.09

การดำ�เนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ
1. ศึกษาเทคโนโลยี Container ส�ำหรับการบริหารจัดการ
IT Environment บน Server และได้น�ำมาปรับใช้กับโครงการ
Rama Application เป็นโครงการน�ำร่อง เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับ
การพัฒนาระบบ New HIS ในอนาคต
2. ปรั บ ปรุ ง สั ญ ญาณ Wi-Fi ในพื้ น ที่ อ าคารสมเด็ จ
พระเทพรัตน์ อาคารหลัก หอพักนักศึกษาแพทย์ หอพักพยาบาล
1 - 2 และอาคารอื่น ๆ ภายในคณะฯ โดยติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ Wi-Fi ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน และ
เพิ่มระดับสัญญาณให้ครอบคลุมแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับจ�ำนวน
ผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
3. วางแผนปรับปรุงห้อง Data Center ที่อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์ โดยจะเพิ่มเครื่องส�ำรองไฟฟ้า (UPS) ปรับปรุง
ระบบควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Containment) ส�ำหรับ
Rack คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปรับปรุงประตูและผนังให้ทนไฟไหม้
และปรั บ ปรุ ง ระบบดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ ซึ่ ง จะด�ำเนิ น การจริ ง
ในปีงบประมาณ 2563

4. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยแบบ Hyper-Converged
Infrastructure (HCI) ท�ำงานในลักษณะกระจายการจัดเก็บข้อมูล
ในแต่ละเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Distributed Storage) เพือ่ ลด
พืน้ ทีแ่ ละลดการลงทุนระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (SAN)
5. การปรับปรุงทะเบียนข้อมูล Configuration Item (CI)
เพือ่ ติดตามและตรวจสอบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยทีใ่ ห้บริการภายใน
ฝ่ายสารสนเทศ ท�ำให้การดูแลและบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
มีความครบถ้วน ผิดพลาดหรือตกหล่นน้อยลง รวมทั้งปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
โดยรวม เพือ่ เสถียรภาพ ความมัน่ คงปลอดภัย และความพร้อม
ใช้งานของระบบสารสนเทศ ท�ำให้ระบบงานบริการผูป้ ว่ ยใช้งาน
ได้อย่างต่อเนือ่ ง ไม่เกิดเหตุการณ์ระบบขัดข้องอย่างมีนยั ส�ำคัญ
เป็นเวลา 100 วันติดต่อกันเป็นครัง้ แรก ตามโครงการ “ร้อยวัน ระบบ
ฉันยังอยู”่ ของผูบ้ ริหารสารสนเทศ เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
โดยมีสถิตริ อ้ ยละทีร่ ะบบใช้งานไม่ได้ ทัง้ ทีว่ างแผนปิดระบบเพือ่
ปรับปรุง (Planned Downtime) และระบบขัดข้องโดยไม่ได้วางแผน
(Unplanned Downtime) ดังภาพที่ 3
0.80

0.77

0.69
0.54

0.60
0.40
0.20
0.00

0.16
ปี 2560

0.32

0.27

ปี 2561

Planned  

ปี 2562

UnPlanned

ภาพที่ 3 ร้อยละที่ระบบสารสนเทศใช้งานไม่ได้ (% Downtime)
ทั้งแบบที่วางแผน (Planned) และระบบขัดข้อง (Unplanned)

การสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศของผูใ้ ช้งาน
1. ในการรับแจ้งปัญหาผ่านช่องทาง IT Call Center
ร้อยละของปัญหาระบบสารสนเทศ ที่แก้ปัญหาได้ตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนด (ภายใน 30 นาที กรณีไม่ต้องส่งช่างคอมพิวเตอร์
ไปให้บริการและภายใน 45 นาที กรณีที่ต้องส่งช่างไปให้บริการ)
ดังภาพที่ 4
100

87.8

90.15

92.5

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

80
60
40
20
0

ภาพที่ 4 ร้อยละของปัญหาระบบสารสนเทศ
ที่แก้ปัญหาได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
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การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ
1. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ดูงานการน�ำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อพัฒนางานบริการผู้ป่วยและ
งานสนับสนุนบริการด้านต่าง ๆ
2. สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ดูงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
(สรพ.) ดูงานระบบรายงานอุบัติการณ์ (Incident Occurrence
Report: IOR) และระบบ BI: Business Intelligence
4. หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์
(Healthcare CIO) รุ ่ น ที่ 9 งานโรงเรี ย นการบริ ห ารงาน
โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดูงาน
ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูงานระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลและเภสัชกรรม
6. การไฟฟ้านครหลวง ดูงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture) และการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
พัฒนาการให้บริการ

7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดูงานความมัน่ คงและการ
รักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

ผลงานเด่น
1. น�ำโปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft Power BI มา
สร้าง Dashboard จากคลังข้อมูลของคณะฯ เสนอผู้บริหาร เพื่อ
ให้ดขู อ้ มูลสถิตกิ ารให้บริการ รายงานอุบตั กิ ารณ์ตา่ ง ๆ ตลอดจน
รายงานทางการเงินและทรัพยากรบุคคลได้แบบ Near real-time
ทั้งผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์พกพา และสร้างรายงานที่ซับซ้อน
เช่น รายงานวิเคราะห์รายได้ - ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยรายโรค
มีการเชือ่ มข้อมูลจากระบบ ERP เข้ากับ HIS เพือ่ ค�ำนวณปันส่วน
รายได้ - ต้นทุน ผูบ้ ริหารสามารถใช้ขอ้ มูลนีป้ ระกอบการตัดสินใจ
ในการจัดสรรทรัพยากร และก�ำหนดนโยบายการให้บริการได้
โดยได้ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบนี้ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในปี 2562 มีหน่วยงานในระดับ
ฝ่ายและภาควิชาใช้งานแล้ว 16 หน่วยงาน

ภาพที่ 5 ตัวอย่าง Dashboard รายได้ - ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยรายโรค
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2. พั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise
Architecture) ส�ำหรับระบบงานผู้ป่วยนอก เพื่อช่วยรวบรวม
ข้อมูลเกีย่ วกับ Business Layer, Data Layer, Application Layer
และ Infrastructure Layer รวมถึงการน�ำข้อมูลที่รวบรวมได้
เข้ า สู ่ โ ปรแกรมที่ ส ามารถน�ำข้อ มูล มาวิเคราะห์ให้เ ห็ นความ
สัมพันธ์ ความซ�้ำซ้อนของระบบงาน โดยเริ่มใช้งานวิเคราะห์
ความซ�้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล Medication Master ลงฐาน
ข้อมูล และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาระบบ HIS
ใหม่ เพื่อทดแทนระบบ HIS เดิม
3. พัฒนาระบบ Customer Service Improvement
(CSI) เพื่อปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือในการรับแจ้ง
ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ (Incident) การร้องขอการใช้
บริการระบบสารสนเทศ (IT Service Request) ให้กับผู้ใช้งาน
ภายในคณะฯ และการบริหารจัดการคลังพัสดุสารสนเทศ (Asset
Management) ทั้งนี้ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ ให้กับ
ตัวแทนผู้ใช้งานภายในคณะฯ แล้ว และจะเปิดใช้งานระบบ
ในเดือนธันวาคม 2562
ผลงานที่ได้นำ�เสนอในเวทีวิชาการต่างๆ
ฝ่ายสารสนเทศได้มีการน�ำเสนอผลงานต่าง ๆ ในงาน
มหกรรมคุณภาพของคณะฯ และเวทีวชิ าการอืน่ ๆ รวม 20 ผลงาน
เช่น การใช้ Linked Server (SQL Server Database Engine)
เชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายเพื่ อ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ที่มีป ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนารายงานข้อ มูลให้ กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ระบบติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(RDU), Dashboard ผู้ป่วย, Waiting time และระบบบัญชี
การเงิน การบริหารทรัพยากร เป็นต้น

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบสั่ ง ยาผู ้ ป ่ ว ยนอกโดยแพทย์
(CPOE) และขยายการติดตั้งใช้งานเพิ่มในหน่วยตรวจต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งคณะฯ ภายในปี 2563
2. พัฒนาระบบคิวรับบริการการรักษา (Service Queue
Management System) ส�ำหรับหน่วยตรวจอื่น ๆ
3. พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ Rama
Application Phase 2 โดยเพิ่มการท�ำงาน เช่น ช�ำระเงินผ่าน
Kiosk แสดงข้อมูล Queue ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ การส่งข้อมูล
Referral และนัดหมายเจาะเลือด เป็นต้น

5. พัฒนาระบบขนส่งสินค้า (Logistics) ภายในคณะฯ
ในส่วนของการขนส่งสิ่งของในระยะที่ 1 ซึ่งเริ่มต้นใช้กับหน่วย
งานพัสดุของคณะฯ และงานผู้ป่วยสัมพันธ์ โดยออกแบบระบบ
ให้เชื่อมโยงกับระบบ RIMO
6. พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data Interchange: EDI) กับบริษัทคู่ค้าในรูปแบบ
มาตรฐานให้กบั ฝ่ายเภสัชกรรม เพือ่ ลดการท�ำงานซำ�้ ซ้อนและลด
เวลาการท�ำงานแบบใช้แรงงาน (Manual)
7. พั ฒ นาการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากระบบการจั ด ซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบของคณะฯ
ผ่าน Web Service ตามโครงสร้างข้อมูลทีก่ รมบัญชีกลางก�ำหนด
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น
8. พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่รว่ มกับสาขาวิชาระบาด
วิทยาและชีวสถิติเพื่อรองรับการวิจัยแบบ Real World Data
และรองรับ Predictive Analytics
9. ขยายจ�ำนวนหน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ใช้ ง านโปรแกรม
Microsoft Power BI เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการน�ำข้อมูลไปใช้มากขึน้
10. ปรับปรุงระบบ CRM (Customer Relationship
Management Software) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของเจ้าหน้าที่ Call Center
11. ติดตัง้ ใช้งานระบบ Customer Service Improvement
(CSI) ส�ำหรับการบริหารจัดการการแก้ไขเหตุการณ์ (Incident)
การบริหารจัดการการร้องขอบริการ (Service Request) และ
การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset)
12. จัดท�ำและปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การให้บริการด้านต่าง ๆ ของฝ่ายสารสนเทศ
สิริกิติ์

13. ปรับปรุงห้อง Data Center ที่อาคารศูนย์การแพทย์

14. การอบรมบุคลากรภายในคณะฯ ทีจ่ ะจัดเพิม่ เติม เช่น
การอบรมเพือ่ สร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยของบุคลากร การสร้างแบบสอบถามด้วย Google
Form และการใช้งาน Microsoft Word 2019 ให้เป็นมืออาชีพ
เป็นต้น

4. ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Re-Business) และ
ถ่ายโอน (Migration) ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
จากระบบ SAP ECC 6.0 เป็น SAP S/4HANA
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มหาวิทยาลัยมหิดล
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ด้านพัฒนาคุณภาพ
คณะฯ ดำ�เนินการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดย
บูรณาการพันธกิจหลักทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการวิจยั
ด้านการดูแลสุขภาพ และด้านบริการวิชาการ มีการวางระบบ
ติดตามประเมินผล พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ โดย
ใช้เครือ่ งมือคุณภาพทีจ่ �ำ เป็นในการพัฒนากระบวนการทำ�งานให้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน ทีผ่ า่ นมาคณะฯ
รับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อหาโอกาส
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการนำ�นโยบายคุณภาพลงสู่การปฏิบัติ

ผลการด�ำเนินงาน
1. ด้านบริหารคุณภาพ
1.1 การรับรองคุณภาพ คณะฯ สนับสนุน ส่งเสริม
ให้หน่วยงานเกิดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำ�งานจน
ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรชั้นนำ�ต่าง ๆ ดังนี้

ลำ�ดับ

ชื่อใบรับรอง

ช่วงเวลาที่ได้รับการรับรอง

หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

1.

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
ตามมาตรฐานสากล TMC.WFME.BME.
Standards (2017)

27 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 67
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2.

Hospital Re-Accreditation (ครั้งที่ 4)

9 มี.ค. 60 - 8 มี.ค. 63

3.

Disease Specific Certification (Stroke)

5 มี.ค. 61 - 4 มี.ค. 64

4.

Disease Specific Certification
(การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิด)

5 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 65

5.

Disease Specific Certification (ตับ)

5 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 65

6.

Disease Specific Certification (ไต)

5 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 65

7.

Quality Management Audit in Nuclear
Medicine โดย IAEA

8.

Sigma-metric Performance

2 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 63

ภาควิชาพยาธิวิทยา
(อาคารหลักและศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์)

9.

Certificate of Traceability Level I
Laboratory Certification

1 มี.ค. 62 - 1 มี.ค. 63

ภาควิชาพยาธิวิทยา (Lab HbA1C)

10.

ISO15189:2012/ ISO15190

29 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 63

ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์
(แห่งเดียวของประเทศ)

11.

ISO22870:2016 Point of care testing
(POCT)

11 ส.ค. 61 - 10 ส.ค. 63

การทดสอบ ณ จุดที่ให้การดูแลผู้ป่วย

12.

CMMI V1.3 for Development-Maturity
Level 3
ISO/IEC20000-1:2011

8 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 64

13.
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เพือ่ ให้เกิดการรับรูอ้ ย่างทัว่ ถึง มีการจัดการความรู้ สร้างเครือข่าย
ชุมชน แนวปฏิบัติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ คือ
การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ�ในระดับสากล

GMP, HACCP, ISO22000:200

ก.ย. 61 - ก.ย. 64

ภาควิชารังสีวิทยา

ฝ่ายสารสนเทศ

2 ม.ค. 60 - 1 ม.ค. 63
17 มิ.ย. 62 - 31 มี.ค. 65

ฝ่ายโภชนาการ
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ลำ�ดับ
14.

ชื่อใบรับรอง
ISO9001:2015

ช่วงเวลาที่ได้รับการรับรอง
23 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 64

หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
หน่วยงานสนับสนุนทางการแพทย์
งานบริหารโรงพยาบาล
งานเวชระเบียน งานบริการผ้า
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
งานอุปกรณ์ทางการแพทย์
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
งานบริหารเวชภัณฑ์และงานผลิตยา
ฝ่ายเภสัชกรรม
งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมการ
บริการรักษาพยาบาล

24 เม.ย. 61 - 10 เม.ย. 64
17 เม.ย. 60 - 14 ธ.ค. 62
1.2 การประเมินคุณภาพ คณะฯ ทบทวนผลดำ�เนินการ
และประเมินตนเองด้านการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรระดับหลังปริญญา และมีกระบวนการตรวจประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา AUN-QA
(IQA : Internal Quality Assurance) และ WFME ในปีการศึกษา
2561 และ 2562 ครบทุกหลักสูตร จำ�นวน 25 หลักสูตร โดย
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก
(หลักสูตรนานาชาติ) (Clinical Epidemiology and Biostatistics:
CE-PhD) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่านการรับรอง
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN
AUN-QA สำ�หรับหลักสูตรแพทย์ประจำ�บ้าน ผ่านการตรวจ
ประกันคุณภาพ WFME โดยแพทยสภา ร้อยละ 90 ที่เหลืออยู่
ระหว่างกำ�หนดวันตรวจรับรอง และหลักสูตรแพทย์ประจำ�บ้าน
ทุกหลักสูตรได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในครบถ้วน
ในปี 2562 ยกเว้นหลักสูตรที่เพิ่งได้รับการตรวจจากแพทยสภา
บางหลักสูตรที่ยกเว้น ส่วนหลักสูตรแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในร้อยละ 70
คณะฯ ประเมินตนเองด้านดูแลสุขภาพตามเกณฑ์
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) โดยการเยีย่ มสำ�รวจ
ภายใน (Internal Survey) หน่วยงานสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล
รามาธิบดี 14 หน่วยงาน (ร้อยละ 100) หน่วยงานบริการผู้ป่วย
124 หน่วยงาน (สุ่มเยี่ยม 32 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 30) และ
ทีมนำ�สนับสนุนทางคลินิก 17 ทีม และรับการตรวจประเมิน

หน่วยงานสนับสนุน
- ระบบการรับชำ�ระเงินค่ารักษาพยาบาล
ฝ่ายการคลัง
- ฝ่ายพัสดุ

คุณภาพสำ�หรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
โดยผูเ้ ยีย่ มสำ�รวจสรพ.ประเมินโอกาสพัฒนา Gap Assessment
(Advanced HA) 3 ครั้ง
คณะฯ รับการประเมินด้านวิจยั เพือ่ สำ�รวจและประเมิน
มาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจยั ด้านจริยธรรมจาก SIDCER/
FERCAP เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2562 ได้รับรางวัลรับรอง
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
คณะฯ ใช้ เ กณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ (TQA)
ในการดำ�เนินงานทัว่ ทัง้ คณะ และสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
โดยได้รับรางวัล TQC (Thailand Quality Class) ในปี 2562
1.3 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ คณะฯ จั ด ฝึ ก
อบรมและให้คำ�ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคุณภาพ พัฒนาความรู้
ของบุคลากรในเรือ่ งคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การทำ�งานมากขึ้น โดยกำ�หนดระดับของผู้รับการอบรมเป็น
ผู้ บริ หาร facilitator และบุ คลากร ซึ่ ง คณะฯ จั ดอบรมตาม
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
		 - เครื่องมือคุณภาพ (3P/Kaizen/CQI/ work
system & work process) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
เครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ เช่น หลักสูตร CQI-Kaizen ให้บุคลากร
สังกัดฝ่ายการพยาบาลฯ และการประยุกต์ใช้ Control Chart
เพื่อพัฒนาผลงานกิจกรรมด้านคุณภาพ
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		 - เกณฑ์คณ
ุ ภาพ (TQA/EdPEx/AUN-QA/WFME/
AHA/DSC/ISO) จัดอบรมการเขียนแบบประเมินตนเอง และ
การตรวจประเมิน หลักสูตร EdPEx Criteria และ Assessor
หลักสูตร WFME Criteria และ Writing หลักสูตร TQA Criteria
และหลักสูตร AUN-QA Assessor

2. ด้านจัดการความรู้
2.1 การส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะฯ พัฒนา
ศักยภาพนักถอดบทเรียนโดยให้เข้าร่วมการฝึกปฏิบตั จิ ริงในการ
ถอดบทเรียนงานมหกรรมคุณภาพ รวมทั้งการประชุม/สัมมนา
พันธกิจด้านการศึกษา

คณะฯ จัดอบรมการใช้ 3C-PDSA เพือ่ นำ�สูก่ ารปฏิบตั ิ
ให้กับบุคลากรกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ อบรมหลักสูตรบทบาท
ผู้นำ�เพื่อความสำ�เร็จสู่ A-HA ให้กับหัวหน้าฝ่าย/งาน/หน่วยใน
ระบบดูแลสุขภาพ (Healthcare Cluster) และกิจกรรมเส้นทาง
สูค่ วามเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ (Ramathibodi Healthcare
Journey to Excellence) (Episode 6 Do it now)

2.2 การเผยแพร่ความรู้ คณะฯ รวบรวมองค์ความรู้
โดยจัดเก็บผ่าน Website KM บน Intranet เผยแพร่ให้แก่
บุคลากรภายในคณะฯ ในงานมหกรรมคุณภาพ และส่งประกวด
ภายนอกคณะฯ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมส่งเสริมคุณภาพ
แห่งประเทศไทย (QCC) สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) เป็นต้น
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เรื่องเล่าเร้าพลัง
ปี 2560  

ปี 2561  

0

Dean’s Innovation

VDO

ประเภท
ผลงาน

ปี 2562

ภาพที่ 1 อัตราผลงานคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์

ผลงานเด่น

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รบั การ
ตรวจประเมินคุณภาพเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้
รับการพิจารณารับรองผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพือ่ การดำ�เนินการ
ที่ เ ป็ น เลิ ศ (EdPEx300) จากสำ � นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อเดือนกันยายน 2562

1. แผนบริ ห ารจั ด การองค์ ก รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
ปฏิบัติการ (Operations Management with Performance
Excellence Framework)

ผ่านการรับรอง

3. แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการ
ทำ�งานของหน่วยงาน

คณะฯ รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx300
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และผ่านการรับรอง

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 หน่วยงาน
หน่วยงานที่ผ่านระดับคะแนน 300 ในปี พ.ศ. 2561
(EdPEx300)

2. แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
AUN-QA การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากล
ตามเกณฑ์ WFME

4. แผนงานมหกรรมคุณภาพ เพือ่ เผยแพร่ผลงานคุณภาพ
ของบุคลากรภายในคณะฯ และต่อยอดผลงานคุณภาพโดยการส่ง
ผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรภายนอก
5. แผนจัดเก็บองค์ความรูผ้ า่ น Website KM บน Intranet
เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
6. แผนให้ความรูก้ บั บุคลากร เรือ่ งเครือ่ งมือคุณภาพใหม่
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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รายงานประจ�ำปี 2562

ด้านวิเทศสัมพันธ์
ผลการด�ำเนินงาน
1. การสนับสนุนเพือ่ นำ�คณะฯ ก้าวสูค่ วามเป็นสากล
(Internationalization)
งานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใต้คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีบทบาทหน้าทีใ่ นการประสาน
สร้างให้เกิดความร่วมมือและข้อตกลงใหม่ ๆ ระหว่างคณะฯ กับ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรสำ�คัญด้านการแพทย์ พยาบาล
และวิทยาศาสตร์ท่ีอยู่ในต่างประเทศ โดยในการดำ�เนินงาน
มี ห ลายช่ อ งทางประสานให้ เ กิ ด ได้ เช่ น การจั ด ทำ � บั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับภาษาอังกฤษ การประสานแลกเปลีย่ น
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม นำ�เสนอผลงานทางวิชาการ
การจัดหาแหล่งทุน การจัดทำ�ทริปการเดินทางไปต่างประเทศให้
แก่ผแู้ ทนคณะฯ ทีเ่ ดินทางไปร่วมศึกษาดูงาน เจรจาความร่วมมือ
หรือกระทั่งการต้อนรับชาวต่างชาติในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ที่ให้เกียรติร่วมงานกับคณะฯ ในฐานะนักวิชาการอาคันตุกะ
(Visiting Scholar) ทั้งด้านการวิจัย การเรียนการสอน เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้ และเกิดการจับคู่
ความร่วมมือใหม่ ๆ ทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนต่อพันธกิจทีส่ �ำ คัญ
ของคณะฯ ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับสากล
2. สถาบันทีล่ งนามข้อตกลงใหม่ หรือทีม่ กี ารต่ออายุ
ในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย
USA: University of South Florida, CP Medical
Center Co., Ltd. and Liberty Biosecurity LLC, Children’s
National Medical Center, George Washington University,
Johns Hopkins University (nurse), The Regents of the
University of Minnesota (nurse)
China: Thalassemia Research Institute, Guangxi
Medical University
Japan: Kansai Medical University, Jichi Medical
University, School of Medicine, Tokyo and Medical and
Dental University, Akita University
Taiwan: National Taiwan University College of
Medicine, College of Nursing, Taipei Medical University
Singapore: Alice Lee Centre for Nursing Studies,
University of Singapore

ภาพที่ 1 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะฯ
กับ University of South Florida, USA วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ส�ำนักงานคณบดี

ภาพที่ 2 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะฯ
กับ Kansai Medical University, Japan วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ส�ำนักงานคณบดี

3. ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดด้าน ACADEMIC
MOBILITY
15
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ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ภาพที่ 3 จ�ำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาอื่น
ในต่างประเทศ ที่คณะฯ เชิญมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่
หรือท�ำกิจกรรมต่าง ๆ (Inbound academic staff)
186

200
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114

132

100
50
0

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ภาพที่ 4 จ�ำนวนอาจารย์ของคณะฯ ที่เดินทางไปสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
(Outbound academic staff)
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4.9 Train the Trainer for Hand Hygiene Audit 2019
4.10 The 3rd Joint Conference Ramathibodi-Osaka
University

5. ผลงานและกิจกรรมเด่นทีม่ กี บั สถาบันในต่างประเทศ
5.1 Hefei Institutes of Physical Science, Chinese
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
Academy of Science, China
Undergrad  
Postgrad
		 ได้ ม อบทุ น สนั บ สนุ น ในโครงการวิ จัย ที่มีค วาม
ภาพที่ 5 จ�ำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ซึ่งเดินทางมาศึกษาหรือท�ำวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรม ร่วมมือกับคณะฯ จำ�นวน 1 ล้านบาท และมอบเครือ่ ง DETECTOR
AGE PRO Non-invasive assessment of diabetes จำ�นวน
ทางการศึกษาอื่น ๆ ผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน
2 เครื่อง แก่ทีมนักวิจัย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินการจัดทำ�
53
60
48
ผลงานตีพิมพ์ร่วมกัน จำ�นวน 2 เรื่อง
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45
30
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ปี 2560

ปี 2561

Undergrad  

Postgrad  

7

16

ปี 2562

Resident/Fellow

ภาพที่ 6 จ�ำนวนนักศึกษาของคณะฯ ซึ่งไปศึกษาหรือท�ำวิจัยที่
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ

4. ความร่ ว มมื อ ในการจั ด ประชุ ม วิ ช าการกั บ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบันต่างประเทศ โดยหน่วยศูนย์สง่ เสริม
และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์
นานาชาติ (International Medical Conference Promoting
Center : IMCPC)
4.1 World Federation of Hemophilia Workshop
on Hemophilia Care and Treatment Options
4.2 Early Nutrition eAcademy Southeast Asia
2018 in BKK eLearning Platform Launch (Public Symposium)
4.3 Early Nutrition eAcademy Southeast Asia
2018 in BKK 3rd Biannual Meeting (ENeA Partner only)
4.4 The 4th Bangkok International Adult Congenital
Cardiology Symposium
4.5 The 3rd Meeting and Workshop of The PersonCentered Integrated Care (PCIC) Collaborative
4.6 The 6th Bangkok International Fetal Echocardiography Symposium
4.7 Bangkok International Neonatology
Symposium 2019
4.8 Regional Training Course on the
Production and Quality Control f 18F (non-FDG) and 11C
Radiopharmaceuticals for Positron Emission Tomography
Applications
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5.2 Kunming Medical University (KMU), China
		 คณะฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก KMU เดินทาง
มาศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือในงานวิจยั โดยให้ความสนใจ
ในประเด็นการทำ� Joint Program ด้าน Traditional Medicine,
Short course training in Nursing และ Infectious disease
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาหลักสูตร Dual degree in Bachelor
of Nursing Program ร่วมกับ รร.พยาบาลรามาธิบดี
5.3 Peking University Health Science Center
(PKUHSC), China
		 - มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ PKUHSC จัดประชุม
วิชาการ “MU-PKUHSC Symposium 2019” โดยคณะฯ ส่งผูแ้ ทน 2
ท่านเข้าร่วมเป็นวิทยากร และหลังจากจบงานทางผูแ้ ทน PKUHSC
ขอเข้าศึกษาดูงาน ด้าน Cancer research
		 - คณะฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานประชุม ChinaASEAN Medical Education Symposium & Roundtable
Discussion on Establishing China-ASEAN University
Consortium on Medical Education, Research and
Healthcare สืบเนื่องจากงานประชุมดังกล่าวได้มีการตกลงร่วม
กันทีจ่ ะจัดให้มเี ครือข่ายความร่วมมือ China-ASEAN University
Consortium ขึ้น โดย PKUHSC เป็นผู้ประสานงานหลักของ
ประเทศจีน และให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ประสานงานหลัก
ในอาเซียน ซึ่งคณะฯ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก และในช่วง
ของการเดินทางเข้าร่วมงานผูแ้ ทนคณะฯ ได้มโี อกาสเข้าเยีย่ มชม
Peking University Cancer Hospital ซึง่ คาดว่ามีโอกาสทีจ่ ะเกิด
ความร่วมมือในงานวิจัยร่วมกัน
5.4 Shanghai Jiao Tong University (SJTU), China
		 คณะฯ นำ � โดย รศ.ดร. พิ ทั ก ษ์ สั น ตนิ รั น ดร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้มีงานวิจัย Antimicrobial resistant
ร่วมกับ Prof. Yan Ping Sheu, Rujin Hospital โดยอยู่ระหว่าง
การหารือจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Ruijin Hospital
(เป็น รพ.ภายใต้ Shanghai Jiao Tong University)

รายงานประจ�ำปี 2562

5.5 Lao Tropical and Public Health Institute, Laos
		 คณะฯ ติ ด ตามโครงการ National Health
Examination Survey ที่มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยขอทุน
สนับสนุนผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ
TICA ได้นำ�เข้าหารือในที่ประชุมกรอบแผนงานความร่วมมือ
ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาไทย-ลาวระยะ 3 ปี (2563 - 2565)
ซึ่งโครงการนี้ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมเพื่อบรรจุลงในกรอบ
แผนงานความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อย
5.6 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
		 คณะฯ จัดการฝึกอบรมฯ ตามโครงการพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึง่ จัดขึน้ เป็นรุน่ ที่ 21 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 28 มีนาคม 2562 มีผเู้ ข้ารับการอบรมจาก สปป.ลาว จำ�นวน 15 คน
Japan

5.7 Health and Global Policy Institute (HGPI),

		 คณะฯ ร่ ว มกั บ Health and Global Policy
Institute (HGPI) นำ�โดย Mr. Ryoji Noritake CEO และคณะผู้
เชี่ยวชาญด้านโรคสมองเสื่อมจากประเทศญี่ปุ่นและจากหลาก
หลายองค์กร อาทิ Ministry of Health, Labour and Welfare,
Dementia Friendship Club, National Center for Geriatrics
and Gerontology ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ THAILANDJAPAN DEMENTIA CONFERENCE ภายใต้ หั ว ข้ อ หลั ก
Redesigning Dementia for People with Dementia
Japan

5.8 Tokyo Medical and Dental University (TMDU),

		 คณะฯ ให้การต้อนรับ Prof. Keiichi Akita, M.D.,
PhD. จาก Tokyo Medical and Dental University ในฐานะ
Visiting Scholar ของคณะฯ เพื่อร่วมหารือกับทีมผู้เกี่ยวข้อง
ด้าน Clinical Anatomy โดยได้เข้าดูงานที่สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ และได้จัดบรรยายพิเศษให้แก่ ภ.ศัลยศาสตร์
ภ.ออร์โธปิดกิ ส์ ภ.สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา ภ.โสต ศอ นาสิกวิทยา
และนักศึกษาแพทย์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5.9 National Sun Yat-Sen University and National
Taiwan University, Taiwan
		 คณะฯ ร่วมกับ National Sun-Yat Sen และ
National Taiwan University ในการจัดงานประชุม “2018
The 1st Thailand-Taiwan Forum on Medical Science and
technology” ครั้งแรกคณะฯ เป็นเจ้าภาพ และครั้งที่สองเดือน
ส.ค. 2562 ที่ประเทศไต้หวันในชื่อ The 2nd Taiwan-Thailand
Forum on Medical Science and technology โดยคณะฯ
ส่ ง Dr. Meng-Shin Shiao ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสั มพั นธ์
พร้อมนักศึกษาของคณะฯ จำ�นวน 2 คน

5.10 Macquarie University (MQ), Australia
		 คณะฯ มีการหารือร่วมกับ Macquarie University
ในการจัดทำ�โครงการ ASEAN Hearing Hub ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ต่อยอดมาจากโครงการ Mahidol-Macquarie Centre for
International Education-MCIE ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายเรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor) โดยสองสถาบันได้ส่งผู้แทน
เดินทางไป-มา เพื่อศึกษาดูงานและหารือร่วมกันอยู่เป็นระยะ
และมีแผนการดำ�เนินงานสำ�คัญที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง อาทิเช่น
โครงการจั ด ทำ � ความร่ ว มมื อ กำ � หนดมาตรฐาน ASEAN
Audiologist, โครงการ Staff mobility, โครงการ Cotutelle,
โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Neurophysiology Speech and
Hearing, โครงการวิจยั และนวัตกรรมร่วมสองสถาบัน (การได้ยนิ
& การพูด) โครงการจัดทำ�หลักสูตร Double Degree Ph.D.
Program และโครงการจัดทำ�และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ ทัง้ นีไ้ ด้เชิญอาจารย์ 2 ท่าน จาก Macquarie University
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น Adjunct Professor ของคณะฯ
5.11 NeuroSpin, CEA-Saclay, France
		 คณะฯ ให้การต้อนรับ Prof. Denis Le Bihan,
M.D., Ph.D., Director of NeuroSpin, CEA-Saclay ในตำ�แหน่ง
Visiting Scholar ได้เดินทางมาหารือและทำ�วิจัยเรื่อง Prostate
MRI cases in advance and the MR acquisition/ processing
techniques กั บหั วหน้าภาควิ ชารัง สีวิทยาและคณะทำ�งาน
ผู้เกี่ยวข้อง
5.12 Royal Free London NHS Foundation Trust, UK
		 คณะฯ ให้การต้อนรับ Sir David Sloman, Chief
Executive of Royal Free London NHS Foundation Trust
ตามคำ�เชิญของรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ มา
บรรยายให้ความรูก้ บั แพทย์ของคณะฯ ในหัวข้อเรือ่ ง “การบริหาร
ระบบบริการสุขภาพของกรุงลอนดอน” ในวันที่ 28 มกราคม 2562
5.13 Ludwig-Maxilians-Universitaet Muenchen,
Germany
		 - คณะฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม Early
Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA) ภายใต้
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลทำ � ร่ ว มกั บ European
Union (EU) ซึ่ง รศ.พญ. อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ เป็นตัวแทน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมประชุมกับทาง EU และเป็น
ผูป้ ระสานงานหลักในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทีป่ ระเทศไทย
โดยมี รศ.ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์ ร่วมเป็นผู้ประสานงาน
ในโครงการนี้ด้วย
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		 - รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดี
ในการร่วมงานแถลงข่าว “ครั้งแรก! ของวงการแพทย์อาเซียน
e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต” ซึ่ง
เป็นการต่อยอดจากโครงการ Early Nutrition eAcademy
Southeast Asia (ENeA SEA) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก EU
5.14 Connecticut Children’s Medical Center, USA
		 คณะฯ ให้การต้อนรับ Prof. Ching C. Lau, M.D.,
Ph.D., Chief, Hematology-Oncology, Jackson Laboratory
for Genomic Medicine, University of Connecticut School
of Medicine ในการมาหารือร่วมกับ ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
รศ.นพ.ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ผศ.ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน์
ด้าน Animal Lab ที่อาจมีโอกาสจัดตั้ง ณ สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ รวมถึงด้าน Thalassemia และความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน
5.15 University of California, Los Angeles (UCLA)
		 คณะฯ ให้การต้อนรับ Dr. Jamil Aboulhosn, M.D.
FACC, FSCAI, Director , Ahmanson/UCLA, Adult Congenital
Heart Disease Center , Chairman, Global Research Working
Group, International Society of Adult Congenital Heart
Disease Center ในการมาหารือร่วมกับ ศ.พญ. อลิสา ลิม้ สุวรรณ
เรื่อง joint research, staff/student exchange, joint research
เป็นต้น
5.16 Joint Learning Network for Universal Health
Coverage Network Manager c/o Management Sciences
for Health

		 คณะฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 3rd Meeting
and Workshop of The Person-Centered Integrated Care
(PCIC) Collaborative ซึง่ เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 - 15
กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบประกันสุขภาพจากนานาประเทศ
5.17 The 2nd CMU-MU Symposium ณ China Medical
University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
		 มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลร่ ว มกั บ China Medical
University จัดงาน The 2nd CMU-MU Symposium ซึ่งคณะฯ
ได้สง่ ผูแ้ ทนจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีรว่ มเดินทางและเป็น
วิทยากรในงานประชุมนี้ด้วย

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. การติดตามแผนการดำ�เนินงานโครงการ ASEAN
Hearing Hub
2. การติดตามผลความร่วมมือด้านวิจัยภายใต้บันทึก
ข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้กับสถาบันคู่สัญญา
3. การผลักดันให้กจิ กรรมทางการศึกษาได้รบั การต่อยอด
และมีผลทีเ่ ป็นรูปธรรมมากขึน้ (Joint degree/ Double degree)
4. การเพิม่ จำ�นวนนักศึกษา Inbound Student ทีม่ าจาก
สถาบันชั้นนำ�ในต่างประเทศที่อยู่ใน ranking 100-300 ของโลก

ภาพที่ 3 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับ CP Medical Center Co., Ltd. and Liberty Biosecurity, LLC
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ส�ำนักงานคณบดี
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ด้านสื่อสารองค์กร
งานสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ
มีพนั ธกิจในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านนโยบายและกิจกรรม
ต่ า ง ๆ แก่ บุ ค ลากรและประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้
ความเข้าใจ ยอมรับ สนับสนุน และเกิดความร่วมมือ ทั้งยังเป็น
ช่องทางเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายให้มีความรู้ทันโรค สามารถดูแลสุขภาพตนเองและ
คนใกล้ ชิ ด ได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยการร่ ว มสานภารกิ จ กั บ แพทย์
พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ ผ่านการผลิต
สื่อต่าง ๆ โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก และมีการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน”

ผลการด�ำเนินงาน
1. ด้านเว็บไซต์
1.1 จำ�นวนเว็บไซต์ Intranet และ Internet ที่อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่ของ Server งานสื่อสารองค์กรมี
จำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปี
200
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ปี 2561

ปี 2562

42
ปี 2560

Intranet  

Internet

1.4 กิจกรรมประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ประจำ�ปี 2562
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของภาควิชาและหน่วยงาน
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อ “โต เต็ม ตัว”
โดยทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานการศึกษาต่อเนื่อง และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 กลุม่ สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิ และชีวสถิติ ซึง่ ได้มอบ
รางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 26
2. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
2.1 โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร
ภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี (1:20)

		 มีสมาชิกจากหน่วยงานภายในคณะฯ จำ�นวน
289 คน และมีบุคลากรได้รับข่าวสารจากสมาชิก ร้อยละ 21.40
2.2 Rama Lounge

		 Facebook Fanpage สร้างขึ้นเพื่อนำ�เสนอเรื่อง
ราวดีๆ ของบุคลากร ทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำ�งานที่ดี
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีจำ�นวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น
ทุกปี
20,000
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1.2 โครงการแปลเนื้อหาให้เป็นภาษาอังกฤษภายใน
เว็บไซต์ภาควิชา มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น 8 ภาควิชา รวมเว็บไซต์ที่มี
เนือ้ หาเป็นภาษาอังกฤษแล้วจำ�นวน 16 เว็บไซต์ จาก 18 เว็บไซต์
1.3 สถิตกิ ารเข้าชมเว็บไซต์ของคณะฯ มีอตั ราเพิม่ ขึน้
โดยในปี ง บประมาณ 2562 มี ย อดการเข้ า เยี่ ย มชมจำ � นวน
24,801,136 Pageviews ซึ่งมีการเติบโตเมื่อเทียบกับปี 2561
คิดเป็น 40.96%
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2.3 หน่วยโทรศัพท์กลาง (Call Center)
		 ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ข้อมูลการรักษา
เช่น ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา อัตราค่าบริการ การเดินทางมา
โรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
สถิติการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
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16,204

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

380,929

372,687

140,190
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2.4 หน่วยประชาสัมพันธ์ (Information)
		 ให้บริการอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการ
ในโรงพยาบาล โดยมีจุดให้บริการ 3 จุด ได้แก่ อาคารหลัก ชั้น 1
ชั้น 2 และอาคาร 4 ชั้น 1

3. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายนอก
3.1 “LINE OFFICIAL ACCOUNT Ramathibodi”
		 ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพทีถ่ กู ต้อง น่าเชือ่ ถือ
และรวดเร็วผ่านช่องทาง LINE Application โดยมีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้
(Add Friend) มากขึ้นทุกปี
จ�ำนวนการเพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL
6,000,000

4,678,209

4,833,039

5,054,480

4,000,000

		 รายการประเภทออกอากาศสด เพือ่ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงของข่าวสารด้านสุขภาพ ความ
คืบหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ และเปิดโอกาสให้
ประชาชนทีต่ อ้ งการปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ถามแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook
ในรูปแบบ Live เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงรายการมากยิง่ ขึน้ ดังนี้
		 - รายการ RAMA SQUARE ออกอากาศสด
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. รายการแบ่งออก
เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเปิดตู้เย็น ช่วง Better to know และ
ช่วง Daily Expert และเพิ่มช่วงใหม่ “Healthy Melody”
		 - รายการพบหมอรามาฯ ออกอากาศสด
ทุกวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 15.30 - 16.30 น. นำ�เสนอข่าวสารทาง
ด้านสุขภาพ นำ�ประเด็นทีน่ า่ สนใจทางสุขภาพทีก่ �ำ ลังเป็นกระแส
มาพูดคุยในรายการ
		 รายการประเภทสารคดีให้ความรูท้ างสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้

2,000,000
0

3.3 สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล
		 ดำ�เนินโครงการสู่ปีที่ 9 ภายใต้แนวนโยบายที่จะ
เป็นสถานีโทรทัศน์ที่พร้อม “ขับเคลื่อนสังคมไทย ให้สุขภาพดี”
โดยผลิ ต รายการที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะ ทั้งในด้านการดูแลป้องกันและรู้เท่ารู้ทัน ถึงสาเหตุ
ของการเกิดโรคต่าง ๆ ทำ�ให้ดแู ลตนเองให้หา่ งไกลจากโรคภัยได้
มีรายละเอียดการดำ�เนินงานผลิตรายการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ
2562 ดังนี้

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

3.2 นิตยสาร @Rama
		 เป็นนิตยสารวาไรตีส้ ขุ ภาพดี ราย 4 เดือน จัดทำ�ขึน้
เพื่อนำ�เสนอข้อมูลสาระดีๆ ทางด้านสุขภาพ กิจกรรม/ผลงาน
ของคณะฯ ไปสู่ภายนอก ในรูปแบบ E-Magazine ผ่านเว็บไซต์
และรูปเล่ม 6,000 เล่มต่อฉบับ

		 - รายการ “แฟ้มลับคดีอร่อย ซีซั่น 2” รายการ
รูปแบบสาธิตการปรุงอาหาร โดยสอดแทรกเรื่องราวสุขภาพ
ประโยชน์และโทษของอาหาร สามารถนำ�ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันได้
		 - รายการ “The Sexcret” นำ�เสนอความรู้ทาง
ด้านเพศที่เข้าใจง่าย ผ่านการให้ข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสูติ - นรีเวชวิทยา โดยนำ�ตัวอย่างจำ�ลองของอวัยวะ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดคุยมานำ�เสนอให้เห็น เพื่อให้ผู้รับชม
รายการเข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
		 - รายการ “รุ่นใหญ่พาซ่า” ได้รับทุนสนับสนุน
การผลิตรายการจากกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในกลุม่ ผูส้ งู อายุผา่ นการท่องเทีย่ วในประเทศไทย พร้อม
กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวระยะเวลาสั้น ๆ ในช่วงวันหยุด
		 - รายการปลดชนวนป่วนใจ ส่งเสริมสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับจิตเวช ให้สามารถเข้าใจว่าอาการทางจิตเวชนั้น
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เป็นอย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วจะรับมืออย่างไร รวมถึง
แนวทางการป้องกันไม่ให้เราได้ชื่อว่าป่วยเป็น “โรคจิต”
		 - รายการ Gen Y รวบรวมสารพัดปัญหาวัยรุน่ ...
ที่ยากจะเข้าใจ เพื่อให้เราเข้าใจวัยรุ่นมากกว่าเดิม ผ่านชีวิตจริง
ของวัยรุ่น 20 คน กับตัวตนที่แตกต่างกัน 20 เรื่อง โดยมีแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีจ่ ะมาสร้างความเข้าใจให้เรารูจ้ กั ความต้องการของ
วัยรุ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งตอบปัญหา ข้อสงสัย เพื่อให้วัยรุ่นไม่ตกเป็น
จำ�เลยเพราะความไม่เข้าใจ
		 รายการสั้ น ให้ ค วามรู้ ท างสุ ข ภาพ นำ�เสนอ
เกร็ ด ความรู้ สั้ น ๆ ง่ า ย ๆ เพื่ อ นำ � ไปใช้ ไ ด้ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น
ความยาว 3 นาที จำ�นวน 2 รายการ รวม 50 ตอน ได้แก่รายการ
Three Minutes Talk และรายการอโรคยารามาฯ

สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนลได้ทำ�การสำ�รวจความ
คิดเห็นออนไลน์จากประชาชนทั่วไป ได้ผลสรุปดังนี้
1. รับชมและกดติดตาม ช่องทางใด
Line : Ramathibodi
NBT 11
True ID Mobile Application
True Visions 42
Website : ramachannel.tv
Youtube : Rama Channel
Facebook : รามาแชนแนล

330
70
24
156
65
315
0

200 400

4.80%

มีประโยชน์
ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้
เมื่อมีปัญหาสุขภาพ สามารถ
ส่งค�ำถามมาถามหมอได้
เป็นคนไข้ของโรงพยาบาล
รามาธิบดีฯ
ชื่นชอบและติดตามคุณหมอ
ที่อยู่ในช่องรามาแชนแนล

8.40%
11.70%

1. โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ได้แก่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์
NBT Central

39.90%

34.40%

2. โทรทัศน์ระบบเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม ได้แก่
2.1 มู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งออกอากาศทั้งระบบดาวเทียม C-Band
และระบบ KU-Band

3. ช่องทางในการถาม - ตอบคำ�ถามสุขภาพผ่านรายการสด
6.30%

2.2 ช่องพีเอสไอ สาระดี ช่อง PSI 99
สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนลได้ออกอากาศรายการ
สดคู่ขนาน พร้อมกับสถานีโทรทัศน์ NBT Central ช่อง 11
(ภาคกลาง) 2 รายการ ได้แก่ รายการ RAMA Square และรายการ
พบหมอรามาฯ ช่วงลัดคิวหมอ

สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล
โดยโทรศัพท์เข้ามา
Facebook Live :
RAMA CHANNEL
(โดยการพิมพ์ค�ำถาม
มาในรายการ)

93.70%

ปี 2562 มีจำ�นวนผู้เข้าถึงเนื้อหารายการต่าง ๆ ดังนี้

2. YouTube Channel: RAMA CHANNEL TV
มีผตู้ ดิ ตาม 213,533 คน และมีการรับชมวิดโี อต่าง ๆ 59,681,819 ครัง้
3. Facebook: รามาแชนแนล (RAMA CHANNEL)
มีผู้กดถูกใจ (Like) 221,939 คน มีผู้ติดตาม 237,436 คน
4. Website: www.ramachannel.tv มีผู้เข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ 9,583,392 ครั้ง

600 800 1000

2. เหตุผลในการกดติดตามและรับชมรายการ

การดำ�เนินงานของสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล
ด้านกระจายเนื้อหาสู่ประชาชน ได้รับความร่วมมือจากสถานี
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล และระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อนำ�
รายการไปออกอากาศ ดังนี้

1. การวัดผลการแพร่ภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์
รามาฯ แชนแนล ที่ทำ�การออกอากาศกับ True Vision ช่อง 42
ยังไม่สามารถทำ�การวัดผลได้ เนื่องด้วยกำ�ลังมีการพัฒนาระบบ
ทำ�ให้การตรวจนับยังไม่แล้วเสร็จ

951

4. ระดับประโยชน์ที่ได้จากการรับชมรายการ
600

507

400

471

400

200

263

0
น�ำไปปรับใช้ได้ สามารถป้องกันได้ ได้ค�ำแนะน�ำฯ ได้ปรึกษาหมอฯ

มากที่สุด
ค่อนข้างน้อย

ค่อนข้างมาก
น้อยที่สุด

ปานกลาง
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ผลงานเด่น
1. สถานี โ ทรทั ศ น์ ร ามาฯ แชนแนล ได้ รั บ รางวั ล
เณศไอยรา จำ�นวน 2 รางวัล ได้แก่ “รางวัลสื่อสารมวลชน”
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สาขารางวัลส่งเสริมสุขภาพและ
ชีวติ ดีเด่น จากรายการพบหมอรามาฯ และสาขารางวัลสร้างสรรค์
ส่งเสริมมวลชนและสังคมดีเด่น รายการ RAMA SQUARE
จากชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ
สร้างสรรค์สังคมไทย ในงาน PRESS AWARDS 2019

2. คลิ ป วิ ดี โ อสั้ น รายการสามั ญ ประจำ � บ้ า น ตอน
ริดสีดวง...รักษาง่ายหายห่วง เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพที่มี
จำ�นวนผู้เข้าชมมากที่สุด เมื่อทำ�การค้นหาทาง YouTube ด้วย
การรับชมจำ�นวน 11,407,780 ครั้ง

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
พั ฒ นาการผลิต รายการหลัก ได้แก่ รายการ RAMA
SQUARE รายการพบหมอรามาฯ และรายการลัดคิวหมอ ให้
น่าสนใจเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม พัฒนารูปแบบ
รายการ Documentary ในรูปแบบใหม่ ๆ เนื้อหารายการเข้าใจ
ง่าย ขยายฐานผู้รับชมรายการใหม่ ๆ ให้กว้างขึ้น อีกทั้งเพิ่ม
ช่องทางการแพร่รายการโดยการร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ
นำ�ไปออกอากาศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียมของทรูวิชั่นส์ ได้รับชมรายการได้มากยิ่งขึ้น
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สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ผลักดันให้คณะฯ บรรลุวสิ ยั ทัศน์
ในการเป็น “สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำ�ในระดับสากล”

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านการศึกษาและวิจัย
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดำ�เนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์
และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มีความเป็นผู้นำ� มีศักยภาพสูง
ทางวิจัย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะของสังคม
และการพัฒนาประเทศชาติ โดยในปีที่ผ่านมาโรงเรียนแพทย์
รามาธิบดีได้ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือก
ทางคลินิก RAID 435 สำ�หรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 และปีที่ 5
ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมและการ
ทำ�งานอย่างประสานกันเป็นทีม ทำ�ให้อาจารย์ของโรงเรียนแพทย์
รามาธิบดีมปี ระสบการณ์ในการทำ�งานร่วมกันข้ามสาขาวิชา และ
เป็นการทดสอบแนวความคิดของการออกแบบสถาบันฯ เพื่อ
เอื้อให้เกิด campus life สำ�หรับนักศึกษาแพทย์ ผลการประเมิน
ของนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับการสอนวิชาดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ดี
ถึงดีมาก โดยผลการประเมินอาจารย์ผสู้ อน ค่าเฉลีย่ 9.7 คะแนน
และผลการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย 8.8 คะแนน

นอกจากนี้ อาจารย์ของโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ได้สมัคร
ทุนมุ่งเป้าด้านเกษตรของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของสารเคมีท่ีพบในผลิตภัณฑ์
เกษตรต่อระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ และมีการเตรียมสถานทีส่ �ำ หรับ
ทำ�วิจัยเพื่อรองรับการทำ�วิจัยของอาจารย์สาขาวิชาพรีคลินิกที่
ชั้น 5 โซน B ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้ชั่วคราวก่อน
ทีอ่ าคารปรีคลินกิ และศูนย์วจิ ยั สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์
จะสร้างเสร็จ ซึ่งจะพร้อมใช้งานในต้นปีงบประมาณ 2563
ด้านการบริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้ดำ�เนินการเป็น
ปีที่ 2 มีการขยายพืน้ ทีบ่ ริการ การเพิม่ บริการ การมีบคุ ลากรมากขึน้
ได้แก่ การเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ (เตียงเดี่ยว) 5D ในเดือน
ธันวาคม 2561 การเปิดบริการ CCU และ NICU ในช่วงเดือน
มกราคม 2562 การเปิดบริการหน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร
ในเดือนสิงหาคม 2562 รวมทั้งได้ผลักดันให้เกิดการใช้ระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน Joint
Commission International (JCI) ซึง่ เป็นมาตรฐานคุณภาพหลัก
ของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย อันสามารถ
สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
ในโรงพยาบาลได้มากขึน้ และในขณะเดียวกันได้ให้ความสำ�คัญ
กั บ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยด้ ว ยหั ว ใจความเป็ น มนุ ษ ย์ (Humanized
Health Care) โดยแพทย์และพยาบาลทุกคนต้องมีความเข้าใจ
ในการดูแลรักษาโรคแก่ผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ ครอบครัว และสังคมของผู้ป่วย

ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ มีสถิติการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. สถิติผู้ป่วยนอก
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ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
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2. สถิติผู้ป่วยใน
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ภาพที่ 2 จ�ำนวนผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

3. สถิติผู้ป่วยวิกฤต
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ภาพที่ 3 จ�ำนวนผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

4. สถิติผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วย Short stay
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ภาพที่ 4 จ�ำนวนผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วย Short stay โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

5. สถิติผู้ป่วยผ่าตัด
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ภาพที่ 5 จ�ำนวนผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. ด้านการศึกษาและวิจัย มีเป้าหมายให้หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง สำ�หรับการเรียนการสอน
ระดับพรีคลินิกโดยคณะฯ ผ่านการรับรองจากแพทยสภาและ
สามารถประกาศใช้ในปีการศึกษา 2563 และสามารถเตรียม
ความพร้อมอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์
จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ ซึ่ ง จะก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ตามแผนในเดื อ น
กรกฎาคม 2563 และจัดหาครุภัณฑ์ด้านการวิจัยประจำ�อาคาร
ตาม platform ต่าง ๆ ที่วางแผนไว้เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัย
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. ด้ า นการรั ก ษาพยาบาล ได้ มี ก ารเริ่ ม ออกแบบ
และพั ฒ นากระบวนการรั ก ษาในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ
เรื้อรัง (NCDs) และทดลองดำ�เนินการในระยะแรกในปลาย
ปีงบประมาณ 2562 รวมถึงได้ด�ำ เนินโครงการ Humanized Care
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เพือ่ เตรียมให้บคุ ลากรส่งมอบบริการทีเ่ ข้าใจผูป้ ว่ ยตามความเป็น
จริงด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ เพื่อเป็นต้นแบบด้านบริการ
ให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในอนาคต รวมทั้งการจัดทำ�
มาตรฐานการต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้บุคลากร
สามารถส่งมอบการบริการที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
3. ด้านการบริหารองค์กร มีเป้าหมายในการพัฒนา
ระบบวัดผลองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรในภาพรวม โดยใช้
ระบบ Objective and Key Results (OKRs) มาปรับใช้ในการ
กำ�หนดเป้าหมาย โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
ความสำ�เร็จของตนเองให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับองค์กร
ส่งเสริมการกล้าคิด กล้าทำ� ไม่กลัวความล้มเหลว ซึ่งเป็นบ่อเกิด
ของความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อันส่งผลให้สถาบัน
การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ ส ามารถดำ � เนิ น การรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

รายงานประจ�ำปี 2562

ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
(Center of Excellence)
ศู น ย์ ต ่ า ง ๆ ที่ มี ค วามเด่ น ในด้ า นการบริ ก ารสุ ข ภาพ
ด�ำเนินงานในเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
สุขภาพ การวิจัย การบริการวิชาการ และสร้างผลงานให้เป็น
ทีย่ อมรับในระดับสากล ร่วมสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ในด้าน
การศึกษา การวิจัย การบริการสุขภาพ และการบริการวิชาการ
สู่สังคม ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนา
งานของเขตสุ ข ภาพที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะฯ
(เขต 3, 9) ให้บรรลุการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ทั้งในด้านการบริการสุขภาพ บริการวิชาการ งานวิจัย
และการสร้างบุคลากร ปัจจุบันมีศูนย์ที่อยู่ภายในสังกัดศูนย์
เพื่อความเป็นเลิศ จ�ำนวน 7 ศูนย์ ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์พิษวิทยา
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี มีพันธกิจเพื่อเป็นเลิศใน
การให้บริการทางพิษวิทยาคลินิกทั้งด้านการบริการสุขภาพและ
วิชาการ เพื่อเสริมศักยภาพให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
สามารถให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษอย่าง
เหมาะสม โดยให้ค�ำปรึกษาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และประชาชนทัว่ ประเทศเมือ่ มีผไู้ ด้รบั พิษทางระบบ Call Center
ผ่าน “Hotline 1367” ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังเป็น
แหล่ ง ฝึ ก อบรม/ดู ง านของบุ ค ลากรทางการแพทย์ จ ากทั้ ง ใน
และต่างประเทศ มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ชี้น�ำสังคม
ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
ศูนย์พิษวิทยาชั้นน�ำในภูมิภาคเอเชีย

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านบริการสุขภาพ
มี ผู ้ รั บ บริ ก ารขอค�ำแนะน�ำและค�ำปรึ ก ษาในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยา สารเคมี พืชพิษและสัตว์พิษ
เพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังภาพที่ 1 มีระบบติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
มีการประสานกับโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านพิษที่จ�ำเป็นอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการบันทึก
ข้อมูลอาการพิษ การรักษาที่ได้รับและผลลัพธ์ทางคลินิกอย่าง
เป็นแบบแผน สามารถน�ำไปศึกษาวิจยั พัฒนาการดูแลรักษาและ
หามาตรการป้ อ งกั น การเกิ ด พิ ษ ได้ ในปี ง บประมาณ 2562
มีผลงานวิจัยตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ 5 เรือ่ งและลงในจุลสารของ
องค์การอนามัยโลก 1 เรื่อง
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ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้รับบริการจากศูนย์พิษวิทยา

การบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงาน
ด�ำเนินโครงการกับหน่วยงานภายนอกคณะฯ ดังนี้
1. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ร่วมท�ำ “โครงการก�ำกับดูแล ปรับปรุงแนวทางการใช้ยาก�ำพร้า
และการประเมินผลการใช้ยาก�ำพร้า” โดยได้สร้างเครือข่าย
ยาต้านพิษแห่งที่ 8 ในเขตพื้นที่ สปสช.เขต 4 สระบุรี เพื่อท�ำให้
การบริหารจัดการยา การใช้ยาและการกระจายยาในพื้นที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดระยะเวลาในการจัดส่งยาและเพิ่ม
การเข้าถึงยาในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ ได้มีการนิเทศติดตามคุณภาพ
การให้ ก ารรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยถู ก งู พิ ษ กั ด ที่ ไ ด้ รั บ เซรุ ่ ม ต้ า นพิ ษ งู ใ น
โรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดชุมพร
เพื่อให้มีการใช้เซรุ่มต้านพิษงูอย่างสมเหตุผล
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ปปส.) ร่วมท�ำ “โครงการศึกษาประมวลองค์ความรู้
ด้านพิษวิทยาของสารเสพติด” เพื่อน�ำองค์ความรู้ที่ถูกต้องมา
เผยแพร่ สื่อสาร สร้างการรับรู้ และก�ำหนดแนวทางมาตรการ
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ มีดังนี้
		 2.1 รายงานองค์ความรู้พิษวิทยาของยาเสพติด
และยาอันตรายที่มีการน�ำมาใช้ในทางที่ผิดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
		 2.2 รายงานองค์ ค วามรู ้ พิ ษ วิ ท ยาสารเสพติ ด
ชนิดใหม่ ยาที่มีสารประกอบของยาเสพติด ยาเสพติดสังเคราะห์
ที่ปรากฏข้อมูลการใช้และแพร่ระบาดในต่างประเทศ
		 2.3 คูม่ อื การปฐมพยาบาลและการดูแลรักษาเมือ่
เกิดอาการพิษต่อร่างกาย
3. สถาบันบ�ำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี จัดอบรมหลักสูตรการบ�ำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย
ยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน จ�ำนวน
4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมเป็นแพทย์และพยาบาลทั้งหมด 227 คน
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ผลงานเด่น
1. WHO Collaborating Centre for the Prevention
and Control Poisoning ศูนย์พิษวิทยาได้รับการแต่งตั้งจาก
องค์การอนามัยโลก เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัย
โลกเพือ่ การป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา ตัง้ แต่วนั ที่ 18 ตุลาคม
2561 - วันที่ 17 ตุลาคม 2565 (WHO CC No.THA-84)

รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีและ สปสช. ได้รับรางวัล
Recognition Award for Continuous Improvement จาก
ASEAN Social Security Association ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 เลขาธิการ สปสช.และหัวหน้าศูนย์พิษวิทยา
รับรางวัลจาก ASEAN Social Security Association
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
ที่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

2. ร่วมด�ำเนินโครงการ Initiative Coordinated
Antidotes Procurement in the South-East Asia Region
(iCAPS) เป็นโครงการเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยา
ต้านพิษของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์พิษวิทยา
ร่วมกับ สปสช. องค์การเภสัชกรรม และองค์การอนามัยโลก
ดังภาพที่ 2 ในการสร้างระบบการบริหารจัดการใช้ยาต้านพิษ
ในภูมิภาค โดยเน้นการจัดหา จัดซื้อ การส่งยาทั้งภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน โครงการนี้ได้จัดท�ำระบบแล้ว ส่วนเว็บไซต์อยู่
ระหว่างการด�ำเนินการและประสานงานกับประเทศในภูมิภาคนี้

รางวั ล นี้ ไ ด้ รั บ จากการด�ำเนิ น งาน “โครงการเพิ่ ม
การเข้ า ถึ ง ยาก�ำพร้ า กลุ ่ ม ยาต้ า นพิ ษ ” ในระบบหลั ก ประกั น
สุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งศูนย์พิษวิทยาได้ร่วมท�ำงานกับ สปสช.และ
องค์การเภสัชกรรม โดยมีผลงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบันในการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยบริการ รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ยาต้านพิษ ท�ำให้ผไู้ ด้รบั พิษสามารถเข้าถึงยาต้านพิษเพิม่ มากขึน้
ทัง้ ยังประหยัดงบประมาณการส�ำรองเซรุม่ ต้านพิษงูได้ โครงการนี้
นอกจากช่วยรักษาผู้ป่วยในประเทศแล้ว ยังส่งยาไปช่วยผู้ที่เกิด
ภาวะพิษในต่างประเทศด้วย

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ภาพที่ 2 เว็บไซต์ iCAPS ที่ออกแบบและจัดท�ำระบบ
รออัปโหลด
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1. ด�ำเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งในโครงการ Initiative
Coordinated Antidotes Procurement in the South-East
Asia Region (iCAPS) เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการยา
ต้านพิษที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษได้อย่างเหมาะสม
และทันการณ์
2. งานในฐานะเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การ
อนามั ย โลกเพื่ อ การป้ อ งกั น และดู แ ลด้ า นพิ ษ วิ ท ยา (WHO
Collaborating Centre for the Prevention and Control Poisoning)
โดยจะร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพือ่ ช่วยจัดตัง้ ศูนย์พษิ วิทยา
ของประเทศทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ด�ำเนินการด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ ขอสิทธิบตั ร
“ระบบการช่วยตัดสินใจดูแลผู้ป่วยถูกงูกัด (Mahidol Snake
Envenomation)” ซึง่ เป็นแอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ช่วยตัดสินใจ
ในการดูแลผู้ที่ถูกงูพิษกัด

รายงานประจ�ำปี 2562

2. ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
และห้องปฏิบัติการประสาท
ทางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว
พันธกิจด้านบริการสุขภาพ
ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดิน
อาหารด้วยกล้องส่องตรวจ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ความช�ำนาญและประสบการณ์สงู และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยได้อย่างแม่นย�ำ รวดเร็ว
และปลอดภัย
ด้านบริการสุขภาพ
ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนหัตถการส่องกล้อง
หัตถการ

2560

2561

2562

Esophagogastroduodenoscopy

6,645

6,411

6,673

Colonoscopy

6,054

6,147

6,496

EUS

192

192

189

ERCP

324

361

306

33

28

26

Enteroscopy

14,160

13,573

13,353

0

82
934

4,000

ปี 2560

รวมหัตถการส่องกล้อง

ปี 2561
Motility study

64
836

8,000

122
1,073

หัตถการ

12,000

ปี 2562
หัตถการอื่นๆ

ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้รับบริการศูนย์ส่องกล้อง
ระบบทางเดินอาหารฯ ปีงบประมาณ 2560 - 2562

3. ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ ที่ต้องการได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากทั้งผู้บริจาค
ที่มีชีวิตและผู้บริจาคสมองตาย สามารถเข้าถึงบริการอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับสากล ภายใต้การดูแลของ
ผู้ให้บริการสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อบูรณาการ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ควบคู่กับการศึกษา การวิจัย
สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลการดำ�เนินงาน

สถิ ติ ผ ลการให้ บ ริ ก ารด้ า นการส่ อ งกล้ อ ง และ
การตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร
16,000

ด้านบริการวิชาการ
บุ ค ลากรของศู น ย์ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มในสมาคมวิ ช าชี พ ใน
การก�ำหนดมาตรฐานการล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดิน
อาหารของสมาคมพยาบาลส่ อ งกล้ อ งระบบทางเดิ น อาหาร
แห่งประเทศไทย และได้รับการเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุม
วิชาการ จ�ำนวน 5 ท่าน และมีหน่วยงานมาศึกษา ดูงาน 2 หน่วยงาน

2560

2561

2562

จำ�นวนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
จากผู้บริจาคที่มีชีวิต

61

59

56

จำ�นวนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
จากผู้บริจาคสมองตาย

132

123

99

จำ�นวนการผ่าตัด Dual Kidney
transplant

4

5

2

จำ�นวนการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
จากผู้บริจาคที่มีชีวิต

6

16

14

จำ�นวนการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
จากผู้บริจาคสมองตาย

3

5

13

จำ�นวนการผ่าตัดปลูกถ่าย
หัวใจจากผู้บริจาคสมองตาย

1

4

2

จำ�นวนครั้งการไปผ่าตัดนำ�
อวัยวะออก

14

28

28

Overall patient survival (Pediatric) 2001 - 2018
KPI

ค่าเป้าหมาย
Graft survival

สถาบันเทียบเคียง

2001 - 2017

2001 - 2018

SRTR

Japanese Liver
Transplantation society

RAMA

RAMA

Graft survival 1 year

>90%

94.9

NA

99.9

92.5

Graft survival 5 year

>80%

86

NA

99.9

91.1

89

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

KPI

ค่าเป้าหมาย

สถาบันเทียบเคียง

Patient survival (PED)

2001 - 2017

2001 - 2018

SRTR

Japanese Liver
Transplantation society

RAMA

RAMA

Patient survival 1 year

>90%

90

89.4

90

88.5

Patient survival 5 year

>85%

84.6

86.8

84.6

85.6

สถาบันเทียบเคียง

2007 - 2017

2007 - 2018

UNOS

RAMA

RAMA

Liver Transplant Overall patient survival (Adult) 2007 - 2018
KPI

ค่าเป้าหมาย
Graft survival

Graft survival 1 year

>90%

91.2

92.7

93.3

Graft survival 5 year

>75%

75.0

75.7

76.7

UNOS

RAMA

RAMA

Patient survival
Patient survival 1 year

>90%

89.1

92.7

93.3

Patient survival 5 year

>75%

71.9

75.7

76.7

Kidney Transplantation Graft survival according to
donor type, 2007 - 2018

Kidney Transplantation Patient survival according to
donor type, 2007 - 2018

1.00

1.00

0.75
0.50
0.25

RAMA LRKT
1 year survival 99.24%
5 year survival 98.07%

USRDS LRKT
1 year survival 97%
5 year survival 90%

RAMA DDKT
1 year survival 95.54%
5 year survival 93.4%

USRDS DDKT
1 year survival 94%
5 year survival 84%

0.75
0.50
0.25

0.00

USRDS LRKT
1 year survival 98%
5 year survival 93%

RAMA DDKT
1 year survival 97.89%
5 year survival 95.87%

USRDS DDKT
1 year survival 96%
5 year survival 84%

0.00

0

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12
Time (years)
LRKT
DDKT

Graft survival rate at 1 year, 2007 - 2018 (%)

93.30
91.20
92.50

Adult LT
Pediatric LT

LRKT

88

90 92
94
96
RAMA
Benchmark

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12
Time (years)
LRKT
DDKT

Benchmark KT = USRDS
Benchmark Ped LT = SRTR
Benchmark Adult LT = UNOS

OHT

76.70
75.00

91.10
86.00
93.40
84.00
98.07
90.00

Pediatric LT

97.00
86

1

Adult LT

94.90
95.54
94.00

DDKT

0

Graft survival rate at 5 years, 2007 - 2018 (%)

Benchmark KT = USRDS
Benchmark Ped LT = SRTR
Benchmark Adult LT = UNOS

OHT

90

RAMA LRKT
1 year survival 99.39%
5 year survival 99.14%

98

99.24
100

DDKT
LRKT

0

25
RAMA

50
75
Benchmark

100
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Patient survival rate at 1 year, 2007 - 2018 (%)
Benchmark KT = USRDS
Benchmark Ped LT = SRTR
Benchmark Adult LT = UNOS

OHT
Adult LT

89.10
88.50
90.00

Pediatric LT
DDKT
LRKT

80

85

90
RAMA

93.30

Patient survival rate at 5 years, 2007 - 2018 (%)
Benchmark KT = USRDS
Benchmark Ped LT = SRTR
Benchmark Adult LT = UNOS

OHT

76.70
71.90
85.60
84.60
95.87
84.00
99.14
93.00

Adult LT
Pediatric LT

97.89
96.00
99.39
98.00

95
Benchmark

100

ผลงานเด่น
ได้รับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรอง
มาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ตับ
และ (Disease Specific Certification: DSC) ไต จากสถาบัน
รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค์ ก ารมหาชน) (สรพ.)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

DDKT
LRKT

0

25

50
RAMA

75
Benchmark

100

7. มีระบบงานบริการที่ได้รับรองคุณภาพระดับสากล
2 ระบบบริการ
8. ร้อยละการอยู่รอดหลังการปลูกถ่ายของแต่ละ
อวัยวะที่ 1 ปี และ 5 ปี (ตาม KPI)
9. อุบัติการณ์การร้องเรียนด้านจริยธรรมหรือละเมิด
ผู้ป่วย 0 ครั้ง
10. ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก มากกว่า
ร้อยละ 80 และผู้ป่วยใน มากกว่าร้อยละ 95
ตัวชี้วัดด้านวิจัย
11. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 5 ฉบับ
12. การน�ำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 5 ครั้ง
ตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ
13. การให้ความรู้ประชาชนได้รับความรู้ด้านบริจาค
อวัยวะหรือปลูกถ่ายอวัยวะ 1 ครั้ง / ปี
14. เป็นแหล่งดูงาน 5 ครั้ง / ปี
15. ทีมงานได้รับเชิญเป็นวิทยากร 10 ครั้ง / ปี

4. ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดด้านบริการสุขภาพ
1. ผู้ป่วยที่ได้รับบริการการปลูกถ่ายไต 150 ราย
2. ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับผู้ใหญ่ 7 ราย เด็ก 12 ราย
3. ผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ 5 ราย
4. ผู้ป่วยปลูกถ่ายปอด 1 ราย
5. ผู้บริจาคอวัยวะสมองตายในโรงพยาบาล 5 ราย
6. สัญญาหรือบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานนอก
องค์กร 1 สัญญาหรือบันทึกความเข้าใจ

เป็นศูนย์กลางและเป็นต้นแบบของการบูรณาการ
การใช้กระบวนการคุณภาพผสมผสานกับความเชีย่ วชาญจากทีม
สหสาขาทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการยกระดับคุณภาพของกระบวนการ
การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับสากล โดยเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ก�ำกับ
ดูแลงานการศึกษา การวิจัย และเป็นผู้น�ำนวัตกรรมการรักษา
ด้านการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิด เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและผูบ้ ริจาคเซลล์
ต้นก�ำเนิดปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพึงพอใจใน
การรับบริการ
ด้านการศึกษา
1. เป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล
รักษาผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต ให้แก่
บุคลากรด้านสุขภาพระดับประเทศและนานาชาติ
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2. เป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรูร้ ะบบพยาบาล
ประสานงาน Coordinator Nurse ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ
ระดับประเทศ
3. เปิ ด หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รกุ ม ารเวชศาสตร์
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการรับรองเป็น
แห่งแรกในประเทศไทย รุ่นที่ 1
ด้านการวิจัย
1. มีผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 6 เรือ่ ง
2. ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด
“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ” เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 จากผลงานในการรักษาโรคธาลัสซีเมีย
ให้หายขาดด้วยการตัดต่อยีนเป็นครั้งแรกของโลก

2. ให้การบริการการเก็บเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
จ�ำนวนครั้งของการเก็บเซลล์
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ผู้ป่วยเด็ก
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ผู้ป่วยผู้ใหญ่

ปี 2562

3. พัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่าย
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต ส�ำหรับบุคลากรทีมสหสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ เป็นแนวทางในการให้ค�ำแนะน�ำ การบริหารจัดการและดูแล
รักษาผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต

ด้านการบริการสุขภาพ
1. ให้การบริการการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต
จ�ำนวนผู้ป่วยเด็กและประเภทการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด
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ปี 2560
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0 2 0

5. พัฒนารูปแบบการให้บริการเพือ่ ความเป็นเลิศและ
บุคลากรในทีมผ่านเกณฑ์รางวัลในการประกวดงานคุณภาพ
หลายรางวัล

URD

จ�ำนวนผลงานและประเภทงานคุณภาพการให้บริการ

17 16

3 2

ปี 2562

จ�ำนวนผู้ป่วยผู้ใหญ่และประเภทการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด
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4. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคู ่ มื อ ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการการปฏิบตั ติ วั การเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิด
เพือ่ เผยแพร่ให้กบั ผูป้ ว่ ยเด็กและผูด้ แู ล ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป
ที่สนใจ ในรูปแบบ E-book และสื่อมัลติมีเดียและสื่อสิ่งพิมพ์
บริการในห้องพักผู้ป่วย และในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด
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รายงานประจ�ำปี 2562

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
1. พัฒนาคูม่ อื ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการและการ
ปฏิบัติตัวในการเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด เพื่อเผยแพร่
ให้กับผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ในรูปแบบ E- book และสื่อมัลติมีเดียและสื่อสิ่งพิมพ์ และ
ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด
2. ให้ความรูก้ บั ประชาชนผ่านรายการพบหมอรามาฯ
RamaHealthTalk ในหัวข้อการเฝ้าระวังและการป้องกันภาวะ
เสีย่ งต่อการเกิดโรคไข้หวัด H1N1 ส�ำหรับผูป้ ว่ ยปลูกถ่ายไขกระดูก
ในระหว่ า งที่ มี ก ารเริ่ ม ระบาดของโรค หั ว ข้ อ ปลู ก ถ่ า ยเซลล์
ต้ น ก�ำเนิ ด ในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว และหั ว ข้ อ มะเร็ ง
ต่อมน�้ำเหลืองรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด

ผลงานเด่น
1. พั ฒ นาระบบการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยของศู น ย์ ป ลู ก ถ่ า ย
เซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ โดยมี
ผลการด�ำเนินการทัดเทียมกับระดับสากล และผ่านการรับรอง
การประเมินเฉพาะรายโรค Disease specific certification จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีมและกระบวนการ
ท�ำงาน เพื่ อ ขอรั บ รองการตรวจประเมิ น ตามเกณฑ์ ร ะดั บ
นานาชาติ FACT/JACIE (Foundation of the Accreditation
of Cellular therapy/Joint Accreditation Committee ISCT
(International Society of Cellular Therapy) EBMT (European
Society of Bone Marrow Transplantation)
2. จัดท�ำ outcome registry ให้ได้มาตรฐาน CIBMTR
หรือ WBMT

5. ศูนย์มะเร็ง

เป็ น ศู น ย์ ก ลางการด�ำเนิ น งานสร้ า งความเป็ น เลิ ศ
ในการบริการสุขภาพในรูปแบบสหสาขา (multi-displinary
approach) มีพยาบาลประสานงานระหว่าง ผู้ป่วย บุคลากร
ทางการแพทย์ แ ละแพทย์ ผู ้ รั ก ษาในรู ป แบบของ one stop
service เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพซึ่งจ�ำนวน
ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ ๆ ที่เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ศูนย์
มะเร็งได้ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการ ส่งเสริมการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
การให้ความรู้ประชาชน รวมถึงการพัฒนาการวิจัยในเชิงลึกใน
ระดับ precision medicine เพือ่ ให้ศนู ย์มะเร็งเป็นศูนย์กลางด้าน

โรคมะเร็งของคณะฯ สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ
การวิจัย และบริการวิชาการ

ผลการด�ำเนินงาน
1. ทะเบี ย นผู ้ ป ่ ว ยโรคมะเร็ ง ระดั บ โรงพยาบาล
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อ
การให้การรักษา ทัง้ ยังเป็นแหล่งข้อมูลพืน้ ฐานในการประเมินผล
คุณภาพการรักษาการเรียนการสอนบุคลากรทางการแพทย์
และการท�ำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง
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จ�ำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ (คน)
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4. ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพมีคณ
ุ ภาพ
เป็นที่ยอมรับนานาชาติ เช่น home chemotherapy และการจัด
ประชุมวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในระดับคณะ/นานาชาติ
5. เพิ่มงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลโดยเฉพาะ
ใช้ เ ป็ น ที่ อ ้ า งอิ ง ได้ และตลอดจนเพิ่ ม งานวิ จั ย ที่ ส ามารถ
จดสิทธิบัตรได้
ผลงานเด่น
1. Ramathibodi Comprehensive Cancer Center
Interdisciplinary teamwork Activities
2. การบริหารยาเคมีบ�ำบัดทางหลอดเลือดด�ำส่วนกลาง
ที่บ้าน (Home Chemotherapy)

2. มีระบบการบริหารจัดการในการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งแบบครบวงจร (Multidisciplinary Tumor Conference/
Education Meeting) บริหารการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ให้ได้รบั การตรวจรวดเร็ว โดยความร่วมมือของแพทย์เฉพาะทาง
ด้านต่าง ๆ
จ�ำนวน cases ที่เข้า conference
Sarcoma conference
Hepatocellular carcinoma
Colorectal Liver Metastasis
RLC conference
Brain tumor conference
Breast
ENT conference
Tumor conference
RS conference
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6. งานทะเบียนโรคมะเร็ง (Ramathibodi Cancer

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

3. ปรับปรุงการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งทัง้ 3 โรค ได้แก่ มะเร็ง
ปอด (Lung cancer) มะเร็งตับ (HCC) และมะเร็งไต (Kidney
Cancer) โดยใช้ทีมสหสาขาวิชา (Multidisciplinary team)
มากขึ้น โดยเฉพาะ Ramathibodi Lung cancer consortium
(RLC) ท�ำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยสูงกว่า American
cancer society

20

5. งานวิจยั และธนาคารชีวภาพส�ำหรับโรคมะเร็งแบบ
ครบวงจร Research/Ramathibodi Comprehensive Tumor
Biobank

7. งานวิชาการต่าง ๆ /การจัดประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติ จ�ำนวน 6 การประชุม

ปี 2560

40

4. สหสาขาด้ า นโรคมะเร็ ง ในระบบปั ส สาวะ
(Genitourinary Multidisciplinary Tumor Board)

Registry)

0

80

3. สหสาขาด้านโรคมะเร็งปอด (Ramathibodi Lung
Cancer Consortium : RLC)

23.10
15.00

24.8018.60
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1. ประชุมวิชาการระหว่างแพทย์สหสาขา เพือ่ ปรึกษา
แนวทางการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยร่ ว มกั น แบบสหสาขา (tumor
conference) และการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ multidisplinary
2. จัดตั้งหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง OCC1, 2
โดยความร่วมมือจากแพทย์สหสาขาตรวจรักษาผูป้ ว่ ย ในรูปแบบ
one stop service
3. พัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนโรคมะเร็งให้ทนั สมัยและ
มีความต่อเนื่อง เพื่อรองรับงานบริการ งานวิจัย และให้สามารถ
น�ำไปถูกอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
4. พัฒนางานวิจยั ด้านต่าง ๆ ทัง้ งานวิจยั ด้านโมเลกุล
การเก็บชิ้นเนื้อ และขยายงานวิจัยด้าน cell line, organoid
เพื่อความก้าวหน้าทางงานวิจัยด้าน precision และอื่นๆ
5. ให้ ค วามรู ้ ป ระชาชน เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง แนวทาง
การดูแลตนเองและญาติที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

รายงานประจ�ำปี 2562

6. ศูนย์ โรคหัวใจพิการแต่กำ� เนิดในผู้ ใหญ่
ดูแล ตรวจรักษา และให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ
พิการแต่ก�ำเนิดที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยการรักษาทั้งการรักษา
ทางยา การผ่าตัด การท�ำหัตถการหัวใจ การผ่าตัดร่วมกับการ
สวนหัวใจ รวมทัง้ การรักษาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ นอกจากนี้
ยังเป็นศูนย์ที่ Transfer Technology จากต่างประเทศ

ผลการด�ำเนินงาน
จำ�นวนผู้ป่วย (ราย)
OPD MED
OPD SUR
OPD PED
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
และอื่นๆ

2560
12
13
1
22

ปีงบประมาณ
2561
34
17
2
11

2562
25
8
1
25

Refer for treatment advance investigation
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
MRI
4
5
17
CATH (Lt & Rt heart
10
10
14
cath, TPVR)
SURGERY
8
7
8
NON - INVASIVE
7
5
9
(Echo, TEE, CPET)
รวม
29
27
48

ผลงานเด่น
ได้รับการอนุมัติให้ท�ำหัตถการหัวใจ โดยไม่มีแพทย์
พี่เลี้ยง โดยเป็น Solo Center for Melody and Sapien Valve
Implantation ซึง่ เป็นศูนย์แรกในภูมภิ าคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
(Medical Innovations Development
Center)
เป็นศูนย์กลางการให้บริการ (One stop Service)
ในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovation)
โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรมทาง
การแพทย์ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการทัง้ ในระดับประเทศ
และนานาชาติ ซึง่ การด�ำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนส�ำคัญ ดังนี้
1. การส่งเสริม พัฒนา บ่มเพาะ ประกอบด้วย การให้
ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรม การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
การให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ การให้ บ ริ ก ารห้ อ งประชุ ม
การจัดกิจกรรมให้ความรู้อันจะน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
นวัตกรรม
2. การสนับสนุนประสานงานด้านเงินทุนการสร้าง
นวัตกรรม ประกอบด้วย การขอทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
3. การผลั ก ดั น โครงการนวั ต กรรมเพื่ อ การเติ บ โต
อย่างก้าวกระโดด ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ การน�ำเสนอ/เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะ
ทั้งในและต่างประเทศ

ภาพที่ 1 การเป็นศูนย์กลางให้บริการ One Stop Service ในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์
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ด้านวิชาการ
1. การบริการให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอก (ตารางที่ 1)
การบริการให้คำ�ปรึกษา (ครั้ง)

ต.ค. 61 - มี.ค. 62

เม.ย. - ก.ย. 62

ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)

16

34

ด้านการออกแบบ (Design, UX, UI)

9

21

ด้านระเบียบและกฎหมายทางด้านเครื่องมือแพทย์ (Regulatory)

12

32

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Properties)

5

17

ด้านการขายและการตลาด (Sale and Marketing)

47

59

89

163

ยอดรวมทั้งสิ้น (ครั้ง)
ในปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีผู้มาขอรับบริการ
ให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมมีอัตราสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านการขายและการตลาดมีจ�ำนวนผูม้ าใช้บริการ
จ�ำนวน 59 ครั้ง รองลงมาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ จ�ำนวน
34 ครั้ง (ดังตารางที่ 1)
2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/น�ำเสนอ
ผลงานออกสู่สาธารณะ (Exhibition)
2.1 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
			 ศูนย์ฯ จัดการฝึกอบรมเพือ่ เผยแพร่องค์ความรู้
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพื่อสร้างความ
ตระหนัก รับรู้ ปลูกฝังแนวคิดด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อให้
บุคลากรมีความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้นชิน้ งานนวัตกรรม
ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยจัดฝึกอบรมอาจารย์แพทย์ในหัวข้อ
ความรู้การใช้งานเครื่อง SECTRA เพื่อการเรียนการสอนส�ำหรับ
แพทย์และนักศึกษาแพทย์ การออกแบบโมเดลสร้างชิน้ นวัตกรรม
ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และการใช้งาน 3D
Printer การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ จาก 3D Printer และบุคลากรใน
หัวข้อการขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ
2.2 การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
บุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นนักนวัตกร
			 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ และเกิดความสนใจนวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่าน
กลไกการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ น�ำไปใช้ประโยชน์
จ�ำนวน 11 ครั้ง มีความพึงพอใจร้อยละ 80
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2.3 น�ำเสนอผลงานนวัตกรรมออกสูส่ าธารณะ
(Exhibition) ได้แก่ การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20
วันที่ 12 - 15 มีนาคม 2562 การประชุมใหญ่ของมูลนิธิรามาธิบดี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 MAHIDOL R-I-SE NOW วันที่ 23 - 24
สิงหาคม 2562 และ Bio Investment Asia 2019 วันที่ 25 - 27
กันยายน 2562

ภาพที่ 2 การน�ำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
จากเทคโนโลยี 3D Printing

2.4 มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ จ�ำนวน 1 เรื่อง
ด้านการวิจัย
1. การสร้างเครือข่าย
ประเภท
MOU
Mutual Confidentiality
Agreement
MOU
MOU

ประเภท
MOU
MOU
MOU

หน่วยงานที่ลงนามข้อตกลง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำ�กัด (มหาชน)
การยางแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต

หน่วยงานที่อยู่ระหว่าง
รอการลงนามบันทึกข้อตกลง
บริษัท บริดจ์เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำ�กัด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย
ผลงาน เรื่อง อุปกรณ์ฟอกไตอัตโนมัติ โดย ผศ.นพ.
อาคม นงนุช ได้รบั รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรม Mahidol
R-I-SE NOW : Smart Health Idea Pitching จากสถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่ วันที่ 24
สิงหาคม 2562

ภาพที่ 3 ลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาออกแบบ
และสร้างชิ้นงานต้นแบบด้านนวัตกรรม ซึ่งมีศักยภาพในการ
ต่อเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน 3 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมทาง
การแพทย์ ซึง่ อยูร่ ะหว่างพัฒนาขึน้ ต้นแบบ และท�ำเอกสารขอรับ
ค�ำปรึกษาด้านการจดทรัพย์สินทางปัญญา จ�ำนวน 9 ผลงาน
ภาพที่ 4 หารือและพัฒนาโจทย์ความร่วมมือกับ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน)

2. ประสานงานการด�ำเนิ น งานโครงการด้ า น
นวัตกรรม โดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์ได้รับอนุมัติงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล 1 โครงการ จากภายนอก 3 โครงการ
และภาควิชาอายุรศาสตร์ได้รับอนุมัติงบประมาณจากภายนอก
1 โครงการ
ด้านการศึกษา
ศูนย์ฯ ได้ฝกึ งานนักศึกษาจากภาควิชาวิศวชีวการแพทย์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และวิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลงานความภาคภูมิใจ
รางวัลระดับคณะฯ
ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน จ�ำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
1. ผลงานรองเท้าและ Insole ส�ำหรับคนเท้าเจ็บของ
อ.พญ. พีรยา รุธิรพงษ์
2. ผลงาน Hemorrhoid Ligator ของ น.ส. เสาวรส
พาณิชย์วิสัย

ภาพที่ 6 โครงการด้านนวัตกรรมของอาจารย์
ที่ได้รับรางวัลระดับคณะฯ

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. ผลักดันศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ให้ได้
มาตรฐานสากลในการผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้สามารถน�ำ
ไปพัฒนาเป็นการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
ISO9001, ISO13485 และ GMP ตามล�ำดับ
2. สร้างรูปแบบการบริการเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วย
ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์ เพื่อ
การน�ำไปใช้การสร้างอวัยวะเพื่อทดแทนของเดิม และการสร้าง
อุปกรณ์เพื่อช่วยในการรักษา
3. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบริการด้านนวัตกรรม
ทางการแพทย์ยา่ นโยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID)
4. ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการพัฒนานวัตกรรม
ทางการแพทย์ ในภาพรวมระดับโรงพยาบาล ระดับมหาวิทยาลัย
และระดับประเทศ
5. สร้างกระบวนการทดสอบทางคลินิกและทางด้าน
วิศวกรรม ส�ำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ
6. ผสานความร่วมมือทางด้านการจัดการนวัตกรรม
และสิทธิบัตรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
7. สร้างแบบอย่างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา
และภาคเอกชน
8. แสวงหาเงิ น ทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
9. พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรองรับความต้องการ
ในอนาคตและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีการน�ำเข้าสูง
10. สานต่อการจัดฝึกอบรม ได้แก่ การจัดอบรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ ผลงานของศูนย์ฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ประโยชน์
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ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
(Financial Support Center)
มีการบริการสุขภาพและการบริการวิชาการที่เป็นเลิศ
สามารถด�ำเนินการได้โดยพึ่งรายได้จากการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ฯ และสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ อีกทั้งสนับสนุน
การด�ำเนินงานตามพันธกิจอื่น ๆ สามารถบริหารจัดการและ

ด�ำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย
และคณะฯ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
ในปัจจุบนั มีหน่วยงานภายใต้สงั กัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ จ�ำนวน
8 ศูนย์ 1 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์หวั ใจ หลอดเลือด และเมเเทบอลิซมึ (Cardiovascular and Metabolic Center : CVMC)
600
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508.24
366.95

409.46

386.18
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329.07

98.78

80.29

57.11

0

ปี 2560

ปี 2561
รายได้  

ค่าใช้จ่าย  

ปี 2562 (ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)

ก�ำไร/ขาดทุน

ภาพที่ 1 สรุปรายรับ รายจ่าย ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมเเทบอลิซึม ปีงบประมาณ 2560 - 2562

ผลการด�ำเนินงาน
1. คลินิกพิเศษพรีเมี่ยม (Premium Clinic) มุ่งเน้น
การให้บริการทางการแพทย์ที่มีความสะดวกสบายสูงสุดให้กับ
ผูม้ ารับบริการ โดยใช้หลักการบริการผูป้ ว่ ยในลักษณะ One Stop
Service และมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา
การให้บริการ Premium Clinic
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ปี 2560

33,254

ปี 2561

35,054

การให้บริการของ Cath Lab
ปี 2562

2. หน่วยวินิจฉัยหัวใจ และหลอดเลือด (NonInvasive Cardiovascular Lab) มุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์
โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและช่องทางการตรวจที่รวดเร็ว
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3. หน่วยหัตถการสวนหัวใจ และหออภิบาลผูป้ ว่ ย
หลังสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory and
Coronary Care Unit) ให้การตรวจรักษาความผิดปกติของ
ลิ้นหัวใจ ผนังหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ ด้วยขบวนการและขั้นตอน
ต่าง ๆ อันได้แก่ การฉีดสี การซ่อมแซมหลอดเลือดทุกชนิดด้วย
บอลลูน ขดลวด หัวกรอความเร็วสูง อุปกรณ์เลเซอร์ คลื่นเสียง
ความถี่สูง เครื่องดูดลิ่มเลือด เป็นต้น
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การให้บริการตรวจหัตถการอื่น ๆ ของ Non-Invasive
การให้บริการตรวจในกลุ่ม Echocardiogram

ปี 2560

3,349

3,152

ปี 2561

ปี 2562

4. การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซมึ ในพนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

8 เรือ่ ง
ปี 2560

2,902

การน�ำเสนอผลงานวิจัย
1. วารสาร (Journal) ระดับชาติ 3 เรือ่ ง ระดับนานาชาติ

2. การประชุ ม วิ ช าการ ระดั บ ชาติ 2 เรื่ อ ง ระดั บ
นานาชาติ 4 เรื่อง

รายงานประจ�ำปี 2562

ผลงานที่น�ำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
1. ประชุ ม หารื อ โจทย์ วิ จั ย ด้ า นโรค Metabolic
syndrome เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
2. การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของนโยบาย
การควบคุมการบริโภคอาหารทีม่ เี กลือเป็นส่วนประกอบ เมือ่ วันที่
10 กรกฎาคม 2562

2. ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี
(Rama Healthcare Frontier)

ในเชิงรุก เป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาล
มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตรวจวินิจฉัย
และให้การรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป โดยที่พนักงานไม่ต้อง
เดินทางไปโรงพยาบาล ให้การดูแลรักษาแบบ Comprehensive
care คือ ดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่การรักษาพยาบาล
การป้องกันโรค และการส่งเสริมให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง ให้ค�ำแนะน�ำ
วิ ธี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถน�ำข้ อ มู ล การรั ก ษามา
ประเมินภาวะสุขภาพในภาพรวมของพนักงานภายในองค์กร
นั้น ๆ ด้วย

ด�ำเนินการให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการ

ผลการด�ำเนินงาน

ล้านบาท
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ปี 2560

ปี 2561
รายได้  

ค่าใช้จ่าย  

ปี 2562 (ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)
ก�ำไร/ขาดทุน

ภาพที่ 1 สรุปรายรับ รายจ่าย ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี ปีงบประมาณ 2560 - 2562

ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี ด�ำเนินการจัดท�ำ
สัญญาให้บริการทางการแพทย์กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก
โดยจัดตั้งสถานพยาบาลและจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อ
ให้บริการทางการแพทย์แก่บุคลากรภายในหน่วยงานนั้น ๆ
80,000

ในปีงบประมาณ 2562 มีสถานพยาบาลและจ�ำนวน
การใช้บริการสถานพยาบาล ที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย
ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี จ�ำนวน 8 หน่วยงาน
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ภาพที่ 2 จ�ำนวนการใช้บริการสถานพยาบาล (Visit) ปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 3 สถานพยาบาลที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดยศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี
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แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ด�ำเนินการจัดท�ำสัญญาให้บริการทางการแพทย์ กับ
บริษทั เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การประปานครหลวง บริษัท
บางกอกกล๊าส จ�ำกัด (มหาชน) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เทคโนโลยีระดับตติยภูมิทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา เพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
ปัจจุบันให้บริการตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ โรงเรียนเรวดี

3. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC)
ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่อง
CT และ MRI โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักรังสี
การแพทย์และพยาบาลรังสี ทุกสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นศูนย์กลางของ
ผลการด�ำเนินงาน
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ภาพที่ 1 สรุปรายรับ รายจ่าย ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2560 - 2562

100

ผลงานที่ได้รับรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์รามาธิบดีเดอะสตาร์
โตเต็มตัว และรางวัล CQI ชนะเลิศ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการนัดผูป้ ว่ ยท�ำ IV Hydration ทีเ่ กิดจากการประสานงาน
หลายหน่วยงานได้แก่ ศูนย์รงั สีวนิ จิ ฉัยก้าวหน้า หน่วยตรวจผูป้ ว่ ย
นอกมะเร็ง หน่วยพัฒนาระบบงาน หน่วยบริการหัตถการ (HTU)
หน่วยบ�ำบัดระยะสั้น (SSS2) ช่วยขั้นตอนในการนัดหมาย และ
ลดเวลาในการรอคอย ผู้ป่วยพึงพอใจ ในงานมหกรรมคุณภาพ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 26 ประจ�ำปี 2562

ผลงานพัฒนาด้านการวิจัย
1. CTC Tagging Agent
		 สารทึ บ รั ง สี เ พื่ อ การถ่ า ยภาพทางการแพทย์
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานก่อนเข้ารับบริการตรวจ
CT Virtual Colonography ซึง่ ช่วยเพิม่ ความแม่นย�ำในการตรวจ
ท�ำให้แยกความผิดปกติของเนื้อเยื่อและเศษอุจจาระในล�ำไส้
ออกจากกันได้ มีการยืน่ ค�ำขอรับอนุสทิ ธิบตั ร เลขที่ 10803000743
วันที่ 29 มีนาคม 2561 และได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 15267
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

2. ได้รบั การคัดเลือกแสดงผลงานนวัตกรรม 2 ผลงาน
ได้แก่ อุปกรณ์เจาะจุกยางขวดน�ำ้ เกลือเพือ่ ดูดสารน�ำ้ และอุปกรณ์
สวนลมทางทวารหนัก ในงาน Thailand Tech Show 2019
วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562

2. Barimac
		 สารทึ บ รั ง สี เ พื่ อ ถ่ า ยภาพทางการแพทย์ รุ ่ น 2
โดยพั ฒ นาต่ อ จาก AIMC CTC Tagging Agent เป็ น การ
ผลิตทางอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ไอแมคกับบริษัท เบอร์ลินฟาร์มา
ซูตคิ อล อินตัสตรี้ จ�ำกัด ได้รบั ขึน้ ทะเบียน อย. เลขที่ 1A15024/62
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการ
ยื่นค�ำขออนุสิทธิบัตร

รายงานประจ�ำปี 2562

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. โครงการรณรงค์เรือ่ งกฎหมายคุม้ ครองนักมวยเด็ก
เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559
2. โครงการพัฒนาอุปกรณ์ถว่ งนำ�้ หนักทีก่ ระดูกสันหลัง
ส่ ว นเอวส�ำหรั บ ช่ ว ยตรวจวิ นิ จ ฉั ย ความผิ ด ปกติ ด ้ ว ยเครื่ อ ง
เอ็มอาร์ไอ (Spinal Compressive Device for MRI) และ
เสื้อคลุมทรวงอกและช่องท้องส�ำหรับใช้กับอุปกรณ์ถ่วงน�้ำหนัก
ที่กระดูกสันหลังส่วนเอว
3. อุปกรณ์ถ่วงน�้ำหนักที่กระดูกสันหลังส่วนเอว
(Spine Compression Device for MRI)
		 ช่วยจ�ำลองแรงกดทีบ่ ริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอว
ให้เสมือนผู้ป่วยอยู่ในท่ายืน ซึ่งจะท�ำให้ได้ภาพเอ็มอาร์ไอหรือ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของกระดูกสันหลังที่เกิดความผิดปกติ
ได้ชดั เจนถูกต้องมากยิง่ ขึน้ เลขทีค่ �ำขออนุสทิ ธิบตั ร 1901006901
ได้รับค�ำขอวันที่ 30 ตุลาคม 2562

3. โครงการต่อยอดการผลิต CTC Tagging Agent
ร่วมกับบริษัทผลิตยา BARIMAC เป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

4. ศูนย์บริการพยาธิวิทยา
ให้ บริ การการทดสอบทางห้ องปฏิ บั ติการทางการ
แพทย์ ที่ ค รอบคลุ ม งานทางพยาธิ วิ ท ยาคลิ นิ ก พยาธิ วิ ท ยา
กายวิ ภ าค และนิ ติ เ วชศาสตร์ เพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถ
เข้าถึงบริการทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากล สนับสนุน
งานบริการรักษาพยาบาลและงานวิจยั ให้แก่หน่วยงานทัง้ ภายใน
และภายนอกคณะฯ และต่างประเทศ
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ผลการด�ำเนินงาน
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ปี 2560

ผลงานด้านวิชาการ
จัดประชุมวิชาการ AIMC สัญจร ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ
th
“12 AIMC Lecture Tour, Highlights on MDCT/MRI :
Toward optimized practice” ในวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2562

ปี 2561

ปี 2562

ภาพที่ 1 รายได้ศูนย์บริการพยาธิวิทยา
ปีงบประมาณ 2560 - 2562

1. เพิ่มบริการการทดสอบใหม่ 66 รหัสการทดสอบ
2. ได้รับการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง
มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 : 2012
และ ISO 15190 : 2003
3. พั ฒ นาคู ่ มื อ การใช้ บ ริ ก ารทางพยาธิ วิ ท ยาผ่ า น
เว็บไซต์ www.ramapatholab.com เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลการใช้
บริการทางห้องปฏิบัติการ
4. พัฒนาแอปพลิเคชันระบบรายงานผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการพยาธิวิทยา
5. สร้ า งเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อกั บส�ำนั กงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามแผนงานสนับสนุนบริการเอดส์
วัณโรค และโรคติดเชื้อในการตรวจหาปริมาณไวรัสเพื่อผู้ป่วย
ได้รับการรักษาดูแลด้วยยาต้านไวรัส
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จ�ำนวนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่าน
ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2560 - 2562
ห้องปฏิบัติการ
คลังเลือดและห้อง
ปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ
จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
เคมีคลินิก
จุลชีววิทยา
เซลล์วิทยา
พิษวิทยา
มนุษย์พันธุศาสตร์
โลหิตวิทยา
วินิจฉัยโรคเลือด
ไวรัสวิทยา
เภสัชพันธุศาสตร์
อิมมูโนพยาธิวิทยา
และแล็บพิเศษ
ภูมิคุ้มกันวิทยา
โฟลไซโตเมทรี
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
จุลพยาธิวิทยา
รวม

จำ�นวน (ราย)
2560
2561
2562
919 1,129 2,212
690
17,442
15,446
260
40,821
6,702
3,671
4,147
58,092
1,787
1,004

649
12,475
15,485
584
37,535
7,954
3,614
4,449
42,621
1,737
1,382

1,314
25,955
25,437
1,111
41,256
8,818
3,835
4,491
47,101
2,355
1,833

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
โดยด�ำเนินการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบสารสนเทศคณะฯ เพื่อ
ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เป็นศูนย์ประสานงานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ
การเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

5. ศูนย์รังสีร่วมพิกัด
ให้การรักษาผูป้ ว่ ยเนือ้ งอกในสมองและมะเร็งทัว่ ร่างกาย
รวมถึงโรคเส้นเลือดผิดปกติในสมองชนิด AVM ทีม่ ขี อบเขตจ�ำกัด
ชัดเจนและยากต่อการรักษาด้วยวิธีปกติ รวมถึงการฉายรังสีซ�้ำ
ที่เดิม ด้วยรังสีร่วมพิกัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทั้งในและ
นอกสมองทีม่ กี ารตอบสนองต่อรังสี แต่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธอี นื่
2. เพือ่ ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
และฉายรังสีด้วยวิธีธรรมดา
3. เพื่อให้การรักษาพยาบาลที่ดีแก่ผู้ป่วยในประเทศ
และภูมิภาคใกล้เคียง

48,536 54,023 64,074
1,718 1,768 1,973
578
382
429
420
491 1,062
202,233 186,278 233,256

4. เพือ่ ฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์
และภาควิชารังสีวทิ ยา ให้สามารถรักษาผูป้ ว่ ยด้วยวิทยาการใหม่
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเชีย่ วชาญ
5. เพื่อฝึกอบรมแพทย์ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ
ให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิทยาการ
ใหม่อย่างถูกต้อง

ผลการด�ำเนินงาน
80
ล้านบาท

60

54.24

62.70

57.98

69.46
42.34

40

46.76

20
0
-8.46

(20.00)

ปี 2560

ปี 2561
รายได้  

-4.42

-11.48

ค่าใช้จ่าย  

ปี 2562 (ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)

ก�ำไร/ขาดทุน

ภาพที่ 1 สรุปรายรับ รายจ่าย ศูนย์รังสีร่วมพิกัด ปีงบประมาณ 2560 - 2562
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รายงานประจ�ำปี 2562

ผลการดำ�เนินงานของเครือ่ งรังสีศลั ยกรรม EDGE
และ CyberKnife
จ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รับการรักษาด้วยเครื่องรังสีศัลยกรรม
ปีงบประมาณ 2560 - 2562
300
200

371

351

400

197

154

391

192 179

209 182

ปี 2561
Cyber Knife

ปี 2562
รวม

100
0

ปี 2560
EDGE

จำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมดของเครื่องรังสีศัลยกรรม
แบ่งตามรอยโรค ปีงบประมาณ 2562
Liver
Lung 5.37% 2.30%
(21 ราย) (9 ราย)
Spine 4.09%
(16 ราย)

Prosstate
1.02%
(4 ราย)

อื่นๆ
1.28%
(5 ราย)

H&N 1.54%
(6 ราย)

Brain 84%
(330 ราย)

6. ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไป
ต่างประเทศ
ให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพผู ้ ที่ จ ะเดิ น ทางไปท�ำงาน
ศึกษาต่อ สมรส อบรม ดูงานระยะยาว ที่ต่างประเทศทุกประเทศ
โดยเน้นถึงคุณภาพ มาตรฐานของการตรวจทุกขั้นตอน และ
เป็นสถานพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการ
จัดหางานให้ตรวจสุขภาพผู้ที่จะเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
ได้ทุกประเทศ
40
30
20
10
0

31.79

29.62

ปี 2560

ปี 2561

34.65

ปี 2562

ภาพที่ 1 รายได้ค่าบริการ ปีงบประมาณ 2560 - 2562
20,000
15,000
10,000
5,000
0

13,780

13,319

ปี 2560

ปี 2561

15,685

ปี 2562

ภาพที่ 2 จ�ำนวนผู้รับบริการ (คน) ปีงบประมาณ 2560 - 2562

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านการศึกษา มีการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. เป็ น วิ ท ยากรรั บ เชิ ญ และผู ้ ด�ำเนิ น รายการงาน
ประชุมวิชาการ จ�ำนวน 5 ท่าน บรรยาย 6 เรื่อง จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้ สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และกลุม่ งานรังสีรกั ษา โรงพยาบาลมะเร็ง
ลพบุรี
2. ด้ า นการเรี ย นการสอนและฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาตรี 24 คน นักศึกษาปริญญาโท 14 คน แพทย์ประจ�ำบ้าน
19 คน แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด 1 คน และจัดโครงการพิเศษ
เฉพาะกิ จ “การเตรี ย มความพร้ อ มส�ำหรั บ การตรวจรั บ รอง
คุ ณ ภาพการรั ก ษาพยาบาลทางด้ า นรั ง สี รั ก ษาเทคนิ ค รั ง สี
ศัลยกรรม”
3. ด้านการเข้าเยีย่ มชมดูงาน มีจ�ำนวน 5 ครัง้ 246 คน
4. ด้านประชาสัมพันธ์ มีการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์
ที่ห้องรังสีศัลยกรรม CyberKnife ภายใต้แนวคิด “ยุทธการต้าน
มะเร็ง” ส�ำหรับงานประชุมวิชาการ 4 สถาบัน และของมูลนิธิ
รามาธิบดี เครื่องรังสีศัลยกรรม CyberKnife และ EDGD

ภายในประเทศ
1. ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อ สมัครงาน
ผู้ประกอบอาชีพอาหาร ตามแบบ สณ.11
2. ให้บริการตรวจสุขภาพชาวต่างประเทศที่เข้ามา
ท�ำงานในประเทศ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2523) แห่ง
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ผลงานเด่น
ได้รับการรับรองจากสภาสาธารณสุขกลุ่มประเทศ
อ่าวอาหรับ (Health Council States) เป็นสถานพยาบาลที่ให้
ตรวจสุขภาพแรงงานที่จะไปท�ำงาน 6 ประเทศ ดังนี้ รัฐกาตาร์
ซาอุดอี าระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) บาห์เรน

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. ให้ฝ่ายการคลัง รับช�ำระเงินค่าบริการแทนศูนย์ฯ
เพื่อความปลอดภัย ถูกต้อง ตรวจสอบได้
2. พัฒนาเพิ่มระบบอ่านข้อมูลหนังสือเดินทาง โดย
สแกนจากเครื่องอ่าน
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประจ�ำบ้านอายุรศาสตร์สาขาโรคไต และพยาบาลไตเทียม
ด้านการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ เป็นศูนย์บ�ำบัดทดแทนไต
ที่มีการดูแลผู้ป่วยครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญสหสาขา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย ท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลดอัตราการพิการ และให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวเทียบเท่าระดับ
สากล และเป็นศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนด้านการ
บ�ำบัดทดแทนไตครบวงจรแก่นกั ก�ำหนดอาหาร พยาบาล เภสัชกร
อายุรแพทย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

3. พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลผู้รับบริการกับระบบ
HC Lab เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวยิ่งขึ้น
4. ให้บริการตรวจสุขภาพประจ�ำปีกับหน่วยงานของ
รัฐ และเอกชน

7. ศูนย์ ไตเทียม
ให้ บ ริ ก ารการบ�ำบั ด รั ก ษาทดแทนไตด้ ว ยเครื่ อ ง
ไตเทียมและเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของแพทย์

ผลการด�ำเนินงาน
40

ล้านบาท

30

31.57 30.36

25.69

20
10

23.11

22.06

2.58

1.21

0

19.85

-2.21

(10)

ปี 2560

ปี 2561
รายได้  

ค่าใช้จ่าย  

ปี 2562 (ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)
ก�ำไร/ขาดทุน

ภาพที่ 1 สรุปรายรับ รายจ่าย ศูนย์ไตเทียม ปีงบประมาณ 2560 - 2562

ด้านวิจัย
มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 1 เรื่อง
ด้านการบริการสุขภาพ
Number of dialysis session (Oct 2018 to Sep 2019)
Chronic HD
Current amount of patient
Acute HD (in center)
Acute HD (bedside)
CRRT (day)
Plasmapheresis
DFPP

Review
medical history
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Monitor
complications

NK
7,130
47
2,668
1,708
43
55
125

Rapid
notifications

จากรูปกราฟและตาราง แสดงถึงมาตรฐานการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียมคณะฯ มีอัตราการรอดชีวิต
ที่ดีเทียบเคียงกับฐานข้อมูลในประเทศญี่ปุ่นและดีกว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกา

SDMC
6,623
55
1,100
650
23
9
0

Alert high risk
patients

Patient Survival (year)

Survival Rate (%)

1

93.5

3

83.5

5

76

10

51.2

รายงานประจ�ำปี 2562

8. ศูนย์จี โนมทางการแพทย์
มีหน้าที่หลักในการให้บริการตรวจวิเคราะห์จีโนม
ทางการแพทย์ เพื่อการตรวจกรอง ป้องกัน รักษาโรค (Disease
screening, prevention, & Treatment) เพื่อลดการเจ็บป่วย
(Reducing illness) และเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness and

Health Promotion) ในทุกอายุ ตัง้ แต่กอ่ นเกิดไปจนถึงผูส้ งู วัย ให้
มีชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ในการเป็น
ห้องปฏิบตั กิ ารชัน้ น�ำทีใ่ ห้บริการตรวจวิเคราะห์ ด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล ด�ำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003

ผลการด�ำเนินงาน
30
17.31

ล้านบาท

20
10
00

0

19.26

13.46
3.85

2.15
-2.15

(10)

23.75

-4.49

ปี 2560

ปี 2561
ค่าใช้จ่าย  
ก�ำไร/ขาดทุน

รายได้  

ปี 2562 (ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)

ภาพที่ 1 สรุปรายรับ รายจ่าย ศูนย์จีโนมทางการแพทย์

ด้านบริการสุขภาพ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 38.94 และท�ำรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 67.17
เทียบกับปี 2561 ดังภาพที่ 2 โดยบริการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุด ได้แก่ Thai NIPT ดังภาพที่ 3
ครั้ง
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

ล้านบาท
10
8
6
4
2
-

Q1-2561 Q2-2561 Q3-2561 Q4-2561 Q1-2562 Q2-2562 Q3-2562 Q4-2562

รายได้
Linear (รายได้)

จ�ำนวนการบริการ
Linear (จ�ำนวนการบริการ)

ภาพที่ 2 ปริมาณและรายได้ของบริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ ปี 2561 - 2562
7%

9%
10%
8%
10%
Thai NIPT
Multiplex SNP genotyping

56%

Whole gene sequencing
Pre-designed Panel

Thai NIPT Essenlial
Others

ภาพที่ 3 ร้อยละของงานบริการทางห้องปฏิบัติการ
จ�ำแนกตามชนิดของบริการปีงบประมาณ 2562

ด้านวิจัย
ศูนย์จโี นมทางการแพทย์ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ด�ำเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย
เพื่อพัฒนาให้เกิดการน�ำจีโนมทางการแพทย์มาใช้ประโยชน์
ทางคลินิก รวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ระดับ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Pharmacogenomics research network; SEAPharm) มีเป้าหมายในการ
เป็น Medical Genomics corridor to ASEAN
ศู น ย์ จี โ นมทางการแพทย์ ด�ำเนิ น งานวิ จั ย จ�ำนวน
7 เรื่อง ได้แก่
1. โครงการจัดท�ำแผงจีโนมอ้างอิงของประชากรไทย
2. เภสัชพันธุศาสตร์ ระยะที่ 15
3. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ระยะที่ 2 ปีที่ 1
4. Research Collaboration Agreement กับ BGI
5. โครงการคั ด กรองพาหะโรคพั น ธุ ก รรมส�ำหรั บ
คู่สมรสไทย
6. โครงการการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองพาหะโรค
พันธุกรรมส�ำหรับคู่สมรสไทย
7. โครงการถอดรหัสพันธุกรรม 100 ยีนทางเภสัช
พั น ธุ ศ าสตร์ ด ้ ว ยเครื่ อ งถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมเนกซ์ เ จเนเรชั น
ในประชากรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ�ำนวน 1,000 คน
และสนับสนุนการวิจยั ให้กบั คณาจารย์/นักศึกษาแพทย์/นักศึกษา
ปริญญาโท-เอก/นักวิจัย ดังต่อไปนี้
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		 7.1 โครงการการตรวจด้ ว ย clinical exome
sequencing เพื่อการวินิจฉัยเฉพาะโรคทางต่อมไร้ท่อที่ส่งทอด
ทางพันธุกรรมและโรคพันธุกรรม
		 7.2 การแปรผันทางพันธุกรรมและการตอบสนอง
ต่อยาPCSK9 inhibitor ในกลุม่ คนไข้โรคหัวใจทีไ่ ขมันในเลือดสูง
และยังคุมไม่ได้ตามเป้าหมาย
		 7.3 การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีเอ็นจีเอสเพือ่ ใช้
ในการตรวจหาเชื้อก่อโรค
		 7.4 โครงการการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม และ
การค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเชิงเมตาบอลอมิคส์ของโรคมะเร็ง
ปอดในคนไทย
		 7.5 การตรวจหาการกลายพันธุข์ องยีนส์บอี าร์ซเี อ
ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่
ด้านบริการวิชาการ
มีภาระรับผิดชอบจัดสัมมนา ฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านจีโนมทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะบุคคล
แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ผูป้ ว่ ยและครอบครัว
นอกจากนี้ ยั ง มี ส ่ ว นร่ ว มในการก�ำหนดและผลั ก ดั น นโยบาย
สาธารณะของภาครัฐเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจทาง
พันธุกรรมได้ ดังตารางสถิตกิ ารให้บริการวิชาการของศูนย์จโี นม
ทางการแพทย์
ประเภทของ
บริการวิชาการ

ปี
2560 2561 2562

รวม

จัดประชุมวิชาการ/
สัมมนา/workshop

2

3

2

7

บรรยายประชุมระดับชาติ

2

3

3

8

บรรยายประชุมนานาชาติ

3

5

3

11

เป็นแหล่งฝึกงาน

-

-

2

2

ศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม

2

4

8

14

กรรมการพิจารณารางวัล

1

1

1

3

ร่วมจัดนิทรรศการ/
Poster

2

2

2

6

บทความวิชาการ

6

6

3

15

อื่นๆ

1

2

2

5

19

26

26

71

รวม

ด้านนวัตกรรม
ศูนย์จโี นมทางการแพทย์รว่ มมือกับสถาบันการแพทย์
และสถาบันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของทั้งภาครัฐและเอกชน
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อันเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการของย่านนวัตกรรมการแพทย์
โยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID) ซึ่งรัฐบาลได้
วางเป้าหมายให้ย่านโยธีเป็นศูนย์รวมของการสร้างนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพสมัยใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย
สร้างผลิตภัณฑ์เชิงมูลค่า เพื่อน�ำประเทศก้าวเข้าไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางการแพทย์อย่างครบวงจร (Medical Hub)
ศูนย์จโี นมทางการแพทย์ ด�ำเนินการพัฒนานวัตกรรม
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรวม 3 ชนิด ได้แก่
1. การตรวจคั ด กรองพาหะโรคพั น ธุ ก รรมส�ำหรั บ
คู่สมรส (Carrier Screening)
2. การตรวจวิ เ คราะห์ ยี น กลายพั น ธุ ์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
มะเร็งเต้านมหรือมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
(Common Hereditary Cancer Testing)
3. การตรวจวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม
จากเลือดในผู้ป่วยมะเร็ง

ผลงานเด่น
ด้านบริการสุขภาพ
เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ Hereditary breastovarian cancer (BRCA1,2) DNA analysis เบิ ก จ่ า ยได้
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย
เพิม่ โอกาสเข้าถึงบริการตรวจวิเคราะห์ยนี ทีส่ มั พันธ์กบั โรคมะเร็ง
เต้านมและรังไข่ทางพันธุกรรม
ด้านวิจัย
น�ำเสนอผลการวิจยั ในการประชุม THE 8th SEAPharm
(South East Asian Pharmacogenomics Research Network)
meeting วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย YARSI ประเทศ
อินโดนีเซีย

ภาพที่ 4 วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม ในงานประชุมวิชาการ
THE 8th SEAPharm (South East Asian Pharmacogenomics
Research Network) meeting

รายงานประจ�ำปี 2562

ด้านบริการวิชาการ
1. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ร่วมกับโครงการจัดท�ำ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี
ชีวภาพ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการแพทย์ ขั้นที่ 5 ให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)
2. จัดประชุม pre-congress workshop 4 ภายใต้
หัวข้อ “Cancer Genomics 101: Laboratories and Lecture
demonstrations” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
ด้านนวัตกรรม
ศู น ย์ จี โ นมทางการแพทย์ เ ข้ า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยย่ า น
นวัตกรรมการแพทย์โยธี ท�ำให้เกิดการขยายความร่วมมือในการ
พัฒนานวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เป็นต้น

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ด้านบริการสุขภาพ
1. ด�ำเนินการยืน่ ขอรับรองระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003
2. ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจวิเคราะห์
ของศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ผ่านความร่วมมือ Private Public
Partnership
ด้านวิจัย
3. สร้างสมาคมเภสัชพันธุศาสตร์ระดับภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เครือข่ายมีความมั่นคง และสามารถ
ก�ำหนดแนวทางการรักษาที่น�ำข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ใน
การตัดสินใจ
ด้านบริการวิชาการ
4. จัดประชุมสัมมนา เรื่อง Genetic Approach in
Clinical Practice
5. จัดประชุม The 9th SEAPharm (South East Asian
Pharmacogenomics Research Network) meeting
ด้านนวัตกรรม
6. เสนอโครงการวิจยั พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้เครือข่ายย่านนวัตกรรมทางการ
แพทย์โยธี
7. ยื่ น จดทะเบี ย นลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต รนวั ต กรรม
ทางการแพทย์

9. โครงการดูแลการได้ยินครบวงจร
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์
บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี เพื่อให้บริการด้านตรวจการ
ได้ยิน ด้านเครื่องช่วยฟังส�ำหรับผู้มีปัญหาสูญเสียการได้ยิน
และมีสิทธิผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เพือ่ พัฒนาระบบการบริการด้านเครือ่ งช่วยฟัง
ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ต้ น แบบในการให้ บ ริ ก ารเรื่ อ งเครื่ อ งช่ ว ยฟั ง
และเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการของกลุ่มผู้ที่มีการสูญเสีย
การได้ยินโดยทางหน่วยงานได้ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างโรงพยาบาลในเขต 13 ในการส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาการ
ได้ยนิ และจ�ำเป็นต้องใส่เครือ่ งช่วยฟังมารับบริการทางด้านเครือ่ ง
ช่วยฟังที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลการด�ำเนินงาน

มีผู้ป่วยใหม่สิทธิผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติมารับบริการลองเครือ่ งช่วยฟังใหม่ จ�ำนวน
412 ราย โดยมีจ�ำนวนกิจกรรมในการให้บริการ 2,679 ครัง้
มีเครือ่ งช่วยฟังทีจ่ า่ ยออก ทัง้ หมด 416 เครือ่ ง โดยแบ่ง
เครื่องช่วยฟังตามรูปแบบที่ผู้ป่วยเลือก ดังนี้
9 เครื่อง, 2%

2 เครื่อง, 1%
101 เครื่อง, 24%

แบบทัดหลังหู
แบบในช่องหู
แบบกล่อง
แบบน�ำเสียงผ่านทางกระดูก

304 เครื่อง, 73%

การให้บริการเรื่องตรวจการได้ยิน
มีจ�ำนวนกิจกรรมที่ให้บริการทางด้านการตรวจการ
ได้ยินแก่ผู้มาตรวจสุขภาพ 238 ครั้ง และเป็นสถานที่ส�ำหรับ
ฝึกงานทางด้านเครื่องช่วยฟังให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 4 สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. เรือ่ งการให้บริการเรือ่ งเครือ่ งช่วยฟัง วางแผนขยาย
การให้บริการเพื่อรองรับบริการส�ำหรับโรงพยาบาลในเขต 13
เพิ่มเติม (เดิมน�ำร่อง 3 โรงพยาบาล) ให้ครอบคลุมมากขึ้น
2. เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา โสต ศอ นาสิก
แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. มี แ ผนการท�ำงานวิ จั ย ร่ ว มกั บ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เรื่องการ
ศึกษาประสิทธิผลของเครื่องช่วยฟังระบบดิจิทัลแบบทัดหลังหู
ต้นแบบ
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ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
(Center for Health Policy
and Management)
ศูนย์ฯ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ สร้างระบบสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
บุคลากร การวิจัย และบริการวิชาการด้านนโยบายสุขภาพอย่าง
เป็นระบบ ผ่านกลไกการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของคณะฯ ไปสู่การเป็น
นโยบายสุขภาพทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อ
ให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง สมกับ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน

ผลการด�ำเนินงาน
1. สร้างเสริมความเข้มแข็งของภารกิจต่าง ๆ ของ
คณะฯ
1.1 สนับสนุนการวิจยั ภายในคณะฯ เพือ่ เป็นต้นแบบ
และนำ�ไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสุขภาพ
		 ต้นแบบการตรวจคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมในคู่
สมรสก่อนการมีบตุ ร ได้รบั ทุนสนับสนุนร่วมจากศูนย์เพือ่ ความเป็น
เลิศด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย์ (CEMB) และโครงการ
พัฒนาศักยภาพประชากรไทยโดยสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่
ปี 2560 - 2562 จนสามารถพัฒนาเป็น “ต้นแบบการบริการตรวจ
ยีนพาหะโรคพันธุกรรมหรือยีนด้อยทีแ่ อบซ่อนอยูใ่ นประชากรไทย”
ได้ส�ำ เร็จในปี 2562 ซึง่ เป็นการดำ�เนินการร่วมกันระหว่าง 3 สาขา
วิชา ได้แก่ อายุรศาสตร์ (อายุรศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาโรค
หัวใจ สาขาวิชาโรคมะเร็ง) สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเทคนิค
การแพทย์ โดยเก็บข้อมูลคู่สมรสจำ�นวน 180 คน (90 คู่) ซึ่งถือ
เป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมทีจ่ �ำ เพาะต่อประชากรไทยในการช่วยให้
แพทย์ ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย คั ด กรองพาหะโรคพั น ธุ ก รรมได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุม ซึ่งถ้าคู่สมรสเป็นพาหะของโรคชนิดที่ตรงกันแล้วก็มี
โอกาสป้องกันการเกิดโรคในบุตรด้วยเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์
อาทิเช่น การคัดกรองยีนโรคพันธุกรรมในตัวอ่อนจากเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์หรือเด็กหลอดแก้วที่สมบูรณ์ ก่อนย้ายกลับ
เข้าสู่โพรงมดลูกของมารดา นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการ
ตรวจพบการกลายพั น ธุ์ ข องโรคก่ อ นที่ จ ะแสดงอาการ เช่ น
โรคเบาหวาน ทำ�ให้สามารถเข้ารับการรักษา และติดตาม ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนได้
ตัวอย่างผลงานที่ผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทาง
ปฏิบัติในระดับนโยบาย เช่น ผลงานวิจัย เรื่องการใช้เครื่องตรวจ
วัดโซเดียมคลอไรด์ในอาหารด้วยตัวเองต่อพฤติกรรมการบริโภค
เกลื อ โซเดี ย มและปริ ม าณโซเดี ย มในปั ส สาวะของผู้ ป่ ว ยโรค
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ความดันโลหิตสูงของ รศ.นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ สาขาวิชา
โรคหัวใจ และ ผศ.นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ สาขาวิชาโรคไต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศึกษาพบว่า การใช้เครือ่ งวัดปริมาณโซเดียม
ในอาหารสามารถช่วยลดความดันโลหิตขณะทีห่ วั ใจบีบตัวลดลง
ปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชัว่ โมงลดลง และความไวต่อการ
ได้รับรสเค็มดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลดังกล่าวสามารถ
นำ�ไปใช้สนับสนุนให้เกิดการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณโซเดียม
ในอาหารด้วยตนเองของงานโภชนาการ และร้านอาหารใน
โรงพยาบาลทั่วประเทศ ภายใต้โครงการโรงพยาบาลเค็มน้อย
อร่อย (3) ดี ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1.2 สร้ า งศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในการเป็ น นั ก คิ ด
เชิงโยบายด้านสุขภาพ
		 ศูนย์ฯ ตระหนักถึงศักยภาพของอาจารย์ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถนำ�มาใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพ
ให้กบั คนในสังคม ดังนัน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้มอี าจารย์รนุ่ ใหม่
ที่ทำ�งานในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการบรรยายสร้างแรง
บันดาลใจ สร้างคุณภาพให้กับงานวิชาการ โดยเชิญวิทยากร
เข้าร่วมบรรยายมาอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับปีนี้ได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ในคณะฯ ที่มีผลงานเชิงนโยบายหรือการขับเคลื่อน
ชี้นำ�สังคมเป็นที่ประจักษ์ และวิทยากรที่เป็นนักคิดสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้กับสังคมจากหน่วยงานภายนอก

2. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และการสร้าง
เครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ
ศูนย์ฯ ได้เป็นผู้นำ�วิชาการในระดับนานาชาติด้าน
การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดยได้รับการทาบทามจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นหัวหน้า
ทีมในการประเมินความสำ�เร็จของการป้องกันการแพร่เชื้อ HIV
และซิฟิลิสจากมารดาสู่ทารกในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิ ป ไตยศรี ลั ง กา โดยที่ ป ระชุ ม Global Validation
Committee for Elimination of Mother to Child Transmission
of HIV and Syphilis นอกจากจะเป็นการสร้างความยอมรับจาก
สำ�นักงานองค์การอนามัยโลก ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(WHO SEARO) และหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศศรีลงั กา
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ยังเป็นการสร้างโอกาสประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัย
อีกด้วย

ผลงานเด่น
บทบาทรามาธิบดีในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นของประเทศไทย
ในระยะ 7 - 8 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ อย่างรุนแรง มีจ�ำ นวนแม่วยั รุน่ ปีละกว่า 130,000 คน
โดยเฉพาะในปี 2553 - 2556 มีจำ�นวนวัยรุ่นหญิงอายุ 15 - 19 ปี
ปีละกว่า 120,000 ราย คิดเป็นอัตรา 53 ต่อวัยรุ่น 1,000 คน
ซึ่งคณะฯ ได้เป็นผู้นำ�ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร่วมกับภาคีต่าง ๆ เช่น สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำ�นักอนามัย
เจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น โดยแสดงบทบาท
ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ
1. การสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในการให้
บริการเพือ่ ป้องกันการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่ปลอดภัย โดยภาควิชา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2. การศึกษาวิจัยรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันและ
แก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับพื้นที่ (มหิดลโมเดล และ
ศาลายาโมเดล โดย ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และ
อ.พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)
3. การผลั ก ดั น ให้ อ อกพระราชบั ญ ญั ติ ก ารป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี พ.ศ. 2559 โดยศูนย์ฯ
มีบทบาทเป็นกรรมาธิการวิสามัญและโฆษกคณะกรรมาธิการฯ
เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว

4. การจัดประชุมระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ เพื่อ
สร้างความตื่นตัวของสังคมไทยต่อปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดยรามาธิบดีเป็นแกนนำ�ร่วมกับภาคีตา่ ง ๆ มีการจัดการประชุม
3 ครัง้ มีผเู้ ข้าประชุมทัง้ สิน้ 5,200 คน โดยจะมีผรู้ ว่ มประชุมทีเ่ ป็น
นักวิชาการ ผูร้ บั ผิดชอบจากกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง และผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากทุกจังหวัด
5. บทบาทในการประสานงานระดับชาติ โดยปัจจุบันมี
ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการ
ประสานยุทธศาสตร์ท้องวัยรุ่น ซึ่งมีบทบาทในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และเสริมสร้างศักยภาพภาคีต่าง ๆ
6. การเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
อิ ส ระเรื่ อ งการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย
รุ่น ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการระดับชาติ เรื่อง การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีหน้าที่ให้คำ�ปรึกษา
คณะกรรมการชาติและภาคียุทธศาสตร์ต่าง ๆ ระดับจังหวัด โดย
คณะอนุกรรมการฯ ชุดนีม้ ี นพ. วิวฒ
ั น์ โรจนพิทยากร เป็นประธาน
และ ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ เป็นรองประธาน
ผลการดำ�เนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น มีสว่ นสร้างความ
เข้มแข็งให้กับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ของประเทศ ทำ�ให้สถานการณ์ทอ้ งวัยรุน่ ลดปัญหาลง โดยข้อมูล
ล่าสุดปี 2561 เหลือเพียง 70,181 ราย (คิดเป็นอัตรา 35 ต่อวัยรุน่
1,000 คน) และมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
กลั่ น กรองและผลั ก ดั น ผลงานของคณะฯ ไปสู่ ร ะดั บ
นโยบาย และส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในการชี้นำ�นโยบาย
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ประสาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กับ
เครือข่ายองค์กรเกี่ยวกับนโยบายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ที่มาภาพ : https://hilight.kapook.com/view/183838
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มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการธนาคารชีวภาพส�ำหรับ
โรคมะเร็งแบบครบวงจร
“ธนาคารชี ว ภาพส�ำหรั บ โรคมะเร็ ง แบบครบวงจร”
(Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank) จัดตั้งขึ้น
ภายใต้ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ด้วยความร่วมมือ
กับกลุม่ สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต และส�ำนักงานวิจยั วิชาการ
และนวั ต กรรม คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งหวังให้เกิดการ
สนับสนุนทางด้านการศึกษาวิจัยเชิงลึกด้านโรคมะเร็ง เพื่อเร่ง
พัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคแบบใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง
ก่อประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวไทยทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต โดยในปัจจุบันมีผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคมะเร็ง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น
จ�ำนวนมากกว่า 3,500 รายต่อปี ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งจัดอยู่
ในกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง
แบบการแพทย์แม่นย�ำ จ�ำเป็นต้องใช้หลักฐานทางการแพทย์
ทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ในระดับคลินกิ ร่วมกับการศึกษาวิจยั ระดับ
พยาธิโมเลกุลโดยใช้ตัวอย่างทางคลินิกจากผู้ป่วยมะเร็งในห้อง
ปฏิบตั กิ าร ดังนัน้ การจัดตัง้ ธนาคารชีวภาพส�ำหรับโรคมะเร็งแบบ
ครบวงจร เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บตัวอย่างทางคลินิกที่เหลือจาก
ขั้นตอนการวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบแช่แข็งในระยะยาว
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ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกที่ได้จากทะเบียนมะเร็ง
รามาธิบดีที่เชื่อมต่อกันโดยตรง จึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ
ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการวินิจฉัยและ
รักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ให้กับผู้ป่วยชาวไทยได้รวดเร็วขึ้นใน
อนาคต ทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยเชิงลึกทางพยาธิ
โมเลกุลโรคมะเร็งแบบสหสาขาอีกด้วย

ผลการด�ำเนินงาน
การด�ำเนิ นการของธนาคารชี ว ภาพส�ำหรั บโรคมะเร็ง
แบบครบวงจร สามารถแบ่งได้เป็น 2 เฟส
โดยในเฟสที่ 1 ได้เริ่มต้นเก็บตัวอย่างทางคลินิกจาก
ผู้ป่วยที่ยินยอมเข้าโครงการรายแรกในช่วงกลางปี 2557 จนถึง
ปัจจุบันมีจ�ำนวนชิ้นเนื้อมะเร็งสด ชิ้นเนื้อปกติ องค์ประกอบของ
เลือด และสารคัดหลัง่ ต่าง ๆ ทีเ่ หลือจากขัน้ ตอนการวินจิ ฉัยรักษา
มะเร็งของผู้ป่วย ซึ่งแช่แข็งไว้รวมกันมากกว่า 16,000 ตัวอย่าง
จากผู้ป่วยกว่า 2,000 ราย โดยมีแพทย์สาขาต่าง ๆ เข้าร่วมช่วย
เก็บจาก 8 ภาควิชา งานวิจยั ส�ำคัญภายหลังจากธนาคารชีวภาพ
เกิดขึ้น คืองานวิจัยเพื่อหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพส�ำหรับโรคมะเร็ง
(cancer biomarker) และผลงานวิจัยส�ำคัญคือการค้นพบตัว
บ่งชี้การเกิดมะเร็งร่วมต�ำแหน่งที่ 2 ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ
ล�ำคอ เป็นครั้งแรกในโลก

รายงานประจ�ำปี 2562

ส่วนการด�ำเนินงานในเฟสที่ 2 นัน้ ทางโครงการฯ ได้น�ำ
เซลล์ที่ได้จากชิ้นเนื้อมะเร็งสดของผู้ป่วยมาพัฒนาต่อยอดเป็น
โมเดลออร์แกนอยด์มะเร็ง (cancer organoid) ลักษณะเป็นสามมิติ
เหมือนก้อนเนือ้ เยือ่ จ�ำลองขนาดเล็กและสามารถคงคุณสมบัตทิ าง
ชีววิทยาได้ใกล้เคียงกับเนือ้ เยือ่ มะเร็งในผูป้ ว่ ยจริง ออร์แกนอยด์
ถูกใช้เป็นโมเดลของโรคมะเร็งเพื่อศึกษากลไกการเกิด และ
ติดตามการด�ำเนินโรค รวมถึงการตอบสนองต่อการรักษาวิธี
ต่าง ๆ โดยสามารถใช้เป็นโมเดลในการทดสอบประสิทธิภาพ
ของตัวยาแทนตัวผูป้ ว่ ย การใช้โมเดลมะเร็งออร์แกนอยด์สามมิติ
เพื่ อ ท�ำนายการตอบสนองต่ อ ยาของผู ้ ป ่ ว ย จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความส�ำเร็จในการรักษามะเร็งแบบการแพทย์แม่นย�ำ ซึ่งทาง
โครงการฯ มีความร่วมมือด้านการวิจยั เพือ่ การค้นพบตัวยาใหม่ ๆ
ร่วมกับศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

สิ่งที่ท้าทายที่สุดของการสร้างโมเดลมะเร็งออร์แกนอยด์
สามมิติคือ การค้นหาสูตรน�้ำยาเลี้ยงเซลล์ซึ่งสามารถกระตุ้น
การเจริญเติบโตของออร์แกนอยด์ น�้ำยาส�ำหรับออร์แกนอยด์
ของมะเร็งแต่ละชนิดมีสตู รทีแ่ ตกต่างกัน ทีมวิจยั ได้ประสบความ
ส�ำเร็จในการคิดค้นสูตรน�้ำยาและระบบการเลี้ยงเซลล์ส�ำหรับ
การผลิ ต ออร์ แ กนอยด์ จ ากเนื้ อ เยื่ อ มะเร็ ง จอประสาทตาของ
ผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ก็บในธนาคารชีวภาพฯ ท�ำให้ประเทศไทยเป็นทีแ่ รก
ในโลกที่มีการสร้างโมเดลออร์แกนอยด์ของมะเร็งจอประสาทตา
ส�ำเร็ จ ทั้ ง นี้ ทางธนาคารชี ว ภาพฯ ยั ง ผลิ ต และเก็ บ สะสม
ออร์แกนอยด์ของมะเร็งหายากและมะเร็งทีพ่ บได้บอ่ ยชนิดอืน่ ๆ
อีกด้วย ได้แก่ ออร์แกนอยด์มะเร็งสมองในเด็ก ออร์แกนอยด์
มะเร็งเต้านม ออร์แกนอยด์มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ โดยได้ปรับสูตรน�ำ้ ยา
เลี้ยงเซลล์ให้มีราคาถูกลงและเหมาะสมกับเนื้อเยื่อมะเร็งของ
ผู ้ ป ่ ว ยไทย โมเดลออร์ แ กนอยด์ ม ะเร็ ง สามมิ ติ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น
และเก็บในธนาคารชีวภาพฯ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและ
การวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยมะเร็งของประเทศในอนาคต

ภาพที่ 1 งานแถลงข่าว “ธนาคารชีวภาพส�ำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง”
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
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มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการจัดทำ�แผงจีโนมอ้างอิง
ของประชากรไทย
ปัจจุบันมีเพียง 2 ประเทศในแถบอาเซียน คือประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศเวียดนามที่มีข้อมูลรหัสพันธุกรรมบรรจุ
ในฐานข้ อ มู ล ของโครงการ 1,000 Genome Project ที่ เ รา
สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ ดังนัน้ จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่
ที่ประเทศไทยควรต้องเร่งรีบจัดทำ� Reference Genome Panel
ของประชากรไทยเองอย่างเร่งด่วนเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้กับการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านจีโนมทางการแพทย์และ
สุขภาพ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันในการเป็น Medical
Hub ในภูมิภาคนี้
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ได้รับทุนบูรณาการทางการ
แพทย์ เพื่ อ ดำ � เนิ น การโครงการจั ด ทำ � แผงจี โ นมอ้ า งอิ ง ของ
ประชากรไทย (Thai Reference Genome Panel) มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ถอดรหั ส ทั้ ง จี โ นมของประชากรไทยจาก 4 ภู มิ ภ าคใน
ราชอาณาจักรไทย เพือ่ จัดทำ�แผงจีโนมอ้างอิงของกลุม่ ประชากร
(Reference Genome Panel) สำ�หรับระบุลักษณะของความ
หลากหลายทางพั น ธุ ก รรมอั น จะเป็ น พื้ น ฐานในการศึ ก ษา
จีโนมทางการแพทย์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการให้บริการ
ถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมทั้ ง จี โ นมในประเทศ และมี เ ป้ า หมายให้
สามารถนำ�ข้อมูลแผงจีโนมอ้างอิงของกลุ่มประชากรมาใช้เป็น
กลุ่มอ้างอิงและกลุ่มควบคุม เพื่อหาตำ�แหน่งกลายพันธุ์ที่ก่อโรค
เพือ่ การป้องกัน และรักษา หรือเพือ่ ปรับเปลีย่ นวิถกี ารดำ�เนินชีวติ
(life style) เพือ่ ให้มสี ขุ ภาพและความกินดีอยูท่ ดี่ ขี นึ้ (enhancing
health & wellness) รวมถึงเพื่อพัฒนาชุดตรวจจีโนไทป์ทั้งจีโนม
(Whole-Genome Genotyping) ราคาประหยัด โดยไม่ตอ้ งทำ�การ
ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม
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โครงการจัดทำ�แผงจีโนมอ้างอิงของประชากรไทย เน้น
กลุ่มผู้สูงวัยสุขภาพดี (Healthy aging cohort) อายุเฉลี่ย 60 ปี
จากอาสาสมั ค รพนั ก งานการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต และครอบครั ว
(Electricity Generating Authority of Thailand: EGAT) จำ�นวน
1,000 คน เนือ่ งจากเป็นกลุม่ อาสาสมัครทีม่ ขี อ้ มูล digital health
records ย้อนหลัง 15 - 20 ปี และเก็บต่อไปข้างหน้าอีกไม่นอ้ ยกว่า
10 ปี โดยสามารถเชื่อมโยงกับโครงการย่อย 15 โครงการที่มี
ทีมแพทย์ผู้ทำ�วิจัยในโรคนั้น ๆ หรือปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ
กว่า 30 ท่าน ที่ดำ�เนินการอยู่ อันจะเกิดผลประโยชน์ต่อวงการ
การศึ ก ษา การวิ จั ย และการให้ บ ริ ก ารด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ทง้ั ต่อประเทศไทย
และนานาชาติ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อสรรค์
สร้ า งนวั ต กรรมด้ า นต่ า ง ๆ สำ � หรั บ การเป็ น Medical Hub
ในภูมิภาคนี้
ในปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดทำ�แผงจีโนมอ้างอิง
ของประชากรไทย อยู่ระหว่างดำ�เนินการถอดรหัสพันธุกรรม
ประชากรไทยทั้งจีโนม คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2564 สำ�หรับ
แผนการดำ�เนินงานในระยะต่อไป คือ วิเคราะห์ข้อมูลความ
หลากหลายทางพันธุกรรม และจัดทำ�ฐานข้อมูลแผงจีโนมอ้างอิง
ประชากรไทยต่อไป
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โครงการ “การขับเคลื่อน
เชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า
ของประเทศไทย”
ตามที่ ก รมการค้ า ต่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์
ให้เกียรติศนู ย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ (ศจย.)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นคณะทำ�งานพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมการนำ�เข้า
บุหรี่ไฟฟ้า ตามคำ�สั่งกรมการค้าต่างประเทศที่ 316/2561 โดย
ให้เสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อประกอบประเด็นเรื่อง
มาตรการ “ห้ามนำ�เข้า” บุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ศจย.
ได้จัดตั้งคณะทำ�งาน เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อทบทวนวรรณกรรม
และติดตามประเด็นปัญหาผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าจากทั่วโลก
เพื่อสนับสนุนนโยบายเพื่อการคงไว้ซึ่งการห้ามนำ�เข้าบุหรี่ไฟฟ้า
อันเป็นมาตรการที่ดีที่สุดเพื่อการคุ้มครองสุขภาพของคนไทย
โดยมีข้อเสนอแนะจากโครงการฯ ดังนี้
1. กระทรวงพาณิ ช ย์ สมควรคงไว้ ซึ่ ง มาตรการห้ า ม
“นำ�เข้า” บุหรี่ไฟฟ้าเช่นเดิม เพราะเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการ
คุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทย

โครงการบริหารยาเคมีบำ�บัด
ทางหลอดเลือดดำ�ส่วนกลางที่บ้าน
(Home Chemotherapy RAMA
Model : HCRM)
อุบัติการณ์โรคมะเร็งมีอัตราเพิ่มขึ้นและจำ�นวนผู้ป่วย
ที่ ม ารั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลมี จำ � นวนเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี
แต่โรงพยาบาลมีข้อจำ�กัดของสถานที่และจำ�นวนเตียงบริการ
ผูป้ ว่ ยในมีจ�ำ กัด ทำ�ให้การรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยมะเร็งทีร่ บั ยาเคมี

2. แจ้ ง สถานทู ต สายการบิ น ทุ ก สายที่ เ ดิ น ทางเข้ า
ประเทศไทย ให้ทราบว่าประเทศไทยมีการห้ามนำ�เข้าบุหรี่ไฟฟ้า
3. ประสานงานกับกรมศุลกากร ในการตรวจจับการนำ�เข้า
บุหรี่ไฟฟ้า
4. ร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข ในการให้ ค วามรู้
แก่ประชาชน ถึงเหตุผลและความจำ�เป็นของการควบคุมบุหรี่
ไฟฟ้าในประเทศไทย
และมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และนายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุข ขานรับการคงไว้ซึ่งมาตรการห้ามนำ�เข้า
บุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย
2. ศจย.ส่งเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายแด่กรมการค้า
ต่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ เพื่ อ การคงไว้ ซึ่ ง มาตรการ
ห้ามนำ�เข้าบุหรี่ไฟฟ้า
3. ศจย.จัดทำ�รายงานกลยุทธ์ของกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าของ
ประเทศไทยเสนอต่อองค์การอนามัยโลก
4. เผยแพร่งานวิจัยจากการสังเคราะห์สู่ภาคีเครือข่าย
และสาธารณะเพือ่ สนับสนุนการคงไว้ซงึ่ มาตรการห้ามนำ�เข้าบุหรี่
ไฟฟ้าของประเทศไทย
บำ�บัดแบบผูป้ ว่ ยในล่าช้า ไม่สามารถเข้ารับการรักษาตรงตามเวลา
ทีก่ �ำ หนด ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการรักษาลดลง ผูป้ ว่ ยและ
ญาติเกิดความเครียด วิตกกังวลถึงความไม่แน่นอนของการรักษา
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มกี ารพัฒนาระบบบริการแบบใหม่
ภายใต้ชอื่ ทีเ่ รียกว่า โครงการบริหารยาเคมีบ�ำ บัดทางหลอดเลือด
ดำ�ส่วนกลางที่บ้าน (Home Chemotherapy RAMA Model :
HCRM) โดยคำ � นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ในการบริ ห ารยาและ
คงประสิทธิภาพของการรักษา เพือ่ เป็นทางเลือกสำ�หรับผูป้ ว่ ยใน
การลดค่าใช้จา่ ย ช่วยส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยและญาติใช้ชวี ติ ประจำ�วัน
ใกล้ เ คี ย งกั บ ปกติ ม ากที่ สุ ด สำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยบางคนสามารถ
ไปทำ�งานได้ในขณะรับยาเคมีบำ�บัด
โครงการบริ ห ารยาเคมี บำ � บั ด ทางหลอดเลื อ ดดำ �
ส่วนกลางที่บ้าน ช่วยให้ประชาชนได้รับการบำ�บัดตรงตามรอบ
ของการรักษาครบ 100% (จากศูนย์ขอ้ มูลทะเบียนมะเร็งรามาธิบดี
2556 - 2557) และได้ รั บ รางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขาบริ ก ารภาครั ฐ
ระดับดีเด่น ประเภทการพัฒนาการบริการ ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
และยังถือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบการบริการยาเคมีบำ�บัดทาง
หลอดเลือดดำ�ทีบ่ า้ น ช่วยประหยัดงบประมาณ ลดการครองเตียง
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
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โครงการถอดรหัสพันธุกรรมยีน
ทางเภสัชพันธุศาสตร์ ในอาสาสมัคร
โครงการถอดรหัสพันธุกรรมยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์
ในอาสาสมัคร จำ�นวน 1,500 คน จากประชากรภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลางและยุโรปใต้
ความร่วมมือภายใต้เครือข่ายเภสัชพันธุศาสตร์ระดับ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ก่ อ ให้ เ กิ ด งานวิ จั ย ระดั บ
นานาชาติทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม ลาว
เมียนมา ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา รวมถึงประเทศเนปาล ภูฏาน
กรีซ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศ
เอเชียใต้ ตะวันออกกลางและยุโรปใต้ ในการถอดรหัสพันธุกรรม
ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ช่วยเพิม่ ความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษาให้กบั ผูป้ ว่ ย
และมีความคุ้มค่าทางเภสัชเศรษฐศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. จำ�แนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของ 100 ยีน
เภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenes) ทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิผล
ของการรักษาและอาการไม่พงึ ประสงค์ทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั เภสัช
จลนศาสตร์ของยาในประชากรชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยใช้ Riken’s design 100 Pharmacogenes-NGS panel
เป็นเกณฑ์

114

2. สร้างแนวทาง (guideline) การใช้ยาที่นำ�ข้อมูลทาง
เภสั ช พั น ธุ ศ าสตร์ ม าใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจในการรั ก ษาสำ � หรั บ
ประชากรชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ประเมินความคุ้มค่าของการตรวจยีนที่สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. ขยายผลของประโยชน์จากงานวิจยั เภสัชพันธุศาสตร์นี้
ไปสู่งานด้านจีโนมสาธารณสุข (Public Health Genomics)
ผ่านการจัดการประชุม สัมมนา ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ

เป้าหมาย
องค์ความรู้ที่ได้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดหน่วยบริการทาง
เภสั ช พั น ธุ ศ าสตร์ ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาให้ ก ารรั ก ษาผู้ ป่ ว ยด้ ว ยยา
มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น

สรุปผลการด�ำเนินงานที่ได้รับ
โครงการฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำ�เนินการถอดรหัส
พันธุกรรมยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์ คาดว่าจะสามารถนำ�เสนอ
ผลการดำ�เนินงานขั้นต้นได้ปี 2563

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. ถอดรหัสพันธุกรรมยีน HLA
2. วิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
100 ยีนเภสัชพันธุศาสตร์
3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจ
ยีนเภสัชพันธุศาสตร์

รายงานประจ�ำปี 2562
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การเปิดการเรียนการสอนในระดับพรีคลินิก
ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้ด�ำเนินโครงการ “พัฒนารามาธิบดีสคู่ ณะแพทยศาสตร์ชนั้ น�ำในเอเชีย” เมือ่ พ.ศ. 2553
เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์” เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ในภาคตะวันออก และท�ำให้
เกิดความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาแพทยศาสตร์ สร้างบัณฑิตที่มีพหุศักยภาพและ
เป็นผู้น�ำที่สามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สุขภาวะที่ดีขึ้นของสังคมไทย
เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการศึกษาแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างบูรณาการ และ
สามารถบ่มเพาะความเป็นผูน้ �ำของนักศึกษาแพทย์ คณะฯ จึงด�ำเนินแผนการในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับพรีคลินกิ อย่างเต็มรูปแบบภายในสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์
โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในสถาบันฯ มีความใกล้ชิด
กับอาจารย์ และมีความผูกพันกับคณะฯ ท�ำให้เกิด campus life ทีด่ ี ตัง้ แต่เป็นนักศึกษา
แพทย์ปี 2 ถึงปี 6 โดยได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ พ.ศ. 2563 โดยปรั บ ให้
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท�ำหน้าที่บริหารจัดการและด�ำเนินการเรียน
การสอนในรายวิชาระดับพรีคลินิก
2. ขออนุมตั แิ ละด�ำเนินโครงการอาคารปรีคลินกิ และศูนย์วจิ ยั สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 เป็นอาคารสูง 7 ชั้น
อยู่ในโซนการศึกษา พื้นที่รวม 51,111 ตารางเมตร ประกอบด้วย ส่วนการเรียนการสอน
พรีคลินิก ทั้งห้องการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ ส่วนศูนย์การวิจัย มีห้องปฏิบัติ
การวิจัย ศูนย์วิจัยทางคลินิก และส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วย ส�ำนักงานธุรการ ห้องท�ำงาน
อาจารย์ และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนการศึกษา

ภาพที่ 1 อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย
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3. เตรียมความพร้อมของการสรรหาบุคลากรทั้งในส่วน
ของการศึกษาและการวิจัยพื้นฐาน เพื่อรองรับการเรียนการสอน
ของนักศึกษาแพทย์ในระดับพรีคลินิก โดยมีอัตราบุคลากร 135
อัตรา เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 35 อัตรา
4. ขออนุมตั เิ พือ่ ด�ำเนินโครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาค
ทางคลินิก เป็นอาคารสูง 7 ชั้นอยู่ในโซนการศึกษา เพื่อเป็น
สถานที่ส�ำหรับการเรียนการสอนด้านกายวิภาคและประสาท
วิทยาศาสตร์ และมี soft cadaver lab เพื่อการเรียนการสอน
ในระดั บ แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ ตลอดจนเป็ น ที่ ท�ำวิ จั ย ด้ า น
Bioengineering และจัดสถานที่ไว้เป็น Maker room คาดว่าจะ
เริ่มด�ำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563

ภาพที่ 2 สถานที่ตั้งอาคารกายวิภาคทางคลินิก

ผลการด�ำเนินงาน
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ�ำส่วนงาน เพื่อน�ำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม 2562 หากได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จะด�ำเนิ น การขอการรั บ รอง
จากแพทยสภา เพื่อให้สามารถใช้กับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาใน
ปีการศึกษา 2563 ต่อไป
2. โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย ณ วันที่ 1
กันยายน 2562 ด�ำเนินการไปแล้วร้อยละ 45.64 (หากรวมงาน
เตรียมการจะเป็นร้อยละ 64) คิดเป็นงวดงาน 23 งวดงาน จาก
ทั้งหมด 36 งวดงาน คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จในเดือน
กรกฎาคม 2563 ตามแผนงาน

ภาพที่ 3 ความคืบหน้าอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย
ณ วันที่ 10 กันยายน 2562

3. การสรรหาอาจารย์ ใ นระดั บ พรี ค ลิ นิ ก ณ วั น ที่ 1
กันยายน 2562 มีอาจารย์พรีคลินกิ สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
จ�ำนวน 16 ท่าน
4. โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินกิ อยูร่ ะหว่าง
น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ หากได้รับอนุมัติงบประมาณ
จะเริม่ ด�ำเนินการก่อสร้างในต้นปี พ.ศ.2563 ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
พร้อมใช้งานในปี พ.ศ.2566

ผลงานเด่น
หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ มีลักษณะเด่น คือ จัดให้
มีรายวิชาใหม่เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเพิ่มทักษะการวิจัย ตั้งแต่
ชัน้ ปี 1 ถึงปี 6 และเมือ่ จบการศึกษา คาดหวังให้นกั ศึกษาสามารถ
ผลิตผลงานวิจยั ได้อย่างน้อยเป็นรายกลุม่ ปรับรายวิชาในชัน้ ปีที่ 2
และ 3 ให้มลี กั ษณะทีเ่ ป็นการเรียนแบบบูรณาการในระบบต่าง ๆ
ของร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ
ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ระบบหายใจ ไตและระบบขั บ
ปัสสาวะ ระบบโลหิตและนำ�้ เหลือง ระบบทางเดินอาหาร ตับ และ
ทางเดินนำ�้ ดี ระบบต่อมไร้ทอ่ ระบบสืบพันธุ์ และระบบกล้ามเนือ้
กระดูก และผิวหนัง จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อ
นักศึกษา 5 คน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 และติดตามนักศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร เพื่อช่วยในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและได้รับ
ประสบการณ์ทางคลินิกตั้งแต่ในชั้นพรีคลินิก ตลอดจนเป็น
แบบอย่างด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ ปรับการเรียน
พืน้ ฐานทางคลินกิ อย่างต่อเนือ่ งในชัน้ ปีที่ 2 และ 3 โดยจัดรายวิชา
พื้นฐานทางคลินิก 1 และ 2 (Clinical Foundations of Medicine
I and II) เป็นการเรียนแบบระยะยาวทั้งปี
อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย นอกเหนือจากห้องเรียน
และห้องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ แล้ว จะจัดให้มี Clinical Performance
Center เป็นสถานทีส่ �ำหรับเรียนรูท้ กั ษะหัตถการต่าง ๆ ทางคลินกิ
ประกอบด้วยหุ่นจ�ำลองต่าง ๆ และสถานที่จ�ำลองส�ำหรับปฏิบัติ
งานทางคลินิก เช่น ห้องตรวจผู้ป่วย ห้องผ่าตัด ซึ่งนักศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้เสมือนจริง ภายใต้การควบคุมชี้แนะอย่าง
ใกล้ชิดของอาจารย์

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. ด�ำเนิ น การให้ ห ลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ
ปรับปรุง ได้รับการรับรองจากแพทยสภา และสามารถใช้กับ
นักศึกษาแพทย์ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563
2. สรรหาอาจารย์ในระดับพรีคลินิกให้ได้ตามแผนงาน
ที่วางไว้
3. เมื่ อ อาคารปรี ค ลิ นิ ก และศู น ย์ วิ จั ย ก่ อ สร้ า งเสร็ จ
ตามแผน นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่ จะเข้ามาใช้อาคารนี้ใน
การเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2564 จะท�ำให้
สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ เป็นโรงเรียนแพทย์ชนั้ น�ำตามที่
คาดหวังไว้
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ศูนย์เรียนรูแ้ ละพัฒนาสุขภาวะผูส
้ งู อายุ
แบบครบวงจรและบริบาลผูป
้ ว่ ยระยะท้าย
ศู น ย์ ฯ ตั้ ง อยู่ ตำ � บลบางปลา อำ � เภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ โดยมีพันธกิจสอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีในด้านการดูแลสุขภาพและการบริการ
วิชาการ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนำ�ไปสู่การสร้าง
ต้นแบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
อย่างครบวงจร โดยการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็นต้นแบบในการให้การดูแลผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ย
ระยะท้าย
2. เพื่อฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัคร และ
ผู้ดูแลในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมแบบ
บูรณาการสหสาขา ที่นำ�ไปสู่การสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาวะ
ผูส้ งู อายุแบบครบวงจรและบริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้ายอย่างครบวงจร

ผลการด�ำเนินงาน

ภาพที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร

2. การจัดโครงการ Dementia Friendly Hospital: DFH
ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 จำ�นวน 6 รุ่น ให้กับ
พยาบาลและบุคลากรทีใ่ ห้บริการผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาลรามาธิบดี
ให้ มี ความรู้ เ รื่ องโรคสมองเสื่ อม การดู แ ลและจั ดการอาการ
ที่สำ�คัญ ผลลัพธ์ที่ได้รับคือ ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึง
ความสำ�คัญในการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ และข้อคิดเห็นจากกิจกรรม
กลุม่ เกิดแนวคิดการพัฒนางานของหน่วยงานเพือ่ ทีจ่ ะตอบสนอง
ต่อผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม

ดำ�เนินการสร้างเครือข่าย การจัดการฝึกอบรม คู่ขนาน
ไปกับการก่อสร้างศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร
ภายในและภายนอกคณะฯ ที่มีความสนใจร่วมงานกับศูนย์ฯ
ในอนาคต โดยมีกิจกรรมที่ดำ�เนินการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
แบบครบวงจร (Comprehensive Dementia Care: CDC) ร่วมกับ
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วย
สมองเสือ่ ม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างระบบการดูแลผูม้ ภี าวะสมอง
เสื่อมทั่วประเทศครอบคลุม 12 เขตพื้นที่ และกรุงเทพมหานคร
ต่อยอดจากโครงการต้นแบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบ
ครบวงจรใน 4 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา และ
สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฯ มีบทบาทสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการดูแลให้กับบุคลากรสุขภาพ โดยการจัดอบรม
เรื่องการทำ�กลุ่มสนับสนุน การให้คำ�ปรึกษา และการดูแลรักษา
ผู้มีภาวะสมองเสื่อม มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 500 คน
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3. การจั ด อบรมให้ กั บ พยาบาลของโรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ทีมพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในคลินิกผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั่วไป เพื่อเป็น
พืน้ ฐานในการทำ�งานให้บริการผูป้ ว่ ยสูงอายุ ซึง่ พบว่าผูเ้ ข้าอบรม
มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดต่อการอบรมร้อยละ 97.5 และ
ขอให้ศูนย์ฯ ดำ�เนินการฝึกอบรมต่อเนื่องในปีต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2562

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ศูนย์ฯ มุง่ เน้นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผูส้ งู อายุ
และการบริ บ าลผู้ ป่ ว ยระยะท้ า ย โดยมี แ ผนจั ด ทำ � หลั ก สู ต ร
รวมถึงการขยายแผนงานอบรมลงไปในระดับชุมชน และเริ่มให้
การบริการรักษาและส่งเสริมป้องกัน ดังนี้

ภาพที่ 3 การจัดอบรมให้กับพยาบาล
ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

4. การร่วมจัดนิทรรศการ “สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่2”
ระหว่ า งวั น ที่ 1 - 2 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ โรงแรมเซ็ น ทรา
บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีการจัดกิจกรรม
เช่น การให้สมุดโน้ต “10 สัญญาณสมองเสื่อม” แผ่นพับการ
ฝึกสมาธิและการใส่ใจเพื่อชะลอความเสื่อมของความจำ�แก่
ประชาชนที่สนใจ โดยมีผู้เยี่ยมชมประมาณ 100 คน
5. โครงการที่พักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร
(Senior Housing) ศูนย์ฯ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ
ที่พักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Housing)
มีผู้รับผิดชอบหลัก คือกรมธนารักษ์ และบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงาน อาทิ กรมกิจการผูส้ งู อายุ กรมบัญชีกลาง สำ�นักงาน
ประกันสังคม เพื่อเป็นต้นแบบในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ที่เหมาะสมกับสรีระและประโยชน์ใช้สอยสำ�หรับผู้สูงอายุไทย
โดยเบื้ อ งต้ น ศู น ย์ ฯ ได้ มี ส่ ว นกำ �หนดขอบเขตการออกแบบ
สถาปั ต ยกรรมแบบ Universal design และร่ ว มกำ � หนด
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการ เพือ่ ให้เป็นต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการที่พักอาศัยและชุมชนสำ�หรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

1. การบริการวิชาการ: งานฝึกอบรม
1.1 จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
1.2 ร่างหลักสูตรและจัดอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะสมองเสื่ อ มให้ กั บ บุ ค ลากรโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ครู
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) เภสัชกร บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำ�กัด และ
ผู้ดูแล Nursing Home
1.3 จั ด ทำ � หลั ก สู ต รการดู แ ลผู้ สู ง อายุ (4 เดื อ น
สำ�หรับพยาบาล) ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (อยูร่ ะหว่าง
รอการตอบกลับจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.))
โดยเริ่มจัดอบรมหลังการรับรองหลักสูตร
1.4 ร่างหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
2. การวิจัย: Care Model with Health Promotion &
Prevention
2.1 โครงการ CDC เขตกรุงเทพมหานคร (ติดตาม)
2.2 เตรียมการโครงการ CDC ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
3. การบริ ก ารสุ ข ภาพ : เปิ ด คลิ นิ ก ผู้ ป่ ว ยนอกที่
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
3.1 เริ่มเปิดคลินิกผู้สูงอายุ
3.2 เริ่ม Day Care กลุ่มผู้มีภาวะสมองเสื่อม
3.3 เตรียมการ Day center ส่งเสริมป้องกันสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ
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ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา
ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีอยุธยา มีเนื้อที่
2.3 ไร่ ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ Airport Rail Link

ผลการด�ำเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ความสำ�คัญ
กับการสร้างความยั่งยืน คณะฯ ได้ดำ�เนินการสำ�รวจพื้นที่และ
อาคารเดิม ศึกษาการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ศึกษารูปแบบอาคารต่าง ๆ
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด และศึกษาการใช้ประโยชน์
พื้นที่อาคารต่อสังคม ซึ่งมีแนวคิดโดยสรุป ดังนี้
1. เน้นการดูแลสุขภาพลักษณะผู้ป่วยนอกด้วยวิธีการ
ป้องกันแทนที่การรักษา คือการสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริม
ป้องกันโรค และการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหา ป้องกันความ
ผิ ด ปกติ ข องร่ า งกายตั้ ง แต่ ร ะยะแรก และสร้ า งต้ น แบบของ
การดูแลสุขภาพ
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ โดยการบูรณาการ
ภาคส่วนต่าง ๆ ของคณะฯ รวมทั้งเกิดการดูแลสุขภาพแบบ
ครบวงจร คื อ การส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น การรั ก ษา การฟื้ น ฟู แ ละ
การสร้างเสริมสุขภาพ
3. การมีรายได้คืนกลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี เพื่อให้คณะฯ มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองอย่าง
ยั่ ง ยื น และนำ � ไปสู่ ก ารเพิ่ ม ผลประโยชน์ ต่ อ สั ง คม โดยนำ � ไป

สนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะฯ ให้เกิดผลการดำ�เนินการ
ที่เป็นเลิศในทุกพันธกิจ ทั้งการเรียนการสอน การสร้างผลงาน
วิจัยที่มีผลกระทบสูง การดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร โดยเฉพาะ
การดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี วิทยาเขตพญาไทและสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์
4. มีตัวอย่างศูนย์และโครงการ ดังนี้
4.1 ศูนย์การรักษาภาวะมีบุตรยาก (IVF Center)
4.2 ศูนย์สุขภาพใจ
4.3 โครงการศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
4.4 โครงการศูนย์การฉายแสงยูวี (Phototherapy
Center)
4.5 โครงการศูนย์สขุ ภาพเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair
& Scalp Wellness)
4.6 โครงการศูนย์เลเซอร์ ศัลยกรรมผิวหนัง (Aesthetic
Laser Surgery Center)
4.7 ศูนย์รังสีวิทยา

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
ดำ�เนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารของศูนย์การ
แพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา 24 ชั้น ใต้ดิน 6 ชั้น พื้นที่ประมาณ
35,000 ตารางเมตร และทำ�ทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS และ
Airport Rail Link

รามาธิบดี
ศรีอยุธยา

ภาพที่ 1 พื้นที่ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา
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ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.2507 รัฐบาลได้วางนโยบายหลักในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2507 - 2509
ให้มกี ารผลิตแพทย์และพยาบาลเพิม่ เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2508
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ ลอดุ ลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามว่ า “คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ” และ
มี พ ระบรมราชโองการให้ ป ระกาศพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม
2508 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2508 ได้เสด็จพระราชดำ�เนิน
ทรงประกอบพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ อ าคารหลั ง แรก และได้ เ สด็ จ
พระราชดำ � เนิ น ทรงประกอบพิ ธี เ ปิ ด คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2512 เวลา 15.00 น.
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ในช่ ว งการก่ อตั้ ง พ.ศ. 2508 - 2512 ศ.นพ. ชัช วาล
โอสถานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้นปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการคณบดี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2512 สภามหาวิทยาลัย
มหิดล ได้แต่งตั้งให้ ศ.นพ. อารี วัลยะเสวี ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดี
ท่านแรก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นคณะแพทยศาสตร์ล�ำ ดับทีส่ ขี่ องประเทศไทย มีพนั ธกิจ
หลักในด้านการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และการพยาบาล
ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ และให้การรักษาพยาบาล
ตลอดจนการสร้างสรรค์งานวิจยั จนได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูน้ �ำ
ในระดับประเทศและภูมิภาค ผลงานวิจัยหลายเรื่องได้นำ�ไปใช้
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ผลงานทางด้านสร้างเสริม
สุขภาพ มีความโดดเด่นจนได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น
คณะแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพชั้นนำ�

รายงานประจ�ำปี 2562

ต่อมาคณะฯ ดำ�เนินการจัดตั้งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร
ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ระดับ
โรงเรียนแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลรักษา
ประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่
เดียวกัน รวมทั้งประชาชนในจังหวัดชายฝั่งตะวันออก ซึ่งได้
รับพระราชทานชื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อันเป็น
สร้อยพระนามของพระองค์ โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำ�เนินทรงประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์ เมือ่ วันที่ 19 กันยายน
2555 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ขนาดพื้นที่
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีพื้นที่ 37 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ต่อมา
ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นที่ ดิ น ในซอยลาดพร้ า ว 71 บริ จ าคโดย
ท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล กับที่ดินของ
กรมประชาสงเคราะห์ จำ�นวน 3 ไร่ 2 งาน เพื่อก่อสร้างอาคาร
สวัสดิการและวิจยั ในปี 2548 คณะฯ ได้ทราบว่าสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
แยกตึกชัยประสบปัญหาความแออัดและกำ�ลังหาสถานที่ใหม่ที่
เหมาะสมกว่า คณะฯ จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยให้การสนับสนุนเงินทุนก่อสร้างอาคารในสถานสงเคราะห์ที่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และขอสิทธิ์เช่าพื้นที่บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน
99.86 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และในปี
2553 คณะฯ ได้รับมอบที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์
ตั้งอยู่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 291 ไร่ 3 งาน
81 ตารางวา และคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ ได้บริจาค
ที่ดิน 27 ไร่ 2 ตารางวา เพื่อสมทบเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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สภาอาจารย์รามาธิบดี
สภาอาจารย์รามาธิบดีมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะ
และให้คำ�ปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และผดุ ง เกี ย รติ ข องคณาจารย์ ส่ ง เสริ ม ความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับคณาจารย์ และ
ระหว่างคณาจารย์ดว้ ยกัน รวมถึงปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณบดี
มอบหมาย ทั้งนี้ในปี 2562 อยู่ในช่วงการดำ�รงตำ�แหน่งของ
กรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดีชุดที่ 24 ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจ
ตามบทบาทหน้ า ที่ แ ละตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณบดี
ดังต่อไปนี้

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ผดุงเกียรติของคณาจารย์
1. การเสนอชื่อ อาจารย์ แ พทย์ เ พื่อ รั บ รางวั ล จาก
องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์แพทย์
ผู้ป ฏิ บัติห น้ า ที่อ ย่ า งมี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
ทั้ง ด้ า นการเรี ย นการสอนและด้ า นการแพทย์ ซึ่ง ในปี 2562
สภาอาจารย์ ไ ด้ ทำ� การสรรหาและเสนอแพทย์ เ พื่อ รั บ รางวั ล
จากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เสนอชื่ออาจารย์แพทย์ต่อแพทยสภา เพื่อมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ ประจำ�ปี 2562 ได้แก่

รศ.นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
1.2 เสนอชื่ อ อาจารย์ ตั ว อย่ า งของสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2562 ได้แก่ ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
1.3 เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำ�ปี
2563 ได้แก่ ศ.นพ. อภิชาติ จิตต์เจริญ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
2. การจัดกิจกรรมต่างๆ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ มอบความรู้
สร้างเสริมความเข้าใจแก่อาจารย์แพทย์และผู้ที่สนใจ ดังนี้
2.1 จัดงานแสดงวิสยั ทัศน์ ผูป้ ระสงค์จะดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2562
2.2 จัดเสวนา “Moving Forward ทิศทางรามาฯ
ก้าวต่อไป” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
3. การจัดโครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
ที่ดีในคณะฯ โดยจัดทำ�กระเป๋าผ้ามอบให้แก่คณาจารย์และ
คณะผู้บริหารคณะฯ เนื่องในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
รวมถึงเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน
4. การจั ด การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562
5. การจั ด การเลื อ กตั้ ง กรรมการประจำ � คณะฯ
จากบุคลากรสายงานต่างๆ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 1 เสวนา “Moving Forward ทิศทางรามาฯ ก้าวต่อไป”
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ภาพที่ 2 โครงการรณรงค์รามารักษ์โลก มอบกระเป๋าผ้าแก่คณาจารย์และคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 3 งานแสดงวิสัยทัศน์ ผู้ประสงค์จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. จัดทำ�โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ต่อบุคลากรภายในคณะฯ รวมถึงส่งเสริมการรักษาสิง่ แวดล้อม
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และผดุ ง เกี ย รติ ข องคณาจารย์
ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลกั บ
คณาจารย์ และระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน
3. ปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณบดีให้สำ�เร็จบรรลุตามเป้าหมาย

129

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หอจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
หอจดหมายเหตุ ฯ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางด้ า นประวั ติ
และพั ฒ นาการของคณะฯ เป็ น แหล่ ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางด้ า น
ประวัติศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของ
ไทย ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย มีส่วนจัดแสดง
นิทรรศการถาวรและหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะฯ ทั้ง
ยังมีศูนย์รามาธิบดีศึกษา (RAMATHIBODI Study Education
Centre) อีกด้วย

ผลการด�ำเนินงาน
1. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ห อจดหมายเหตุ ฯ โดย
เพิ่มเติมในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อผสมมัลติมีเดีย เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

ภาพที่ 2 กิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี
แห่งการพระราชทานพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562

2. จั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล โครงการจดหมายเหตุ ภ าพถ่ า ย
ประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำ�คัญของคณะฯ เพื่อบันทึกเป็นภาพ
จดหมายเหตุของคณะฯ จำ�นวน 14,188 ภาพ
3. จัดทำ�ฐานข้อมูลโครงการจดหมายเหตุภาพถ่ายการ
ก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยใช้ภาพถ่ายจาก
ฐานข้อมูลดังกล่าวในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ
ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ จำ�นวน 500 ภาพ
4. จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการเนื่องในโอกาส
ต่าง ๆ จำ�นวน 8 เรื่อง
5. จัดทำ�โครงการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์และเอกสาร
จดหมายเหตุรามาธิบดี จำ�นวน 500 รายการ

ภาพที่ 1 การสัมมนาวิชาการ RAMA Museum Talk 2019
พูดคุยกับแฟนพันธุ์แท้มิวเซียมไทย..จุดพลังประกายไฟเติมใจ
ให้นักพิพิธภัณฑ์: Talk with Fan Pan Tae THAI Museum
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
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ภาพที่ 3 นิทรรศการห้องร�ำลึก 100 ปี เปรม บุรี ปูชนียแพทย์
100 Years PREM BURI, MD. Memory Room Exhibition
วันที่ 30 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2561

ภาพที่ 4 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระมหากรุณาธิคุณ
เกื้อหนุนรามาธิบดี” วันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2561

รายงานประจ�ำปี 2562

6. จัดทำ�โครงการรวบรวมหนังสือทีเ่ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์
ของคณะฯ จำ�นวน 1,017 เล่ม
7. ให้บริการบรรยายและนำ�ชมส่วนจัดแสดงภายใน
หอจดหมายเหตุฯ ทั้งหมด 20 ครั้ง จำ�นวน 371 คน
8. เป็นวิทยากรบรรยายความรูเ้ กีย่ วกับหอจดหมายเหตุ
พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ เพื่อบริการวิชาการ 3 ครั้ง
9. ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการ
ของคณะฯ จำ�นวน 20 ครั้ง
10. การพัฒนาบุคลากรหอจดหมายเหตุฯ
		 10.1 จั ด สั ม มนาวิ ช าการด้ า นจดหมายเหตุ แ ละ
พิพิธภัณฑ์ 2 ครั้ง
		 10.2 เข้าร่วมฝึกอบรม/เสวนา/ฟังบรรยาย 4 ครั้ง
		 10.3 การศึกษาดูงาน 3 ครั้ง
11. เข้าร่วมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์สโมสร มหาวิทยาลัย
มหิดล ตามโครงการพิพิธภัณฑ์ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนอง
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารโดยตอบสนองความ
ต้องการของผูม้ าใช้บริการเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยนำ� VOC
(Voice of Customer) มาใช้ในการหาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการ
2. ปรั บ ปรุ ง การจั ด แสดงภายในส่ ว นจั ด แสดงของ
หอจดหมายเหตุฯ เพื่อสร้างเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านหอจดหมายเหตุ แ ละ
พิพิธภัณฑ์ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ ประสบการณ์และนำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานด้าน
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ต่อไป
4. ดำ � เนิ น กิ จ กรรมเครื อ ข่ า ยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ในระดั บ
นานาชาติและระดับประเทศ อาทิ เป็นสมาชิก ICOM-UMAC หรือ
International Council of Museums Committee for University
Museums and Collections สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย Museum
เป็นต้น

12. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งเป็น
องค์กรวิชาชีพทางด้านพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทย

5. จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการตามโอกาสสำ�คัญ
ต่าง ๆ ของคณะฯ

ภาพที่ 5 นิทรรศการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
เปิดท�ำการครบรอบ 1 ปี A Year CNMI Together
วันที่ 17 - 25 ธันวาคม 2561

ภาพที่ 6 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจ�ำปี 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562
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พันธกิจ

ในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมใหญ่
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจ�ำปี 2562 ซึ่งได้พระราชทานลายเส้น
ฝีพระหัตถ์ พร้อมด้วยข้อความ “สานต่อการให้...ไม่สิ้นสุด”
อั น เป็ น เสมื อ นปณิ ธ านตามพั น ธกิ จ หลั ก ที่ มู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี ฯ
ได้ตงั้ มัน่ ยึดถือปฏิบตั มิ าโดยตลอด ในการสนับสนุนด�ำเนินกิจการ
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างต่อเนือ่ งต่อไป
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด�ำเนินงานตามพันธกิจหลักภายใต้
ปรัชญา “ค�ำว่าให้…ไม่สิ้นสุด” เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของคณะฯ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมที่เห็นผลจริง
ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและถูกต้อง

วิสัยทัศน์
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มูลนิธิรามาธิบดีฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการ
สนับสนุนคณะฯ โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนใน 3 ด้านหลัก
ประกอบด้วย ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยและบริหารจัดการของ
คณะฯ ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ตลอดจนด้านการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การด�ำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คิดเป็นมูลค่า รวมมากกว่า 4,800 ล้านบาท จนประจักษ์ได้ว่า
มูลนิธิรามาธิบดีฯ สามารถน�ำเงินบริจาคจากการระดมทุนต่าง ๆ
มาบริหารจัดการจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมอย่างเป็น
รูปธรรมโดยแท้จริง รวมทัง้ ตระหนักถึงทรัพยากรบุคคลของคณะฯ
ทีเ่ ป็นหัวใจส�ำคัญ อันได้แก่ อาจารย์ แพทย์ พยาบาล ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ป่วย จนกล่าวได้ว่า มูลนิธิรามาธิบดีฯ
และคณะฯ มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะล้วนมีจิตวิญญาณ
ในการเป็นผู้ให้อันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ความส�ำเร็จและการพัฒนาของมูลนิธิรามาธิบดีฯ
เกิดขึ้นได้จากการวางเป้าหมายดัชนีชี้วัดการท�ำงาน (KPIs)
ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน อาทิ การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ�ำนวนเงิ น ระดมทุ น
อัตราส่วนของรายจ่ายที่น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับ
การขยายสั ด ส่ ว นของผู ้ บ ริ จ าคในภาพรวม การเติ บ โตของ
ผู้บริจาคผ่านทางโซเชียลมีเดีย รวมถึงคุณภาพและมูลค่าการใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ที่บรรลุผลตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจ�ำปี 2562

ผลการด�ำเนินงาน
มูลนิธริ ามาธิบดีฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความยัง่ ยืน
ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถก้าวต่อไปร่วมกับคณะฯ
ในการเป็นทีพ่ งึ่ และสร้างสุขภาพทีด่ ใี ห้แก่คนไทย ซึง่ ความยัง่ ยืนนี้
ไม่ได้มาจากการระดมทุนในแต่ละปี ส�ำหรับโครงการใหญ่เท่านัน้
หากแต่ยังมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริจาคทุกกลุ่ม องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการจัดท�ำโครงการ
พิเศษต่าง ๆ
ปัจจุบนั มูลนิธริ ามาธิบดีฯ ได้น�ำองค์ความรูใ้ นการบริหาร
จัดการแบบสมัยใหม่ โดยการบริหารจัดการ การควบคุม และการ
รายรับจากการระดมทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
และยอดสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประเมินผล ทั้งในส่วนระบบงานและบุคลากรควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาการระดมทุน เช่น การวิเคราะห์ฐาน
ข้อมูลผู้บริจาค (Big Data) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การบริจาค
ในปัจจุบันการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ (ERP :
Enterprise Resource Planning) การพัฒนาช่องทางการบริจาค
เว็บไซต์ สือ่ สังคมออนไลน์ตา่ ง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ระบบงาน
และจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ
งานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริจาคอย่างครบวงจร
สนับสนุนการด�ำเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายรับมูลนิธิรามาธิบดีฯ
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ภาพที่ 2 ยอดเงินบริจาคผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

133

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นอกจากนี้ มู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี ฯ ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณการออกแบบโครงการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ปั ญ ญา
“องค์จกั รีนฤบดินทร์บนั ดาลใจ” ทีจ่ ะจัดสร้างขึน้ ทีศ่ าลาประชาคม
สถาบั น การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ พื้ น ที่ ป ระมาณ 2,000
ตารางเมตร วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร�ำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแหล่งรวบรวม
เผยแพร่เอกสาร สิ่งของ และจดหมายเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิตของ
ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า เป็นแหล่งบ่มเพาะคุณลักษณะส�ำคัญของ
นักศึกษา รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ การมีส�ำนึกที่ดี และ
การเสียสละเพื่อสังคม ซึ่งจะเริ่มประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กร
ภาคเอกชนให้การสนับสนุนการก่อสร้างและการด�ำเนินงานต่าง ๆ
ต่อไป
โครงการและกิจกรรมระดมทุนที่สำ�คัญ
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการสื่อสารและ
สร้างสรรค์โครงการระดมทุน ทั้งโครงการภายใน และโครงการ
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั่วไป
ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ได้เน้นเพียงเฉพาะกลุ่มผู้บริจาคเดิม
เท่านั้น แต่มองไปถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปและองค์กรขนาดใหญ่
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือสังคม

3. ชุด “โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว” ความยาว
30 วินาที

4. ชุด “คนไม่ป่วยก็ทุกข์ไม่ต่างกัน” ความยาว 30 วินาที

5. ชุด “เครื่องมือแพทย์” ความยาว 15 วินาที โดยมี
นักแสดงจิตอาสาร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ อาทิ คุณธนวรรธน์
วรรธนะภูติ คุณราณี แคมเปน และนักแสดงในสังกัดบริษัท
นาดาว บางกอก จ�ำกัด

กิจกรรมที่จัดขึ้นประจำ�ปี
1. งานกาล่าดินเนอร์การกุศล “บรมราชกุมารี ผู้ทรงให้...
ไม่สิ้นสุด” ประจ�ำปี 2562

6. การจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ โดยได้รับ
เกียรติจากคุณนวลพรรณ ล�่ำซ�ำ กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และ
กรรมการกลางมูลนิธริ ามาธิบดีฯ พร้อมด้วย คุณนิชคุณ หรเวชกุล
ศิลปินจากค่ายเพลง เจวายพี เอนเตอร์เทนเมนท์ ไทยแลนด์
เป็นผู้น�ำแสดงและร่วมเชิญชวน

2. การเผยแพร่ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวน
ร่ ว มบริ จ าคสมทบทุ น จั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ แพทย์ ใ ห้ แ ก่ ส ถาบั น
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์

134

รายงานประจ�ำปี 2562

กิจกรรมพิเศษโดยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
1. คอนเสิร์ตการกุศล “น�้ำเอย น�้ำใจ” โดยคุณอัสนี คุณวสันต์ โชติกุล

2. การเปิ ด ช่ อ งทางการรั บ บริ จ าคและจ�ำหน่ า ยของ
ที่ระลึกผ่านพันธมิตรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ การแลกคะแนน
สะสมจากแอปพลิเคชัน Grab เป็นเงินบริจาค

2. คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์การกุศล “เพลงหวาน ปันรัก
น้อง” โดยสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
3. กิจกรรมเดิน - วิง่ การกุศล Isuzu Charity Run 2019 :
Beyond The Best โดยบริษัท อีซูซุมอเตอร์เอเชีย (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
4. ละครเวทีการกุศล บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล 2019
5. งานวิ่ง “ดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด Passion Partner Run”
โดยบริษัท ดัชมิลล์ จ�ำกัด
6. โครงการ “อิ่มทอง อิ่มใจที่ฟูจิ” โดยภัตตาคารอาหาร
ญี่ปุ่นฟูจิ

3. การบริจาคแสตมป์ ผ่านแอปพลิเคชัน 7-11

7. โครงการ H.I.P. (Happiness Is a Pleasure to give)
โดยร้านอาหารเกรย์ฮาวด์ คาเฟ่
8. โครงการ “Love & Share มหัศจรรย์แห่งรักและ
แบ่งปัน” โดยบริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
9. โครงการ “Friends for Life” โดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนน
เชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
10. โครงการ “แคร์ คุม้ ทุกไลฟ์สไตล์” โดยแรบบิทไฟแนนซ์
และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด
การเปิดช่องทางการบริจาคเงินและจำ�หน่ายของ
ที่ระลึกใหม่
1. มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
ผู้มีจิตศรัทธาทั่วทั้งประเทศในการให้บริการช่องทางบริจาคเงิน
ด้วยข้อความตอบรับอัตโนมัติ (USSD) ผ่านระบบเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่พันธมิตร 1 ครั้งเท่ากับบริจาค 100 บาท ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

4. การบริ จ าคเงิ น ผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ช�ำระเงิ น ของบิ๊ ก ซี
ซูเปอร์มาร์เก็ต

5. การบริจาคเงิน ผ่าน QR Code
6. การจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึกผ่านเว็บไซต์ 24 catalog.com
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ของที่ระลึกชุดพิเศษลายภาพวาดฝีพระหัตถ์
สานต่อการให้...ไม่สิ้นสุด ด้วยการจัดท�ำของที่ระลึก
ชุดพิเศษ ชุดที่ 2 จากภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานรูปหัวใจ
สีแดง 2 ดวงเชือ่ มกัน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส�ำหรับการระดมทุน
เพื่อสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ โดยเริ่มจ�ำหน่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
มู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี ฯ ได้ มี ก ารก�ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
กลยุ ท ธ์ ส�ำหรั บ การด�ำเนิ น งานอย่ า งชั ด เจนใน 5 มิ ติ ได้ แ ก่
การหาทุน ภาพลักษณ์องค์กร ความพึงพอใจของผู้ให้ ความ
พึงพอใจของผูร้ บั และความยัง่ ยืนขององค์กร เพือ่ ให้บรรลุผลตาม
พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ให้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ก�ำหนดกลยุทธ์องค์กรซึง่ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การสื่อสารทางการตลาดเพื่อการ
เป็นมูลนิธใิ นดวงใจของคนไทย การด�ำเนินงานเพือ่ ให้ตอบสนอง
ตามความต้องการของผู้บริจาคการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล รวมทัง้ การสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานองค์กรที่เอื้อต่อการเติบโต
ปัจจุบันมูลนิธิรามาธิบดีฯ ด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ที่ก�ำหนดไว้ ภายในระยะเวลา 3 ปี (2562 - 2565) ดังนี้

นอกจากนี้ ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปเสือ
จ�ำนวน 2 ภาพ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพือ่ น�ำไปจัดท�ำของทีร่ ะลึกชุดพิเศษ นับเป็นพระกรุณาธิคณ
ุ
อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ โดยเริม่ จัดจ�ำหน่ายตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม
2562 เช่นเดียวกัน และได้รับความสนใจและสนับสนุนจาก
ประชาชนทั่วไปเป็นจ�ำนวนมาก
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บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ำกัด (RFS)
บริษทั อาร์เอฟเอส จ�ำกัด (RFS : Ramathibodi Facilities
Services) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 โดยคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวตั ถุประสงค์ในการ
จัดตั้งบริษัทฯ ดังนี้
1. การให้ บ ริ ก ารด้ า นระบบอ�ำนวยความสะดวกแก่
โรงพยาบาล (Hospital Facility Management: HFM) อย่าง
ครบวงจรด้ ว ยมาตรฐานในระดั บ สากล ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
2. ยกระดับมาตรฐานของการบริหารด้านระบบอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ โ รงพยาบาลในประเทศไทย เพื่ อ สร้ า งเป็ น
องค์ความรู้ของประเทศ

การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เริม่ ต้นเป็น Hospital Facility
Shared Service ให้กบั ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (SDMC)
จากนั้นในปี 2557 ได้ขยายบริการการจัดการเครื่องมือแพทย์
ไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMA) และศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
(QSMC) ในปลายปี 2560 ได้ขยายบริการไปยังสถาบันการแพทย์
จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ (CNMI) ด้ ว ยพื้ น ที่ ข นาดใหญ่ ก ว่ า 300 ไร่
จ�ำนวนเตียงผู้ป่วย 400 เตียง รวมถึงอาคารอื่น ๆ ที่ทยอยเปิด
ให้บริการ ได้แก่ อาคารหอพักเจ้าหน้าที่ อาคารสันทนาการ ศาลา
ประชาคมและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ศูนย์การเรียนรู้และวิจัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ ซึง่ ถือเป็นความท้าทาย
ในการท�ำงานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก

บริการของอาร์เอฟเอส (Services)
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ผลการด�ำเนินงาน
ด้าน Hospital Facility Management
บริษัทฯ สามารถด�ำเนินการได้ตามพันธกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร มีผลการด�ำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดขององค์กรที่ 75% ตามมิติชี้วัดด้านต่าง ๆ และมีผลงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ดังนี้

ผลงานเด่น
1. ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 GMP/
HACCP ISO 14001 ประกาศนียบัตร 5S Model Award 2018
ตราสัญลักษณ์ Q-Mark รางวัลธรรมาภิบาล การให้บริการที่ได้
มาตรฐานและมีจริยธรรมในการท�ำธุรกิจต่อผู้รับบริการ และ
รางวัลองค์กรยอดเยี่ยม (Corporate Excellence) จาก Asia
Pacific Excellence Awards 2019
2. ขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO50001 ให้กับศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ซึ่งเป็นระบบการจัดการพลังงาน
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นอาคารโรงพยาบาลรัฐฯ แห่งแรก
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
3. สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ กรมสนั บ สนุ น การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดท�ำมาตรฐานการบ�ำรุงรักษา
เครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย
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4. การจั ด การต้ น ทุ น การบ�ำรุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ แพทย์
สามารถควบคุมให้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่ารวมเครือ่ งมือแพทย์
5. บริษัทฯ ร่วมกับ ECRI Institute จัดท�ำหลักสูตรและ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อยก
ระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เทียบเท่ากับสากล
6. ด�ำเนินการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสนับสนุนการลด
ก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) ให้กับศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ในเรือ่ งของการจัดการขยะรีไซเคิล
เกิดขึน้ ภายในอาคาร ส่งผลให้ชว่ ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงได้ 45.123 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tco2eq) โดย
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อ
เชิดชูการเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริการจัดการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรือ อบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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7. การประหยัดหรือลดต้นทุนการบริหารการจัดซือ้ และ
การรวมสัญญา ลดค่าใช้จ่ายได้ 12.9% ต่อเครื่อง (ประมาณ
155,000 บาท) ทั้งหมด 39 เครื่อง (ประมาณ 6 ล้านบาท) และ
จัดซื้ออะไหล่แบบรายปีสามารถประหยัดงบประมาณได้ปีละ
3 ล้านบาท
8. การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ ส่งผลให้
ช่วยยืดอายุเครือ่ งมือแพทย์และประหยัดค่าใช้จา่ ยจากการลงทุน
ซื้อใหม่มาทดแทน
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Ultrasound Endo Scope Electrosurgical Centrifuges
Units
ค่าเฉลี่ยของอายุเครื่องตามเกณฑ์ (ปี)
ค่าเฉลี่ยของอายุเครื่อง (ปี)

ภาพที่ 1 อายุเฉลี่ยเครื่องมือ

9. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบ
ท�ำความเย็นระบายความร้อนด้วยน�ำ้ (Chiller) สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้ 1,531,607 kWh/ปี และประหยัดเงินค่าไฟฟ้า
ได้ 6,039,368 บาท/ปี ระยะคืนทุน 5.3 ปี
10. การใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 4,847,895 kWh/ปี และประหยัดเงิน
ค่าไฟฟ้าได้ 17,791,775 บาท/ปี ระยะคืนทุน 1.7 ปี
11. มี ค ณะศึ ก ษาดู ง านจากสถาบั น ต่ า ง ๆ 8 แห่ ง
ในด้าน Healthcare Facility การให้บริการและการบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์ และงานวิศวกรรมอาคารโรงพยาบาล เช่น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลราชวิถี เป็นต้น
12. กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม ( C o r p o r a t e S o c i a l
Responsibility: CSR) ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน ร่วมกับศูนย์
การแพทย์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต น์ ปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ แ ละ
งานบริการด้านคลินิก
นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำโครงการศึกษาระบบการจัดการ
บริหารผ้าด้วย RFID ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยจะสรุปผลด�ำเนินโครงการ
ในปี พ.ศ. 2563

ภาพที่ 2 รางวัลองค์กรยอดเยี่ยม (Corporate Excellence) วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
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คณะกรรมการประจ�ำส่วนงาน
(วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ศ.คลินิก นพ. พรชัย มูลพฤกษ์
รองคณบดี

ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี

ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ

ศ.นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

น.ส. นรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ศ.คลินิก นพ. พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
และวิจัยอาวุโส

อ.พญ. ศนิ มลกุล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
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ศ.น.อ.นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ระดับปริญญา

ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

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

รศ.นพ. อาทิตย์ อังกานนท์
รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

รศ.นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์

รายงานประจ�ำปี 2562

รศ.ร.อ.นพ. ศิริโชย หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.พญ. มะลิ รุ่งเรืองวานิช
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

ผศ.นพ. ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ผู้อ�ำนวยการการก่อสร้าง
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

อ.นพ. สมเกียรติ ลีละศิธร
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

ศ.พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหาร
งานโรงพยาบาล

ศ.นพ. สมนึก ด�ำรงกิจชัยพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

รศ.พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
(เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2562)

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

(ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562)

อ.นพ. สุกิจ แย้มวงษ์

นพ. ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่าย
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
(เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2562)

ผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

อ.นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น
ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี
ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
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มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.นพ. อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

รศ.นพ. วิชัย ประสาทฤทธา
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

รศ.พญ. สุวรรณี พุทธิศรี
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ผศ.พญ. สมใจ แดงประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

รศ.พญ. ศันสนีย์ วงศ์ ไวศยวรรณ
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

ผศ.นพ. ธนิต วีรังคบุตร
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

รศ.พญ. ปราณี พลังวชิรา
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

รศ.นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ ไพร
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

(ถึง 18 พฤศจิกายน 2561)

(เริ่ม 19 พฤศจิกายน 2561)

(เริ่ม 8 มีนาคม 2561)

(ถึง 5 พฤศจิกายน 2561)

กรรมการประจ�ำคณะฯ จากคณาจารย์ประจ�ำ

ศ.นพ. แสงชัย พฤทธิพันธุ์
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
(ถึง 31 พฤษภาคม 2562)

ผศ.นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
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อ.ดร.นพ. ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประธานสภาอาจารย์

ผศ.นพ. อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
(เริ่ม 1 มิถุนายน 2562)

ศ.นพ. วินัย วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

รายงานประจ�ำปี 2562

ศ.นพ. วิชัย เอกพลากร
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

รศ.ดร.พญ. ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

รศ. กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สอ่ื ความหมาย
และความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย

รศ.ดร.นพ. ไชยพร ยุกเซ็น
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2562)

(ถึง 24 พฤษภาคม 2562)

อ. นิตยา เกษมโกสินทร์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สอ่ื ความหมาย
และความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย

รศ.นพ. จ�ำรูญ ตั้งกีรติชัย
ประธานสภาอาจารย์
(เริ่ม 6 พฤศจิกายน 2561)

(เริ่ม 25 พฤษภาคม 2562)

อ.นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ
กรรมการประจ�ำคณะฯ
จากคณาจารย์ประจ�ำ

ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
กรรมการประจ�ำคณะฯ
จากคณาจารย์ประจ�ำ

ผศ.นพ. อัจฉริย สาโรวาท
กรรมการประจ�ำคณะฯ
จากคณาจารย์ประจ�ำ

นางวันทนา วีระถาวร
กรรมการประจ�ำคณะฯ บุคลากร
จากสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ

(เริ่ม 6 พฤศจิกายน 2561)

(ถึง 10 กันยายน 2562)

น.ส. วาธินี คัชมาตย์
กรรมการประจ�ำคณะฯ บุคลากร
จากสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ
(เริ่ม 11 กันยายน 2562)

นายทวิช ฉิมประสาท
กรรมการประจ�ำคณะฯ บุคลากร
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และสนับสนุนวิชาการ
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