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สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผลงาน
ตามพันธกิจทีส่ �ำ คัญของคณะฯ ทัง้ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการดูแลสุขภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563
คณะฯ มีการดำ�เนินงานเพือ่ ให้เกิดความเป็นเลิศทางด้าน
แพทยศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะ
ด้ า นการวิ จั ย จนกระทั่ ง นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ พระราชทาน
ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 3 ปี
ต่อเนื่อง ส่งเสริมการทำ�วิจัยที่มีประโยชน์และผลกระทบ
ต่อสังคม รวมถึงการสร้างเครือข่า ยความร่วมมื อ กั บ
องค์กรภายนอก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศ อีกทั้งเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก คณะฯ ยังคง
มี ผ ลงานที่ สำ � คั ญ ในการควบคุ ม สถานการณ์ อาทิ
ชุดตรวจ LAMP สำ�หรับเชื้อไวรัส COVID-19 การค้นพบ
สารสกั ด ของสมุ น ไพรกระชายขาว มี ฤ ทธิ์ ต้ า นเชื้ อ
ไวรั ส COVID-19 ทั้ ง นี้ คณะฯ ยั ง คงมุ่ ง มั่ น พั ฒ นา
กระบวนการทำ � งานเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี ม าตรฐาน
ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล โดยคณะฯ มี ค วาม
ภาคภูมิใจเป็นอย่า งยิ่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ในด้านต่าง ๆ อาทิ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
(Thailand Quality Class: TQC) ได้รับการรับรอง Joint
Commission International (JCI) ของโรงพยาบาล
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการ
คุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) และได้รับการ
รับรองกระบวนการดูแลรายโรค 8 โรค จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ซึง่ เป็น
ส่วนช่วยเสริมในการก้าวสู่วิสัยทัศน์ “การเป็นสถาบัน
การแพทย์ชั้นนำ�ในระดับสากล”
คณะฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ทุ่ ม เทพลั ง กาย ใจ และ
สติ ปั ญ ญา เพื่ อ ให้ ค ณะฯ ก้ า วหน้ า อย่ า งมั่ น คง เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

รายงานประจ� ำ ปี 2563

3

สารบัญ
			

10

โครงสร้างองค์กร

บทที่ 1
11

ผลการดำ�เนินงานตามพันธกิจ

บทที่ 2

81   โครงการระดับคณะฯ
82

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

88

ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

12

ด้านการศึกษา

101

ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

36

ด้านการวิจัย

113

ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ

39

ด้านการดูแลสุขภาพ

115

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.

45

ด้านการบริการวิชาการ

116

50

ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการถอดรหัสพันธุกรรม SARS-CoV-2 ทัง้ จีโนม
ของสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย

54

ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม		

117

56

ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ค้นพบยีนคนไทยแพ้ยา “แบคทริม” หรือกลุ่มยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟาเป็นครั้งแรกของโลก

60

ด้านการคลัง

119

63

ด้านการพัสดุ

การตรวจหาเชือ้ COVID-19 ทางนาํ้ ลายและการ
ใช้เทคโนโลยี LAMP PCR

66

ด้านสารสนเทศ

120
		

กระชายขาวต้าน COVID-19

70

ด้านพัฒนาคุณภาพ

74

ด้านวิเทศสัมพันธ์

78

ด้านสื่อสารองค์กร

บทที่ 3

121 ก้าวต่อไปของรามาธิบดี
122

การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยสถานการณ์
จำ�ลอง

124

ศู น ย์ เ รี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาสุ ข ภาวะผู้ สู ง อายุ
แบบครบวงจรและบริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้าย

127

โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา

129 ภาคผนวก

4

คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

แผนยุทธศาสตร์

ปณิธาน

ปัญญาของแผ่นดิน
(Wisdom of the Land)

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการแพทย์
ชั้นนำ�ในระดับสากล

ค่านิยม

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม
ใฝ่คุณภาพ ร่วมสาน
ภารกิจ คิดนอกกรอบ
รับผิดชอบสังคม

วัฒนธรรม
องค์กร

ประสานความต่าง
สร้างสิ่งที่ดีกว่า (Harmony
in Diversities and Look
Forward)
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พันธกิจ

จั ดการศึ ก ษา สร้ า งงานวิ จั ย ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและดู แ ลสุ ข ภาพ
เพื่อสุขภาวะของสังคม
ด้ า นการศึ ก ษา : จั ดการศึ ก ษาด้ า นการแพทย์ พยาบาล และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
ด้านการวิจัย : สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และการนำ�ไปประยุกต์ใช้
ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ : ให้ ค วามรู้ หรื อ คำ � ปรึ ก ษาทางวิ ช าการ
ด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ด้านการดูแลสุขภาพ : ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษา
พยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัย

มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Perspectives)
1 จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
ผลิตบัณฑิตที่มีผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ เป็นบัณฑิตที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถเป็นผู้นำ�สู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร (Change Agent)
2 สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง
สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและผลกระทบสูง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศ
3 สร้างระบบบริการสุขภาพครบวงจร
ระบบดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย การดูแลผู้ป่วยซับซ้อนในระดับ
นานาชาติ รวมไปถึงสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและวิจัย
4 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืน
5 บุคลากรเป็นเลิศ
บริหารจัดการบุคลากร เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ให้บรรลุวิสัยทัศน์
6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำ�หรับการเปลี่ยนแปลง
ระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย นำ�มาสนับสนุน พัฒนาและเปลีย่ นแปลงพันธกิจ
ของคณะฯ ได้ตามวิสัยทัศน์
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โครงสร้างองค์กร
(Organizational Chart)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาสตร์
พยาธิวิทยา
รังสีวิทยา
ระบาดวิทยาคลินิก
และชีวสถิติ
วิทยาศาสตร์
สื่อความหมาย
และความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ชุมชน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์

โรงเรียน
พยาบาล
รามาธิบดี

กลุ่ม
สาขา
วิชา

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ์ิ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์

สถาบัน
การแพทย์
จั
ก
รีนฤบดินทร์
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

ศูนย์

ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
ศูนย์นโยบายและการ
จัดการสุขภาพ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
สุขภาวะผู้สูงอายุ
แบบครบวงจรและ
บริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้าย

สำ�นักงาน
สำ�นักงานการศึกษา
สำ�นักงานวิจัย
วิชาการและนวัตกรรม
สำ�นักงานคณบดี

หมายเหตุ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ดังนี้
1. ฉบับ พ.ศ. 2561 มีผลตั้งแต่ 21 มี.ค. 2561
2. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีผลตั้งแต่ 16 พ.ค. 2561
3. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่ 19 ธ.ค. 2561
4. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่ 20 พ.ย. 2562
5. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 มีผลตั้งแต่ 19 ส.ค. 2563
    

  ณ  30 กันยายน 2563

บทที่

ผลการดำ�เนินงาน
ตามพันธกิจ

1

12

คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

ด้านการศึกษา
พันธกิจด้านการศึกษา กำ�หนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะ
แก่ สั ง คมตามบริ บ ทของวิ ช าชี พ โดยจั ด หลั ก สู ต รสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและจัดฝึกอบรมวุฒิบัตรวิชาชีพ รวม
ทั้งสิ้น 144 หลักสูตร  มีผู้เรียนทั้งหมด 4,063 คน และผลิต
บัณฑิตรวม 908 คน  

ผลการดำ�เนินงาน
1. จำ�นวนหลักสูตรและจำ�นวนนักศึกษา คณะฯ
จัดการศึกษาในระดับปริญญา บัณฑิตศึกษา และวุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญ  (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำ�นวนนักศึกษาจำ�แนกตามระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ระดับหลักสูตร
1. ระดับปริญญาตรี

ผู้สำ�เร็จ
ปี
ก
จำ�นวน นักศึกษา นักศึกษา ารศึกษา
2562
หลักสูตร รับใหม่ คงอยู่
4

547

2,376

470

1.1  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1

210

1,195

188

1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1

270

943

222

1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย

1

31

112

28

1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์  

1

36

126

32

2. ระดับบัณฑิตศึกษา

26

284

771

112

2.1  ระดับปริญญาโท

18

109

450

91

2.2  ระดับปริญญาเอก

7

25

171

21

2.3  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

1

150

150

-

114

353

916

326

3.1  การฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้าน

29

208

685

195

3.2  การฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด

84

145

218

129

3.3  หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูง  ระดับวุฒิบัตร

1

-

13

2

144

1,184

4,063

908

3. วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รวมทั้งหมด

รายงานประจ� ำ ปี 2563

2. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (ภาพที่ 1)
96.6

100

พ.บ.
(คู่เทียบ1)

พ.บ.
(คู่เทียบ2)

100

ร้อยละ
100
80
60
40
20
0

พ.บ.

ปีการศึกษา 2560

		 หมายเหตุ

100

91.44

พย.บ.

81.48

วท.บ.
(สื่อความหมายฯ)

ปีการศึกษา 2561

100

96.41

วท.บ.
(ฉุกเฉินฯ)

แพทย์
ประจำ�บ้าน

แพทย์ประจำ�บ้าน
ต่อยอด

ปีการศึกษา 2562

หลักสูตร พ.บ. - สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ขั้นตอนแล้วเมื่อสำ�เร็จการศึกษา
หลักสูตรอื่น ๆ - สอบผ่านเกณฑ์ในการสอบครั้งแรก
หลักสูตร วท.บ. (ฉุกเฉินการแพทย์) - ปีการศึกษา 2561 เป็นบัณฑิตรุ่นแรก
ภาพที่ 1 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ

3. ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา (ภาพที่ 2)
1.20
1.00
0.80

0.79

0.60

0.76

0.43

0.40
0.20

0.33

0.28

0.00
ภาพรวม

ป.เอก

ป.โท
ปีการศึกษา 2560

แพทย์ประจำ�บ้าน

ปีการศึกษา 2561

แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด

ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 2 ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญา

4. อัตราสำ�เร็จภายในวงรอบของหลักสูตรต่างๆ (ภาพที่ 3)
ร้อยละ
100
80
60
40
20
0

92.39

93.13

93.17

88.07

84.38

96.43

44.09

พ.บ.

พ.บ.

(คู่เทียบ1)

พ.บ.

(คู่เทียบ2)

ปีการศึกษา 2560

พย.บ.

วท.บ.

วท.บ.

(สื่อความหมายฯ) (ฉุกเฉินฯ)

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 3 อัตราสำ�เร็จภายในวงรอบของหลักสูตรต่างๆ

ป.โท

50

ป.เอก

13

14
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5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรต่างๆ (ภาพที่ 4)
ระดับ
5
4
3
2
1
0

4.48

ภาพรวม

4.38

ป.ตรี

4.61

ป.โท

4.45

ป.เอก

ปี 2561

		
หมายเหตุ

4.35

ป.ตรี
(พ.บ.)

ปี 2562

3.84

4.66

ป.ตรี (วท.บ.
ป.ตรี
(พย.บ.) สื่อความหมายฯ)

4.68

ป.ตรี (วท.บ.
ฉุกเฉินฯ)

ปี 2563

หลักสูตร วท.บ.(ฉุกเฉินการแพทย์) - ปี 2563 เป็นข้อมูลประเมินบัณฑิตรุ่นแรกของหลักสูตร
ภาพที่ 4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรต่างๆ

6. จำ�นวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
ตารางที่ 2 จำ�นวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2563

ตารางที่ 3 จำ�นวนชั่วโมงกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2563

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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7. นักศึกษาได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2563

ผลงานเด่น
1. ด้านการศึกษาระดับปริญญา
		 1.1 คุณภาพหลักสูตร ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
รองรับการเป็น Outcome-Based Education (OBE) รับรอง
โดยสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพ และดำ�เนินการตาม
กรอบมาตรฐานสากลระดับหลักสูตร  ดังนี้
			 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ TMC.
WFME.BME. Standards 2017 รับรองโดยสถาบันรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา
โดยหลักสูตร พ.บ. ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 ได้รบั การ
รับรองหลักสูตรและสถาบันฯ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2568
และหลักสูตร พ.บ. ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ได้รับ
การรับรองหลักสูตรและสถาบันฯ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
			 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์
ASEAN AUN-QA รับรองโดย AUN-QA Council  และเป็น
หลักสูตรแห่งแรกของประเทศในการขอรับรองคุณภาพระดับ
นานาชาติจาก Accreditation Commission for Education
in Nursing (ACEN)  ในเดือนเมษายน 2564

			    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
AUN-QA Version 3.0 จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่
21 กันยายน 2563
			 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยมหิดลใน
การเสนอให้ขอรับการตรวจประเมินจาก ASEAN AUN-QA
Council ในปี พ.ศ. 2564
		 1.2 ทำ�บันทึกความร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปิดโครงการร่วม: หลักสูตร
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต -หลั ก สู ต รการจั ด การมหาบั ณ ฑิ ต
(M.D.-M.M.) เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2563  เป็นการนำ�จุดแข็ง
ของคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ ผนวกกับ
ความเชีย่ วชาญด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยการจัดการ
ซึง่ เป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รบั มาตรฐานจาก AACSB เพือ่ ผลิตแพทย์
นักบริหารที่มีภาวะผู้นำ�และมีความรู้ความสามารถทางการ
บริหารจัดการในระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งจะเปิด
รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2564
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		 1.3 เตรี ย มการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562
เนื่องจากหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนสาระสำ�คัญ บูรณาการ
เนือ้ หาระดับพรีคลินกิ และคลินกิ ทัง้ ในแนวดิง่ และแนวราบใน
ทุกชัน้ ปีให้มคี วามเชือ่ มโยง และพัฒนาหล่อหลอมทักษะสำ�คัญ
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ได้แก่ ด้านการวิจัย ความเป็นผู้นำ�และการ
ทำ�งานเป็นทีม มีการเตรียมการที่สำ�คัญ ดังนี้
			 ประชุมชี้แจงระดับคณะฯ และระดับภาควิชา
เพื่อสื่อสาร ทำ�ความเข้าใจบริบทการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาในหลักสูตร โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จะเป็น
สถานที่การเรียนรู้หลักที่สำ�คัญของหลักสูตร
			 ประชุมประธานกลุ่มรายวิชา ประธานรายวิชา
และอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา เตรียมจัดการเรียนการสอน
รายวิชาระดับพรีคลินิกและระดับคลินิก ซึ่งมีความก้าวหน้า
การเตรียมการของรายวิชาในหลักสูตรโดยจัดทำ�  มคอ.3
แล้วเสร็จร้อยละ 70.49 (สำ�หรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
แล้วเสร็จร้อยละ 76.32) รวมถึงรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะวิจัย โดยมีคณาจารย์ที่สมัครเข้าร่วมเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิจัย รวม 65 คน
		 1.4 การพัฒนานักศึกษา ดำ�เนินโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
			 Mentoring System Project (MSP) เป็ น
โครงการบริหารการศึกษาเพือ่ สนับสนุนให้มกี ารดูแล ติดตาม
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยกำ�หนดภารกิจ และพัฒนา
อาจารย์ดา้ นทักษะการเป็นทีป่ รึกษา ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของอาจารย์ แ ละประเมิ น โครงการอย่ า งเป็ น ระบบ และ
สนั บ สนุ น การทำ � วิ จั ย ทางการศึ ก ษา ปั จ จุ บั น มี อ าจารย์

ทีป่ รึกษารวม 184 คน ดูแลนักศึกษาแพทย์ตงั้ แต่ชนั้ ปีที่ 2 - 6
ในสัดส่วน 1 : 5   โครงการนี้ได้รับการบรรจุในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาพืน้ ฐานทางคลินกิ 1 - 4 (Clinical
Foundations in Medicine I-IV) และจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาแพทย์ ดังนี้
- กิจกรรม Early Clinical Exposure (ECE)
เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสสังเกตการปฏิบัติงานของ
อาจารย์แพทย์ในการดูแลผู้ป่วยจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ
- กิ จ กรรม Retreat เพื่ อ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
รับฟังปัญหา สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นแพทย์ ช่วยเหลือ
สนับสนุนพัฒนาทักษะการเป็นแพทย์ และ reflect สิ่งต่าง ๆ
ที่ได้เรียนรู้
- กิ จ กรรม Communication เพื่ อ ให้ มี
ประสบการณ์ ใ นการสื่ อ สารกั บ ผู้ ป่ ว ย/ญาติ และทำ � การ
reflection ถึงประสบการณ์เหล่านั้นกับอาจารย์แพทย์
และได้สำ�รวจความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า ความ
พึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมในระดับ
ดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.16 ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาของโครงการฯ ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 95.13 และความพึงพอใจของอาจารย์ในการทำ�หน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 97.60
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ภาพที่ 5 นักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับรางวัลจากการนำ�เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ IMRC 2020 (นานาชาติ)
ณ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563

		 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี เป็นโครงการพัฒนา
ส่งเสริมการทำ�งานวิจยั การทำ�งานเป็นทีมและภาวะผูน้ �ำ ของ
นักศึกษาแพทย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำ�คัญให้เกิดสมรรถนะผู้นำ�
การเปลีย่ นแปลง  โดยจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจ
สนใจในการทำ�วิจัย สนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษาในทุก
ขัน้ ตอนการทำ�วิจยั รวมทัง้ ทุนสนับสนุนอาจารย์ทปี่ รึกษาวิจยั
ในการดูแลการนำ�เสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์มา
อย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2563 นักศึกษาในโครงการฯ ได้รบั รางวัล
การนำ�เสนอผลงานวิจัยในการประชุม IMRC 2020 จำ�นวน
3 คน ได้แก่
- นศพ.ธัญญพร เปรื่องเมธางกูร ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ The Best Oral Scientific Presentation พร้อมโล่
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  ฯ   สยามบรมราชกุมารี  พร้อมเงินรางวัล  20,000 บาท

และรางวัล The Winner for Oral Presentation on the
Medical Education Research Track พร้อมเงินรางวัล
10,000 บาท
- นศพ.นรภัทร รุ่งเรืองพลางกูร ได้รับรางวัล
The Winner for Poster Presentation on the Basic
Science Research Track พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท
- นศพ.พี ร พล หม่ อ มศิ ล า ได้ รั บ รางวั ล
The Winner for Poster Presentation on the Hospitalbased Research Track พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท
และมีผลงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
จำ�นวน 1 - 2 เรือ่ ง/ปี และโครงการฯ วางแผนรองรับ สนับสนุน
การทำ � วิ จั ย ที่ บ รรจุ ไ ว้ ใ นหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
ฉบับปรับปรุง 2562 และ 2563
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		 1.5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภายใต้โครงการเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA
insight) โดยนักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 3 ร่วมกับชมรมนักศึกษา
แพทย์รามาธิบดีเป็นผู้ดำ�เนินการหลัก เพื่อประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูลที่ถูกต้องของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่
มีการปรับโครงสร้าง เนื้อหาหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน และสถานที่การเรียนรู้แห่งใหม่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
แก่นักเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจ โดยมีการ
จั ด กิ จ กรรมหลากหลายรู ป แบบเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจและเข้ า ถึ ง
ความเป็นวิชาชีพแพทย์ เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบัน
การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว ม
1,856 คน แบ่งเป็นนักเรียน 83.8% ผู้ปกครอง 15.1%
และผู้สนใจ 1.1%
		 1.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานด้านการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐาน
เดี ย วกั น สำ � หรั บ การบริ ห ารจั ด การ   สะดวกต่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน
ทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ในปัจจุบัน ดำ�เนินการขึ้นระบบได้ 100% พร้อมจัดทำ�คู่มือ
และอบรมเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวม 9/9 ระบบ ได้ แ ก่
1)ระบบทะเบียนนักศึกษา   2)ระบบหลักสูตร   3) ระบบกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษาและสวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา 4) ระบบประเมิ น ผล
การศึกษา   5)ระบบประเมินการเรียนการสอน    6)ระบบอาจารย์
7) ระบบติดตามและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 8) ระบบ
การจัดตารางสอน  9) ระบบ E-learning

		 1.7 พัฒนาอาจารย์ทางด้านการศึกษา คณะฯ ให้
ความสำ�คัญในการพัฒนาคณาจารย์ทางด้านการศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งความรู้และคุณธรรม โดย
ดำ�เนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี กำ�หนด
ให้อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาภายใน 2 ปี
และอาจารย์ประจำ�ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
ต่อปี (ภาพที่ 6 และ 7) และในปี 2563 พัฒนา platform
ในการเข้าถึงข้อมูลและรองรับการเข้าร่วมพัฒนาในรูปแบบ
ออนไลน์

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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ภาพที่ 6 ร้อยละของอาจารย์แพทย์ใหม่ได้รับการพัฒนา
ด้านแพทยศาสตรศึกษาภายใน 1 - 2 ปีหลังบรรจุ
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ภาพที่ 7 ร้อยละของอาจารย์ประจำ�ได้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี

		 1.8 จั ด ทำ � แผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นการ
ศึกษา 2564 - 2567 ทีมผูบ้ ริหารการศึกษาฯ
พิจารณาทบทวนตามกระบวนการ Strategic
Thinking Process วิ เ คราะห์ SWOT
Analysis คำ � นึ ง ถึ ง สมรรถนะหลั ก ของ
องค์ ก รและปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กำ � หนด
เป้ า หมายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ผ ลลั พ ธ์ ที่
ต้องการ (Outcome-Based Education)
เป็นบัณฑิตทีม่ กี ารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
และสามารถเป็นผู้นำ�สู่การเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร (Change Agent) โดยกำ�หนด
กลยุทธ์ 4 ด้านและโครงการเพือ่ ดำ�เนินการ
ดังภาพที่ 8
https://www.rama.mahidol.ac.th/meded/th/techdev

ภาพที่ 8 แผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา 2564 - 2567
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2. ด้านกิจการนักศึกษา
		 2.1 การพัฒนา Life Skills/ Soft Skills ของนักศึกษา
คณะฯ มุง่ พัฒนานักศึกษาให้มพี หุศกั ยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความสุข เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สมบูรณ์และสอดคล้อง
ตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL
Core Values โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทางด้านการศึกษา ดำ�เนินการได้ครบทุกหลักสูตร มีผล
ดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
			 การจัดการสร้างความพร้อมในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความรัก
ความผูกพันและความภูมิใจในคณะฯ ดังนี้
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดีชั้นปี
ที่ 1 พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และมอบ
เสื้อปฏิบัติการ และเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
- จัดสวัสดิการที่จำ�เป็นและเหมาะสมสำ�หรับ
นักศึกษาทุกหลักสูตร ได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษา การ
จัดสรรและดูแลหอพักนักศึกษา การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
โดยการจั ด หาวั ค ซี น ในราคาต้ น ทุ น แก่ นั ก ศึ ก ษา มู ล นิ ธิ
รามาธิบดีฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่แก่นักศึกษาชั้นคลินิกทุกคน และสวัสดิการใน
ด้านการรักษาพยาบาล
- จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
			 การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นทั้งสุขภาพกาย ใจ
สังคม และคุณธรรมจริยธรรม โดยมุง่ สร้างค่านิยมทีเ่ หมาะสม
มีดังนี้
- การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าพั ฒ นาตน (Self
development) จำ�นวน 6 หน่วยกิต โดยเป็นการส่งเสริมเพือ่ ให้
นักศึกษาได้เรียนรูน้ อกเหนือจากด้านวิชาการทางการแพทย์  
เป็นการเปิดโลกทัศน์และเอื้อต่อการประกอบวิชาชีพ และ
การดำ�รงชีวิตของนักศึกษา อาทิ โครงการพัฒนาตนและ
เจริ ญ สติ โครงการศิ ล ปะป้ อ งกั น ตั ว โครงการวิ ศ วกรรม
ชีวการแพทย์ เป็นต้น
- ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ผ่านกิจกรรม
นอกหลักสูตรต่าง ๆ ทีส่ อดคล้องกับ  MAHIDOL Core Values
และการมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ (เป็นคนดีมีปัญญา นำ�พาสุข) พร้อมส่งเสริม
ด้านทักษะชีวิตต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับสโมสร

นักศึกษารามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชมรมต่าง ๆ
ของนักศึกษา โดยในแต่ละปีมีการจัดโครงการไม่น้อยกว่า
100 โครงการ
- กิจกรรม Faculty Hours เพือ่ พัฒนานักศึกษา
ให้เกิดทักษะการเรียนรูส้ อดคล้องกับภาวะความเป็นจริงของ
สังคมปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และเน้นการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ศตวรรษที่ 21 เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งหล่อหลอม
นักศึกษาให้มีคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น กลยุทธ์
การลงทุนสำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์ ภาษีและการจัดการ
การเงิ น เบื้ อ งต้ น สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ คณบดี พ บ
นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี เป็นต้น
- จั ด กิ จ กรรมในรู ป แบบ Transformative
Learning และ Social Responsibility ให้แก่นักศึกษา
ทุกหลักสูตร
- จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการด้านการศึกษา และ
ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา หรือบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
อาทิ โครงการอาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท โครงการ
มหิดลร่วมใจ สานสายใย นำ�นํ้าใจสู่ชุมชน เป็นต้น
- กิจกรรมส่งเสริมการวิจยั ของนักศึกษาแพทย์
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจ
พร้อมเปิดโลกทัศน์ทางด้านการวิจัย ให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะทางด้านการวิจัย
- จัดสรรทุนเพือ่ สนับสนุนให้นกั ศึกษาได้ท�ำ วิจยั
และนำ�เสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
		 2.2 สร้างเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ เพื่อ
สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ
นักศึกษาต่างสถาบันและต่างประเทศ ทั้งในด้านวิชาการ
การดำ�เนินชีวิต และศิลปวัฒนธรรม อาทิ โครงการค่าย
จริ ย ธรรมสหพั น ธ์ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(สพท.) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ไทย-ญี่ปุ่น
โครงการ East Asia Medical Students Conference India
2020 เป็นต้น
		 2.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน ผ่านโครงการ “บ้านของเรา....รามาธิบดี”  โครงการ
ทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
เป็นต้น
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3. ด้านการศึกษาหลังปริญญา
		 3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
			 ระดับส่วนงาน ปรับรูปแบบการตรวจประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในส่ ว นงาน ในรู ป แบบ online  
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ใน
ประเทศไทย มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น โดยหลั ก สู ต รจั ด ทำ �
แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ WFME (แพทย์ประจำ�บ้าน
และแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด) AUN-QA (บัณฑิตศึกษา)
ตามแบบฟอร์มที่กำ�หนดให้ โดยคณะกรรมการฯ พิจารณา
ตรวจประเมินเอกสารของหลักสูตรผ่านระบบ online โดยมี
หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ดังนี้
- หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมแพทย์ เ ฉพาะทาง
(แพทย์ ป ระจำ � บ้ า นและแพทย์ ป ระจำ � บ้ า นต่ อ ยอด) 56
หลักสูตร จากทั้งหมด 114 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 49.12
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 24 หลักสูตร
จากทั้งหมด 24 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
			 ระดับชาติ มี 14 หลักสูตร (สะสม) ที่ผ่านการ
ตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์   WFME  โดยราชวิทยาลัย
และแพทยสภา ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้าน
11 หลักสูตร
1) สาขาอายุรศาสตร์
2) สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
4) สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
5) สาขาออร์โธปิดิกส์
6) สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
7) สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
8) สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
9) สาขาวิสัญญีวิทยา
10) สาขาจักษุวิทยา
11) สาขากุมารเวชศาสตร์
และหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด 3 หลักสูตร
1) อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
2) อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
3) อนุสาขาอายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิก
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		 3.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนเรื่อง
Rapid Sequence Intubation and Airway Care เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย
มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น คณะฯ เห็ น ว่ า แพทย์ ป ระจำ � บ้ า น
และแพทย์ ป ระจำ � บ้ า นต่ อ ยอดอาจมี โ อกาสต้ อ งพบกั บ
สถานการณ์ซึ่งต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือดูแลระบบทางเดิน
หายใจของผูป้ ว่ ย จึงได้ประสานงานกับภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้แพทย์ประจำ�บ้านและ
แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดได้ทบทวนความรู้และฝึกปฏิบัติ
ให้มีความรู้ความชำ�นาญมากขึ้น

		 3.3 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของแพทย์
ประจำ�บ้าน (Resident as a Teacher) ตามแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นความเป็ น ครู
ให้ แ ก่ แ พทย์ ป ระจำ � บ้ า นและแพทย์ ป ระจำ � บ้ า นต่ อ ยอด
โดยมีฐานความคิดว่าแพทย์ประจำ�บ้านเปรียบเสมือนครู
ด่านหน้าทางคลินิก (front line clinical teacher) หากผ่าน
การฝึกทักษะความเป็นครู จะมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรูแ้ ละ supervise นักศึกษาแพทย์ได้ดี และมักจะจบไป
เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกว่าคนที่ไม่ได้รับการฝึก อีกทั้งมักช่วย
ให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น (better physician and better
patient care) ได้ดำ�เนินการวางแผนให้ภาควิชามีส่วนร่วม
ทั้งนี้เพื่อให้ Resident as a Teacher ได้ฝังอยู่ในระบบการ
ฝึกอบรมของแต่ละภาควิชา จึงได้ดำ�เนินการ ดังนี้

22

คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

			 จัดตัง้ รางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัล Resident of
the year  2) รางวัลแพทย์ประจำ�บ้านดีเด่นด้านความเป็นครู
และ 3) รางวัลแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดดีเด่นด้านความเป็น
ครู ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีแพทย์ประจำ�บ้านและแพทย์
ประจำ�บ้านต่อยอดได้รับรางวัลดังกล่าว 14 คน 13 คน
และ 9 คน ตามลำ�ดับ และได้มีพิธีมอบรางวัลในกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผสู้ �ำ เร็จการฝึกอบรม เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน
2563
			 จัด workshop ในหัวข้อเรื่อง Resident as a
Teacher (RAT) และ Fellow as a clinical Teacher (FACT)
สำ�หรับแพทย์ประจำ�บ้านและแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดชัน้ ปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อปูพื้นฐานทักษะด้านความเป็นครู
ให้กับแพทย์ประจำ�บ้านและแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดใหม่
ทุกคน  ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 และ 1 - 2 สิงหาคม
2563 โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) Giving Feedback
2) How to teach procedural Skill 3) Teaching in
busy clinical setting 4) Non-violent communication
		 3.4 โครงการฝึ ก อบรมการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิต ใน
การทำ�งานและการสังคม (Professional and Personal
Skills Development) ให้กับแพทย์ประจำ�บ้านชั้นปีที่ 1
และแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ แ พทย์ ป ระจำ � บ้ า นและแพทย์ ป ระจำ � บ้ า นต่ อ ยอดได้ มี
โอกาสเรียนรู้ในศาสตร์ด้านอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากด้าน
วิชาการและวิชาแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ประจำ�บ้านและ
แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดที่สำ�เร็จการฝึกอบรมจากคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นแพทย์ที่มีลักษณะ
เด่นและสมบูรณ์ในทุกด้าน มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นวิชาชีพ

อันเป็นที่เคารพและต้องการของคนในทุกองค์กร โดยแบ่ง
กิจกรรมทั้งหมดเป็น 2 ส่วน ดังนี้
			 การจั ด อบรม workshop จำ � นวน 5 หั ว ข้ อ
ประกอบด้วย การวางแผนการเงินส่วนบุคคล จริยธรรม
ทางการแพทย์ 1 - 2 Leadership และ Bad and Good
Presentation ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 4 - 18
มีนาคม 2563
			 การเรียนการสอนระบบ online หลักสูตร soft
skills ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อ
สิ้นสุดปีการฝึกอบรม จะต้องมีชั่วโมงการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจำ�นวนการอบรม workshop ทัง้ หมด และผ่าน
หลักสูตร soft skills ทั้ง 4 หัวข้อหลัก ซึ่งมีแพทย์ประจำ�บ้าน
และแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอดที่สมัครเข้าร่วมโครงการและ
ผ่านเกณฑ์การอบรมร้อยละ 75 ซึ่งได้เข้ารับประกาศนียบัตร
ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตใน
การทำ�งานและการสังคม (Professional and Personal
Skills Development) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
		 3.5 ให้ ทุน สนั บ สนุ น แพทย์ ป ระจำ � บ้ า น แพทย์
ประจำ�บ้านต่อยอด และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ป.โท ป.เอก) ในการเดินทางไปนำ�เสนอผลงานใน
ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1,000,000 บาท/ปี มีผู้ได้
ตี พิ ม พ์ เ ฉลี่ ย ร้ อ ยละ 50 ของผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น โดยมี ร ายนาม
แพทย์ประจำ�บ้าน แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนเสนอผลงาน ดังนี้
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นำ�เสนอ

23

จำ�นวน
นักศึกษา

แพทย์ประจำ�บ้าน และแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
The 58th Annual European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE 2019), Vienna, Austria Poster presentation

2

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

Oral presentation

1

32nd Annual meeting of the Asia-Pacific Association of Cataract & refractive surgeons
(APACRS) Kyoto 2019, Kyoto, Japan.

Oral presentation

1

Poster presentation
Oral presentation
Poster presentation

2
1
2

5th Joint Conference of the Bone Research Society (BRS) and British Orthopaedic Research Poster presentation
Society (BORS).

1

CHEST Annual Meeting 2019. New Orleans, USA.19 - 23 October 2019

Poster presentation

1

Asian Pacific Society of Respirology, Hanoi, Vietnam.
Poster presentation
46th Annual Meeting: North American Neuro-Ophthalmology Society, Amelia Island, Poster presentation
Florida, USA.
APEN 2020 Nutrition Science & Practice Conference Tampa Convention Center, Tampa, Poster presentation
Florida, USA.

1
2

ICEMHS 2020: 22nd International Conference on Emergency Medicine and Healthcare Poster presentation
systems, Sydney, Australia.

1

The 37th World Ophthalmology Congress 2020, Cape Town, South Africa. (Online)

5

ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology, Paris, France.
11th Asia/Oceania Congress of Gerontology and Geriatrics 2019 (IAGG 2019), Taiwan.

E-Poster presentation

ระดับบัณฑิตศึกษา
The 11th International Association of Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania Regional Poster presentation
Congress 2019. Taipei, Taiwan.

1

4

Engineering and Physical Sciences in Medicine Conference and Asia-Oceania Congress Poster presentation
of Medical Physics 2019. Perth, Australia.

1

5th International Conference New Concepts in Lymphoid Malignancies. Estoril, Portugal.

Poster presentation

1

Oral presentation

1

Nursing Education Research conference, Washington, DC., USA.

Genomic instability in cancer: from tumor evolution to novel cures, Patras, Greece (Online) Poster presentation
The 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering Oral presentation
(JCSS2020) (Online)

		 3.6 ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำ�บ้าน และแพทย์
ประจำ � บ้ า นต่ อ ยอด ในการเดิ น ทางไปฝึ ก อบรม
ณ สถาบันต่างประเทศ จำ�นวน 1,200,000 บาท/ปี โดยมี

1
1

ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก 15 คน มี ร ายนามสถาบั น ที่ แ พทย์
ประจำ � บ้ า น และแพทย์ ป ระจำ � บ้ า นต่ อ ยอด เดิ น ทางไป
ฝึกอบรม ดังนี้
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ประเทศ

สถาบัน

แคนาดา

McGill University, Montreal General
Hospital, Montreal, Canada.

ญี่ปุ่น

National Center for Child Health and
Development (NCCHD), Tokyo, Japan.
National Center for Child Health and
Development, Tokyo, Japan.
Akita University, Akita, Japan.
Tohoku Medical and Pharmaceutical
University, Sendai, Japan.
National Center of Neurology and
Psychiatry, Tokyo, Japan

เดนมาร์ก

Aarhus University Hospital, Aarhus,
Denmark.

สหรัฐอเมริกา

School of Medicine, University of UTAH,
USA.
Cincinnati Children's Hospital Medical
Center, Ohio, USA.
Columbia University Medical Center,
New York, USA.

ออสเตรเลีย

Northern Adelaide Local Health Network
Services, Adelaide, Australia.
Peter MacCallum Cancer Centre,
Melbourne, Australia.

อังกฤษ

UCL Queen Square Institute of
Neurology, London, United Kingdom.
King’s College Hospital, Denmark Hill,
London, United Kingdom.
Chapel Street Surgery, Brighton and
Sussex Medical School and clinics at
Royal Sussex County Hospital, Brighton,
United Kingdom.
Lister Hospital, Steven age, United
Kingdom.

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
การศึกษาระดับปริญญา
1. พัฒนาโครงการจัดตั้ง Excellence Center for Health
Professional Education เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผล
การเรียนรู้ตาม competency ที่กำ�หนดในผลลัพธ์การเรียนรู้

ของหลั ก สู ต ร รวมถึ ง การพั ฒ นาอาจารย์ ด้ า นการศึ ก ษา
และงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษา
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อ
รองรับการเรียนรู้ Digital learning
3. พัฒนาระบบงานและกระบวนการทำ�งานให้สอดคล้อง
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ระดับพรีคลินิกและระดับคลินิก
กิจการนักศึกษา
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา Life / Soft Skills,
Mahidol HIDEF ของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติบัณ ฑิ ต ที่
พึ ง ประสงค์ และสอดคล้ อ งตามวั ฒ นธรรมองค์ ก รของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL Core Values) ได้ครบทุก
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการด้านการศึกษา
และส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา หรือบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมแก่นักศึกษาทุกหลักสูตร
3. จั ด กิ จ กรรม Faculty Hours เพื่ อ มุ่ ง การพั ฒ นา
นักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ
ความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และเน้นการศึกษาตลอดชีวติ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
นักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ หล่อหลอมนักศึกษาให้มคี ณ
ุ สมบัตบิ ณ
ั ฑิต
ที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง
การศึกษาหลังปริญญา
1. ดำ � เนิ น การโครงการพั ฒ นาทั ก ษะความเป็ น ครู ข อง
แพทย์ประจำ�บ้าน (Resident as a Teacher) อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ในทุ ก ภาควิ ช า พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม และ
ปลูกฝังทักษะความเป็นครูในภาควิชา
2. สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับสากล ให้ทกุ หลักสูตรมีการดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง
จากปี 2562 (หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตามเกณฑ์
AUN-QA, หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตาม
เกณฑ์ WFME)
3. จั ด โครงการพั ฒ นาทั ก ษะในการทำ � งานสำ � หรั บ
นักวิชาการศึกษาของคณะฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในด้านต่าง ๆ
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
มี ก ารดำ � เนิ น งานตามพั น ธกิ จ หลั ก ด้ า นการศึ ก ษา
การวิจัย และการบริการวิชาการ

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้ า นการศึ ก ษา ภารกิ จ หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ คือมุง่ ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มคี วามรู้
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้มีคุณลักษณะและ
อัตลักษณ์ของการเป็นบัณฑิตพยาบาลรามาธิบดี (RANS)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ถึงแม้มีเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนฯ มีการ
บริหารจัดการให้การศึกษาดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาคทฤษฎีมีการนำ�สื่อมัลติมีเดีย วีดิทัศน์ วิดีโอคลิป และ
โปรแกรมแอปพลิเคชัน และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Webex,
Microsoft team และ ZOOM ในการเรียนและจัดสอบ
ออนไลน์ รวมถึงการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์  ภาค
ปฏิบัติมีการจัดการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในห้องฝึกทักษะ
และห้องฝึกสถานการณ์จำ�ลอง การฝึกปฏิบัติในคลินิกมี
การเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์และนักศึกษาทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในด้านความรู้
และความปลอดภัย
1.1 ระดับปริญญาตรี
			 หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต โรงเรี ย น
พยาบาลรามาธิบดี เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทมี่ งุ่ ผลลัพธ์
(Outcome - Based Curriculum) โดยเป็นหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการ
รั บ รองการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์
ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
และกำ�ลังอยู่ในระหว่างการดำ�เนินการเตรียมรับการตรวจ

รับรองคุณภาพหลักสูตรฯ จากสถาบันรับรองมาตรฐานการ
ศึกษาพยาบาล (Accreditation Commission for Education
in Nursing: ACEN) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
			 ดำ � เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัย คือ การออกแบบหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน (Flexi Program) และสร้าง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีการ
1) เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแบบ Double degree
ร่วมกับ School of Nursing and Midwifery, Deakin
University ประเทศออสเตรเลีย (ดังภาพที่ 1) 2) หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตสำ�หรับผู้สำ�เร็จจากสาขาวิชาอื่น
(Accelerate    Program)  และ   3)หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต่อเนื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
การระบาดวิทยาทางคลินิก
			 อยูร่ ะหว่างการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บั ณ ฑิ ต (นานาชาติ ) Bachelor of Nursing Science
Program (International program) ทีจ่ ะผลิตบัณฑิตพยาบาล
ร่ ว มกั บ โรงเรี ย นพยาบาลคุ น หมิ ง มหาวิ ท ยาลั ย คุ น หมิ ง
			 สนับสนุนทุกกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้
บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น
มีการเตรียมนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการการแข่งขันฝีมือ
แรงงานนานาชาติ (World Skills) สาขา Health and Social
Care (การดูแลผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ย) ณ เมืองเซีย่ งไฮ้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพที่ 1 การเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
แบบ Double degree ร่วมกับ Deakin University
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			 โรงเรียนฯ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต้ น แบบเพื่ อ สั ง คมไทยปลอดบุ ห รี่ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ วิ จั ย และ
จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำ�นักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ในการ
สนับสนุนสังคมปลอดบุหรี่ (ดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 การสนับสนุนสังคมปลอดบุหรี่

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา  
			 เตรียมหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
4 หลักสูตร ได้แก่ สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาล
ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
และสาขาการพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน เพื่ อ ขอรั บ การ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
AUN-QA  จากมหาวิทยาลัยมหิดล
			 โรงเรียนฯ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลทีม่ กี าร
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั รเทียบเท่า
ปริญญาเอก ปีที่ผ่านมามีการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้เป็นทีร่ จู้ กั กว้างขวางมากยิง่ ขึน้ ผ่านการแถลงข่าว โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดีชู Advanced Practice Nurse (APN)
ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน ซึ่งได้รับความสนใจ

จากสือ่ มวลชนเข้าร่วมงานหลายแขนง ได้แก่ medical focus,
วิทยุศึกษา, โทรทัศน์ ETV, Health Focus, สถานีโทรทัศน์
ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NewTV
2. ด้ า นการวิ จั ย โรงเรียนฯ มีนโยบายการขับเคลื่อน
การวิจัยของอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ให้ทุนวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการทำ�วิจัย
ปี 2563 มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติถึง
31 เรื่อง อาจารย์พยาบาลได้รับอนุมัติทุนวิจัยจากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำ�นวน
2,500,000 บาท
3. ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ ถึงแม้มีการระบาดของ
COVID-19 โรงเรียนฯ ยังมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยมี
การปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
และการจัดประชุมวิชาการ เป็นการจัดอบรม/ประชุมผ่านสือ่
ออนไลน์ เช่น การจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำ�ปี
ร่วมกับคณะฯ (RIAC 2020) เรื่อง New Perspective in
Healthcare During COVID-19 Pandemic ในวันที่ 3 - 4
กันยายน 2563 (ดังภาพที่ 3) รวมทั้งการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมพยาบาลเพื่อการ
ดูแลผู้ป่ว ย COVID-19 ในระยะวิกฤติ สำ�หรับพยาบาล
ประจำ�การ โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นแรกจำ�นวน 30 คน
ในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระบาดภายในประเทศ
(ดังภาพที่ 4) รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชน
โดยจัดตั้งศูนย์ COVID-19 Call Center โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการสอบถาม
เกี่ยวกับ COVID-19 (ดังภาพที่ 5) พร้อมทั้งจัดตั้งคลินิก
ในการให้ความรู้ (COVID Health Education Clinic)
อีกด้วย

ภาพที่ 3 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (RIAC 2020) เรื่อง New Perspective in Healthcare During COVID-19 Pandemic
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ภาพที่ 4 การจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมพยาบาลเพื่อการดูแล
ผู้ป่วย COVID-19 ในระยะวิกฤติ

ภาพที่ 5 ศูนย์ COVID-19
Call Center

4. ด้านอื่นๆ
4.1 โรงเรียนฯ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการศึกษาและบริการพยาบาล ร่วมกับฝ่ายการ
พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาใน
การจัดการเรียนการสอนในคลินกิ พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นวิจยั
การบริการผูป้ ว่ ย และระบบบริการพยาบาล

4.2 โรงเรียนฯ คำ�นึงถึงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร
และการมี ส่ว นร่ ว มของบุ ค ลากรของโรงเรี ย นฯ ปี 2563
ที่ ผ่ า นมามี ก ารจั ด งานกี ฬ าสี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี
ความสนุกสนาน และสร้างเสริมสุขภาพ    
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5. เรื่องน่ายินดี
		 5.1 รามาธิ บ ดี พ ยาบาลสาร ซึ่ ง เป็ น
วารสารทางการพยาบาลของโรงเรียนฯ ได้รับ
การประเมิ น จั ด กลุ่ ม คุ ณ ภาพวารสารในฐาน
ข้ อ มู ล ของศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย
(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI)
ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และฐานข้ อ มู ล ASEAN
Citation Index (ACI) เป็นระยะเวลา 5 ปี (25632567)
5.2 โ ร ง เ รี ย น ฯ มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภาพและบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยรวบรวม
พั ฒ นาระเบี ย บปฏิ บั ติ (QP) ทุ ก พั น ธกิ จ ของ
โรงเรียนฯ เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการและ
ติ ด ตามความเสี่ ย งทุ ก พั น ธกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
รวมทั้ ง จั ด การให้ มี ร ะบบการจั ด การความรู้
(KM) ทุ ก พั น ธกิ จ หลั ก ให้ เ ป็ น คลั ง ความรู้ ใ น
องค์กร บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนฯ รวมทั้ง
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี ก ารแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ร่วมกันในองค์กรผ่านผลงานคุณภาพ ส่งผลงานเข้า
ประกวดในมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 27 ปีงบประมาณ 2563
ของคณะฯ และได้รบั คัดเลือกรับรางวัลคุณภาพถึง 41 ผลงาน
แบ่งเป็นประเภท CQI 2 เรื่อง KAIZEN 24 เรื่อง และเรื่องเล่า
เร้าพลัง (SST) 15 เรื่อง โดยประเภท CQI ได้รับการคัดเลือก
ส่งประกวดระดับมหาวิทยาลัย 1 ผลงาน เรื่อง ระบบสอบ
รวบยอดออนไลน์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และได้รบั รางวัล
ดีเด่น ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (CQI 2020)
5.3 การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา
โรงเรียนฯ ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี โดยในปี 2563 โรงเรียนฯ ณ ศาลายา
ได้ รั บ รางวั ล ชมเชยจากการประกวดสวนมุ ม สวย ปี ที่ 5
จากโครงการประกวดสวนมุมสวยของกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย
5.4 ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในฐานะ
ศิษย์เก่าและทีป่ รึกษาของโรงเรียนฯ ได้รบั ปริญญาพยาบาล
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2562
จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการดำ�เนินงาน ในปีงบประมาณ 2564
1. สนับสนุนทุกหลักสูตรของโรงเรียนฯ ได้รับการรับรอง
จากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA)
2. การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี เ ครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น
(collaborative)
3. การจัดหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน
4. สนับสนุนให้อาจารย์ตพี มิ พ์ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ
การผลิตผลงานนวัตกรรมให้สามารถจดลิขสิทธิ์ได้
5. สนับสนุนงานบริการวิชาการ โรงเรียนฯ ให้เป็นศูนย์กลาง
ของการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทีส่ �ำ คัญและ
โดดเด่นของประเทศ
6. ความร่วมมือกับ WHO CC. ในการจัดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
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งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลมีพันธกิจหลักด้าน
บริการวิชาการตั้งแต่เปิดดำ�เนินการของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี จากการเห็นว่างานด้านการบริหาร
โรงพยาบาลยังไม่มกี ารเปิดสอนในสถาบันใด และเป็นความรู้
ที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้บริหารโรงพยาบาลซึ่งเป็นแพทย์ จึงได้เริ่ม
ดำ�เนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ทั้ ง จากภายในและภายนอก
คณะฯ มาเป็นเวลา 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการปรับระบบ
การบริ ห ารงานให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่ จ ะเตรี ย มตั ว เป็ น
ผู้บริหาร
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องหลักการบริหารและทักษะที่
สำ�คัญในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
3. เพื่ อ พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารโรงพยาบาลให้ มี ค วามรอบรู้
มีภาวะผู้นำ�

4. เพือ่ ให้สามารถวางแผน วิเคราะห์ปญ
ั หา และตัดสินใจ
ที่ จ ะดำ � เนิ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ์ ภ ายใต้ บ ริ บ ทของการบริ ก าร
ด้านสุขภาพ
5. เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารงานในองค์ ก รที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวสู่การเป็น
องค์กรที่สมบูรณ์แบบและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
6. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เชิงบริหาร และ
เสริ ม สร้ า งสั ม พั น ธภาพและเครื อ ข่ า ยระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร
โรงพยาบาลและสหวิชาชีพ
หลักสูตรที่ดำ�เนินการ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร การบริ ห ารโรงพยาบาล
(Hospital Management for Chief Executive Officer: CEO)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์ (Healthcare Chief Information Officer:
CIO)
3. หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับต้น (Basic
Management Skills: BMS)

ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ดำ�เนิน
การจัดอบรมรวม 4 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร

จำ�นวนผู้เข้าอบรม ความพึงพอใจ
ต่อรุ่น (คน)
ภาพรวม (เต็ม 4.0)

1. ผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 6 (BMS6) (วันที่ 11 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2562)

35

3.85

2. การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 10 (CIO10)
(วันที่ 6 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563)

30

3.82

3. ผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 7 (BMS7) (วันที่ 22 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2563)

39

3.44

4. การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 49 (CEO49)
     (วันที่ 29 ก.ค. - 11 พ.ย. 2563)

48

3.76

30
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60
40

11

20

27

0

8

7
23

BMS6
CIO10
บุคลากรภายนอกคณะฯ

31

37

8

BMS7
CEO49
บุคลากรภายในคณะฯ

ภาพที่ 1 จำ�นวนผู้เข้าอบรม (คน)

4

3.85

3.82

3.44

3.76

BMS6

CIO10

BMS7

CEO49

BMS6

CIO10

BMS7

CEO49

3
2
1
0

ภาพที่ 2 ความพึงพอใจภาพรวม (เต็ม 4.0)

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
จัดอบรม 5 หลักสูตร ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ �ำ ภายในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 1 (Ramathibodi Executive
Successors Development: RESD1)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 10 (BMS8 - BMS10)
3. หลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์” รุ่นที่ 11 (CIO11)
4. หลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารโรงพยาบาล”
รุ่นที่ 50 (CEO50)
5. หลักสูตร Senior Living Management

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
2.4 จัดปาฐกถา รจิต บุรี ครัง้ ที่ 30  ประจำ�ปี 2562  วันที่
27 พฤศจิกายน 2562  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะ
1. สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ 4 ทุ น แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และครัง้ ที่ 31 ประจำ�ปี
รวมทัง้ สิน้ 180,000 บาท
2563 วันศุกร์ท่ี 4 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์
2. สนั บ สนุ น กิ จกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาแพทย์และ เวชชาชีวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ศิษย์เก่าแพทย์ ดังนี้
2.5 จัดโครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า
2.1 สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ รวมทั้งสิ้น   แพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 17 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
341,900 บาท ดังนี้
ณ จังหวัดราชบุรี
			 สนับสนุน “กองทุน 100 ปี เปรม บุรี เพื่อการ
2.6 จัดงานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ของ
เรียนรู้” เพื่อส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่การเรียนรู้ของนักศึกษา ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุน่ ที่ 13 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
แพทย์ อาจารย์ แพทย์ แพทย์ป ระจำ�บ้าน และศิษย์เ ก่า ณ ห้ อ งประชุ ม 910abc อาคารเรี ย นและปฏิ บั ติ ก าร
แพทย์รามาธิบดี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จำ�นวนเงิน รวมด้ า นการแพทย์ แ ละโรงเรี ย นพยาบาลรามาธิ บ ดี
100,000 บาท  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
			 สนั บ สนุ น งานดนตรี “Fantasmusic III
2.7 เยีย่ มชมและให้ก�ำ ลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของ
Season Sonata” วั น พฤหั ส บดี ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันที่ 18 สิงหาคม 2563  
รามาธิบดี  จำ�นวนเงิน 30,000 บาท  
ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
			 สนั บ สนุ น เสื้ อ กาวน์ สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย์
2.8 ร่ ว มจั ด การประชุ ม วิ ช าการ ประจำ � ปี 2563
รามาธิบดี ประจำ�ปี 2563 งานปฐมนิเทศ และพิธีมอบ Ramathibodi International Academic Conference (RIAC)
เสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่นที่ 53 สู่ชั้นคลินิก คณะ 2020 "New Perspective in Healthcare During COVID-19
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำ�นวนเงิน 66,000 บาท pandemic" วันที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมท่านผูห้ ญิง
			 สนับสนุนพิธีกล่าวคำ�ปฏิญาณตนของบัณฑิต วิระยา ชวกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 50 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี
2.9 จัดโครงการ love box กล่องปันสุข สำ�หรับอาจารย์
ประจำ�ปี 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอารี แพทย์รามาธิบดีอาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ระหว่าง
วั ล ยะเสวี คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563
จำ�นวนเงิน 45,900 บาท  
2.10 คัดเลือกและมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
			 ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย จั ง หวั ด ภาคใต้ ดีเด่นประจำ�ปี
จำ�นวนเงิน 100,000 บาท
2.11 คัดเลือกศิษย์เก่าทีม่ คี วามเหมาะสม เพือ่ เสนอชือ่
2.2 จัดทำ�เนียบพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์ ผู้มีคุณสมบัติรับรางวัลมหิดลทยากร ประจำ�ปี 2563  
รามาธิบดี รุน่ ที่ 1 - 50  
2.12 ให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการ อำ�นวยความ
2.3 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า สะดวกในด้านการรักษาพยาบาลแก่ญาติสายตรง ศิษย์เก่า
ทุก 1- 2 ครัง้ /เดือน และการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่า แพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์อาวุโส จำ�นวน 83 ครั้ง
แพทย์รามาธิบดี ประจำ�ปี 2563  

ผลการดำ�เนินงาน
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2.13 ดำ�เนินการให้หนังสือรับรองเพื่อช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาลแก่ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ตามระเบียบ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำ�นวน 54 ครั้ง
2.14  จดั งานคืนสูเ่ หย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำ�ปี
2.15 จัดหรีดให้กับญาติ อาจารย์รามาธิบดีอาวุโส
และศิษย์เก่าที่ถึงแก่กรรม

2.16  มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดีที่ได้รับรางวัล
2.17  จัดทำ�จุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
2.18  ดำ�เนินการด้านสารสนเทศ (Website : https://
ramaalumni.mahidol.ac.th/)

ภาพที่ 1 โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ภาพที่ 2 งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 31

ภาพที่ 3 การประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2563

ภาพที่ 4 งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี
ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 13

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
เป็นสมาคมวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
และความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งสมาชิ ก ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล สมาชิ ก ของสมาคมฯ
ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย และ
การปฏิบัติการพยาบาลให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เชิดชูเกียรติของสถาบัน และดำ�รงไว้
ซึ่งจรรยาบรรณอันดีงามแห่งวิชาชีพ รวมทั้งช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ
ของสถาบันวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ผลการดำ�เนินงาน
1. เชิดชูและธำ�รงไว้ซงึ่ ความเป็นเลิศของสถาบันพยาบาล
รามาธิบดี
1.1 การจัดประชุมวิชาการ
			 จั ด ประชุ ม วิ ช าการร่ ว มกั บ สมาคมพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทยฯ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 หัวข้อ
เรือ่ ง “Center of Excellence in Palliative Nursing : Ramathibodi
School of Nursing Model” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนํ้า
			 จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “The Second
Waves of COVID-19 Prevention for Nurses” เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2563 ผ่าน  Application Zoom
			 จั ด ประชุ ม วิ ช าการร่ ว มกั บ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการประชุมวิชาการ Ramathibodi
International Academic Conference (RIAC) 2020 : New
Perspective in Healthcare During COVID-19 Pandemic
หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “Legal and Ethical Consideration during
COVID-19 Pandemic” เมื่ อ วั น ที่ 3 กั น ยายน 2563 ผ่ า น
Application Zoom
		 1.2 เชิดชูศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีผู้ประกอบคุณงาม
ความดี แสดงความยินดีและประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ Facebook :
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
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1.3 ออกแบบสัญลักษณ์ของสมาคมฯ ใหม่ เพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ภาพที่ 1 มอบเงินสนับสนุนการจัดทำ�รามาธิบดีพยาบาลสาร

2. เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดีและฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.1 สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนพยาบาล
รามาธิ บ ดี โดยมอบเงิ น สนั บ สนุ น การจั ด ทำ � รามาธิ บ ดี
พยาบาลสาร จำ�นวน 50,000 บาท (ดังภาพที่ 1)
		 2.2 ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (ดังภาพที่ 2-3)

ภาพที่ 2 งานด้วยรักและขอบคุณ วันที่ 9 กันยายน 2563
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 3 งานเรียงร้อย ด้วยรัก ถักทอ สายใจ จากองค์กรบริหารการพยาบาล วันที่ 22 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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		 สาขาการบริ ก ารสั ง คม ได้ แ ก่ น.ส.วรรณา
จารุสมบูรณ์ (รุ่นที่ 15)
4.2 จั ด งานครบรอบวั น ก่ อ ตั้ ง สมาคมฯ เมื่ อ วั น ที่
9 กันยายน 2563  พร้อมมอบเงิน จำ�นวน 10,000 บาท ให้กบั
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเพื่อใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์
4.3 จัดของเยี่ยมไข้แก่ศิษย์เก่าฯ ทุกท่านตามที่ได้รับ
แจ้งในกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ

3. เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันกับศิษย์ปัจจุบัน
		 3.1 เป็นศูนย์กลางในการประชาสัม พันธ์ ระดมทุน
และรวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับ
นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี จำ�นวน 200,000 บาท  
		 3.2 ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในวาระต่าง ๆ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและก่อให้เกิดความผูกพันกับสถาบันพยาบาล
รามาธิบดี โดยร่วมกล่าวต้อนรับและแนะนำ�สมาคมฯ ให้กับ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
4. เสริมสร้างความรู้สึกผูกพันกับศิษย์เก่า
		 4.1 คัดเลือกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีดเี ด่น ประจำ�ปี
2563 เพื่อรับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
			 สาขาการวิจัย ได้แก่ ศ. ดร.ดรุณวรรณ สุขสม
(รุ่นที่ 22)
			 สาขาการศึ ก ษา ได้ แ ก่ รศ. ดร.แสงทอง
ธีระทองคำ� (รุ่นที่ 13)
			 สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล ได้แก่
น.ส.นพกาญจน์ วรรณโสภณ (รุ่นที่ 26)
			 สาขาผู้บริหาร ได้แก่ ผศ. ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช
(รุ่นที่ 9)

4.4 จำ�หน่ายของที่ระลึก
ได้แก่ Mask RNA และ Jacket
เนื้อผ้า PPE
4.5 บ้านบ่อฝ้าย อำ�เภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลดราคาพิเศษสำ�หรับค่าที่พัก
ให้กบั ศิษย์เก่าฯ เพือ่ ให้ศษิ ย์เก่า
ได้พบปะสังสรรค์ และทำ�กิจกรรมร่วมกัน สร้างความผูกพัน
ของศิษย์เก่าต่อสมาคมฯ  รวมทั้งดำ�เนินการพัฒนากิจกรรม
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  ให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ดำ�เนินการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคมฯ  ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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ด้านการวิจัย
การดำ�เนินงานตามพันธกิจทางด้านการวิจัยของคณะฯ
ผ่านระบบและกลไกตัง้ แต่ระดับนโยบายจากคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ จนถึงระดับปฏิบตั ทิ สี่ นับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย ภายใต้การกำ�กับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิจัย
ซึ่งมีการดำ�เนินงานผ่านหน่วยงานสนับสนุนหลัก คือ
1. งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย ทำ�หน้าที่สนับสนุน
การดำ � เนิ น งานตามแผนงาน/โครงการทางด้ า นการวิ จั ย
ตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย โดยการดำ�เนินงานสนับสนุน
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการ
บริ ห ารทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพในการทำ � วิ จั ย ของอาจารย์
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้
รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม
เป็นต้น
2. งานสนั บ สนุ น วิ จั ย ทางคลิ นิ ก บริ ห ารจั ด การผ่ า น
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณะกรรมการ
พิจารณาโครงการ และงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน
3. งานห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัยแก่บุคลากรของคณะฯ ในด้านสถานที่ เครื่องมือ
บุคลากร ทัง้ นักวิจยั และผูช้ ว่ ยนักวิจยั เทคโนโลยี และความรู้
โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการดำ�เนินงานในลักษณะการสร้างงานวิจยั ทีส่ ะท้อน
ความเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ�ในระดับสากล

ผลการดำ�เนินงาน
1. การส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์
ของงานวิจัยในด้านนโยบายและสังคม คณะฯ ได้มีการ
ประชุมประจ�ำเดือน โดยคณบดีเป็นประธานในการประชุม
เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกคณะฯ และหาแนวทางในการผลักดันงานวิจัย
ทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ ตลอดจนค้นหาโจทย์วจิ ยั
ที่เหมาะสมเพื่อต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  ในการระบาดของโรคโควิด 19 ได้มี

การผลักดันให้เกิดงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ ได้แก่ การ
ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาชุด
ตรวจ LAMP ส�ำหรับเชื้อไวรัสโควิด 19 การสร้างแบบจ�ำลอง
การระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
การพัฒนาการตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 จากตัวอย่างน�้ำลาย
เป็นต้น
2. การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านห้องปฏิบัติการ
วิจัยที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพ
ของงานวิจัยของคณะฯ และได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม ในการพั ฒ นา high throughput
screening เพื่อการค้นหาตัวยา ในช่วงการระบาดของโรค
โควิด 19 ได้ทำ�การศึกษาเพื่อค้นหาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ต้า นเชื้อไวรัสโควิด 19 และพบว่าสารสกัดกระชายขาว
และสารสกัดขิงมีฤทธิ์ดังกล่าว ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนา
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อไป
3. ทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพในการทำ � วิ จั ย ของอาจารย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะฯ ให้
ทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพในการทำ � วิ จั ย ของอาจารย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์มีเวลาในการพัฒนางาน
วิจัยอย่างเต็มความสามารถ (ดังภาพที่ 1)
4. การให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า มุ่งให้เกิดการ
รวมกลุ่มนักวิจัยและมีการวิจัยข้ามศาสตร์ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ตอบโจทย์ วิ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบในเชิ ง วิ ช าการหรื อ การ
ใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติสูง โดยมีโครงการที่ได้รั บการ
สนับสนุนจากทุนสนับสนุนกลุม่ วิจยั มุง่ เป้า ในปี 2561 จำ�นวน
7 โครงการ ปี 2562 จำ�นวน 8 โครงการ และปี 2563 จำ�นวน
11 โครงการ (ดังภาพที่ 2)
5. ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย จากเงิ น รายได้ ค ณะฯ คณะฯ
มีนโยบายสนับสนุนการให้ทนุ อุดหนุนการวิจยั จากเงินรายได้
คณะฯ เพือ่ มุง่ สนับสนุนงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ค่าให้มคี วามคล่องตัว
และเอื้ อ อำ � นวยในการดำ � เนิ น งานการวิ จั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและสามารถตรวจสอบได้ และกระตุ้ น ให้
บุคลากรมีความสนใจในการทำ�วิจัย มีการติดตามผลงาน

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ตีพมิ พ์อย่างเป็นระบบ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั จาก
เงินรายได้คณะฯ เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี พบว่าจำ�นวนเงินที่
คณะฯ ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัย (ดังภาพที่ 3)
6. ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย เงิ น จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก
มหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ) เป็นนโยบาย
ของคณะฯ ที่สนับสนุนให้นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี

18,490,667

พบว่า คณะฯ ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย (ดังภาพที่ 4)
7. การวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนจากภาค
เอกชน การดำ�เนินงานในส่วนของโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากผลการดำ�เนินการเปรียบเทียบ 3 ปี
พบว่า คณะฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยทางคลินิกจาก
ภาคเอกชน (ดังภาพที่ 5)
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ภาพที่ 3 ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ
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ภาพที่ 4 ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย

77,589,100
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2562

ภาพที่ 5 ทุนอุดหนุนวิจัยจากภาคเอกชน
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จำ�นวนผลงานวิจัย (เรื่อง)

8. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
จำ�นวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ปีปฏิทิน ได้สืบค้นจากฐานข้อมูล Scopus PubMed และ
Web of Knowledge ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 พบว่า
ผลงานตีพิมพ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ดังภาพที่ 6 - 7)
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ภาพที่ 6 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
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ภาพที่ 7 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ต่อจำ�นวนบุคลากร
สายวิชาการ

แผนการดำ�เนินการ ปีงบประมาณ 2564
1. จั ด กระบวนการทำ � งานที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ กิ ด เป็ น ระบบที่ มี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ได้แก่
1.1 การสร้ า ง/ประมวลความรู้ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
เชิงนโยบายและสังคม
1.2 การวิจยั มุง่ เป้า
1.3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�
2. จั ด ระบบการวิ จั ย เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาของ
นักศึกษาแพทย์รว่ มกับฝ่ายการศึกษา
3. จั ด การวิ จั ย ร่ ว มระหว่ า งคลิ นิ ก และพรี ค ลิ นิ ก ที่ มี
ประสิทธิภาพ

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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ด้านการดูแลสุขภาพ
มี แ ผนพั ฒ นาด้ า นดู แ ลสุ ข ภาพให้ เ ป็ น เลิ ศ สนองต่ อ
ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น มุ่งเน้นการบูรณาการกับกลุ่ม
ภารกิจด้านการศึกษาและการวิจัย โดยมีเป้าหมายสำ�คัญ
ร่ ว มกั น ที่ จ ะเป็ น สถาบั น การแพทย์ ชั้ น นำ � ในระดั บ สากล
และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้วยการบูรณาการและ
การสนับสนุนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์ทมี นำ�
ทางคลินิก ทีมสนับสนุนทางคลินิก ทีมระบบงานสำ�คัญ

และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้การกำ�กับของคณะกรรมการ
อำ�นวยการระบบดูแลสุขภาพ โดยมีแผนกลยุทธ์ (ดังภาพที่ 1)
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ
Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic
Services และแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คือ Healthcare service management

ภาพที่ 1 แผนกลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพ ปี 2563 - 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)
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ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านระบบคุณภาพ
1.1 ได้รบั การรับรองพัฒนาคุณภาพขั้นก้าวหน้า จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
(สรพ.) อายุการรับรอง (11 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 66) (ดังภาพที่ 2)
โดยได้รับการตรวจเยี่ยม Advanced HA วันที่ 2 - 4  ธ.ค. 62
(ดังภาพที่ 3)
1.2 ได้รับการรับรองกระบวนการดูแลรายโรคเพิ่มอีก
4 โรคจาก สรพ. (รวมเป็น 8 โรค) ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ลำ�ไส้ทไี่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดทางหลอดเลือดดำ�ส่วนกลางทีบ่ า้ น
(24 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 66) การดูแลผูเ้ ป็นเบาหวาน (5 มิ.ย.63 4 มิ.ย.66) การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับ
ประคอง (5 ส.ค. 63 - 4 ส.ค. 66) (ดังภาพที่ 2) การดูแลผูป้ ว่ ย
โรคมะเร็งปอดแบบสหสาขา (อยูร่ ะหว่างรอ Certificate) และ
การพัฒนาคุณภาพดังกล่าวได้รับการเยี่ยมศึกษาดูงานจาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดังภาพที่ 4)

1.3 ยกระดับมาตรฐานระบบงานสนับสนุน โดยขยาย
การรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 9001: 2015 จากเดิม
11 หน่วยงาน เพิม่ เป็น 23 หน่วยงาน โดยหน่วยงานทีเ่ พิม่ เติม
ได้แก่ งานบริหารฝ่ายการพยาบาล  งานสังคมสงเคราะห์ งาน
พัฒนาคุณภาพ งานสำ�นักงานคณบดี   งานบริหารภาควิชา
ศัลยศาสตร์  งานบริหารศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ์ิและศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ 7 หน่วยงาน คือ งานบริหารศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ
งานผูป้ ว่ ยสัมพันธ์ งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์
ปลอดเชือ้ งานการแพทย์และทันตแพทย์ งานพัฒนาคุณภาพ
ซึ่งเข้ากระบวนการตรวจเยี่ยมในเดือนตุลาคม 2564

No.1/AHA001/2563
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ภาพที่ 2 การรับรองด้านระบบคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) (สรพ.)
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ภาพที่ 3 คณะฯ รับการตรวจเยี่ยม Advanced HA

2. ด้านระบบบริการสุขภาพ
		 2.1 การบริ ห ารจั ด การรองรั บ การระบาดของโรค
COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และมีการระบาดใน
ระลอกแรกของประเทศที่เกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครใน
ช่วงธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการ
อำ�นวยการระบบดูแลสุขภาพและคณะกรรมการประจำ�
คณะฯ มอบหมายให้คณะทำ�งานฯ นำ�แผนการรับโรคติดเชือ้
อุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซํ้าของคณะฯ มาปรับใช้ให้
เข้ากับสถานการณ์ วางแผน กำ�หนดมาตรการระดับปฏิบตั แิ ละ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ผ่าน war room มีการจัดตัง้
จุดคัดกรองการติดเชื้อทั้งองค์กร จัดตั้งคลินิก ARI จัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE) ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรอบรู้และปฏิบัติได้ถูกต้อง
มีการบริหารจัดการบริการผูป้ ว่ ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การระบาด เพื่อควบคุมการระบาดของโรคนี้และเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร มีการระดมสรรพ
กำ�ลังของทีมรักษาพยาบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ใน
การต่อสู้และเผชิญกับการระบาดครั้งนี้ภายใต้ข้อจำ�กัดด้าน
ทรัพยากรทางการแพทย์ของประเทศ (ดังภาพที่ 5 - 7) เช่น
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ภาพที่ 4 คณะฯ ต้อนรับการศึกษาดูงานการขับเคลื่อน
การขอรับรองรายโรค จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การรับตรวจทางห้องปฏิบัติการสำ�หรับการติดเชื้อ SARSCoV-2 PCR เป็นจำ�นวนมากแก่สถานพยาบาลอืน่ ในระยะต้น
ของการระบาด (มกราคม - เมษายน 2563) นวัตกรรมบริการ
นำ�  N95 กลับมาใช้ซํ้าที่สนับสนุนโดยงานวิจัยของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ นวัตกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำ�หรับ
การติดเชื้อ SARS-CoV-2 PCR จากตัวอย่างนํ้าลายเพื่อการ
คัดกรองที่ง่ายต่อการปฏิบัติ นวัตกรรมการตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารสำ�หรับการติดเชือ้ SARS-CoV-2 PCR ด้วย LAMP
technique สำ�หรับการคัดกรองภาคสนามทีจ่ ะช่วยประหยัด
และลดต้นทุนลง 2 เท่า การบูรณาการของโรงพยาบาล
รามาธิบดีและโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ในการ
รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในการรับดูแลผู้ป่วยจำ�นวนมาก
ลำ�ดับต้น ๆ ในการระบาดของกรุงเทพมหานคร (151 ราย
ใน 1,500 ราย) นำ�ไปสู่การที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรี
นฤบดินทร์ได้รับมอบหมายจากภาคีทางการแพทย์ให้เป็น
หนึ่ ง ในสี่ โ รงพยาบาลสำ � หรั บ ICU-COVID หากมี ก าร
ระบาดใหญ่ที่มีผู้ป่วยวิกฤตจำ�นวนมาก เป็นต้น

ภาพที่ 5 จำ�นวนการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
สำ � หรั บ การติ ด เชื้ อ SARS-CoV-2 PCR
แก่ ส ถานพยาบาลอื่ น ในระยะต้ น ของ
การระบาด (ม.ค. - เม.ย. 2563)
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2.2 ระบบการตรวจ Telemedicine และการส่งยา
ทางไปรษณีย์ ได้มีการพัฒนากระบวนการตรวจรักษาแบบ
New Normal Medical Service เพื่อรองรับการระบาด
ของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และมีการ
ระบาดในระลอกแรกของประเทศ โดยมีการนำ�การตรวจ
รักษา “Telecare” ที่นำ�รูปแบบ Telemedicine เชื่อมต่อ
กั บ RAMA Application ซึ่ ง ดำ � เนิ น การร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ภาควิชาและฝ่ายสารสนเทศ โดยปรับให้เข้ากับบริบทของการ
บริการสุขภาพของทีมรักษา (ดังภาพที่ 8 - 9) ตัวอย่างเช่น Tele Check up สำ�หรับการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำ�ปีของ
คณะฯ Tele-Treatment สำ�หรับการตรวจรักษาผู้ป่วยเก่า
ที่อาการคงที่ Tele-Monitor  สำ�หรับการติดตามการรักษา
ผูป้ ว่ ย Tele-Consultation สำ�หรับผูป้ ว่ ยกลุม่ ประคับประคอง
ในระยะสุดท้ายหรือกลุ่มเยี่ยมบ้าน และ Tele-Education
สำ�หรับผู้ป่วยที่มีการสอนแนะนำ�แบบกลุ่ม
สำ � หรั บ Tele-Treatment ได้มีการขยายบริการส่งยา
ทางไปรษณีย์และการชำ�ระค่าบริการผ่าน e-banking เพื่อ
ลดการมาโรงพยาบาล ทั้ ง นี้ ใ นระยะยาวมี แ ผนพั ฒ นา
ทั้ ง กระบวนการทำ � งานและระบบสารสนเทศเพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 6 นวัตกรรมการนำ� N95 กลับมาใช้ซํ้า

ภาพที่ 7 นวัตกรรมการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการสำ�หรับ
การติดเชื้อ SARS-CoV-2
PCR จากตัวอย่างนํ้าลาย

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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ภาพที่ 8 - 9 Tele Treatment

โดยมีผลการดำ�เนินงานของการให้บริการ Telemedicine
และการส่งยาทางไปรษณีย์ (เม.ย.- ก.ย. 2563) ดังนี้
		 อัตราการตรวจ Telemedicine คิดเป็นร้อยละ 1.98
ของการตรวจทั้งหมด (16,820 ครั้ง)
		 อัตราการส่งยาทางไปรษณียใ์ ห้ผปู้ ว่ ย คิดเป็นร้อยละ
2.58 ของใบสั่งยาทั้งหมด (15,715 ใบสั่งยา)
		 อัตราการส่งยาทางไปรษณียไ์ ด้ส�ำ เร็จ คิดเป็นร้อยละ
99.95
		 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการตรวจทางไกลและ
รับยาทางไปรษณีย์ คิดเป็นร้อยละ 99

2.3 ระบบจัดยาสำ�หรับหอผู้ป่วยวิกฤต หลังจากได้
มีการขยายระบบจัดยาผู้ป่วยในโดยเครื่องจัดยาที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดยาได้รวดเร็วและประหยัดกำ�ลังคนได้
2 เท่า จึงได้มีการขยายระบบจัดยาต่อยอดสำ�หรับหอผู้ป่วย
วิกฤต เพือ่ ให้มคี วามปลอดภัยของผูป้ ว่ ยมากยิง่ ขึน้ ควบคูก่ าร
จัดยาได้ทนั การณ์ เนือ่ งจากหอผูป้ ว่ ยวิกฤติมกี ารใช้ยากลุม่ ยา
วิกฤตที่ต้องเฝ้าระวัง กระบวนการบริการต้องรวดเร็ว จึงมี
การนำ�ระบบจัดยาแบบ Decentralized drug machine  
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดยาได้รวดเร็ว (ทันเวลา
น้อยกว่า 30 นาที) และลด dispensing errors ได้ 1 เท่าตัว
(ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 95)
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		 2.4 ระบบการดูแลผูป้ ว่ ยแบบ Cell concept เป็นระบบ
การดูแลผู้ป่วยเป็นสัดส่วนหรือทีม โดยในทีมประกอบด้วย
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลผู้ป่วยร่วมกัน สื่อสารข้อมูลที่
จำ�เป็นในการดูแลผู้ป่วยระหว่างเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมกัน และ
มีเภสัชกรคลินิกร่วมให้คำ�แนะนำ�และ verify คำ�สั่งใช้ยาให้
ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมระหว่างสหสาขา
วิชาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างวิชาชีพ เพิ่ม
ความปลอดภัยในการใช้ยา ลดขั้นตอนการแก้ไขคำ�สั่งใช้ยา
ของแพทย์

โดยเริ่ ม ดำ � เนิ น การใน 2 หอผู้ ป่ ว ยอายุ ร กรรม ตั้ ง แต่
สิงหาคม 2562 จากนั้นขยายให้ครอบคลุมหอผู้ป่วยวิกฤต
จำ�นวน 7 หอผู้ป่วย ที่มีเภสัชกรประจำ� และหอผู้ป่วยสามัญ
จำ�นวน 3 หอผู้ป่วย มีผลลัพธ์ ดังนี้
		 สามารถค้นหาและป้องกัน medication error ก่อน
ถึงตัวผู้ป่วยได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบก่อนดำ�เนินการ
		 ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สารระหว่ า งที ม
รักษา ลดความเสี่ยงในการเกิด medication errors จาก
ร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 30 โดยไม่เพิ่มเวลาในการให้บริการ
(ใช้เวลาเฉลี่ย 20 นาที)

และมีแผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ Cell concept โดยขยายในหอผู้ป่วยที่มีเภสัชกรคลินิกประจำ�ให้ครบ
และพัฒนาระบบ verify คำ�สั่งใช้ยาออนไลน์พร้อมระบบสั่งยาออนไลน์ของผู้ป่วยในเพื่อลดขั้นตอนในการดำ�เนินงาน

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. ขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพให้ทมี รักษาพยาบาลโดย
สนับสนุนการรับรอง Clinical Tracer ในรูปแบบ Disease/
Program Specific Certificate และขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพสำ�หรับหน่วยงานสนับสนุน ผ่านคณะอนุกรรมการ
ด้าน ISO รวมถึงการวางระบบสร้างบุคลากรเพือ่ เป็น trainer
สำ�หรับองค์กรด้านคุณภาพและร่วมกับฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
และฝ่ายสารสนเทศพัฒนาโปรแกรมพัฒนาบุคลากรตาม
สาขาวิชาชีพ
2. ขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มและบรรยากาศ
ด้านพัฒนากระบวนการและคุณภาพการรักษาพยาบาล
โดยจัดทำ� Dashboard และการคลังข้อมูลทัง้ คลินกิ และการ
เรียนการสอนบนระบบสารสนเทศของคณะฯ เพื่อสนับสนุน

การนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในระดับภาควิชา ทีมรักษา
และหน่วยงาน ได้แก่ นำ�ระบบตัวชี้วัดและการดำ�เนินงาน
ผ่านโปรแกรม Power BI การจัดเก็บ/รวบรวม/ใช้ข้อมูล
การจัดการความรู้ในระบบสารสนเทศของคณะฯ เป็นต้น
3. เน้นการพัฒนา Healthcare Business ในเชิงการเงิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น โครงการพัฒนา Case Manager
โครงการคิดต้นทุนของบริการรายโรค/รายกิจกรรม การขยาย
บริการที่เพิ่มรายได้ เป็นต้น
4. การวางนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติในระดับ
หน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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ด้านการบริการวิชาการ
ดำ � เนิ น การให้ ค วามรู้ แ ละคำ � ปรึ ก ษาทางวิ ช าการด้ า น
การแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพไปยังบุคลากร
ภายในคณะฯ รวมไปถึงภายนอกคณะฯ ได้แก่ ศิษย์เก่า
บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนทัว่ ไป โดยดำ�เนินการ
ภายใต้ฝา่ ยวิชาการและวัฒนธรรม ซึง่ มีวสิ ยั ทัศน์วา่ “วิชาการ
ก้าวหน้า นำ�พาวัฒนธรรม” โดยใช้กลยุทธ์วิชาการเชิงรุก
มีความเป็นสากลในการนำ�ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคม
ควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรม

2.4 ปาฐกถากัลยาณกิต์ิ กิติยากร ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่
15 กันยายน 2563 เรื่อง “Digital Health Transformation in
a post-COVID world: Where do we go from here?” โดย
องค์ปาฐกคือ Assoc.Prof.Minang (Mintu) P.Turakhia,
M.D. M.A.S. Stanford University, CA, USA
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1. การจั ด ประชุ ม และอบรมทางวิ ช าการ ทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ
เผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
ทั่วไป จำ�นวน 72 ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้ที่มากกว่ารายจ่าย
เป็นจำ�นวนเงิน 27 ล้านบาท (ดังภาพที่ 1)
2. การจั ด ปาฐกถา ระดั บ คณะฯ 4 ปาฐกถา ซึ่ ง มี
ผู้เข้าฟังจำ�นวนมาก และก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ
อย่างกว้างขวาง ได้แก่
		 2.1 ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง “Stem Cell, Stem Cell Diseases
and Stem Cell Therapy : From patient to bench and
from bench to patient” โดยองค์ปาฐกคือ ศ.เกียรติคุณ
นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา สำ�นักงาน
ราชบัณฑิตยสภา
2.2 ปาฐกถาอารี วั ล ยะเสวี ครั้ ง ที่ 33 เมื่ อ วั น ที่ 3
กันยายน 2563  เรื่อง “Circular Economy” โดยองค์ปาฐก
คือ คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
		 2.3 ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 4 กันยายน
2563 เรื่ อ ง “เวชปฏิ บั ติ แ นวใหม่ ที่ เ ปลี่ ย นไปเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในยุคโรคระบาด” โดยองค์ปาฐก คือ ศ.วุฒิคุณ
นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น
ประจำ�ปี 2563 ด้านวิชาการ

จำ�นวนครั้ง

ผลการดำ�เนินงาน
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13
ปี 2561

ระดับชาติ

15
ปี 2562

ระดับนานาชาติ

4
ปี 2563

ยอดรวมทั้งปี

ภาพที่ 1 จำ�นวนการจัดประชุม/อบรมทางวิชาการ
ปีงบประมาณ 2561 - 2563

3. โครงการตำ � รารามาธิ บ ดี คณะฯ อนุมัติทุนผลิต
ตำ�ราหรือหนังสือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
ผลิตตำ�ราหรือหนังสือที่มีคุณภาพ 5 เรื่อง จัดทำ�  e-book
เพื่อจำ�หน่ายในเว็บไซต์ Ookbee และ CU Book 3 เรื่อง
ผลิตตำ�ราหรือหนังสือ 4 เล่ม และมียอดจำ�หน่ายตำ�ราหรือ
หนังสือจำ�นวน 6,923 เล่ม เป็นจำ�นวนเงิน 1,618,283.50 บาท
อีกทั้งจัดประกวดตำ�รารามาธิบดี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพใน
ความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่คณะฯ ซึ่งผลการพิจารณา
รางวัลตำ�รารามาธิบดี ประจำ�ปี 2563 มีผู้ได้รับเกียรติบัตร
ชมเชยได้แก่ รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน สาขาวิชาโรคผิวหนัง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ผศ.สุพรรณี ธรากุล โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี (ดังภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ตำ�รารามาธิบดีที่ได้รับเกียรติบัตรชมเชย
ประจำ�ปี 2563

4. การให้บริการทางวิชาการต่อภาครัฐและเอกชน
โดยบุ ค ลากรของคณะฯ ได้ รั บ เชิ ญ จากองค์ ก รภายนอก
เป็นวิทยากร อาจารย์พเิ ศษ และกรรมการ/ผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่
ไปถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ (ดังภาพที่ 3)
อี ก ทั้ ง คณะฯ ได้ มีการพิจ ารณาทุนสนับสนุนบุค ลากรให้
ไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ จำ�นวน 1 ทุน เป็นเงิน
35,000 บาท เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ ไ ป
ถ่ายทอดความรู้ยังสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ รวมถึง
มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ขอเข้ า ศึ ก ษาดู ง านตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ จำ�นวน 62 ครั้ง

จำ�นวนครั้ง
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อาจารย์พิเศษ
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กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพที่ 3 การให้บริการวิชาการต่อภาครัฐ
และเอกชน ปี 2561 - 2563

5. วารสารรามาธิบดีเวชสาร (Ramathibodi Medical
Journal, RMJ) จัดทำ�เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า
ทางวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการประเมินและผ่าน
การรับรองคุณภาพ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai-Journal Citation Index, TCI) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วารสารวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation
Index (ACI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มีกำ�หนดตีพิมพ์
ปีละ 4 ฉบับ และในปี พ.ศ. 2563 มีบทความที่ได้รับการ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร 24 เรื่อง (ดังภาพที่ 4)

จำ�นวนเรื่อง
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นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ

1
รายงานผู้ป่วย

ภาพที่ 4 จำ�นวนบทความที่ได้รับการพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารรามาธิบดีเวชสาร ปี 2563

นอกจากนี้ ได้นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและอำ�นวยความ
สะดวกทั้งผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ เช่น การใช้งานระบบ
การจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online, Thai JO)
การใช้ระบบสืบค้น Google Scholar และการใช้ตัวระบุ
วัตถุดิจิทัล (Digital Object Identifier, DOI) เป็นต้น รวมถึง
การพัฒนาวารสารทัง้ ด้านเนือ้ หาและรูปแบบให้มมี าตรฐาน
ระดับสากล มีบทคัดย่อ เนื้อหา และเอกสารอ้างอิงเป็น
ภาษาอังกฤษ ทำ�ให้ได้รับความสนใจจากนานาชาติในการ
เข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์วารสาร

รายงานประจ� ำ ปี 2563

6. สื่อออนไลน์ คณะฯ ได้จัดทำ�บทความเผยแพร่ใน
“ไทยรัฐออนไลน์” https://www.thairath.co.th/tags/ศุกร์
สุขภาพ รวม 52 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด คือ เรื่อง
ทำ�ความรูจ้ กั กับ “โรคนิว่ ในต่อมทอนซิล” โดย อ. พญ.นวรัตน์
อภิรกั ษ์กติ ติกลุ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีผเู้ ข้าชมทัง้ สิน้
277,321 คน และมีการเผยแพร่ความรูผ้ า่ น Facebook สาระ
สุขภาพกับ ramaclinic.com และ RamathibodiMedJournal
และ Website ได้แก่
6.1 http://ramacme.ra.mahidol.ac.th
6.2 http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th
6.3 http://med.mahidol.ac.th/cme
6.4 http://www.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal
อีกทั้ง สร้างเครือข่ายออนไลน์ ด้านบริการวิชาการกับ
เครือข่ายภายใน หน่วยงานภายนอก และองค์กรต่างประเทศ
7. การให้ บ ริ ก ารรั บ รองหน่ ว ยคะแนนการศึ ก ษา
ต่อเนื่องของแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์
คณะฯ ให้บริการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ งของ
แพทย์ (CME) 1,624 กิจกรรม (ดังภาพที่ 5) และให้การ
รับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสหสาขาวิชาชีพ
ทางการแพทย์ ได้แก่ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
(CCPE) 1 กิจกรรม และทางทันตแพทย์ (CDCE) 1 กิจกรรม
เป็นต้น

กิจกรรม

2,000
1,500
1,000

1,624
1,061

1,158

1,088

500
0

2560

2561

2562

2563

ภาพที่ 5 การจัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของ
แพทย์ (CME) ปี 2560 - 2563
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8. การประชุมทางไกลทางการแพทย์ (Teleconference)
และพัฒนาระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยในปัจจุบนั มีการเพิม่ โครงข่ายความร่วมมือและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 มีการดูแลระบบการ
เรียนการสอน และการประชุมทางไกล (Teleconference)
2,514 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ถึง 4 เท่า (ดังภาพที่ 6)
3,000

2,514

2,000
1,000

383

596

0
2561

2562

2563

ภาพที่ 6 จำ�นวน (ครั้ง) การจัดประชุมทางไกล
ทางการแพทย์ ปี 2563

9. จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (E-book) คณะฯ
ได้พฒ
ั นาการผลิตจากสิง่ พิมพ์เป็นรูปแบบออนไลน์ (E-book)
เป็นปีแรก เพื่อให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด
จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้ทำ�การเผยแพร่ทุก ๆ
3 เดือน รวมเป็นปีละ 4 ฉบับ โดยฉบับล่าสุดคือฉบับที่ 63
ได้จัดส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ โรงเรียนมัธยมปลาย
ทั่วประเทศ เรือนจำ� และสมาชิกจุลสารข่าว
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10. การผลิตสื่อทางการแพทย์อื่น คณะฯ ให้บริการ
ผลิตสื่อและการใช้สื่อการศึกษาแก่หน่วยงานภายในคณะฯ
ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา จัดฝึกอบรม และให้บริการ
ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้
		

ผลงานเด่น
1. ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็น
โรงพยาบาลต้นแบบของสถาบันการศึกษาที่ทำ�กิจกรรม
วิชาการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ  20  ปี ของการจัดตัง้ ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งของแพทย์
(ศ.น.พ.) สำ�นักงานเลขาธิการแพทยสภา

		 10.1 บริ ก ารถ่ า ยภาพนิ่ ง ทางการแพทย์ แ ละทั่ ว ไป
347 ครัง้   ถา่ ยด้วยชุดไฟแฟลชสตูดโิ อ 138 ครัง้ และตกแต่ง/
แก้ไขภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 34,095 ภาพ
		 10.2 ถ่ า ยภาพวี ดิ ทั ศ น์ เ พื่ อ การเรี ย นการสอนและ
กิจกรรม 522 เรื่อง
		 10.3 ออกแบบกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนการสอน
ทางการแพทย์ 12 งาน 168 ชิ้น
		 10.4 จัดทำ�สือ่ โปสเตอร์น�ำ เสนอภายในประเทศ 1,256
เรื่อง ต่างประเทศ 52 เรื่อง
		 10.5 ตัดต่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 120
2. การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ และ Mobile Application
เรื่อง
10.6 ถ่ า ยวี ดิ ทั ศ น์ ว งจรปิ ด เพื่ อ การเรี ย นการสอน Ramathibodi Knowledge Sharing for COVID-19
ประชุมวิชาการ สอนแสดงสาธิตภายในและนอกห้องประชุม Management ที่ใช้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19
ทั้ ง แบบออนไลน์ แ ละการประชุ ม ทางไกลทางการแพทย์    ในรูปแบบคลิปวิดโี อ  จำ�นวนมากกว่า 30 เรื่อง
(Teleconference) 30 ครั้ง
10.7 Animation ประกอบการเรียนการสอนวีดิทัศน์  
9 เรื่อง 17 ชิ้นงาน
10.8 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 1 เรื่อง
10.9 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เรื่อง
10.10 ให้ บ ริ ก ารด้ า นโสตทั ศ นู ป กรณ์ เพื่ อ ประชุ ม
วิชาการ อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ 434 ครั้ง
10.11 ให้บริการยืมและติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์และ
ระบบเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 1,754 ครั้ง

รายงานประจ� ำ ปี 2563

3. การพัฒนา Web Application
3.1 ระบบตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของ
แพทย์ (CME) สามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนจากเลขที่
ใบประกอบวิชาชีพ  และสามารถใช้งานได้ผา่ นทาง  http://intra9.
rama.mahidol.ac.th/online_requests
3.2 ระบบจองใช้การประชุมทางไกล Teleconference
สามารถใช้งานได้ผ่านทาง http://intra9.rama.mahidol.
ac.th/online_requests
		 3.3 เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ Teleconference เพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สถานการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ สามารถใช้งานผ่านทาง https://www3.ra.
mahidol.ac.th/rtc/
4. ผลิ ต สื่ อ การเรี ย นรู้ และจัดทำ�ระบบการเรียนรู้
ทางไกลออนไลน์ ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า งคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.
ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองผูส้ งู อายุ
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 25 กันยายน 2563

5. เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาดู ง าน ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ของแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563
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แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. พั ฒ นาระบบและยกระดั บ การประชุ ม วิ ช าการสู่
นานาชาติ เพื่อมุ่งเน้นตามแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ World
Class ของมหาวิทยาลัย
2. นำ�ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
ด้านบริการวิชาการเชิงรุกทุกด้าน
3. การพัฒนาคุณภาพวารสารรามาธิบดีเวชสาร (RMJ)
ให้มีมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยมี
ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (2563 - 2567) และพัฒนาเป็น
ระบบ Online และ E-Journal
4. พัฒนา Mobile Application และ Web Application
ทางการแพทย์เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
5. โครงการพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาและการประชุ ม
ทางไกล (Teleconference) ครบวงจร
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาต่อเนื่อง
ของสหวิชาชีพทางการแพทย์
7. พัฒนาเว็บไซต์ของโครงการตำ�รารามาธิบดี ให้บริการ
ในรูปแบบออนไลน์ครบวงจร เช่น การสมัครรับทุน การเขียน
ตำ�ราและหนังสือวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ การให้ความรู้
ด้านหลักการเขียนตำ�ราและหนังสือวิชาการ การจำ�หน่าย
ตำ�ราและหนังสือวิชาการทั้งแบบเล่มและแบบ e-book
เป็นต้น
8. จัดอบรมหลักการเขียนตำ�ราและหนังสือวิชาการให้แก่
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
9. บริจาคหนังสือความรู้วิชาการสำ�หรับประชาชนให้แก่
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ มอบให้หอ้ งสมุดประชาชน
ทั่วประเทศไทย 920 แห่ง
10. วางระบบงานของงานโสตทัศนศึกษาให้เป็นรูปแบบ
รั บ ส่ ง งานแบบออนไลน์ ม ากขึ้ น และปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์
งานโสตฯ เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบ
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ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
บู ร ณาการงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในทุ ก พั น ธกิ จ เกิ ด
นโยบายและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งในรามาธิบดีและสังคม เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ผู้รับ
บริ ก าร/ญาติ และชุ ม ชน ให้ มี สุ ข ภาพดี และเกิ ด สั ง คม
สุขภาวะ

ผลการดำ�เนินงาน
1. การดำ � เนิ น โครงการตามกลุ่ ม เป้ า หมาย เน้ น
การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น โดยมี จำ � นวนโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2561

2562

2563

บุคลากร

13

8

13

นักศึกษา

20

28

13

ผู้ป่วย/ญาติ

8

18

4

ชุมชน/สังคม

14

3

13

รวม

55

57

43

2. การดำ � เนิ น โครงการตามตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยมี โ ครงการพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University  Social Engagement)
และสอดคล้องกับ SDGs จำ�นวน 18 โครงการ รายละเอียด
ดังนี้

https://drive.google.com/file/d/1APDQnCzKuseXNKon9YxbUnqBGSVAw1w6/view?usp=sharing

3. การดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์กลุ่มภารกิจดูแล
สุ ข ภาพ สร้ า งความผู ก พั น และเสริ ม พลั ง ผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัว
		 3.1 เครือข่ายมิตรภาพบำ�บัดรามาธิบดี มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างเครือข่ายในรูปแบบกลุ่ม Self - help group คณะฯ
ตระหนัก เห็นความสำ�คัญ สนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมของ
กลุม่ ในปี 2563 ผลการดำ�เนินงานของอัตรา Self - help group
ที่มีผลสำ�เร็จระดับ 4 - 5 คิดเป็นร้อยละ 60 โดยมีกลุ่ม/ชมรม
ที่มีผลสำ�เร็จระดับ 4 - 5 จำ�นวน 12 กลุ่ม/ชมรม จากทั้งหมด
23 กลุ่ม/ชมรม รายละเอียด ดังนี้
ระดับความสำ�เร็จกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำ�บัดรามาธิบดี
ปีงบประมาณ 2561-2563
25
20
4
6
6
15
8
7
10
7
6
5
6
6
3
11
1
2
0
ปี 2561

ระดับ 1

ระดับ 2

ปี 2562

ระดับ 3

ปี 2563

ระดับ 4

ระดับ 5

3.2 มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ลุ่ม /ชมรมสู่ สั ง คมผ่ า น
รายการ RAMA Square จัดกิจกรรมเสริมพลังกลุม่ เครือข่าย
มิตรภาพบำ�บัดรามาธิบดี ประจำ�ปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน
2563 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
4. การสร้างเสริมสุขภาพในคณะ (AUN-HPN)
4.1 นโยบายปลอดบุหรี่ บุหรีไ่ ฟฟ้า และเหล้า จัดทำ�ขึ้น
เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากร นักศึกษา และขยายผลไปยังเยาวชน
และประชาชนให้ทราบถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
สร้างแนวทางให้ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ และเป็นแบบอย่างให้
องค์กรต่าง ๆ โดยจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเลิกบุหรี่ และให้
ความรูผ้ า่ นกิจกรรมต่าง ๆ เกิดนโยบายป้องกันนักสูบหน้าใหม่
(ดังภาพที่ 1) เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชน
ใกล้เคียง ในการรณรงค์เลิกบุหรี่ สร้างสังคมสุขภาพทีด่ ตี อ่ ไป
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ภาพที่ 3 มอบจักรยานจำ�นวน 10 คัน แก่สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท วันที่ 23 กันยายน 2563

4.3 การจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยจั ด สรรพื้ น ที่
ในการปลูกผักปลอดสาร ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์ ส่งต่อผลผลิตไปยังฝ่ายโภชนาการเพื่อ
ประกอบอาหารแก่ผู้ป่วยต่อไป
ภาพที่ 1 E-poster รณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่

4.2 โครงการ Walk Together จัดทำ�ขึน้ เพือ่ รณรงค์การ
เพิม่ กิจกรรมทางกายด้วยการเดินของบุคลากรและนักศึกษา
ในคณะฯ เป้าหมายรวม 500,000,000 ก้าว เพือ่ มอบจักรยาน
ส่งต่อสุขภาพดีแก่น้อง ๆ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
โดยมีผู้เข้าร่วมที่ Active จำ�นวน 600 คน จำ�นวนก้าวรวม
ทั้งสิ้น 170,143,423 ก้าว (ดังภาพที่ 2-3)

ภาพที่ 2 จำ�นวนก้าวรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

5. การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคม
5.1 โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ดำ�เนินการใน
ระยะที่ 5 ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน เพือ่ พัฒนาและขยายรูปแบบระบบอาหารสุขภาพและ
เกษตรกรรมยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
เกษตรปลอดภัย ตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภัยจาก
สารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง โดยคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการส่งผลผลิตของฟาร์ม
16 รายการ ที่ส่งตรวจ โดยใช้ GC-MS/MS หรือ LC-MS/MS
จำ�นวน 2 ครั้ง ผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง
คือ ไม่พบทุกรายการ และได้รับประกาศนียบัตรการรับรอง
ผลผลิตเกษตรปลอดภัย หมายถึง ผัก-ผลไม้ที่มีปริมาณ
สารตกค้างหรือการปนเปือ้ นจากสารกำ�จัดศัตรูพชื เชือ้ ก่อโรค
โลหะหนัก และสารอื่น ๆ ในปริมาณที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน
ความปลอดภัยที่กำ�หนดสำ�หรับผู้บริโภค (ดังภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 รับมอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย
ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย

		 5.2 โครงการชุมชนต้นแบบปลอดบุหรีต่ า้ นภัยโควิด 19
โดยลงพื้นที่ในชุมชนซอยสวนเงินเพื่อรณรงค์ให้เป็นชุมชน
ต้นแบบปลอดบุหรี่ และจัดกิจกรรมรวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่
ต้านภัยโควิด 19 ร่วมกับ ศจย. เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (ดังภาพที่ 5)

ภาพที่ 6 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)
แก่เด็กนักเรียน

6. การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในสถานการณ์ โ ควิ ด 19
โดยให้ความรู้ การปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อและ
ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 อย่างถูกต้องแก่บุคลากร
และชุมชน มีการคัดกรองคนเข้า-ออกในชุมชน โดยมีผลงาน
ที่สำ�คัญ ดังนี้

ภาพที่ 5 กิจกรรมรวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ต้านภัยโควิด 19

5.3 โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใสใส่ใจสุขภาพ (50
Healthy Schools Project) ร่วมกับองค์กรช่วยเหลือเด็ก Save
The Children และ INMU (50 Healthy Schools Project)
อบรมพัฒนาครูในการใช้เครือ่ งมือกระบวนการเรียนการสอน
แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มีความรู้ ทัศนคติ และแนว
ปฏิบตั ขิ องเด็ก เรือ่ งโภชนาการและการออกกำ�ลังกาย พัฒนา
โรงอาหารและครัวของโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพและสุขลักษณะ
ด้านโภชนาการ ได้จัดทำ�คู่มือความรู้ด้านโภชนาการ ดูแล
โภชนาการในโรงเรียน ปรับเปลีย่ นเมนูอาหารทีถ่ กู สุขลักษณะ
ด้านโภชนาการให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07399332.2020.
1823984
ภาพที่ 7 ผลงาน: Management of food insecurity
in the COVID-19 pandemic: A model of sustainable
community development
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ภาพที่ 8 E-poster New Normal for Health Promotion

หลั ง จากดำ � เนิ น การจั ด กิ จ กรรม พบว่ า บุ ค ลากรและ
ชุมชนมีความรอบรู้ สามารถนำ�ไปใช้ในการดูแลสุขภาพและ
ป้องกันตนเองในสถานการณ์โควิด 19

ภาพที่ 9 การสื่อสารผ่าน Line Official
สร้างสุขภาพสู้โควิด

ผลการสำ�รวจความรอบรู้โควิด 19 ก่อน-หลังทำ�กิจกรรม

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564

7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. จัดอบรม
“หลั ก สู ต รการจั ด กิ จ กรรม กศน. ป้ อ งกั น ภาวะซึ ม เศร้ า
คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองผู้สูงอายุ” เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน ถึง 25 กันยายน 2563 ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่ า งสำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (กศน.) มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย
และพัฒนาระบบสุขภาพ (มสพช.) และคณะฯ โดยงาน
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
ด้านงบประมาณ รวมถึงประสานงานต่าง ๆ กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ

1. โครงการ  Happy  Healthy  Rama เพือ่ สนับสนุน กระตุน้
ให้บุคลากรในคณะฯ เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
เชิงป้องกันโรค รักษาสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อม และเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
2. มี ก ารวางแผนเพิ่ ม จำ � นวนก้ า วเดิ น ระดั บ หน่ ว ยงาน
ในระยะต่อไป  เช่น  กิจกรรม D-Day เดินดีมีแต่ได้ กิจกรรม
7 วัน 7,000 ก้าว และดำ�เนินโครงการต่อเป็น Season 2
อีกทั้งมุ่งเน้นบูรณาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
ร่วมกับภาควิชา ฝ่าย หน่วยงานต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วม
กับชุมชนและสังคมมากขึ้นผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
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ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
มี ค วามสำ � คั ญ ในการสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก และค่ า นิ ย ม
ให้ เ กิ ด ความรั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยและภู มิ ปั ญ ญาไทย
โดยคณะฯ มุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม สร้างจิตสำ�นึก
ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ได้มี
ส่วนร่วม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสมํ่ า เสมอทั้ ง ระดั บ คณะฯ ระดั บ
มหาวิทยาลัย และระดับประเทศ

รวมทั้งสิ้น 447 ชั่วโมง มีการแสดงนาฏศิลป์ จำ�นวน 4 ครั้ง
และแสดงดนตรีไทย จำ�นวน 6 ครั้ง
10. การดำ�เนินงานชมรมรักษ์สีนํ้า การเรียนการสอน
ในรูปแบบปกติและออนไลน์ช่วงสถานการณ์ COVID-19
ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2563 สมาชิกของ
ชมรมรักษ์สีนํ้าได้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดสีนํ้า จำ�นวน
214 รูป

ผลการดำ�เนินงาน

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564

1. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
2. พิ ธี ถ วายพระพรพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา
4. พิธถี วายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
5. พิธีทำ�บุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 2563
6. กิจกรรมวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
มาฆบูชา
7. การแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ เ นื่ อ งในวั น
วิสาขบูชา โดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ จากสถานพำ�นักสงฆ์
บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา
8. การแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ เ นื่ อ งในวั น
อาสาฬหบูชา โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาส
วัดป่าสุคะโต
9. การดำ � เนิ น งานชมรมนาฏศิ ล ป์ แ ละดนตรี ไ ทย
มี กิ จ กรรมจั ด การเรี ย นการสอนดนตรี ไ ทยและนาฏศิ ล ป์

1. งานทำ�บุญบำ�เพ็ญกุศลเพือ่ ถวายพระราชกุศล ครบรอบ
4 ปี พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
3. พิ ธี ถ วายพระพรพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา
5. พิธถี วายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
6. การกำ�หนด “วันรามาธิบดี” และการจัดกิจกรรมและจัด
แสดงนิทรรศการเนื่องในวันรามาธิบดี
7. พิธีทำ�บุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 2564
8. โครงการรักษ์สีนํ้า เพื่อส่งเสริมสุนทรียมิติทางจิตใจ
9. โครงการนาฏศิลป์และดนตรีไทย

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ภาพที่ 1 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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ภาพที่ 2 การแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์
เนื่องในวันวิสาขบูชา

ภาพที่ 3 กิจกรรมวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันมาฆบูชา
ภาพที่ 4 พิธีทำ�บุญตักบาตรเนื่องในโอกาส
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

ภาพที่ 5 กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย
ภาพที่ 6 กิจกรรมชมรมรักษ์สีนํ้า
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ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ปี 2563 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่าย
บริหารทุนมนุษย์” เน้นแผนยุทธศาสตร์ในการเตรียมคน
ให้มศี กั ยภาพรองรับการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ รวมถึง
ทิศทางและเป้าหมายในอนาคตของคณะฯ ด้วยแนวคิด
ด้านการบริหารบุคลากรที่ถือว่า บุคลากร หรือ “มนุษย์” เป็น
สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในองค์กร การดำ�เนินการตามกลยุทธ์
ด้านบุคคลมีส่วนสำ�คัญในการช่วยผลักดันให้ยุทธศาสตร์
องค์กรประสบความสำ�เร็จ  และถือว่ามนุษย์ หรือ บุคลากร
เป็น “ทุน” (Capital)  ซงึ่ ทุนมนุษย์ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และประสบการณ์ตา่ ง ๆ  ทมี่ อี ยูใ่ นตัวบุคลากร
ทุกคน และสามารถสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ได้เสมอด้วยการ
พัฒนาศักยภาพในตัวบุคลากร เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้พร้อม

ส่งมอบงานตามบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิง่
การสนับสนุนพันธกิจหลัก 3 ด้านของคณะฯ คือ การศึกษา
วิ จั ย และการรั ก ษาพยาบาล รวมถึ ง การปลู ก ฝั ง การนำ �
ค่านิยมองค์กรทั้ง 6 ข้อมาใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา
และการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กร และ
สร้างภาพลักษณ์ทดี่ เี พือ่ ดึงดูดผูม้ ศี กั ยภาพมาร่วมงาน ซึง่ เป็น
เป้าหมายสำ�คัญตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  โดยใช้
เครือ่ งมือ   SWOT  &  TOWS    Analysis   เพือ่ วิเคราะห์ความสามารถ
ขององค์กร และกำ�หนดเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนา
บุคลากร (ดังภาพที่ 1) ซึ่งมีจำ�นวนบุคลากรของคณะฯ
(ดังภาพที่ 2 - 3)

ภาพที่ 1 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนทั่วไป ระดับช่วยปฏิบัติการ
สนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สนับสนุนวิชาการ
วิชาชีพเฉพาะ
วิชาการ
0
ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

1,000

2,000

พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ

3,000

4,000

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

ภาพที่ 2 จำ�นวนบุคลากรของคณะฯ (Full Time) รวม 11,184 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

5,000

ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ

รายงานประจ� ำ ปี 2563

44, 5%

186, 23%
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ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

385, 46%

218, 26%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

ภาพที่ 3 จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการ (แยกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ)

คณะฯ เผชิ ญสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
การปรับตัวทีร่ วดเร็ว ซึง่ เกิดทัง้ จากสภาวการณ์ภายนอก และ
บริบทภายในคณะฯ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์จึงต้องบริหารการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในฝ่ายและการบริหารจัดการบุคลากร
ในภาพรวมของคณะฯ โดยดำ�เนินการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปรับ
โครงสร้างองค์กรของฝ่าย (Structure) 2) ปรับกระบวนการ
ทำ�งาน (Process)  3) นำ�เทคโนโลยีมาช่วยในการทำ�งาน
(Technology)  และ 4) คนและวัฒนธรรมองค์กร (People
& Culture) ซึ่งทั้ง 4 ประการนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่ง
ผลกระทบซึ่งกันและกัน
ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร จั ด โครงสร้ า งองค์ ก รโดยมี
เป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของบุคลากรแต่ละกลุ่มพันธกิจที่มีความแตกต่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก Customer Centric โดยเพิม่ กลุม่ งาน
Business partner ทำ�หน้าที่สนับสนุนและ Facilitate ให้
ผูบ้ ริหารหน่วยงานสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และยังเชือ่ มโยงบุคลากรกับฝ่ายบริหารองค์กร
ในการถ่ายทอดนโยบายด้านทุนมนุษย์ลงสู่หน่วยงานและ
รับฟังความเห็นสะท้อนกลับจากหน่วยงานสู่ฝ่ายบริหารของ
คณะฯ สิ่งที่สำ�คัญที่สุดในการปรับโครงสร้างองค์กร คือ การ
จัดภาระงานใหม่  โดยใช้เป้าหมายคณะฯ ความคาดหวังของ
บุคลากรเป็นแนวทาง  น�ำ มาซึง่ การได้ Work Instruction ของ
กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ด้านกระบวนการทำ�งานและการนำ�เทคโนโลยีมาใช้
ฝ่ า ยบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ การบริ ห ารคน ตั้ ง แต่
วางแผนอัตรากำ�ลัง แผนการสรรหา แผนการปรับเปลี่ยน
โอนย้าย โยกย้ายคนตามศักยภาพ แผนพัฒนาและความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนการสืบทอดตำ�แหน่งสำ�คัญ
รวมเรียกว่า People Plan  เพื่อใช้เป็นแผนการดำ�เนินงาน
สำ�คัญทีผ่ บู้ ริหารหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ และคณบดี
ร่วมกันผลักดัน   นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ได้นำ�
เทคโนโลยีมาช่วยลดขัน้ ตอนการทำ�งาน ลดการใช้ทรัพยากร  
เช่น ระบบการประเมินผล Online และมีแผนการจัดหาระบบ
อื่น ๆ และจัดทำ�รายงานด้านบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลสำ�คัญ
เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
ด้ า นคนและวั ฒ นธรรมองค์ ก ร   มี ก ารกำ � หนดแผน
พัฒนาบุคลากรระดับบริหาร กลุ่ม successor และกลุ่ม
ตำ � แหน่ ง ต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพที่ ค าดหวั ง
ทั้งแนวกว้าง เช่น ทักษะการบริหารจัดการ การ coaching
การมอบหมายงานและการจัดการตัวชีว้ ดั ผลงาน การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และแนวดิ่งที่ยกระดับความเชี่ยวชาญ
ตามสายงาน
สำ � หรั บ การปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ได้ กำ � หนดให้
SYNERGY และ INNOVATION เป็นพฤติกรรมตามค่านิยม
ที่ มุ่ ง เน้ น เพื่ อ ช่ ว ยผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะฯ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
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ผลการดำ�เนินงาน
1. ดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการ
รายงานข้อมูลด้านบุคลากร เพื่อช่วยให้
ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลสำ�คัญในการอ้างอิง
เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
ที่ สำ � คั ญ (Management by Fact)
(ดังภาพที่ 4)
2. ผลักดันการสร้างกลยุทธ์และส่งเสริม
วั ฒ นธรรมที่ ส อดคล้ อ งกั น    จึ ง กำ � หนด
คำ � จำ � กั ด ความหรื อ พฤติ ก รรมที่ ชั ด เจน
กำ�หนดแผนพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร  
โดยมี module การพั ฒ นาสมรรถนะ
ตามค่านิยม (ดังภาพที่ 5 - 6)  
ภาพที่ 4 การบริหารจัดการข้อมูลและรายงานบุคลากรที่สำ�คัญ

ภาพที่ 5 - 6 การเปิดตัววัฒนธรรมองค์กร และกำ�หนดพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากรที่ชัดเจน

3. ด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในประเทศไทย
ตัง้ แต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์   2563  ฝา่ ยบริหารทุนมนุษย์
ได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั สิ �ำ หรับการทำ�งานช่วงวิกฤตของคณะฯ
เช่ น แนวทางการบั น ทึ ก การทำ� งาน การมอบหมายงาน
การติดตามงานช่วง Work from Home รับและบรรจุบคุ ลากร
การพัฒนาบุคลากร การเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร  

โดยยึดหลักสำ�คัญคือ บุคลากรทุกคนต้องมีความปลอดภัย
โดยเตรียมการภายในฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ดังนี้
3.1 กำ�หนดความจำ�เป็นเร่งด่วนและขอบเขตงานของ
ฝ่ายฯ ในช่วง COVID-19 คือ งานหรือกระบวนการที่ต้อง
ดำ�เนินการ งานที่ชะลอการดำ�เนินการ รอเวลาได้ไม่ตํ่ากว่า
3 เดือน และงานที่หยุดดำ�เนินการชั่วคราว

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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3.2 ปรับรูปแบบ/กระบวนการปฏิบัติงาน ปรับวิธีการ
จ่ายสวัสดิการของขวัญเดือนเกิด ปรับลดจำ�นวนร้านค้า
และพื้ น ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร ตามนโยบายรั ก ษาระยะห่ า ง และ
นำ � เทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการปฏิ บั ติ ง านในบางส่ ว น เช่ น
การวางข้อมูลผ่าน   Google  Drive    และ   Share   Drive    การประชุม/
สัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ ทั้ง Cisco Webex
และ Zoom Meeting การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำ�นักงาน
ด้วย VPN  และกำ�หนดช่องทางการสื่อสาร รวมถึง contact
person ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด (ดังภาพที่ 7)

3.3 จั ด ทำ � ประกั น ชี วิ ต การติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
(COVID-19) แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
รวมถึ ง นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของคณะฯ
ทัง้ หมด เพือ่ ดูแลคุณภาพชีวติ บุคลากรซึง่ มีความเสีย่ งในการ
ทำ�งาน (ดังภาพที่ 8)
ทั้ ง นี้ สามารถสรุ ป ผลการดำ � เนิ น การด้ า นกลยุ ท ธ์
คุณภาพและกระบวนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์
โรคระบาด (ดังภาพที่ 9 - 10)

ภาพที่ 7 ช่องทางการติดต่อฝ่ายฯ ในกรณีเร่งด่วน

ภาพที่ 8 ประกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแก่บุคลากรคณะฯ

ภาพที่ 9 - 10 ผลการดำ�เนินการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

4. ด้านระบบสารสนเทศก็เป็นอีกปัจจัยสำ�คัญทีส่ นับสนุนการบริหารทุนมนุษย์ การเตรียมความพร้อมของระบบทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
รองรับการทำ�งานออนไลน์ คัดเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยนำ�  Application บนโทรศัพท์เข้ามาเพื่อบันทึก
การเข้า-ออกงาน เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานแบบ Work from Home ของบุคลากรในฝ่ายฯ รวมถึงมีการพัฒนาระบบต่าง ๆ
เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (e-PA) พัฒนา HC I Service (iVaccine) และพัฒนารูปแบบข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย
เพื่อการวางแผนงบประมาณด้านบุคลากร ซึ่งได้เสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ด้านการคลัง

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

ในปี 2563 การดำ � เนิ น งานด้ า นการคลั ง ยั ง คงมุ่ ง สู่
เป้าหมาย “Ramathibodi Financial Sustainability” คือ
การสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนแก่รามาธิบดี
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ทำ�ให้คณะฯ พบกับความท้าทายในเชิงการเงิน
อันเนื่องมาจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง จากการ
กำ�หนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของพันธกิจบริการ
ในขณะที่ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
“คณะทำ � งานติ ด ตามและประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด
ทางการเงิน (Finance War Room)” โดยการนำ�ของ
รองคณบดีฝา่ ยการคลังและการพัสดุ ได้ท�ำ การติดตามข้อมูล
สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบด้านการเงินอย่างใกล้ชิด ใช้
ระบบ Business Intelligence (BI) มาประมวลผลข้อมูล
และนำ�ผลมาวิเคราะห์ประเมินความเสีย่ งและเตรียมแผนการ
รองรับเพื่อป้องกันปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

คณะทำ�งานดังกล่าว ได้มีการจัดทำ�แผนประมาณการ
เงินสด (Financial Plan) นำ�เสนอต่อผู้บริหารพร้อมข้อเสนอ
แนวทางในการดำ�เนินงาน อาทิ การขออนุมัติเปิดวงเงิน
เกินบัญชี Over Draft (O/D) และการวางแผนสำ�รองเงินสด
กรณี ฉุ ก เฉิ น นอกจากนี้ ยั ง ทำ � การติ ด ตามประเมิ น ผล
การดำ�เนินงานด้านการเงินและรายงานต่อผู้บริหารอย่าง
สมํ่าเสมอ ด้วยการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ในปีนี้คณะฯ ยังคงมีสภาพคล่องดีและมีสถานะ
ทางการเงินที่มั่นคง

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านการบริหารงบประมาณ คณะฯ ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจำ�ปี 2563 จำ�นวน 20,851 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 2,442 ล้านบาท และเงิน
รายได้สว่ นงาน 18,409 ล้านบาท จำ�แนกตามหมวดรายจ่าย
ตามภาพแสดงสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ แยกตาม
แหล่งเงินและหมวดรายจ่าย (ดังภาพที่ 1)
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งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

   เงินงบประมาณแผ่นดิน

1,685

78

603

76

-

2,442

   เงินรายได้ส่วนงาน

2,451

12,598

2,356

1,004

-

18,409

ภาพที่ 1 ข้อมูลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ 2563

คณะฯ ได้ดำ�เนินการวางแผนการใช้งบประมาณและ
ฝ่ายการคลังได้ตรวจสอบวงเงินงบประมาณและการขอ
อนุ มั ติ ห ลั ก การ ตามข้ อ บั ง คั บ และประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง

2. ด้ า นการเบิ ก จ่ า ยเงิ น มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทำ�งาน ได้แก่ โครงการ Smart Payment ซึ่ง
เป็นการขยายขอบเขตการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ด้วยวิธีการ
โอนเงินผ่านระบบธนาคาร โดยสามารถโอนเงินให้แก่เจ้าหนี้
ได้ทุกธนาคาร เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้รับเงิน และ

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ลดการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการโอนเงิน
ต่างประเทศ เพื่อลดขั้นตอนการทำ�งานรวมทั้งค่าธรรมเนียม
ในการโอนเงินด้วย ในด้านการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การยืมเงินและเสนอ
ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การขอยืมเงินทดรองจ่าย เพือ่ ให้
ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินมีความเข้มแข็งมากขึน้
ในช่วงระยะเวลาการระบาดของ COVID-19 ฝ่ายการคลัง
ได้มกี ารนำ�เสนอแนวทางการปฏิบตั งิ านด้านการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้แก่ แนวทางการใช้เงิน
ทดรองจ่ายและแนวทางการเบิกจ่ายกรณีฉุกเฉิน

61

3. ด้านการบริหารลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ผลงาน
ด้านการบริหารลูกหนีค้ า่ รักษาพยาบาลยังคงมีประสิทธิภาพ
ทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง แม้จะมีการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์หรือ
โปรแกรมการส่งเบิกของกองทุนต่าง ๆ อันเป็นผลจากการ
ทำ�งานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ลดลง และส่งผลดีต่อ
สภาพคล่องทางการเงิน (ดังภาพที่ 2)

หน่วย : วัน
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ปี 2563
เป้าหมาย

ภาพที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ค่ารักษาพยาบาล
ปีงบประมาณ 2561 - 2563

4. ด้ า นการจั ด ทำ � บั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น จาก
การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ มี น โยบายให้ ทุ ก ส่ ว นงาน
ทำ�การโอนทรัพย์สนิ ของกองทุนสวัสดิการ เข้าสูร่ ะบบการเงิน
และบั ญ ชี ข องส่ ว นงาน เพื่ อ ให้ ก ารแสดงผลการดำ � เนิ น
งานครอบคลุมค่าใช้จ่ายในทุกส่วน ฝ่ายการคลังได้ทำ�การ
วางแผนการโอนทรัพย์สิน วางระบบการบริหารงบประมาณ
การเงินและการบัญชี ได้อย่างเรียบร้อย นับเป็นส่วนงาน
ลำ�ดับต้น ๆ ที่สามารถดำ�เนินการได้ตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กำ�หนด
5. ด้านการจัดเก็บเงินรายได้ การจัดเก็บเงินค่ารักษา
พยาบาล ฝ่ายการคลังยังคงดำ�เนินการภายใต้ระบบการ
บริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS)
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง

โดยได้ ผ่ า นการตรวจติ ด ตาม (Surveillance) ครั้ ง ที่ 2
เมือ่ พฤศจิกายน 2562 ในด้านการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การรับเงินรายได้และ
เสนอออกประกาศหลักเกณฑ์การขอเป็นหน่วยงานผู้รับเงิน
รายได้
คณะฯ ได้มีการพัฒนาระบบการรับชำ�ระเงินค่ารักษา
พยาบาลร่วมกับสถาบันการเงินภาคเอกชนภายใต้โครงการ
Smart Payment Hospital ได้แก่ การรับชำ�ระเงินผ่าน Rama
Application, Self Payment Kiosk (ดังภาพที่ 3 - 4) รวมทั้ง
ได้มีการจัดทำ�โครงการ Payment Link เพื่อเพิ่มช่องทางให้
ผู้ป่วยสำ�หรับการชำ�ระเงินผ่านระบบการตรวจรักษาผู้ป่วย
ทางไกลด้ ว ยวิ ธี Telemedicine ในช่ ว งการระบาดของ
COVID-19
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ภาพที่ 3 การแถลงข่าว
ความร่วมมือกับภาค
เอกชนภายใต้โครงการ
Smart Payment Hospital

ภาพที่ 4 การประชาสัมพันธ์ใน
โครงการ Smart Payment Hospital

ผลงานเด่น

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564

1. การคั ด เลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื่ อ งรั บ ชำ � ระเงิ น EDC
และให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กนำ � เสนอสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น
นอกเหนือการเสนอราคา จากการดำ�เนินการสามารถสร้าง
รายได้จากเงินบริจาคเข้าสู่คณะฯ มากกว่า 50 ล้านบาท
ต่อรอบสัญญา
2. ผลงานการถอดบทเรียน การบริหารงานด้านการคลัง
ในสถานการณ์ COVID-19

1. โครงการ  Insurance  Claim  เพือ่ พัฒนาระบบการเก็บเงิน
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพ
2. โครงการ Payment Link เพื่อพัฒนาระบบการเก็บเงิน
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
3. โครงการ Paperless Project เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
ของคณะฯ
4. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้วยการจัดทำ�  Work
Instruction
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ด้านการพัสดุ
ฝ่ายการพัสดุ บริหารจัดการพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล
ดำ�เนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง รวมทัง้ ได้น�ำ แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของ
ส่วนงานภาครัฐมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน เพื่อจัดให้
มีพัสดุในการสนับสนุนการดำ�เนินงานทุกพันธกิจของคณะฯ

ฝ่ายการพัสดุ ดำ�เนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นผู้นำ�
ระดับประเทศในด้านบริหารจัดการด้านการพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง และบริหารสินทรัพย์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส รวดเร็ว มีคุณภาพ โดยการดำ�เนินงานเป็นไปตาม
นโยบายของรองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ซึ่งได้มี
นโยบายในการดำ�เนินงานเชิงรุก วางแผนเชิงกลยุทธ์ และ
มี ก ระบวนการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ส ดุ
อย่ า งเป็ น ระบบ รวมทั้ ง การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมในการ
ปฏิบตั งิ าน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำ�เนินงานภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

ผลการดำ�เนินงาน

2. การบริ ห ารพั ส ดุ ค งคลั ง ของฝ่ า ย
การพั ส ดุ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถบริหารจัดการพื้นที่และสำ�รองวัสดุ
คงคลังในปริมาณทีเ่ หมาะสม ทำ�ให้สามารถ
ประหยัดงบประมาณของคณะฯ และช่วยลด
ความเสี่ ย งจากความแปรผั น ของอุ ป สงค์
และอุ ป ทานของการดำ � เนิ น งานระหว่ า ง
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ให้ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ได้ อ ย่ า ง
ไร้รอยต่อ ในส่วนของปี 2563 นั้น มีการ
สำ�รองวัสดุมากขึ้นเพื่อสำ�รองวัสดุรายการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทำ � ความสะอาดไว้ ใ ห้
เพี ย งพอรองรั บ สถานการณ์ COVID-19
(ดังภาพที่ 2)

6,000

3,061.45

2,000

2,707.57

1,465.51

3,932.65
3,287.94
2,420.90

1,136.64

2,271.37

644.71

62
25

61
25

60
25

25

59

0
งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
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มูลค่าสินทรัพย์
ล้านบาท

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ในปี 2563 คณะฯ
กำ�หนดวงเงินในการจัดหาด้วยเงินรายได้
คณะฯ และเงิ น งบประมาณ 5,518.90
ล้ า นบาท ฝ่ า ยการพั ส ดุ ดำ � เนิ น งานจั ด ซื้ อ
จัดจ้างโดยใช้งบประมาณ    4,750.74   ลา้ นบาท
ทำ � ให้ ส ามารถประหยั ด งบประมาณการ
จัดหาได้มากถึง 768.15 ล้านบาท  (ดังภาพที่ 1)

วงเงินที่ประหยัดได้

ภาพที่ 1 แสดงผลการดำ�เนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำ�สัญญา
(จากโครงการ Central Procurement ด้วยเงินรายได้คณะฯ และเงินงบประมาณ)

อัตราคงคลังเป้าหมายไม่เกิน 1.5 เดือน
2
1.5

1.3

1

0.9

1.46
0.7

0.5
0
ปี 2560

ปี 2561
ปี 2562
อัตราคงคลังเป้าหมายไม่เกิน  1.5 เดือน

ภาพที่ 2 อัตราวัสดุคงคลังวัสดุทั่วไปของคณะฯ

ปี 2563
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3. การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข องคณะฯ ฝ่ า ยการพั ส ดุ
ได้ควบคุมสินทรัพย์ของคณะฯ ตั้งแต่ลงทะเบียนจนกระทั่ง
จำ�หน่ายอย่างครบถ้วน อีกทั้งในระหว่างอายุการใช้งาน ได้
เน้นให้สินทรัพย์ของคณะฯ มีคุณค่าหรือใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และเมือ่ หมดความจำ�เป็นต้องใช้งานแล้ว
สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วสามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม
ทำ�ให้คณะฯ ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ดังภาพที่ 3)

186.82

1,143 รายการ

มูลค่าสินทรัพย์
ล้านบาท

200
94.41

100

77.02

419 รายการ

79.88

1,549 รายการ

1,073 รายการ

ปี 2562

ปี 2563

0
ปี 2560

ปี 2561

ภาพที่ 3 แสดงการประหยัดงบประมาณ ตามมูลค่าครุภัณฑ์ที่นำ�กลับมาหมุนเวียนใช้ภายในคณะฯ

4. การดำ�เนินงานโครงการที่สำ�คัญ

		 4.1 โครงการความโปร่ ง ใสในการก่ อ สร้ า ง
(Construction Sector Transparency Initiative : CoST)
เป็นการนำ�กลไกและมาตรฐานของ  CoST   ไปใช้ มีเป้าหมายใน
การสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างภาครัฐ
เพื่ อ ทำ � ให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า สู ง สุ ด ทางการเงิ น ของภาครั ฐ
ในการลงทุนโครงการก่อสร้าง รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้
รับบริการจากโครงการลงทุนของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดย
มีหลักการ คือ ดำ�เนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สร้างความโปร่งใส
ในโครงการก่อสร้างภาครัฐ วางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก ๆ ระยะที่
ดำ�เนินการ มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
โดยคณะทำ�งานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และ
แปลให้อยูใ่ นรูปของภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้

ฝ่ายการพัสดุ ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งพัสดุสิ่งก่อสร้าง
โดยคำ�นึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำ�คัญ ก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำ�เนินงาน
มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และประการสำ � คั ญ คื อ
ยึดหลักธรรมาภิบาล ในปี 2563 ฝ่ายการพัสดุได้นำ�เสนอ
คณะฯ ถึงความสำ�คัญของการเข้าร่วมโครงการ CoST ซึง่ มีมติ
ให้ การจัดหาอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ ซึง่ เป็นโครงการก่อสร้างทีม่ งี บประมาณสูงสุด
ของมหาวิทยาลัยมหิดล มูลค่าโครงการ 948,949,000 บาท
เข้ า ร่ ว มโครงการ CoST ซึ่ ง ผลการพิ จ ารณาของคณะ
อนุกรรมการเพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
ได้พิจารณาคัดเลือกอาคารกายวิภาคทางคลินิกของคณะฯ
ให้เข้าร่วม โครงการ CoST ประจำ�ปี 2563 ทำ�ให้คณะฯ มี
ส่วนร่วมในการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณให้มี
ความคุ้มค่า และยกระดับความโปร่งใสในโครงการก่อสร้าง

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ภาครัฐของประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดำ�เนินงานของภาครัฐ ตลอดจน
สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนองาน
โครงการก่อสร้างของรัฐว่าเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง
		 4.2 โครงการพัฒนาระบบเบิก - จ่ายวัสดุระบบใหม่
Rama Inventory Management Online: RIMO เป็น
โครงการนวัตกรรมที่ฝ่ายการพัสดุมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเบิ ก -จ่ า ยวั ส ดุ นำ � ไปสู่ ร ะบบการ
ทำ�งาน Paperless เพื่อให้สามารถรับ-จ่ายวัสดุได้รวดเร็ว
ยิ่ ง ขึ้ น ลดค่ า ใช้ จ่ า ยและลดระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน
รวมไปถึงลดต้นทุน การบริหารระบบวัสดุคงคลัง ซึง่ ในวันที่ 4
มกราคม 2564 ฝ่ายการพัสดุได้มีการประกาศยกเลิกการใช้
กระดาษใบเบิก ใบจ่ายวัสดุ เป็นการปฏิบัติงานแบบ Online
ในระบบ RIMO ทั้งหมด ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญ
ทีต่ อบสนองต่อการพัฒนาคณะฯ สูก่ ารเป็น Digital Platform
5. การดำ � เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ค ณะฯ ฝ่ า ย
การพัสดุร่วมสานภารกิจของคณะฯ โดยการสนับสนุนทุก
กลยุทธ์ และในส่วนกลยุทธ์ ข้อ SO4  Management for
Sustainability ซึ่ ง ได้ แ ก่ ด้ า นความมั่ น คงด้ า นการเงิ น
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนนั้น ฝ่ายการพัสดุ
ได้ตอบสนองทัง้ การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการ
งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ เช่น การประหยัดงบประมาณ
ในการดำ � เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในมิติการจัดหาและการจัดทำ�
โครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการใช้
เครือ่ งถ่ายเอกสารแทนเครือ่ งปริน๊ เตอร์ การพัฒนาระบบการ
เบิกจ่ายวัสดุที่เป็น Paperless การยกเลิกการพิมพ์เอกสาร
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
6. การสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น คณะฯ ในสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ในการจั ด หาพั ส ดุ ที่
จำ�เป็นเร่งด่วนทั้งในประเทศ พัสดุบางรายการที่จัดหาไม่ได้
ในประเทศ ฝ่ายการพัสดุกป็ ระสานเพือ่ จัดหาจากต่างประเทศ
เช่น  การปฏิบตั งิ านด้านขออนุมตั ยิ กเว้นอากร พิธกี ารศุลกากร
เฉพาะรายการเครือ่ งมือแพทย์ทสี่ ามารถนำ�เข้าบริจาคให้แก่
หน่วยงานรัฐในสถานการณ์ COVID-19 ในด้านการสำ�รอง
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วัสดุที่จำ�เป็นและเพียงพอเพื่อรับมือกับความต้องการใช้
บริการของคณะฯ ไม่ว่าจะเป็น Alcohol handgel ทั้งแบบ
เครื่องอัตโนมัติและแบบขวดปั๊ม Chlorhexidine Scrub 4%
(นํ้ า ยาล้ า งมื อ ในห้ อ งผ่ า ตั ด ) นํ้ า ยาฆ่ า เชื้ อ โรคแบบผสม
ด้ ว ยเครื่ อ ง สบู่ เ หลวล้ า งมื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทำ � ความสะอาด
(Virkon) ฯลฯ โดยได้วิเคราะห์และประเมินปริมาณความ
ต้องการใช้แล้ว พบว่าวัสดุรายการเหล่านี้มีความจำ�เป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องจัดหาให้ทนั และเพียงพอต่อความต้องการใช้
โดย Inventory Digital Platform เป็นเครือ่ งมือในการกระจาย
วัสดุให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ พบว่าสามารถกระจายวัสดุได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของคณะฯ
ในการตรวจ คัดกรอง ป้องกัน และลดการแพร่เชื้อไวรัส
COVID-19 ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มี
การถอดบทเรียน จำ�นวน 2 เล่ม (ดังภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ในสถานการณ์ COVID-19

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
การเตรียมการทบทวนการดำ�เนินงานเพือ่ ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ในด้ า นการจั ด หา การบริ ห าร
สินทรัพย์ และคลังวัสดุ เพื่อเตรียมสู่การรับรองคุณภาพที่
มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ ให้การสนับสนุน
พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ เข้ า สู่ ห ลั ก สู ต ร
มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public
Procurement :eCPP) เป็นการสร้างองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ เพื่อสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานของคณะฯ

66

คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

ด้านสารสนเทศ
มีหน้าที่จัดหา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง
บำ�รุงรักษา บริหารจัดการ สนับสนุนการใช้งาน แก้ไขปัญหา
และกำ�กับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
สารสนเทศของคณะฯ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจคณะฯ รวมทัง้ ฝึกอบรมบุคลากรของคณะฯ
ให้มีความรู้ด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบ
ระหว่างการสั่งยาผ่านระบบ CPOE และใบสั่งยา

ผลการดำ�เนินงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ
1.1 พั ฒ น า ร ะ บ บ สั่ ง ย า ผู้ ป่ ว ย น อ ก โ ด ย แ พ ท ย์
(Computerized Physician Order Entry: CPOE) โดยขยาย
การติดตั้งใช้งานระบบไปยังหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหลัก ๆ
ของคณะฯ ได้ทั้งหมดและมีปริมาณการสั่งยาผ่านระบบ
CPOE มากถึงร้อยละ 74.67 (ดังภาพที่ 1)
1.2 พัฒนาระบบการตรวจรักษาทางไกลและการจัด
ส่ ง ยาทางไปรษณี ย์ (Telemedicine) จากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลด
อัตราผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ( ดังภาพที่ 2)
1.3 ปรับปรุง Rama App ให้สามารถชำ�ระค่ารักษา
พยาบาลได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยสิทธิประกัน
สุ ข ภาพ สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม (ยกเว้ น สิ ท ธิ ข้ า ราชการ
กรมบัญชีกลาง) (ดังภาพที่ 3)

ภาพที่ 2 แสดงการตรวจรักษาทางไกลและการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
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ภาพที่ 3 หน้าจอ RAMA App

1.4 พัฒนาปรับปรุงระบบยาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลการ
สั่งยาผ่านเครื่องจัดยา Pyxis สำ�หรับยากลุ่ม Urgent
1.5 พัฒนาระบบ ARI Clinic ซึง่ เป็นระบบแบบสอบถาม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถรวบรวมข้ อ มู ล เข้ า สู่ ร ะบบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง โดยภายหลังมีการขยาย
การใช้งานต่อยอดออกไปในหลายหน่วยตรวจ และปรับปรุง
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบ Rama Care ต่อไป
1.6 ปรั บ ปรุ ง โปรแกรมเวชระเบี ย นหมุ น เวี ย น ให้
สามารถแสดงข้อมูลสถานะของเล่มเวชระเบียนว่าค้างอยู่
ที่ ห น่ ว ยบริ ก ารใด รวมทั้ ง มี ร ายงานแสดงจำ � นวนเล่ ม
เวชระเบียนที่ส่งคืนและคงค้างของแต่ละหน่วยบริการ
1.7 พัฒนาโปรแกรมการคิดราคาค่าผ่าตัดแบบ Group
and Itemization ซึง่ เป็นการคิดราคาค่าผ่าตัดตามค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นจริง จากเดิมเป็นการคิดแบบเหมาจ่าย ซึ่งคาดว่า
จะช่วยให้คณะฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น
1.8 ปรับปรุงโปรแกรมตรวจสุขภาพบุคลากร (iCheckUp) โดยสามารถแสดงผล Lab, Chest X-ray, Mammogram
และอื่น ๆ สามารถแปลผลและส่งรายงานสรุปผลการตรวจ
เข้าระบบ RamaEMR ได้โดยอัตโนมัติ

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.1 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) กองทุนได้มีการปรับกระบวนการและกำ�หนด
เงื่อนไขการเบิกที่เ กี่ยวข้อง จึงได้พัฒ นาระบบส่งเบิ ก ให้
สามารถส่งข้อมูลเรียกเก็บได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถสรุป
ยอดส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 4,298 รายการ เป็นจำ�นวนเงิน
7,322,680 บาท
2.2 พั ฒ นาระบบเชื่อ มต่ อ ข้ อ มู ล การเบิ ก ยากดภู มิ
สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม ตามขั้ น ตอนแบบใหม่ ข องสำ � นั ก งาน
ประกันสังคม
2.3 พัฒนาระบบส่งเบิกค่ารักษาผูป้ ว่ ยในสิทธิขา้ ราชการ
ตามทีก่ รมบัญชีกลางได้ประกาศปรับปรุงกระบวนการส่งเบิก
ผู้ป่วยใน ในเดือนพฤษภาคม 2563
2.4 ปรับปรุงระบบการจัดการใบสัง่ ซือ้ (Mass Generate
Purchase Order) ระยะที่ 2 โดยขยายกลุ่มผู้ใช้งานไปยัง
ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายเวชภัณฑ์ และฝ่ายการพัสดุของคณะฯ
และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ให้สามารถจัดการ
ใบสั่งซือ้ จำ�นวนมากได้พร้อมกันในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
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2.5 พัฒนาระบบขนส่งสินค้า ภายในคณะฯ ระยะที่ 1
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยผู้ ป่ ว ยสั ม พั น ธ์ แ ละหน่ ว ยพั ฒ นาระบบงาน
ช่วยติดตามสถานะการส่งผ่านระบบขนส่งสินค้า ดูรายงาน
การขนส่ง รวมทั้งพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบการเบิกพัสดุของ
ฝ่ายการพัสดุให้สามารถติดตามสถานะของการจัดส่งของได้
3. การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา (COVID-19) ได้ มี ก ารจั ด เตรี ย มระบบรายงาน
เพื่ อ สนั บ สนุ น การนำ � ข้ อ มู ล ไปใช้ ป รั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
และตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ดังนี้
3.1 Dashboard แสดงสถิ ติ ก ารให้ บ ริ ก ารในช่ ว ง
COVID-19 เพื่อใช้วางแผนในการให้บริการ
3.2 แบบสำ�รวจเพือ่ บันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ย PUI ผ่าน Rama
App และประมวลผลข้ อ มู ล การจั ด การผ่ า นระบบธุ ร กิ จ
อัจฉริยะ ลดการสัมผัสกับผู้ป่วย (ดังภาพที่ 4)
3.3 Dashboard การติดตามความหนาแน่นของผู้รับ
บริการ และเส้นทางของผูท้ ผี่ ลตรวจ COVID-19 Detectable
เพื่ อ ป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดในโรงพยาบาล
(ดังภาพที่ 5)
3.4 Dashboard เพือ่ สนับสนุนบริการ Telemedicine
และการส่งยาทางไปรษณีย์ เพื่อลดความคับคั่งของผู้รับ
บริการ (ดังภาพที่  6)
3.5 Dashboard ข้อมูลวัสดุทใ่ี ช้รองรับผูป้ ว่ ย COVID-19
รายวัน เพื่อให้ทราบถึงทรัพยากรที่ต้องใช้

ภาพที่ 4 การดำ�เนินการผ่านระบบ Lime Survey

ภาพที่ 5 จำ�นวนผู้รับบริการและผลการตรวจ COVID-19

ภาพที่ 6 จำ�นวนผู้รับยาทางไปรษณีย์

4. การดำ�เนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
4.1 นำ�เทคโนโลยี Container ปรับใช้งานกับระบบ HIS
ส่วนต่อขยายและระบบงานอื่น ๆ ภายในคณะฯ ทำ�ให้มี
ความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้มากขึ้น
4.2 จัดเตรียมทรัพยากรด้านสารสนเทศ เพื่อรองรับ
การทำ�งานในช่วง COVID-19   เช่น   ระบบ Remote Worker
ให้ผู้ใช้งานทำ�งานจากที่บ้าน การติดตั้ง LAN และ WiFi
เร่งด่วนรองรับพื้นที่ตรวจ ARI Clinic เป็นต้น
4.3 ปรับปรุง Security Patch และระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย Lan และ WiFi เพื่อปิดช่องโหว่ และ
ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัย ลดความเสี่ยง
การเกิด Security Breach
4.4 จัดทำ�ระบบสำ�รองข้อมูล Veeam Backup สำ�หรับ
สำ�รองข้อมูลคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ทีต่ ดิ ตัง้
บนระบบปฏิบัติการ Vmware ข้อมูลระบบงานบริการผู้ป่วย
ข้อมูลระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร และข้อมูลอื่น ๆ
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สำ � รองไว้ กู้ คื น หากเกิ ด มั ล แวร์ เ รี ย กค่ า ไถ่
(Ransomware)

รายงานประจ� ำ ปี 2563

5. การสนั บ สนุ น การใช้ ง านระบบสารสนเทศของ
ผู้ใช้งาน
5.1 พัฒนาระบบการรับแจ้งปัญหาสารสนเทศ การ
ร้องขอบริการสารสนเทศ (IT Request) และการบริหาร
ทรัพย์สินของหน่วยคลังพัสดุสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการ
บริหารอย่างเป็นระบบ และให้บริการได้ตรงตาม SLA
5.2 บริหารจัดการการจัดซือ้ จัดจ้างระบบสารสนเทศให้
กับโรงพยาบาล โดยให้คำ�แนะนำ�การจัดทำ�  TOR  คัดเลือก
ผูร้ บั จัดหา ควบคุมติดตามตรวจสอบ ประเมินผลกระบวนการ
พัฒนาระบบ และสิ่งส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดการ
จัดซือ้ จัดจ้าง โดยดำ�เนินการเสร็จสิน้ แล้ว จำ�นวน 9 โครงการ
รวมมูลค่า 45,818,825.00 บาท และอยู่ระหว่างดำ�เนินการ
ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2564 จำ�นวน 11 โครงการ

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. พัฒนา Rama App ให้สามารถชำ�ระค่ารักษาพยาบาล
สิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลาง สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) การยืนยันตัวตน (KYC) โดยผูป้ ว่ ยสามารถ
ลงนามยื น ยั น ผ่ า นการเซ็ น แบบดิ จิ ทั ล และการจั ด กลุ่ ม
การนัดหมายให้เป็นหมวดหมู่
2. โครงการ Health Informatics Exchange ร่วมมือกับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
เพือ่ ให้แพทย์สามารถดูขอ้ มูลการรักษาของโรงพยาบาลต่าง ๆ
ได้ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยแล้วเท่านั้น
3. พัฒนาฐานข้อมูลยา (Medication Master) ทดแทน
ระบบเดิมทีม่ ขี อ้ จำ�กัด เพือ่ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลยาเชือ่ มโยง
กับทุกระบบบริการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
4. พัฒนาระบบ Emergency Care ทดแทนระบบเดิม
ทีม่ ขี อ้ จำ�กัด เพือ่ สนับสนุนการทำ�งานของหน่วยตรวจฉุกเฉิน
ในปัจจุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
5. พัฒนาระบบสัง่ ยาโดยแพทย์ CPOE V.3.0 ต่อยอดจาก
ระบบเดิม โดยปรับปรุงระบบให้แพทย์สามารถคีย์ข้อมูล
ใบกำ�กับการใช้ยาออนไลน์ในกลุม่ ยาได้ทงั้ หมด และให้แพทย์
สามารถระบุ เ ลื อ กผู้ ป่ ว ยรั บ ยาทางไปรษณี ย์ ไ ด้ รวมถึ ง
แพทย์สามารถเลือกให้ผู้ป่วยรับยาจากห้องยาใดก็ได้
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6. พัฒนาระบบบริหารยาอิเล็กทรอนิกส์ (New EMAM)
ทดแทนระบบเดิมที่มีข้อจำ�กัด เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้งานให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
7. พัฒนาระบบ Diagnosis Note สำ�หรับหน่วยตรวจบริการ
ผู้ป่วยใน โดยแพทย์สามารถคีย์ข้อมูล Diagnosis ผ่าน
Application ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลที่คีย์ได้ แทนการพิมพ์
เอกสารโดยพยาบาล และสามารถ Scan เข้าระบบได้ ช่วยลด
ปริมาณกระดาษ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำ�งาน
และลดเวลาในการรอคอยของผู้ป่วย
8. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจาก SAP
ECC 6.0 ไปยัง SAP S/4 HANA
9. พัฒนาระบบผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistant) เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ตรวจสอบกระบวนการส่ ง เบิ ก ค่ า ตรวจสุ ข ภาพ
บุ ค ลากรสิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม กระบวนการตรวจสอบและ
สะสางลู ก หนี้ ค่ า รั ก ษาพยาบาลคงค้ า งในระบบ SAP
กระบวนการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบ Electronic
และกระบวนการ Fax Claim ลูกค้า AIA
10. วิเคราะห์การทำ�งานของระบบการชำ�ระเงินให้กบั ฝ่าย
โภชนาการ เพื่อหาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของคณะฯ
11. พัฒนาคลังข้อมูลให้รองรับข้อมูลจากสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ และให้เกิดการควบคุมตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
12. พัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
ผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะ และพัฒนากลุม่ ข้อมูลด้าน Patient
Experience เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำ�เนินการได้
แบบ Near Real-time
13. วางแผนปรับปรุงและติดตั้ง 3 โครงการ ดังนี้ ติดตั้ง
Data Center อาคารศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ์ ติดตัง้ คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายแบบ HCI เพิ่มเติม และปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย
ไร้สาย WiFi
14. จัดทำ�สื่อการสอนการใช้ระบบงาน HIS ในรูปแบบ
การสอนออนไลน์
15. โครงการ ISO/IEC 27001:2013 เพื่ อ รองรั บ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. ไซเบอร์ 2562
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ด้านพัฒนาคุณภาพ
คณะฯ ดำ � เนิ น การด้ า นคุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล
โดยบูรณาการพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน คือ จัดการศึกษา
สร้างงานวิจยั   ให้การดูแลสุขภาพและการบริการวิชาการ เพือ่
สุขภาวะของสังคม มีการวางระบบ ติดตามประเมินผล พร้อม
สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ โดยใช้เครือ่ งมือคุณภาพ
ที่จำ�เป็นในการพัฒนากระบวนการทำ�งานให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน ที่ผ่านมาคณะฯ รับ
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อหาโอกาส
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการนำ�นโยบายคุณภาพลงสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง และจัดการความรู้

ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อใบรับรอง

สร้างเครือข่ายชุมชน แนวปฏิบัติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ คือ การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ�ใน
ระดับสากล

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านบริหารคุณภาพ
		 1.1 การรับรองคุณภาพ คณะฯ สนับสนุน ส่งเสริมให้
หน่วยงานเกิดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำ�งาน
จนได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรชั้นนำ�ต่าง ๆ
โดยมีใบรับรองที่อยู่ในช่วงเวลาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

Advanced Healthcare Accreditation (AHA)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Hospital Re-Accreditation (ครั้งที่ 4)
Disease Specific Certification
การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง Stroke
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิด
การปลูกถ่ายตับ
การปลูกถ่ายไต
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ที่ได้รับยาเคมีบำ�บัดทาง
หลอดเลือดดำ�ส่วนกลางที่บ้าน
การดูแลผู้เป็นเบาหวาน

9. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
10. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดแบบสหสาขา
11. มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน
สากล TMC.WFME.BME. Standards (2017)
12. Joint Commission International (JCI)
13. Certificate of the Asean University Network
Quality Assurance Standard (AUN-QA)
Programme  Assessment

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

14. SIDCER
15. Quality Management Audit in Nuclear
Medicine โดย IAEA

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ภาควิชารังสีวิทยา

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ลำ�ดับ

ชื่อใบรับรอง

16. Sigma-metric Performance
17. Certificate of Traceability. Level I Laboratory
Certification
18. ISO15189:2012/ ISO15190:2003
19. ISO22870:2016 Point of care testing (POCT)
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ภาควิชาพยาธิวิทยา (อาคารหลักและอาคารศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์)
ภาควิชาพยาธิวิทยา (Lab HbA1C)
ห้องปฏิบัติการ
การทดสอบ ณ จุดที่ให้การดูแลผู้ป่วย

20. CMMI V1.3 for Development-Maturity Level 3 ฝ่ายสารสนเทศ
21. GMP, HACCP, ISO22000:200
ฝ่ายโภชนาการ
22. ISO9001:2015

1.2 การประเมินคุณภาพ คณะฯ มีหลักสูตรทีแ่ ตกต่าง
จากที่ อื่ น ที่ ชั ด เจน มี ก ระบวนการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต ได้รบั การรับรองเกณฑ์    World   Federation
for Medical Education (WFME) เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนแพทย์
แห่ ง แรก และได้ รั บ การรั บ รองรอบที่ 3 ในปี 2563

หน่วยงานสนับสนุนทางการแพทย์
งานบริหารโรงพยาบาล  งานเวชระเบียน  
งานบริการผ้า  งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ  
งานอุปกรณ์ทางการแพทย์   งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  
งานบริหารเวชภัณฑ์และงานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม  
งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย  
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมการบริการรักษาพยาบาล  
งานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารการรักษาพยาบาล  
งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
งานบริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงานสังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
งานบริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
งานผู้ป่วยสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ
งานพัฒนาคุณภาพงาน  งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
งานการแพทย์และทันตแพทย์
หน่วยงานสังกัดสำ�นักงานคณบดี
งานพัฒนาคุณภาพงาน
ระบบการรับชำ�ระเงินค่ารักษาพยาบาล ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายพัสดุ
หน่วยงานสังกัดภาควิชา
งานบริหารและธุรการ ภาควิชาศัลยศาสตร์
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รปรั ช ญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Clinical  Epidemiology  and  Biostatistics: CE-PhD) ได้ผา่ น
การรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ ASEAN AUN-QA
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ในปี 2563 เนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19 รูปแบบการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  (IQA:  Internal     Quality     Assurance)
ได้ปรับเป็นการตรวจประเมินข้อมูล/เอกสารหลักสูตรผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในครบทุกหลักสูตร จำ�นวน 24
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท 18 หลักสูตร และ
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก 6 หลั ก สู ต ร ส่ ว นหลั ก สู ต รแพทย์
ประจำ � บ้ า น แพทย์ ป ระจำ � บ้ า นต่ อ ยอด ได้ รั บ การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 50% จำ�นวน 56 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรแพทย์ประจำ�บ้าน 24 หลักสูตร หลักสูตรแพทย์
ประจำ�บ้านต่อยอด 32 หลักสูตร
ด้านดูแลสุขภาพ คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
สำ � หรั บ การรั บ รองขั้ น ก้ า วหน้ า (Advanced HA) จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
(สรพ.) โดยผู้เยี่ยมสำ�รวจเข้าประเมิน 3 ครั้ง และให้การ
รั บ รองคุ ณ ภาพเมื่ อ วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 และ
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน    Joint    Commission
International (JCI) มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562
คณะฯ รับการประเมินด้านวิจัยเพื่อสำ�รวจและประเมิน
มาตรฐานการพิ จ ารณาโครงการวิ จั ย ด้ า นจริ ย ธรรมจาก
SIDCER/FERCAP เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2562 ได้รับ
การรับรองเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
		 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ คณะฯ จัดฝึกอบรม
และให้คำ�ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคุณภาพ พัฒนาความรู้ของ
บุคลากรในเรือ่ งคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การทำ�งานมากขึ้น โดยกำ�หนดระดับของผู้รับการอบรม
เป็นผูบ้ ริหาร facilitator และบุคลากร ซึง่ คณะฯ จัดอบรมตาม
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
			 เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพ (3P/Kaizen/CQI/ work
system & work process) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพต่ า ง ๆ เช่ น หลั ก สู ต ร CQI-Kaizen
ให้บุคลากรสังกัดฝ่ายการพยาบาลฯ และการประยุกต์ใช้
Control Chart เพื่อพัฒนาผลงานกิจกรรมด้านคุณภาพ
			 เกณฑ์คณ
ุ ภาพ (TQA/EdPEx/AUN-QA/WFME/
AHA/DSC/ISO) จัดอบรมการเขียนแบบประเมินตนเองและ
การตรวจประเมิน หลักสูตร EdPEx Criteria และ Assessor

หลักสูตร   WFME Criteria และ Writing หลักสูตร TQA
Criteria และหลักสูตร AUN-QA Assessor
คณะฯ จัดอบรมการใช้ 3C-PDSA เพือ่ นำ�สูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้
กับบุคลากรกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ อบรมหลักสูตรบทบาท
ผู้นำ�เพื่อความสำ�เร็จสู่ A-HA ให้กับหัวหน้าฝ่าย/งาน/หน่วย
ในระบบดูแลสุขภาพ (Healthcare Cluster) และกิจกรรม
เส้นทางสูค่ วามเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ (Ramathibodi
Healthcare Journey to Excellence) (Episode 6 Do it
now) และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัย
ผู้ป่วยและบุคลากร (Patient & Personnel Safety)
2. ด้านจัดการความรู้
		 2.1 การส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะฯ พัฒนา
ศักยภาพนักถอดบทเรียนโดยให้เข้าร่วมการฝึกปฏิบตั จิ ริงใน
การถอดบทเรียนงานมหกรรมคุณภาพ รวมทั้งการประชุม/
สัมมนาพันธกิจด้านการศึกษา
		 2.2 การเผยแพร่ความรู้ คณะฯ รวบรวมองค์ความรู้
โดยจัดเก็บผ่าน Website KM บน Intranet เผยแพร่ให้แก่
บุคลากรภายในคณะฯ ในงานมหกรรมคุณภาพ และส่ง
ประกวดภายนอกคณะฯ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคม
ส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย (QCC) สำ�นักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นต้น
นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
มีการจัดทำ�หนังสือถอดบทเรียน COVID-19 ซึ่งรวบรวม
ประสบการณ์และองค์ความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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ผลงานเด่น
1. คณะฯ ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) ในการดำ�เนินงานทัว่ ทัง้ คณะฯ และสมัคร
รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยได้รับรางวัล
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality
Class : TQC) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
2. คณะฯ ได้รบั การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะ
ระบบ (Disease Specific Certification : DSC)
จากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) ในปี 2563 รวมจำ�นวน 4 โรค
3. คณะฯ ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2563 ใน
ประเภท Public Policy Avocacy, CQI,
เรื่องเล่าเร้าพลัง รวมจำ�นวน 14 รางวัล

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. แผนบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ (Operations
Management with Performance Excellence Framework)
2. แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA การขอรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากลตามเกณฑ์ WFME
3. แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทำ�งานของหน่วยงาน
4. แผนงานมหกรรมคุณภาพ เพือ่ เผยแพร่ผลงานคุณภาพของบุคลากรภายใน
คณะฯ และต่อยอดผลงานคุณภาพโดยการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กร
ภายนอก
5. แผนจัดเก็บองค์ความรู้ผ่าน Website KM บน Intranet เพื่อรวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้
6. แผนให้ ค วามรู้ กั บ บุ ค ลากร เรื่ อ งเครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพใหม่ ท่ี ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
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ด้านวิเทศสัมพันธ์
ดำ�เนินการสนับสนุนเพื่อนำ�คณะฯ ก้าวสู่ความเป็นสากล
(Internationalization) มีบทบาทหน้าที่ใ นการแสวงหา
และช่วยประสานให้เกิดความร่วมมือและข้อตกลงระหว่าง
คณะฯ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ องค์ ก รชั้ น นำ � ด้ า นการ
แพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ รวมถึง
กระชับความสัมพันธ์กับคู่สถาบันที่มีความร่วมมืออยู่แล้ว
โดยมีกลไกการดำ�เนินงานหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิด
การต่อยอดขององค์ความรู้ และเกิดการจับคู่ความร่วมมือ
ทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนคณะฯ ให้กา้ วขึน้ สูก่ ารเป็นสถาบัน
ชั้นนำ�ในระดับสากล และในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนและกำ�หนดเป้าหมายแนวทางในการทำ�งาน
อย่ า งชั ด เจน ให้ มี ค วามเหมาะสม โดยสามารถผลั ก ดั น
และประสานงานที่สำ�คัญในช่วงสถานการณ์นี้ให้สำ�เร็จได้
ด้วยดี

ผลการดำ�เนินงาน
1. การดำ � เนิ น การลงนามหรื อ ต่ อ อายุ ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือ ได้แก่
Joint Degree in Undergraduate Nursing with
Kunming Medical University, China
General MOU and Funding Agreement
between The Pierre Fabre Foundation, France, and The
Asia eHealth Information Network, Hong Kong
General MOU with Universiti Sains Malaysia
School of Pharmaceutical Sciences, Malaysia
General MOU for Student and Staff Exchange
with the University of Hong Kong School of Nursing
Agreement with Bionet Corp., Taiwan

ตารางที่ 1 สถิติ MOU กับ MOA ทีม่ กี จิ กรรมต่อเนือ่ ง
Regions Mahidol Medicine Nursing Total
Americas

-

13

8

21

Asia

9

37

5

51

Europe

1

3

3

7

Oceania

2

-

-

2

Total

12

53

16

81

ผลงานเด่น
1. ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
1.1 โครงการสำ�รวจสุขภาพประชาชนลาว (National
Health Examination Survey) งานวิเทศสัมพันธ์รับหน้าที่
ประสานงานหลั ก ในการจั ด ทำ � เอกสารและงบประมาณ
อันเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี กับสถาบันการแพทย์เขตร้อน และสาธารณสุข
สปป.ลาว (Lao Tropical and Public Health Institute) โดย
ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ได้นำ�แบบ
สำ�รวจสุขภาพประชากรทีใ่ ช้ในประเทศไทย ซึง่ พัฒนาขึน้ โดย
คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชมุ ชน ไปปรับใช้เพือ่ ให้เหมาะสม
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวาง
นโยบายด้านสาธารณสุขของ สปป.ลาว ต่อไป โดยมีพิธี
เปิดโครงการฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (ดังภาพที่ 1)
1.2 งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ป ระสานให้ ก ารต้ อ นรั บ ท่ า น
เอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ประจำ�ประเทศไทย ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการแพทย์
กับคณะฯ เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ซึง่ การเดินทางมาเยือนนี้
สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน

รายงานประจ� ำ ปี 2563

1.3 โครงการฝึ ก อบรมเทคโนโลยี ท างการแพทย์
และสาธารณสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว
โดยงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ผู้ ป ระสานงานหลั ก ของคณะฯ
ในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามพระราชดำ�ริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับทางสำ�นักพระราชวังอย่างต่อเนือ่ ง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรักษา
พยาบาลแก่บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแขวง
ของ สปป.ลาว และเปิดโอกาสให้บคุ ลากรของทัง้ สองประเทศ
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ รวมถึงประสานความ
ร่ ว มมื อ กั น ในการพั ฒ นางานการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป โดยปี
2563 ดำ�เนินการรุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563
ถึง 7 มีนาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจาก สปป.ลาว
จำ�นวน 23 คน โดยมีพิธีเปิดงานโครงการฯ (ดังภาพที่ 2)
1.4 ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงสาธารณสุข สปป.
ลาว เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี  จ�ำ นวน  9  ทา่ น  ในวันที  ่ 20  มกราคม   2563
โดยงานวิเทศสัมพันธ์ประสานงานและบริหารจัดการต้อนรับ
(ดังภาพที่ 3)
1.5 ผู้ แ ทน Fujita Health University, Japan
ลงนามความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในวั น ที่ 4
พฤศจิกายน 2562 โดย ผศ. นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะฯ ในการเข้าร่วม
เป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ Prof. Saitoh ได้รับการแต่งตั้งเป็น
Visiting Scholar ในปี 2562 ผ่านทางงานวิเทศสัมพันธ์เป็น
ผู้ประสานงานและดำ�เนินการยื่นเรื่องขอเสนอแต่งตั้ง โดย
มีผลงานวิจัยที่ทำ�ร่วมกับอาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
1.6 โครงการความร่วมมือกับ Macquarie University
ในการจัดทำ�  ASEAN Hearing Hub เริ่มตั้งแต่ปี 2561
ประกอบด้วยโครงการย่อย อาทิ โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ ด้ า นการแพทย์ โครงการการจั ด ตั้ ง ห้ อ ง
ปฏิบตั กิ าร Neurophysiology Speech and Hearing, โครงการ
จัดทำ�หลักสูตร Double Degree Ph.D. Program, โครงการ
วิจัยและนวัตกรรมร่วมสองสถาบัน (การได้ยิน & การพูด)
ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
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โครงการจั ด ทำ � ความร่ ว มมื อ กำ � หนดมาตรฐาน ASEAN  
Audiologist ซึ่ ง ในวั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2562 ผู้ แ ทนจาก
Macquarie University นำ�โดย Prof. Simon Handley,
Executive Dean, Faculty of Human Science, MQ
เดินทางมาหารือเพิ่มเติมพร้อมเข้าศึกษาดูงานกับภาควิชา
วิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย และยังมีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
คณะฯ ได้เชิญอาจารย์ 2 ท่าน จาก MQ ดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็ น Adjunct Professor ได้ แ ก่ Prof. Catherine
McMahon, Director, HEAR (Hearing, Education,
Application, Research) และ Prof. Lyndsey Nickels,
Director, International Doctorate for Experimental
Approaches to Language and Brain (IDEALAB)
1.7 Prince Mahidol Award Youth Program
Scholarship เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2563 คณะฯ เป็นเจ้าภาพ
จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติของโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
โดยวิเทศสัมพันธ์ประสานงานและบริหารจัดการให้เกิดการ
พบปะหารือ พูดคุย แลกเปลี่ยน และต่อยอดความร่วมมือ
ร่วมกัน

ภาพที่ 1 พิธีเปิดโครงการสำ�รวจสุขภาพประชาชนลาว
ณ สปป.ลาว วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 2 พิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมฯ ตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

ภาพที่ 3 ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงสาธารณสุข
สปป.ลาว ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี วันที่ 20 มกราคม 2563

2. ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ ในช่วง
สถานการณ์ COVID-19
2.1 กิจกรรม  Thai Talk on COVID Responses  คณะฯ
นำ�โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการดำ�เนินการตามแผนกิจกรรม การถ่ายทอด
ประสบการณ์ ข องไทยในการจั ด การและรั บ มื อ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน
สือ่ วิดโี อหรือระบบออนไลน์ในลักษณะ Thai Talk on COVID
Responses ภาคภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรที่ได้รับเชิญ
(ดังภาพที่ 4) และมีแผนดำ�เนินการใส่คำ�บรรยายเป็นภาษา
ต่างประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งนับเป็นการบริหาร
จัดการความรู้ในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการรับมือ
กับการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยสามารถดาวน์โหลดเพื่อรับชม

ได้ทชี่ อ่ งทาง YouTube และหน้าเว็บไซต์ของกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ https://tica-thaigov.mfa.go.th/
		 2.2 คณะฯ ได้รับมอบเครื่อง uCT 530 Computed
Tomography System (CT Scan) จากมูลนิธิเอสซีจี เพื่อ
นำ�มาใช้ในโครงการการศึกษาประสิทธิภาพการวินิจฉัยของ
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยนำ�เข้าเครื่องจากประเทศจีน (ดังภาพที่ 5)
เพื่อทำ�การติดตั้งและแนะนำ�การใช้งาน ณ โรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ ซึ่ ง งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ดำ�เนินการประสานงานนำ�ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน
จำ�นวน  3  ราย  เข้าประเทศไทย รวมถึงการประสานงานร่วมกับ
สถาบัน Chinese Academy of Sciences (CAS) ใน
ประเทศไทย เพือ่ ให้การสนับสนุนในเรือ่ งของเอกสารการผ่าน
เข้าออกประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ภาพที่ 5 การรับมอบเครื่อง CT Scan

3. ผลการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั ด้าน Academic Mobility
		 3.1 Inbound Students
150

127

119

คน

100
50
0

60

37
2561

47

2562
Undergrad

ภาพที่ 4 วิทยากรผู้ได้รับเชิญในกิจกรรม
Thai Talk on COVID Responses

88

2563
Postgrad

ภาพที่ 6 จำ�นวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยน
*หมายเหตุ: ผลการดำ�เนินงานลดลงเป็นผลกระทบ
จากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19
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		 3.2 Outbound Students
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ภาพที่ 7 จำ�นวนนักศึกษาของคณะฯ ที่เดินทางไปศึกษา
หรือทำ�วิจัยที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
*หมายเหตุ: ผลการดำ�เนินงานลดลงเป็นผลกระทบ
จากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

		 3.3 Inbound Visiting Scholars

คน
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5
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ภาพที่ 8 จำ�นวนอาจารย์ชาวต่างชาติที่คณะฯ แต่งตั้ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น Visiting Scholar
*หมายเหตุ: ผลการดำ�เนินงานลดลงเป็นผลกระทบ
จากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

4. ผลงานที่มีกับสถาบันในต่างประเทศ (Outbound
Activities)
4.1 จัดกิจกรรม Virtual Exchange Activity ในรูปแบบ
ออนไลน์ (Virtual Mobility) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ในช่วงของสถานการณ์ COVID-19 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2563  มสี ถาบันทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมแล้วคือ Juntendo
University, Shinshu University, Macquarie University
และในปี ง บประมาณ 2564 ได้ เ ตรี ย มแผนงานการจั ด
กิจกรรมร่วมกับสถาบันอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย
4.2 กิจกรรม Virtual Academic Mobility สืบเนือ่ งจาก
กิจกรรม Virtual Exchange Activity โดยจัดให้มกี ารบรรยาย
วิชาการร่วมกันของอาจารย์ทั้งสองสถาบัน โดยนักศึกษา
สองฝ่ า ยร่ ว มกั น เสนอหั ว ข้ อ ที่ ส นใจในรู ป แบบออนไลน์
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และดำ�เนินกิจกรรมแรกกับ Juntendo University ที่เชิญ
Assoc. Prof. Hirotake Mori MD, DTMH, Ph.D. บรรยาย
ร่วมกับ รศ. นพ.พอพล โรจนพันธุ์ อาจารย์แพทย์ประจำ�
สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. ความร่ ว มมื อ ในการจั ด ประชุ ม วิ ช าการกั บ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างประเทศ
โดยหน่วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒ นาการจัดประชุ ม และ
นิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ (International Medical
Conference Promoting Center: IMCPC) ดังนี้
5.1 Train the Trainer for Hand Hygiene Audit 2019
5.2 The 4th Joint Conference Ramathibodi - Osaka
University
5.3 Model Organisms in Biomedical Research
2019
5.4 The 7 th Bangkok International Fetal
Echocardiography Symposium
5.5 BINS11 Workshop Lung Ultrasound
5.6 Bangkok International Neonatology
Symposium 2020

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. การติดตามประสานงานให้เกิดการดำ�เนินงานภายใต้
โครงการ  Joint  Unit  และประสานให้การดำ�เนินงานโครงการ
ASEAN Hearing Hub บรรลุเป้าหมาย
2. การประสานงานและให้ความช่วยเหลือในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงที่ได้
ลงนามไว้กับสถาบันคู่สัญญา
3. การผลั ก ดั น ให้ กิ จ กรรมทางการศึ ก ษาได้ รั บ การ
ต่อยอดและมีผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น (Joint degree/
Double degree)
4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำ�เนินงานให้รองรับใน
ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่อให้แผนงานที่ตั้งไว้ประสบผลสำ�เร็จ
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ด้านสื่อสารองค์กร
งานสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ  
มีพันธกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายและ
กิจกรรมต่าง ๆ แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับ สนับสนุน และเกิดความร่วมมือ
ทั้งยังเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
กลุม่ เป้าหมายให้มคี วามรูท้ นั โรค สามารถดูแลสุขภาพตนเอง
และคนใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี โดยการร่วมสานภารกิจกับ
แพทย์ พยาบาล และผู้ เ ชี่ ย วชาญจากสหสาขาวิ ช าชี พ
ผ่านการผลิตสื่อต่าง ๆ โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานที่มี
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก” และมีการให้บริการที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านเว็บไซต์
1.1 เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่ของ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) งานสื่อสารองค์กรมีจำ�นวน
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2563 มีทั้งสิ้น 271 เว็บไซต์ แบ่งเป็น
Intranet 90 เว็บไซต์ และมี Internet 181 เว็บไซต์
1.2 สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคณะฯ มีอัตรา
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็น 20.35%

Pageviews

40,000,000
30,000,000
20,000,000

24,801,136

29,847,641

14,642,275

10,000,000
0
ปี 2561

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
2.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารรามาธิ บ ดี (1:20) มี ส มาชิ ก จาก
หน่วยงานภายในคณะฯ จำ�นวน 290 คน

ปี 2562

ปี 2563

2.2 หน่วยโทรศัพท์กลาง (Call Center) ให้บริการ
ข้อมูลทางโทรศัพท์ ข้อมูลการรักษา เช่น ขั้นตอนการเข้ารับ
การรั ก ษา อั ต ราค่ า บริ ก าร การเดิ น ทางมาโรงพยาบาล
และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น จำ�นวนทั้งสิ้น 434,129 ครั้ง
แบ่งเป็น ภายใน 76,108 ครั้ง ภายนอก 358,021 ครั้ง
2.3 หน่วยประชาสัมพันธ์ (Information) ให้บริการ
อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล โดยมี
จุดให้บริการ 3 จุด ได้แก่ อาคารหลัก ชั้น 1, 2 และอาคาร 4
ชั้น 1

รายงานประจ� ำ ปี 2563

3. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายนอก
3.1 “สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล” ดำ�เนินโครงการสู่
ปีที่ 13 ในปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แนวนโยบายที่จะเป็น
สถานีโทรทัศน์ที่พร้อม “ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี”
มีรายการประเภทออกอากาศสด ดังนี้
			 รายการ RAMA SQUARE ออกอากาศทุกวัน
จันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. นำ�เสนอสาระสุขภาพ
ด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านการรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย
ที่หลากหลาย สามารถนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตประจำ�วัน และ
ด้านจิตใจ
			 รายการพบหมอรามาฯ และรายการลัดคิวหมอ
ออกอากาศสด ทุกวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 15.30 - 18.00 น.
นำ�เสนอข่าวสารทางด้านสุขภาพ นำ�ประเด็นที่น่าสนใจทาง
สุขภาพที่กำ�ลังเป็นกระแส มาพูดคุยให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ในปี 2563 สถานี โ ทรทั ศ น์ ร ามาแชนแนลได้ ทำ � การ
ออกอากาศรายการสดคูข่ นาน พร้อมกับสถานีโทรทัศน์ NBT
Central ช่อง 11 (ภาคกลาง) มีรายละเอียด ดังนี้
			 รายการ RAMA SQUARE ออกอากาศวันจันทร์วันศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
			 รายการประเภทสารคดีให้ความรู้ทางสุขภาพ
สถานีฯ ได้ผลิตรายการทีส่ ง่ เสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ดังนี้
- รายการ “Cook it Better by
RAMA CHANNEL” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป
เป็นรายการอาหาร สอดแทรกเรือ่ งราวของสุขภาพ ประโยชน์
หรือโทษของอาหารประเภทนั้น ๆ จำ�นวน 20 ตอน
- รายการ “Get Ready (เช็กให้ชัวร์ เตรียมตัว
ก่อนมา)” รายการทีน่ �ำ เสนอการทำ�งานของแต่ละหน่วยงานที่
ให้บริการแก่ประชาชนทีเ่ ข้ามารักษาทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี
ให้เข้าใจถึงการทำ�งานและวิธีปฏิบัติตัวก่อนและหลังเมื่อมา
ใช้บริการ แบบเข้าใจง่าย จำ�นวน 20 ตอน
ในปี 2563 มี จำ � นวนผู้ เ ข้ า ถึ ง เนื้ อ หารายการต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้
			 YouTube Channel: RAMA CHANNEL TV
มีผตู้ ดิ ตาม จำ�นวน 380,522 คน และมีจ�ำ นวนการรับชมวิดโี อ
ต่าง ๆ จำ�นวน 96,743,576 ครั้ง
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			 Facebook: RAMA CHANNEL มีผู้กดถูกใจ
(Like) จำ�นวน 292,720 คน มีผู้ติดตาม จำ�นวน 320,825 คน
			 Website: www.ramachannel.tv มี ผู้ เ ข้ า
เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำ�นวน 7,768,256 ครั้ง    
และได้ทำ�การสำ�รวจความคิดเห็นออนไลน์ของประชาชน
ทั่วไป โดยสรุปเหตุผลที่ทำ�ให้ติดตาม/รับชมรายการของ
สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ดังนี้
อื่น ๆ

12

ชื่นชมและติดตามพิธีกร
เป็นผู้ป่วยของ รพ.รามาธิบดี
สนุก น่าติดตาม
สามารถส่งคำ�ถามปรึกษาหมอได้
ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้

38
159
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369
0
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จำ�นวนคน

3.2 “นิตยสาร @Rama” เป็นนิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี
ราย 3 เดือน จัดทำ�ขึ้นเพื่อนำ�เสนอข้อมูลสาระดี ๆ ทางด้าน
สุขภาพ กิจกรรม/ผลงานของคณะฯ สู่ภายนอกในรูปแบบ
E-Magazine ผ่านเว็บไซต์ AtRama.mahidol.ac.th และ
รูปเล่ม 3,000 เล่มต่อฉบับ
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3.3 “LINE OFFICIAL ACCOUNT RAMATHIBODI”

3. คลิปวิดีโอสั้น “รายการพบหมอรามาฯ  แอลกอฮอล์นํ้า
แอลกอฮอล์เจล ใช้ต่างกันอย่างไร” เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ
สุขภาพที่มีจำ�นวนผู้เข้าชมมากที่สุดในปี 2563 เมื่อทำ�การ
ค้นหาทาง YouTube มีการรับชมจำ�นวน 245,925 ครั้ง

ผลงานเด่น
1. สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลได้รับรางวัล ดังนี้
1.1 รางวัลสยามกินรีพ่อพระแห่งสยาม ด้านบุคคล
ผู้ส่งเสริมและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น
จากสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
1.2 รางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น เสนอข่าวด้านเอดส์
ทัง้ การรณรงค์     ปอ้ งกัน    การส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันกับครอบครัว
ชุมชน สังคม และให้ข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง
และถูกต้อง ประทานโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทานรางวัลแก่รายการพบหมอ
รามาฯ
2. คลิปวิดโี อสัน้ “รายการสามัญประจำ�บ้าน ตอน  รดิ สีดวง
รักษาง่ายหายห่วง” เป็นคลิปวิดโี อเกีย่ วกับสุขภาพทีม่ จี �ำ นวน
ผู้เข้าชมมากที่สุด เมื่อทำ�การค้นหาทาง YouTube ด้วย
จำ�นวนการรับชม จำ�นวน 19,210,548 ครั้ง

แผนการดำ�เนินการ ปีงบประมาณ 2564
พั ฒ นาการผลิ ต รายการหลั ก ได้ แ ก่ รายการ RAMA
SQUARE รายการพบหมอรามาฯ และรายการลัดคิวหมอ
ให้นา่ สนใจ เป็นรายการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูช้ ม พัฒนารูปแบบ
รายการ Documentary ในรูปแบบใหม่ ๆ เนื้อหารายการ
เข้าใจง่าย ขยายฐานผู้รับชมรายการใหม่ให้กว้างขึ้น อีกทั้ง
เพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายการโดยการร่วมมือกับสถานี
โทรทัศน์ต่าง ๆ นำ�ไปออกอากาศเพื่อให้ประชาชนทั่วไป
ที่ไม่ได้ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมของทรูวิชั่นส์ ได้รับ
ชมรายการได้มากยิ่งขึ้น

บทที่

โครงการระดับคณะฯ

2
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สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ก่อกำ�เนิดมาจากพระราชปรารภและพระราชดำ�ริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เริ่มเปิดดำ�เนินการตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2560 ถึงแม้ว่าในปีงบประมาณ 2563 สถาบัน
การแพทย์จกั รีนฤบดินทร์จะได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ แต่ด้วยความทุ่มเท ความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและบุคลากร
ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ทำ�ให้การดำ�เนินการ
เพือ่ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการขยายการให้บริการของ
โรงพยาบาลรามาธิบดีจกั รีนฤบดินทร์ และการเตรียมรองรับ
การเรียนการสอนในระดับก่อนปริญญา โดยโรงเรียนแพทย์
รามาธิบดียังมีความก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำ�ดับอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำ�เนินงาน

ภาพที่ 1 การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4
ด้วยบทบาทผู้ป่วยจำ�ลอง (Standardized Patient)

1.2 ผลงานวิจยั และการรับทุนวิจยั

1. ด้านการศึกษาและการวิจัย โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
มีหน้าที่ที่สำ�คัญในการดำ�เนินงานด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
และการวิจัยของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี
อาจารย์ระดับคลินิก อาจารย์ระดับพรีคลินิก และบุคลากร
สายสนับสนุนร่วมกันสร้างผลงาน ดังนี้
1.1 จำ�นวนนักศึกษาที่ ม าทำ � การเรี ย นการสอน ณ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
ชั้นปี

นักศึกษา
ปีการศึกษา 2562

นักศึกษา
ปีการศึกษา 2563

ปี 3

199

212

ปี 4

34

644

ปี 5

9

46

ปี 6

-

27

หมายเหตุ *จำ�นวนนักศึกษาโดยประมาณ เนื่องจากยังไม่จบ
ปีการศึกษา โดยในรายวิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ปฐมภูมิ
ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนที่
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563
(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563)

ผลงานและทุนวิจัย

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2562
2563

Citation index (citations/year)

64

91

ผลงานตีพิมพ์ (ฉบับ)

19

40

ทุนวิจัยภายในคณะฯ (บาท)

1,586,724

342,000

ทุนวิจัยภายนอกคณะฯ (บาท)

8,946,919

14,226,000

1.3 จั ด เตรี ย มความพร้ อ มสำ � หรั บ การให้ บ ริ ก าร
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ละอาจารย์ แ พทย์ ที่ จ ะมาทำ � การเรี ย น
การสอนและงานวิจัยที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ในด้านทรัพยากรการเรียนรู้ โดยก่อสร้างอาคารปรีคลินกิ และ
ศูนย์วิจัย จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้าน
การเรียนการสอน จัดเตรียมทีมอาจารย์แพทย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสำ�หรับการให้บริการศึกษา รวมถึงการปรับปรุง
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองสำ�หรับรายวิชาระดับพรีคลินิก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2563

2,500
0

2561

OPD PREMIUM
2562

2563

3,852

ภาพที่ 2 จำ�นวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561-2563

2,904

3,000
2,000
1,000
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คน

4,000

0

IPD
2561

2562

2563

ภาพที่ 3 จำ�นวนผู้ป่วยในสามัญ ปีงบประมาณ 2561-2563
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41
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SICU
2562

6

65
114

220
79

9

148,782

126,209

OPD

7,715

0

ICU

2561

6,360

50,000

2563
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200
96

คน

300

258

400

0

46,302

คน

100,000

2562

ภาพที่ 4 จำ�นวนผู้ป่วยฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561-2563

100
150,000

ER

2561

2. ด้านการรักษาพยาบาล ดำ�เนินการโดยโรงพยาบาล
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ดังนี้
2.1 มีการขยายงานบริการเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ แม้ว่า
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค COVID-19 จะส่ ง
ผลกระทบอย่างยิ่งต่อการดำ�เนินการดังกล่าว แต่สถิติของ
ผู้รับบริการโดยรวมกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนี้
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2,460

10,000
7,500
5,000

คน

1.4 ดำ�เนินการติดตั้งเครื่องมือสำ�หรับงานวิจัยที่ห้อง
วิจัยชั่วคราวที่ชั้น 5 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
ดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อย และอาจารย์ในสาขาวิชา
พรีคลินิกสามารถใช้ดำ�เนินการวิจัยได้ตามแผนที่วางไว้

9,470

รายงานประจ� ำ ปี 2563

PICU

NICU

2563

ภาพที่ 5 จำ�นวนผู้ป่วยวิกฤต ปีงบประมาณ 2561-2563

2.2 เปิดบริการใหม่ ได้แก่ หน่วยปฏิบตั กิ ารสวนหัวใจ
(Cath Lab) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ในการวางแผนร่ ว มกั น ระหว่ า งแพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ฝ่ า ย
การพยาบาล และงานสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้อง
ทำ�การใส่สายสวนหัวใจได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
2.3 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน เปิดหอผู้ป่วยผู้ใหญ่
3 เตียง เพิ่มอีก 1 แห่ง (หอผู้ป่วย 7F) เพื่อรองรับปริมาณ
ผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับการเปิดบริการใหม่
ในด้านอื่น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การรั ก ษาผู้ ป่ ว ย COVID-19
ประกอบด้ ว ย คลิ นิ ก โรคติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น หายใจ
(ARI Clinic) เพือ่ คัดกรอง แยกโรคผู้ป่วยที่มาด้วยอาการหวัด
โดยจำ�กัดพื้นที่ให้อยู่ในโซนแยกเพื่อการตรวจรักษา และ
บริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว หอผู้ ป่ ว ยในแยกโรค
และห้องความดันลบสำ�หรับผู้ติดเชื้อ
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2.4 ความสำ�เร็จของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 โรงพยาบาล
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้รับมอบหมายให้รองรับผู้ป่วย
จากคณะฯ เนื่องจากมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และ
มีการเตรียมแผนรองรับผู้ป่วยไว้ก่อนแล้ว โดยเริ่มรับรักษา
ผูป้ ว่ ย COVID - 19 รายแรกในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยยอด
ผูป้ ว่ ยสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นจำ�นวน 156 ราย
(ดังภาพที่ 6 ) โดยมีผปู้ ว่ ยอาการหนักทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาใน

หอผูป้ ว่ ยวิกฤตทัง้ สิน้ 24 ราย (ร้อยละ 15.38) เสียชีวติ 2 ราย
(ร้ อ ยละ 1.28) ขณะที่ จำ � นวนบุ ค ลากรทางการแพทย์
ติดเชื้อ COVID-19 มีทั้งสิ้น 2 ราย แต่จากการสอบสวนโรค
โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คาดว่าเป็นการ
ติดเชือ้ จากภายนอกโรงพยาบาลมากกว่าเป็นการติดเชือ้ จาก
การทำ�งาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการภายใน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการลดโอกาสติดเชือ้ ของบุคลากรได้เป็น
อย่างดี โดยมีการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ (ดังภาพที่ 7 - 13)

ภาพที่ 6 สถิติรวมของผู้ป่วย COVID-19 ที่รับการรักษา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 30 กันยายน 2563

ภาพที่ 7 การใช้ modular swab unit ที่ได้รับจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ภาพที่ 10 การให้ความรู้และคำ�แนะนำ�ในการใส่ชุด
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แก่ทีมพยาบาล

ภาพที่ 8 กิจกรรม Chef อาสาโดยจัดอาหารให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์โรค COVID-19

ภาพที่ 9 การใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในหอผู้ป่วยวิกฤต

ภาพที่ 11 การประชุมรายสัปดาห์
เพื่อรายงานความคืบหน้าของ
สถานการณ์ COVID-19
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ภาพที่ 12 การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ในการเข้าเยี่ยมชมการดำ�เนินงาน
บริหารจัดการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ภาพที่ 13 มูลนิธิเอสซีจีมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เพือ่ วินจิ ฉัยโรค COVID-19 โดยเป็นรุน่ เดียวกับทีใ่ ช้ในเมืองอูฮ่ น่ั
ในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ระบาด
จากผลลัพธ์การดำ�เนินงานในการรองรับผูป้ ว่ ย COVID-19
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ทำ�ให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เริ่มเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย โดยมีปัจจัยที่ทำ�ให้ภารกิจประสบความสำ�เร็จ มี
ดังต่อไปนี้
(C) Collaboration : การร่ ว มมื อ กั น ของผู้ บ ริ ห าร
และบุ ค ลากรทุ ก หน่ ว ยงาน ทั้ ง สถาบั น การแพทย์ จั ก รี
นฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
บริษัท อาร์เอฟเอส จำ�กัด อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์
จากภาคส่วนต่าง ๆ จากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค
ตลอดจนวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำ�เป็นให้กับ
ทีมแพทย์
(N) New normal : การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการ
ดำ�เนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งแนวทางการ
รักษาที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการรักษาโรค
COVID-19  รวมถึงรูปแบบการดำ�เนินการด้านสิ่งสนับสนุน
ทางการแพทย์ และการบริ ห ารของสถาบั น การแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ที่มีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
แต่ละช่วงตามความรุนแรงและนโยบายของรัฐบาล

(M) Medical Team and Leadership : ที ม
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ข องโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี จั ก รี
นฤบดินทร์ มีการค้นคว้าแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดให้กับ
ผูป้ ว่ ย COVID-19 และถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการวินจิ ฉัยและ
รักษาโรคชนิดใหม่นไี้ ด้อย่างดี ตลอดจนความเป็นผูน้ �ำ ของทีม
ผูบ้ ริหารในการจัดการ ระบบการดูแลผูป้ ว่ ยและสิง่ สนับสนุน
ที่มีประสิทธิภาพ
(I) Innovation : การนำ�นวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
การแพทย์และสารสนเทศมาประยุกต์ในการรักษาพยาบาล
เช่น ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาช่วยในการ
เฝ้าติดตามและสังเกตอาการผูป้ ว่ ย โดยใช้การสือ่ สารระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ว่ ย ผ่านทางอุปกรณ์เคลือ่ นที่
หรือหุ่นยนต์ เพื่อลดการสัมผัส

รายงานประจ� ำ ปี 2563

3. ด้ า นการบริ ห ารองค์ ก ร ใช้แนวคิด “เรา” (RAO:
Ramathibodi as One) เป็นการประสานงานด้านการบริหาร
จัดการของผู้อำ�นวยการ 3 ท่าน ใน 3 มิติ ด้วย 3 กลุ่มคน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มีโครงการก่อสร้างที่
สำ�คัญหลายโครงการภายในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่
3.1 โครงการก่อสร้างอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย
ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในกลุ่ ม อาคารศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละวิ จั ย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
เป็นการก่อสร้างอาคารสูง  7  ชน้ั   พน้ื ทีใ่ ช้สอย  47,602  ตารางเมตร
สามารถรองรับผู้รับบริการ 3,000 คน/วัน เพื่อรองรับการ
เรี ย นการสอนระดับชั้นพรีค ลินิก การวิจัย และศูนย์การ
เรียนรูท้ กั ษะทางการแพทย์เสมือนจริงนัน้ คาดว่าจะสามารถ
เปิดใช้ได้จริงในช่วงกลางปี 2564 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การวางแผนปรับปรุงระบบ โครงสร้าง และการใช้งาน รวมถึง
การจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในแต่ละพันธกิจ
3.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร เป็นการก่อสร้าง
อาคารสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 14,365 ตารางเมตร
3.3 โครงการก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ เป็นการก่อสร้าง
อาคารสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 5,115 ตารางเมตร
3.4 โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุมและติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิต (Solar roof)
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ทั้งนี้ ระบบการบริหารคลังพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรี
นฤบดินทร์ ยังได้รบั การรับรองคุณภาพ ISO 9001 - 2015 ใน
การควบคุมดูแลปริมาณสินค้าคงคลังให้มปี ระสิทธิภาพและ
มีเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งมีระบบ
การจัดเก็บที่เป็นมาตรฐาน

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
รศ. นพ.วิ ช าญ โชคธนะศิ ริ ผู้ อำ � นวยการสถาบั น
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้กำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงาน
ของสถาบั น การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ ที่ มี ก ารถ่ า ยทอด
ยุทธศาสตร์จากคณะฯ มาสูส่ ถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์  
โดยมี แ นวทางในการบริ ห ารคื อ การ “Set the new
standard” ของสถาบั น การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์
ด้ า นการศึ ก ษา การวิ จั ย และการบริ ก าร โดยคำ � นึ ง ถึ ง
ความเชื่ อ มโยงและการสร้ า งประโยชน์ ร่ ว มของชุ ม ชน
และสังคม การประสานพลังและสร้างเป้าหมายร่วมของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีการบริหาร
จั ด การที่ เ ป็ น เลิ ศ และคำ � นึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น ของสถาบั น
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ภาพที่ 14 วิสัยทัศน์ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
มีจำ�นวน 8 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พิษวิทยา
มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์พิษวิทยาชั้นนำ�ในภูมิภาคเอเชีย
โดยให้คำ�ปรึกษาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยาและ
สารเคมี พืชพิษและสัตว์พิษด้วยระบบ Call Center “1367”  
ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบการติดตามผู้ป่วย
อย่างต่อเนือ่ ง ประสานกับโรงพยาบาลเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การ
รักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการ
ให้ยาต้านพิษ มีระบบการบันทึกข้อมูลอาการพิษ การรักษาที่
ได้รบั และผลลัพธ์ทางคลินกิ อย่างเป็นแบบแผน และสามารถ
นำ�ไปศึกษาวิจัย พัฒนาการดูแลรักษาและหามาตรการ
ป้องกันการเกิดพิษได้ นอกจากนีย้ งั เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์
พยาบาล และเภสัชกร ผลิตงานวิจยั เพือ่ สร้างสรรค์องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับพิษวิทยาและชี้นำ�สังคมด้านสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย

1.2 บูรณาการแบบองค์รวมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2 โครงการ ดังนี้
			 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพหน่ ว ยบริ ก ารเพื่ อ
ปรับปรุงแนวทางการใช้ยากำ�พร้า และการประเมินผลการ
ให้บริการยากำ�พร้าและยาต้านพิษ โดยจัดอบรมออนไลน์ทวั่
ประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video conference) สำ�หรับ
บุคลากรทางการแพทย์ จำ�นวน 786 คน 2 รอบ ในวันที่ 5 - 7
และ 19 - 21 สิงหาคม 2563 และจัดทำ�โครงการนิเทศติดตาม
คุณภาพการให้บริการโครงการประเมินผลการใช้ยากำ�พร้า
กลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู ทำ�ให้มีข้อมูลภาวะพิษ
และงูพิษที่พบบ่อย ระบาดวิทยา การเข้าถึงยาต้านพิษและ
เซรุ่มต้านพิษงูของผู้ป่วย (ดังภาพที่ 2 - 3)

ผลการดำ�เนินงาน

ราย

1. ด้านการบริการสุขภาพ
1.1 การบริการผ่านระบบ Call Center ให้คำ�แนะนำ�
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยา สารเคมี พืชพิษ
และสัตว์พิษ ซึ่งมีจำ�นวนผู้รับบริการมากขึ้น (ดังภาพที่ 1)
โดยผลงานเด่น คือ การประสานให้จดั ส่งยาโบทูลนิ มั ท็อกซิน
จากกรุ ง เทพฯ ให้ กับ ผู้ป่วยเด็กอายุ 9 ปี ที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือ
ผู้ ป่ ว ยที่ เ กิ ด พิ ษ ในต่ า งประเทศ โดยประสานให้ มี ก าร
นำ�ส่งยาต้านพิษไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษนิกเกิล
ในประเทศมาเลเซียด้วย
40,000
30,000
20,000
10,000
0

24,560

27,089

28,883

2561

2562

2563

ภาพที่ 1 จำ�นวนผู้ขอรับบริการจากศูนย์พิษวิทยา
จากทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561 - 2563

ภาพที่ 2 สาเหตุของการเกิดพิษที่รักษาด้วยยาต้านพิษ

ภาพที่ 3 ชนิดของงูพิษและจังหวัดที่รายงานผู้ป่วย
ถูกงูพิษกัด

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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			 โครงการศึ ก ษาประมวลข้ อ มู ล การสั ม ผั ส
สารเสพติ ด และใช้ ย าในทางที่ ผิ ด ร่ ว มกั บ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ทำ � ให้
มี ข้ อ มู ล กรณี ผู้ สั ม ผั ส ยาเสพติ ด ทั้ ง ยาเดี่ ย วและการใช้ ย า
หลายชนิดร่วมกัน และผู้บาดเจ็บจากการใช้ยาในทางที่ผิด
ที่ปรึกษามายังศูนย์พิษวิทยา
ภาพที่ 4 ชุดทดสอบสารกำ�จัดวัชพืชพาราควอท

2. งานด้านนวัตกรรม
2.1 ชุดทดสอบสารกำ�จัดวัชพืชพาราควอทในปัสสาวะ
(PARAQUAT TEST KIT FOR URINE) (ดังภาพที่ 4) ได้รับ
อนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563
2.2 ระบบช่วยตัดสินใจทางคลินิกเพื่อการดูแลรักษา
ผู้ป่วยถูกงูกัด (MAHIDOL SNAKE ENVENOMATION
SUPPORT SYSTEM) (ดังภาพที่ 5) ได้ลิขสิทธิ์เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2563
3. งานด้านการวิจัย
มีผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ จำ�นวน 4 เรื่อง

ภาพที่ 5 ระบบช่วยตัดสินใจทางคลินิก
เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัด

ผลงานเด่น
ศู น ย์ พิ ษ วิ ท ยาได้ รั บ อ้ า งอิ ง เป็ น ตั ว อย่ า งการบริ ห ารจั ด การยาต้ า นพิ ษ
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทีต่ อ้ งการใช้ยา ในหนังสือ Guidelines for Poison Control
ขององค์การอนามัยโลก
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แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. จัดทำ�กระบวนการการให้บริการทุกด้านอย่างเป็นระบบ
เพื่อขอรับการตรวจเยี่ยมและประเมินเฉพาะโรค (Disease
Specific Certification - DSC)
2. ร่วมทำ�งานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาสังคม  

3. ร่วมทำ�ระบบการบริหารจัดการยาต้านพิษในโครงการ
Initiation for coordinated antidotes procurement in the
South-East Asia region (iCAPS) เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางยาต้านพิษของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. ร่วมทำ�งานกับองค์การอนามัยโลก เพื่อสานต่อและ
พัฒนางานด้านพิษวิทยาคลินกิ ในฐานะ WHO Collaborating
Center

2. ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการ
ประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว
ศูนย์ฯ เป็น Center of Excellence ทางด้าน Therapeutic
Endoscopy ทั้งด้านการบริการ การวิจัย และการเรียน
การสอน ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและเอเชี ย อาคเนย์ โดย
มุ่งเน้นให้บริการและพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการ
ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร เป็นสถานฝึกอบรม
แพทย์ระดับหลังปริญญาและบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านส่อง
กล้องและตรวจพิเศษระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางและเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยด้าน
การส่ อ งกล้ อ งระบบทางเดิ น อาหารและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการด้านการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร

1. ให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยส่ อ งกล้ อ ง
ระบบทางเดินอาหาร ผูป้ ว่ ยทีต่ รวจ Urea Breath Test ผูป้ ว่ ยที่
ตรวจระบบประสาททางเดินอาหารและการเคลือ่ นไหว โดยมี
จำ�นวนหัตถการส่องกล้อง   5    อนั ดับแรก   ดงั นี   ้ COLONOSCOPY
5,867 ราย EGD 5,811 ราย SIGMOIDSCOPY 369 ราย
ERCP 357 ราย และ EUS, FNA 190 ราย และมีสถิติการ
ให้บริการด้านการส่องกล้อง และการตรวจวินิจฉัยโรคระบบ
ทางเดินอาหาร ปีงบประมาณ 2561 - 2563 ดังนี้
14,160

จำ�นวน(ราย)

15,000 13,573

12,649

10,000
5,000
0

934

2561

รวมหัตถการส่องกล้อง

ผู้ให้บริการมีความสะดวก
และง่ายต่อการให้บริการ ≥ 90%
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
≥ 90%

ผลการดำ�เนินงาน

82

2.  เปิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One-Stop
Service เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย และจัด
ทำ�โครงการ PEG Clip Video การถ่ายทอดความรู้ด้วยสื่อ
วีดทิ ศั น์ การสาธิตการใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง โดยได้รบั
รางวัลผลงานประเภท Poster Presentation ในงาน “มหกรรม
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล” และมีผลการดำ�เนินงาน
ดังนี้

64

980

2562
Motility Study

55

1,303

2563
หัตถการอื่น ๆ

ผู้รับบริการมีความรู้ในการรับการ
รักษา ≥ 85%
ลดระยะเวลาการเข้ารับการ
บริการของผู้ป่วย > 3  ชม.
0%
ปีงบประมาณ 2563

25% 50% 75% 100%
ปีงบประมาณ 2562

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. จัดทำ�คู่มือในการให้การดูแลผู้รับบริการใส่ส ายให้
อาหารทางหน้าท้อง
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การทำ�อาหารทางสายให้
อาหารร่วมกับนักโภชนาการ
3. พัฒนาสื่อวีดิทัศน์การให้อาหารทางหน้าท้อง
4. Coaching (Systematic training) ให้กับหน่วยงาน
และสถาบันที่สนใจ
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3. ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
ให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะ
ซับซ้อน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่ต้องการ
ได้ รั บ การปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ จากทั้ ง
ผูบ้ ริจาคทีม่ ชี วี ติ และผูบ้ ริจาคสมองตาย
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในระดั บ สากล
ภายใต้การดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ เพื่ อ บู ร ณาการ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ควบคูไ่ ปกับ
การศึกษาและการวิจยั มีการสร้างสรรค์
นวั ต กรรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน

ผลการดำ�เนินงาน

2561

2562

2563

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต

59

56

44

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตาย

123

99

107

การผ่าตัด Dual Kidney transplant

5

2

2

การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิต

17

13

17

การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคสมองตาย

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

การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจจากผู้บริจาคสมองตาย

3

4

2

จำ�นวนทีมที่ไปผ่าตัดนำ�อวัยวะออก

28

28

25

Pediatric Liver transplantation survival rate 2001-2019
KPI

ค่าเป้าหมาย

Graft survival

สถาบันเทียบเคียง

2001-2017

2001 - 2018

2001 - 2019

OPTN

RAMA

RAMA

RAMA

Graft survival 1 year

>90%

88

98

92.5

87.46

Graft survival 5 year

>80%

77.3

95.1

91.5

84.37

OPTN

RAMA

RAMA

RAMA

Patient survival
Patient survival 1 year

>90%

92.3

90

88.5

89.10

Patient survival 5 year

>85%

83.9

86.4

85.4

86.32

Adult Liver transplantation survival rate 2007-2019
KPI
Graft survival
Graft survival 1 year
Graft survival 5 year
Patient survival
Patient survival 1 year
Patient survival 5 year

ค่าเป้าหมาย สถาบันเทียบเคียง 2007- 2017

2007 - 2018

2007 - 2019

OPTN
89.1
71.9
OPTN
91.2
75.1

RAMA
93.3
76.7
RAMA
93.3
76.7

RAMA
90.64
76.07
RAMA
90.64
76.07

>90%
>75%
>90%
>75%

RAMA
92.7
75.7
RAMA
92.7
75.7
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Kidney Transplantation Graft survival according
to donor type, 2007-2019
RAMA LRKT
1 year survival 99.04%
5 year survival 95.99%

OPTN LRKT
1 year survival 97.5%
5 year survival 85.6%

RAMA DDKT
1 year survival 95.44%
5 year survival 88.28%

OPTN DDKT
1 year survival 93.2%
5 year survival 74.4%

Kidney Transplantation Patient survival according
to donor type, 2007-2019
RAMA LRKT
1 year survival 99.30%
5 year survival 97.98%

OPTN LRKT
1 year survival 98.01%
5 year survival 92.10%

RAMA DDKT
1 year survival 96.95%
5 year survival 92.03%

OPTN DDKT
1 year survival 96.30%
5 year survival 83.30%

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดด้านบริการสุขภาพ
1. การปลูกถ่ายไต 150 ราย
2. การปลูกถ่ายตับผู้ใหญ่ 15 ราย เด็ก 24 ราย
3. การปลูกถ่ายหัวใจ 5 ราย
4. การปลูกถ่ายปอด 1 ราย
5. สัญญาหรือบันทึกความเข้าใจกับองค์กรภายนอก 1 ฉบับ
6. ระบบงานได้รบั การรับรองคุณภาพระดับสากล 2 ระบบ
7. อัตราการรอดชีพของอวัยวะหลังการปลูกถ่าย 1 ปี และ
5 ปี
8. อุบตั กิ ารณ์การร้องเรียนด้านจริยธรรมหรือละเมิดผูป้ ว่ ย
0 ครั้ง
ตัวชี้วัดด้านวิจัย
9. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 7 ฉบับ
10. นำ�เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม 5 ครั้ง
ตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ
11. การให้ความรูด้ า้ นการบริจาคอวัยวะหรือการปลูกถ่าย
อวัยวะภาคประชาชน 1 ครั้งต่อปี
12. เป็นแหล่งดูงาน 5 ครั้งต่อปี
13. ทีมงานได้รับเชิญเป็นวิทยากร 10 ครั้งต่อปี

4. ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิด
ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านการศึกษา
1.1 เป็ น ต้ น แบบการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ นการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นกำ�เนิด และเป็นพี่เลี้ยงให้โรงพยาบาลชลบุรี ในการช่วย
วางแผนจั ด ตั้ ง ระบบเพื่ อ รองรั บ การเปิ ด ให้ บ ริ ก ารศู น ย์
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำ�เนิดฯ แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออก
1.2 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รกุ ม ารเวชศาสตร์ ก าร
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำ�เนิดเม็ดโลหิต ได้รบั การรับรองเป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำ�เนินการ
รับสมัครแพทย์ระดับหลังปริญญา รุ่นที่ 1

2. ด้านการวิจัย
2.1 มีผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ 25 เรือ่ ง
30

25

20

20
10

10

0
2561

2562

2563

รายงานประจ� ำ ปี 2563

3. Social Inclusiveness ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว ที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ใ นการรั ก ษา
อย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบันมีจำ�นวนผู้ป่วยที่แสดงความจำ�นง
ขอความช่วยเหลือ จำ�นวน 226 ราย

ราย

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
50
40
30
20
10
0

4.2 ให้บริการการเก็บเซลล์ตน้ กำ�เนิด
300

ครั้ง

2.2 สร้ า งรายรั บ ที่ เ กิ ด จากทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
และมี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ หม่ ที่ นำ � ไปขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศจากโครงการ
“การพั ฒ นาการรั ก ษาด้ ว ยเซลล์ บำ � บั ด เพื่ อ การรั ก ษา
ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์” จากงานวิจัยเรื่อง  
“ตัวรับแอนติเจนแบบไคเมอริกของทีเซลล์ที่ใช้จับจำ�เพาะ
กับแอนติเจนชนิด CD19  สำ�หรับใช้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว”

200
100
0
2560  

PBSC Med Allo
BM Ped

2561  

2562  

PBSC Med Auto
Total

2563  

PBSC Ped

4.3 อัตราการติดเชือ้ ของกระแสเลือดในผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่สาย
สวนหลอดเลือดดำ�ส่วนกลาง
3

KPI < 2.5%

1
0
2553  2554  2555  2556  2557  2558  2559  2560  2561  2562  2563

2561  

ผู้ป่วยผู้ใหญ่เข้าโครงการ

120

KPI > 60 ราย/ปี

90

3

0

0
Ped

2563  

รวม

KPI < 10%

9

30
2562  

Ped

12

6

Med

2563  

4.4 อัตราการเกิด GVHD gr 3-4

60

2561  

2562  

Med

4. ด้านการบริการสุขภาพ
4.1 ให้บริการการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำ�เนิด 85 ราย

ราย

จำ�นวนการเก็บเซลล์ต้นกำ�เนิด

2

ผู้ป่วยเด็กเข้าโครงการ
ยอดรวมผู้ป่วยเข้าโครงการ

93

2561  

2562  

Med

Ped

2563  
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4.5 ความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้บริจาคต่อการบริหาร
ความปวด
100

ร้อยละ

80

KPI > 90%

60
40

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
การบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ DSC/ AHA ประกอบการรองรับการตรวจเยีย่ ม
ภายใน Internal survey และแผนงานการขอยื่นต่ออายุการ
รับรองรายโรค Re-Accredit DSC ของศูนย์ผู้ป่วยปลูกถ่าย
เซลล์ต้นกำ�เนิด

20
0
2561  

2562  

Med

2563  

Ped

5. ศูนย์มะเร็ง
โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น
ในทุ ก ปี สำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ที่ เ ข้ า รั บ การดู แ ลรั ก ษาใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี ก็มีจำ�นวนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ซึ่งการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจำ�เป็นต้องได้รับการรักษาจาก
แพทย์เฉพาะทางหลายด้านแบบสหสาขา (Multidisciplinary
approach) ศูนย์มะเร็งจึงจัดให้มหี น่วยตรวจผูป้ ว่ ยนอกแบบ
สหสาขาด้านโรคมะเร็ง tumor conference และมีพยาบาล
ประสานงานระหว่างผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และ
แพทย์ผู้รักษา โดยการดำ�เนินงานด้านโรคมะเร็งของคณะฯ
สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ ดังเห็นจากการที่
ศูนย์มะเร็งได้ผา่ นการรับรองรายโรคของ (DSC) เรือ่ ง การให้
ยาเคมีบำ�บัดที่บ้าน (ปี 2562) และโรคมะเร็งปอด (ปี 2563)
นอกจากนี้ ศูนย์มะเร็งได้ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณะฯ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ
ในด้านการรักษา การวิจัย และบริการวิชาการ

ผลการดำ�เนินงาน
1.โครงการการให้ ย าเคมี บำ � บั ด ที่ บ้ า น (Home
Chemotherapy Rama Model) เนื่องจากทรัพยากรมีจำ�กัด
ทำ�ให้ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและคุณภาพ
การรักษาพยาบาล จึงคิดค้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารยาเคมีบำ�บัดแบบผู้ป่วยนอก แทนการบริห ารยา
แบบนอนโรงพยาบาล จากการดำ�เนินงานพบว่าได้ผลดี
มีความคุ้มค่า สามารถประหยัดเงินได้ถึง 52,970 บาท
ต่อ 12 รอบการให้ยา ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
ใช้ได้เฉพาะคนไข้สิทธิ์ข้าราชการเท่านั้น และดำ�เนินการ
ต่อยอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลต่อยอดระบบการ
บริหารยาเคมีบำ�บัดที่บ้านสู่โรงพยาบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศ
และเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขในการ
รักษาพยาบาล ให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม
ในทุกระบบบริการสุขภาพ โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ
สำ � นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ กรมการแพทย์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ 26 โรงพยาบาล ที่เข้าร่วม
โครงการฯ พร้อมจัดอบรม Home Chemotherapy Train
the Trainer Pilot Hospitals

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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2. การรับรองรายโรคสหสาขาด้านโรคมะเร็งปอด
(Ramathibodi Lung Cancer Consortium)
3. การทำ� MOU ของธนาคารชีวภาพสำ�หรับโรคมะเร็ง
สหสถาบั น และทะเบี ย นมะเร็ ง แบบครบวงจร เพื่ อ
พั ฒ นาการวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาโรคมะเร็ ง แบบการแพทย์
แม่นยำ� ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
4. กิจกรรมเพื่อสังคม
4.1 ให้ความรูป้ ระชาชนสัปดาห์วนั มะเร็งโลก “ชัวร์หรือ
มัว่ นิม่ เกีย่ วกับโรคมะเร็ง” ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้า
ดิ เอ็มควอเทียร์
4.2 จัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมความเป็นอิสระ
ทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพต่อผูป้ ว่ ยและชุมชนของ
Resident หน่วยต่าง ๆ (Gyne/hematology/ oncology/ RT/
surgery) ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
5. จั ด ทำ � คู่ มื อ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด ผู้ป่วยมะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณ
เต้านม
6. ด้านวิชาการ/วิจัย
6.1 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติก ารเรื่อ ง Multidisciplinary
Management of GU Cancers : A Case-based Approach
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
6.2 งานประชุมวิชาการ Perspective on Head & Neck
Cancer วันที่ 25 ธันวาคม 2562

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ดำ�เนินการต่อยอดทั้งในด้านงานวิจัยและงานบริการสู่
ความเป็นเลิศต่าง ๆ ดังนี้
1. การขอรับรองรายโรคด้านโรคมะเร็ง (Disease Specific
Certification: DSC) ในกลุ่มโรคมะเร็ง จำ�นวน 1 - 2 โรค
2. ร่วมกับสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
แนวทางการจัดการเรื่อง cancer anywhere มะเร็ง: รักษา
มะเร็งได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งต่อ
3. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ ในการ
ต่อยอดแนวทางการทำ�เคมีบ�ำ บัดทีบ่ า้ น ไปยังหน่วยงานอืน่ ๆ
และครอบคลุมในทุกสิทธิ์การรักษา
4. จัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการทำ�
ธนาคารชีวภาพสำ�หรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ร่วมกับ
สถาบันประสาทและโรงพยาบาลในเขตพญาไท เพื่อการ
พัฒนาด้านบริการและงานวิจัย  
5. ต่อยอดงานวิจัยด้านโรคมะเร็ง (Precision Medicine)
รวมถึงเพื่อส่งเสริมการสร้างงานวิจัยที่มี Impact สูง และ
สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ
ระดับนานาชาติ
6. จัดทำ�ฐานข้อมูลทะเบียนโรคมะเร็งให้ครอบคลุม ทันสมัย
สามารถรองรับความต้องการด้านต่าง ๆ
7. ประชุมวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง
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6. ศูนย์ โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดในผู้ใหญ่
ดูแล ตรวจรักษา และให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยรักษาทั้งการรักษาทางยา
การผ่าตัด การทำ�หัตถการหัวใจ การผ่าตัดร่วมกับการสวนหัวใจ รวมทั้งการรักษาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ นอกจากนี้
ยังเป็นศูนย์ที่ Transfer Technology จากต่างประเทศ

7. ศูนย์พฒ
ั นานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovation Development
Center : MIND center)
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการให้ บ ริ ก าร (One stop Service)
ในด้านเครือ่ งมือและนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำ�นวัตกรรมออกสู่สังคมและ
เชิงพาณิชย์ ให้ค�ำ แนะนำ� ติดต่อประสานงาน เตรียมเอกสาร
เพื่อจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา การขายสิทธิ์ (licensing)

ผลการดำ�เนินการ
1. การพัฒนาชิ้นงานต้นแบบนวัตกรรม โดยใช้เครื่อง
3D printer แบ่งเป็น 3 งานหลัก ดังนี้
1.1 การพิมพ์ช้นิ งานสามมิติ เพื่อช่วยในการวางแผน
การทำ�หัตถการ มีผลงานเด่น คือ การพิมพ์หัวใจสามมิติ
ในผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น Congenital Heart Disease โดยภาค
วิชาศัลยศาสตร์ ซึ่งเป็นการสร้างแบบจำ�ลองเสมือนจริง
ของหัวใจผูป้ ่วย จึงมีสว่ นเสริมทัง้ สำ�หรับการวางแผนการทำ�
หั ต ถการ  การผ่ า ตั ด   รวมถึ ง ในด้ า นการเรี ย นการสอน
ความเข้าใจโครงสร้างหัวใจ และยังมีผลงานอื่น ๆ อาทิ
พิมพ์ขากรรไกรล่าง พิมพ์กระดูกขาของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง
และพิมพ์หัวใจสามมิติในผู้ป่วยที่เป็น Congenital Heart
Disease เป็นต้น

ภาพที่ 1 การทำ�
Orbital Prosthesis

ภาพที่ 2 การพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบเพื่อนำ�มาพัฒนา
เป็น Video Laryngoscope

1.2 การพิมพ์ชน้ิ งานสามมิติ เพือ่ ช่วยในการทำ�อุปกรณ์
Prosthetic มีผลงานเด่น คือ การทำ�  Orbital Prosthesis
โดยงานทันตกรรม (ดังภาพที่ 1) ซึง่ ทำ�ให้ได้รปู ทรงของอวัยวะ
จำ�ลองที่มีความแม่นยำ� เหมาะสม และเฉพาะบุคคล  
1.3 การพิมพ์ช้ินงานสามมิติเพื่อนำ�มาทำ�เป็นชิ้นงาน
นวัตกรรมทางการแพทย์ มีผลงานเด่น คือ การพิมพ์ชิ้นงาน
ต้นแบบเพื่อนำ�มาพัฒนาเป็น Video Laryngoscope โดย
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (ดังภาพที่ 2) เนื่องจากในบางครั้ง
ไม่สามารถใช้ Laryngoscope แบบดั้งเดิมได้ เนื่องจาก
สรีระของผู้ป่วยไม่เหมาะสม และยังมีผลงานอื่น ๆ อาทิ
ทำ�ฐาน pressure transducer พิมพ์ Clavicle และหัวใจ
สร้าง Pipette tip พิมพ์ทคี่ าด mask สำ�หรับใช้ชว่ ง COVID-19
และออกแบบอุปกรณ์ Spacer เป็นต้น
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2. การทำ � ต้ น แบบนวั ต กรรมทางการแพทย์ อื่ น ๆ
มีผลงานเด่น คือ อุปกรณ์ Assistive laser walking โดย
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ดังภาพที่ 3) เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน
เหมาะสำ�หรับคนทีม่ กี ารเดินติดขัดจากโรคพาร์กนิ สัน รวมถึง
โรคที่มีความผิดปกติของสมองที่ส่งผลในรูปแบบเดียวกัน
และยังมีผลงานอื่น ๆ ดังนี้ ที่แขวนตัววัด flow meter, First
ray device และอุปกรณ์วัดมุมข้อมือ
3. การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาผลงานนวั ต กรรม
ต่าง ๆ
		 3.1 ร่วมกับแผนกฉุกเฉินของคณะฯ และภาควิชาเกม
และอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการพัฒนาโปรแกรม
Virtual reality triage training เพื่อช่วยฝึกสอนนักศึกษา
แพทย์ฉุกเฉิน เมื่อต้องไปเจอสถานการณ์อุบัติภัยหมู่
ภาพที่ 3 อุปกรณ์ Assistive laser walking

3.2 ร่วมกับศูนย์พษิ วิทยาและภาคเอกชน ในการพัฒนา
โปรแกรม  Chat   Bot   เพือ่ ให้ขอ้ มูล ตอบคำ�ถาม   และคำ�แนะนำ�
เบื้องต้น เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ภายในบ้านให้กับแพทย์และ
บุคคลที่ต้องการคำ�แนะนำ�
4. การระดมแนวคิดพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดกิจกรรม
COVID-19 Hackathon ซึ่งมีโครงการมากกว่า 40 โครงการ
อาทิ  ออกแบบ Acute Respiratory Infection Clinic (ARIC)
High Unit เพื่อติดตั้งในโรงพยาบาลศูนย์ โดยร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal
Protective Equipment, PPE) โดยร่วมกับบริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และหุ่นยนต์ลำ�เลียงและ
สื่อสารระยะไกล เป็นต้น

5. การวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่/รัฐวิสาหกิจ
5.1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
เรื่อง การผลิตเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ
5.2 บริษทั เด็นโซ่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอเชีย จำ�กัด เรือ่ ง
การพัฒนากล่องควบคุมอุณหภูมสิ �ำ หรับขนส่งผลิตภัณฑ์ยา
และคลังเลือดให้มีความเหมาะสม
5.3 การยางแห่งประเทศไทย เรือ่ ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์จากยางพาราเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการ
ศึกษาและเชิงพาณิชย์
5.4 สมาคมอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
โทรคมนาคมไทย และสถาบั น ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกฯ
5.5 บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชน่ั ส์ จำ�กัด (มหาชน)
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การ
พิมพ์สามมิติด้วยวัสดุ Polymethyl Methacrylate (PMMA)
และ Medical Grade Silicone
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6. การบริ ห ารความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานภาคการ
ศึ ก ษา/ภาครั ฐ /ภาคเอกชน/รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี เ ป้ า หมาย
เพือ่ สร้างพันธมิตรความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจยั พัฒนา
และนวั ต กรรม เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและสร้ า งความ
สามารถในการวิ จั ย และพั ฒ นาทางด้ า นนวั ต กรรมทาง
การแพทย์ในระยะยาว โดยสรุปการจัดทำ�บันทึกข้อตกลง
ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการทำ � วิ จั ย สร้ า งเครื อ ข่ า ย
นวัตกรรม จำ�นวน 12 หน่วยงาน แบ่งเป็น ภาคการศึกษา
4 หน่วยงาน ภาครัฐ 1 หน่วยงาน และภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
7 หน่วยงาน
7. ประสานและส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำ�โครงการ
เพื่ อ ขอรั บ ทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรม
ต้ น แบบ โดยจั ด เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการอำ � นวยความสะดวก
และให้บริการแก่คณาจารย์ภายในคณะฯ ในการดำ�เนิน
โครงการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 8 โครงการ แบ่งตามแหล่งทุน
ดังนี้
จำ�นวน
โครงการ

จำ�นวนเงิน
(บาท)

ทุนภายนอก ม.มหิดล

3

46,056,790

ทุนภายใน ม.มหิดล

3

2,000,000

ทุนภายในคณะฯ

1

2,800,000

องค์การมหาชน

1

1,000,000

แหล่งทุน

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการให้ความรู้
8.1 จัดอบรมสัมมนา 2 ครั้ง ได้แก่ หัวข้อ Design
Thinking วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวิทยากรคือ
อ. ดร. ภูมพิ ร   ธรรมสถิตย์เดช   ผอู้ �ำ นวยการศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวข้อ โอกาสและความท้าทาย
ของตลาดเครื่องมือแพทย์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี
วิทยากรคือ คุณทักษพล ทองดี ประธานคลัสเตอร์การแพทย์
ครบวงจร
8.2 การศึ ก ษาดู ง าน/วิ ท ยากรบรรยาย ในวั น ที่ 17
กันยายน  2562  คณ
ุ วรเดช  อมตานนท์  วิศวกรประจำ�ศูนย์ ฯ

ได้ไปบรรยายพิเศษ หัวข้อ การออกแบบวงจรไฟฟ้าทาง
การแพทย์เบือ้ งต้นแก่นกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
8.3 ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาน 6 ราย จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หลากหลายสถาบัน ได้แก่ นักศึกษาสาขา
วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต
9. การเตรี ย มความพร้ อ มระบบการผลิ ต ทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน
โดยมีการนำ�ร่อง 2 โครงการ คือ โครงการผลิตเซลล์เพื่อการ
รักษาจากเซลล์ตน้ กำ�เนิดชนิดมีเซนไคมอล (Mesenchymal
stem cells; MSCs) ร่วมกับโครงสร้าง 3 มิติ และการ
ผลิตเนื้อเยื่อเทียมจากวัสดุพอลิเมอร์ (Synthetic tissue
substitute)
ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ อาคาร
ปรีคลินกิ และศูนย์วจิ ยั ชัน้ 7 สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์
เพื่ อ เป็ น สถานที่ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ ขั้ น สู ง
(Advanced therapy Medicinal Product, ATMP) และ
เครื่องมือแพทย์ (ATMP) รวมถึงขั้นตอนการดำ�เนินการ
ร่วมกับทางสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
10. ให้ค�ำ ปรึกษาการพัฒนานวัตกรรม แก่บคุ ลากร ซึง่ มี
ผู้มาขอรับคำ�ปรึกษา จำ�แนกตามประเภทการให้บริการ
คำ�ปรึกษา ดังนี้
ด้านการให้บริการคำ�ปรึกษา

จำ�นวนเรื่อง

แนวความคิด

29

พัฒนาต้นแบบ

35

พัฒนาต้นแบบออกสู่เชิงพาณิชย์

3

ทรัพย์สินทางปัญญา

5

ประสานงานเรื่องทุน

5

รวมทั้งสิ้น
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8. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
(Ramathibodi Palliative care Excellent Center: RPEC)
ศูนย์ฯ ประกอบด้วยทีมนำ�หลัก 3 ทีม ได้แก่ ทีมศูนย์
รามาธิบดีอภิบาล  (RPC)  ทมี เวชศาสตร์ครอบครัว (FM) และ
ทีมกุมารเวชศาสตร์ (PED) ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับ
ประคองในทุ ก ช่ ว งวั ย และครอบครั ว อย่ า งเป็ น องค์ ร วม
โดยมีเป้าหมายคือ ให้ผู้ป่วยระยะท้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และจากไปอย่างสมศักดิศ์ รี โดยมีการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน
เพือ่ ให้การดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน  รวมถึงพัฒนา

องค์ความรู้การดูแลแบบประคับประคองให้แก่บุคลากรทั้ง
ภายใน ภายนอกคณะฯ เผยแพร่องค์ความรูแ้ ก่ผมู้ ารับบริการ
และประชาชนทัว่ ไป ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ บูรณาการทีมสหสาขา
ร่วมพัฒนากระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองทีไ่ ด้
มาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การเป็นต้นแบบการดูแลแบบประคับ
ประคองในระดับประเทศ (Best practice)

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านการบริการ
1.1 จำ�นวนผูป้ ว่ ยรายใหม่ทร่ี บั ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 - 2563

คน

1,500

1,325  
1,098  

1,000

1,009  

500
0
2561  

1.2 ร้อยละของผูป้ ว่ ย แยกตามกลุม่ โรคหลัก

Disease of Group (N=1,251)

2562  

2563  

1.3 ระดับความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันของ
ผูป้ ว่ ย
ระดับ % PPS (ราย)
117

18.67%

81.33%

Cancer

Non-Cancer

190

479
0-30%

40-70%

70% ขึ้นไป

100
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2. ด้านการวิจัย มีผลงานวิจัย ดังนี้
4

เรื่อง

3

3

2
1
0

2561  

3. ด้านบริการวิชาการ

หลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

1

1

2562  

2563  

4. ด้านพัฒนาคุณภาพงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัล
ดังนี้
ผลงาน โดยทีม RPC
ครั้ง ผู้รับผิดชอบ

ผลงาน

รางวัล

ประกาศนียบัตร
(Fellow)

แพทย์ 2 คน

1

FM

CQI : พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
แบบประคับประคองที่บ้าน

Oral Present
(รองชนะเลิศ)

BASIC Palliative
Care for PN

ผู้ช่วยพยาบาล
ในคณะฯ 60 คน

1

RPC

CQI : โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบ
ประคับประคอง สู่การรับรองรายโรค

E-Poster

สำ�หรับประชาชน

ประชาชน 30 คน

2

RPC

E-Poster

Palliative Care
Teleconference

บุคลากรทาง
การแพทย์

10

FM

CQI : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการยามอร์ฟีนในผู้ป่วยระยะประคับ
ประคอง

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�
หมู่บ้าน

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
(อสม.)

1

CQI : โครงการ Double Case Manager

E-Poster

CQI : Sustainable Pediatric Palliative care

E-Poster

เรื่องเล่าเร้าพลัง 2 เรื่อง

E-Poster

RSON

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ
ประคองของพยาบาลประจำ�การในฝ่ายการพยาบาลของ
คณะฯ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์

2. ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน โดยจัด
กิจกรรมการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้
ด้ า นการดู แ ลแบบประคั บ ประคองแก่ บุ ค ลากรภายใน/
ภายนอกคณะฯ

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
มีหน่วยงานในสังกัด จำ�นวน 8 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC)
ผลการดำ�เนินงาน
ล้านบาท
344  
400
300
200

รายได้

356  

144  

329  
216  

200  
140  

ค่าใช้จ่าย

กำ�ไร/ขาดทุน

302  
171   158  

182  

120  

100
0

2560

2561

2562

2563 (1ต.ค - ส.ค 63)

ภาพที่ 1 รายรับ - รายจ่าย ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2560 - 2563

1. ได้รับรางวัล รายงาน ADR อันดับที่ 3 ในงานมหกรรม
คุณภาพโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2563

2.2 สารทึบรังสีเพือ่ การถ่ายภาพทางการแพทย์ Barimac
ได้เลขที่คำ�ขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003000272 วันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563
2. ผลงานพัฒนาด้านการวิจัย ได้แก่
2.1 เครื่องช่วยให้เสมือนยืนตรวจกระดูกสันหลังด้วย
เครือ่ งเอ็มอาร์ไอ (Lumbar Spine Compression Device for
MRI) ได้เลขทีค่ �ำ ขออนุสทิ ธิบตั ร เลขที่ 1901006901 วันที่ 30
ตุลาคม 2562 และได้รับการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
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2.3 ระบบข้อมูลผู้ป่วยขั้นก้าวหน้า (iDoctors) ได้
เลขทีค่ �ำ ขอลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม เลขที่ 385651 วันที่ 13
สิงหาคม 2563

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. ตีพมิ พ์วารสารระดับนานาชาติ สำ�หรับงานวิจยั เครือ่ ง
ช่วยให้เสมือนยืนตรวจกระดูกสันหลังด้วยเครือ่ งเอ็มอาร์ไอ
2. แจกจ่ายเครื่องช่วยให้เสมือนยืนตรวจกระดูกสันหลัง
ด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ ให้โรงพยาบาลอื่นได้ใช้งาน

2. ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมเเทบอลิซึม
Cardiovascular and Metabolic Center (CVMC)
ผลการดำ�เนินงาน
1. คลิ นิ ก พิ เ ศษพรี เ มี ย ม (Premium Clinic) ให้
บริการทางการแพทย์ ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายสูงสุดให้
กับผู้มารับบริการ โดยใช้หลักการบริการผู้ป่วยในลักษณะ
(One Stop Service) โดยมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก
หลายสาขาวิชารวมทัง้ หมด 40 ท่าน มาหมุนเวียนกันตรวจ มี
รายละเอียดดังนี   ้ ความดันโลหิต/โรคหัวใจ เบาหวาน/ไทรอยด์
โภชนาการ/ลดนาํ้ หนัก ประสาทวิทยา โลหิตวิทยา ศัลยกรรม
หลอดเลือด ศัลยกรรมทรวงอก ระบบทางเดินอาหาร ภูมิแพ้
ปอด และไต

40,000
ราย

30,000

2. หน่วยวินจิ ฉัยหัวใจและหลอดเลือด (Non-Invasive
Cardiovascular Lab) มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์
โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและช่องทางการตรวจที่รวดเร็ว  
3. หน่วยหัตถการสวนหัวใจและหออภิบาลผู้ป่วย
หลังสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory
and Coronary Care Unit) โดยการให้บริการของห้อง
ปฏิบตั กิ ารหัวใจ จะให้การตรวจรักษาความผิดปกติของลิน้ หัวใจ
ผนังหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ ด้วยขบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ
ได้ แ ก่ การฉี ด สี การซ่ อ มแซมหลอดเลื อ ดทุ ก ชนิ ด
ด้วยบอลลูน ขดลวด หัวกรอความเร็วสูง อุปกรณ์เลเซอร์
คลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องดูดลิ่มเลือด เป็นต้น

33,254   35,054   32,962  

2561

2562

20,000
10,000
0

Premium Clinic

3,699   3,841   3,323  

3,349   3,152   2,942  

หน่วยวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด

Cath Lab

ภาพที่ 1 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561 - 2563

2563
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4. การศึ ก ษาระยะยาวถึ ง อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย เสี่ ย ง
ต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจหลอดเลื อ ดและเมแทบอลิ ซึ ม
ในพนั ก งานการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
(EGAT) ร่ ว มมื อ กั บ ฝ่ า ยแพทย์ แ ละอนามั ย การไฟฟ้ า
ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย และภาควิ ช าปริ ทั น ต์ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการทำ�
โครงการวิ จั ย ในพนั ก งานการไฟฟ้ า ระยะเวลาที่ ดำ � เนิ น
โครงการ 32 ปี และทำ�การสำ�รวจซาํ้ ทุก 5 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ หาอุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดและ
เมแทบอลิ ซึ ม โรคตั บ เรื้ อ รั ง และโรคมะเร็ ง ประเมิ น ผล
ปัจจัยทางด้านชีวภาพ รูปแบบการดำ�เนินชีวิตและลักษณะ
ทางสังคมจิตวิทยา ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านสังคมและ
สิง่ แวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทนั ต์ การสูบบุหรี่
ต่อการเกิดปัจจัยเสี่ยงและโรคหัวใจและหลอดเลือดและ
เมแทบอลิซึมในประชากรกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

ผลงาน

จำ�นวน

1. จำ�นวนนักวิจัยที่สร้างจากโครงการฯ
1.1 สถาบันเดียวกัน
1.2 ต่างสถาบัน
1.3 จำ�นวนนักศึกษาปริญญาโท
1.4 จำ�นวนนักศึกษาปริญญาเอก
2. จำ�นวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
3. จำ�นวนผลงานนำ�เสนอในงานประชุมวิชาการ

17
6
4
3
4
7
16

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
มีเป้าหมายการให้บริการ ดังนี้ Premium Clinic 30,000
ราย หน่วยวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด 2,800 ราย และ
หน่วยหัตถการสวนหัวใจ และหออภิบาลผูป้ ว่ ยหลังสวนหัวใจ
2,700 ราย

3. ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี (Rama Healthcare Frontier)
ผลการดำ�เนินงาน

ให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก
คณะฯ ในการเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
โรงพยาบาล โดยที่พนักงานไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล
มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลสุขภาพ
ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค
และให้คำ�แนะนำ�วิธีการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถนำ�
ข้อมูลการรักษามาประเมินภาวะสุขภาพในภาพรวมของ
พนักงานภายในองค์กรนั้น ๆ ด้วย

25,396  

23,503  
13,921  

ISU

M
SIA

ภาพที่ 1 จำ�นวนการใช้บริการสถานพยาบาล

T
TA

ZU

2,957  

L

TA

6,431  

TO
YO

HA
MA
YA

AI
TH

EB

AN

K

S
SM

PB
AI

TH

YO
TA
TO

G

9,321  

EL

11,992  

9,656  

SH

30,489  

SC

40,000
30,000
20,000
10,000
0

1. จั ด ตั้ ง และบริ ห ารจั ด การสถานพยาบาล เพิ่ ม
1 องค์กร คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารในวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ปั จ จุ บั น มี
สถานพยาบาลทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของศูนย์สขุ ภาพ
แนวหน้ารามาธิบดี 9 หน่วยงาน โดยมีผลงาน ดังนี้
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ล้านบาท
120
90

รายได้

115.74  
94.42  

60

35.13  

25.86  

30

107.56  

80.61  

68.55  

ค่าใช้จ่าย

กำ�ไร/ขาดทุน

76.36  
31.20  

0
2561

2562

2563 (ต.ค - ส.ค 63)

ภาพที่ 2 สรุปรายรับ รายจ่าย ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี
ปีงบประมาณ 2561 - 2563

2. จั ด การบรรยายให้ ค วามรู้ หั ว ข้ อ “ความรู้
วิธปี อ้ งกัน และการสังเกตโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
2019 (COVID-19)” ให้แก่พนักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เมือ่ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 12.00 น. ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โดย พญ.รพี พ รรณ รั ต นวงศ์ น รา มอร์ ด ภาควิ ช า
อายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ เป็นวิทยากร

ภาพที่ 3 สถานพยาบาลการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.)

3. จั ด ทำ � โครงการเก็ บ นํ้ า ลายเพื่ อ คั ด กรอง
หาเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)
ให้แก่กลุ่มบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก โดยได้
จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการเก็บตัวอย่างนํ้าลาย
นอกสถานที่ จำ�นวน 7 แห่ง 11 ครั้ง ดังนี้
3.1 สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ครั้ง
3.2 บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) 2 ครัง้
3.3 กองถ่ายละครสร้อยสะบันงา ณ บ้านล้อเกวียน
อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 2 ครั้ง
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บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำ�กัด
บริษัท เลิฟดราม่า จำ�กัด (กองถ่ายละครพราวมุก)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามฟุตซอลบางมด

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ กั บ
บริษทั ซีพี ออลล์ จาํ กัด (มหาชน) บริษทั บางกอกกล๊าส จำ�กัด
(มหาชน) บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด และการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย

4. ศูนย์บริการพยาธิวิทยา
มี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารพยาธิ วิ ท ยาที่ มี ผู้ ใ ช้
บริการมากที่สุดด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยให้
บริการตรวจทางห้องปฏิบตั พิ ยาธิวทิ ยาแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ
มีห้องปฏิบัติการของภาควิชาพยาธิวิทยาร่วมดำ�เนินงานให้
บริการทางห้องปฏิบัติการครอบคลุมงานทางพยาธิวิทยา
คลินกิ พยาธิวทิ ยากายวิภาค และนิตเิ วชศาสตร์ รวม 17 ห้อง
ปฏิบตั กิ าร โดยมีผใู้ ช้บริการทีม่ าจากภายนอกคณะฯ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนมากกว่า 500 หน่วยงาน

ผลการดำ�เนินงาน
1. สร้างรายได้จากงานบริการเพิม่ ขึน้ ดังนี้

บาท

รายได้ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2561-2563

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

390,318,495  
297,462,430  
253,662,463  

2561

2562

2563

2. มีบริการการทดสอบใหม่เพิม่ ขึน้ 48 รหัสการทดสอบ
3. มี คู่มือ การใช้ บ ริ ก ารทางพยาธิ วิท ยาผ่ า น Website  
www.ramapatholab.com/. เพือ่ เป็นศูนย์ขอ้ มูลการใช้บริการ
ทางห้องปฏิบัติการ
4. มี Web Application ระบบรายงานผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการพยาธิวิทยา
5. มีการส่งข้อมูลรายได้ของศูนย์บริการพยาธิวิทยาเข้า
ระบบ SAP ของคณะฯ ผ่านระบบ IT
6. เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามแผนงานสนับสนุนบริการเอดส์ วัณโรค
และโรคติดเชื้อ ในการตรวจหาปริมาณไวรัสเพื่อผู้ป่วยได้รับ
การรักษาดูแลด้วยยาต้านไวรัสมากกว่า 36,000  ตัวอย่าง
7. เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจหาเชื้อ SARSCoV-2 ด้วยเทคนิค RT- PCR  ให้กับกรมควบคุมโรค และ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการบริการตรวจ
COVID-19 แก่โรงพยาบาลรัฐอืน่ และเอกชนมากกว่า 50 แห่ง
8. สนับสนุนโครงการจัดเตรียมชุดตัวอย่างเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพชุดทดสอบ COVID-19 ให้กบั กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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9. สนับสนุนการบริการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 จาก
ตัวอย่างตรวจนํ้าลายในกลุ่มประชากรทั่วไป เพื่อคัดกรอง
ผู้ติดเชื้อ COVID-19
10. ให้บริการตรวจ Biomarker Test (BR CA1/ 2 Mutation)
แก่หน่วยงานเอกชน ในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยด้านการ
ตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพผู้ป่วยมะเร็ง
ตารางที่ 1 จำ�นวนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผ่านศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2561 - 2563
ห้องปฏิบัติการ

จำ�นวน (ราย)
2561

2562

2563

คลังเลือดและห้อง
ปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ

1,129

2,212

1,954

จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก

649

1,314

1,518

เคมีคลินิก

12,475

25,955 208,135

จุลชีววิทยา

15,485

25,437

26,571

เซลล์วิทยา

584

1,111

334

พิษวิทยา

37,535

41,256

37,923

มนุษย์พันธุศาสตร์

7,954

8,818

9,015

โลหิตวิทยา

3,614

3,835

3,713

วินิจฉัยโรคเลือด

4,449

4,491

4,536

ไวรัสวิทยา

42,621

47,101

76,552

เภสัชพันธุศาสตร์

1,737

2,355

2,601

อิมมูโนพยาธิวิทยาและ
แลปพิเศษ

1,382

1,833

2,744

ภูมิคุ้มกันวิทยา

54,023

64,074

87,455

โฟลไซโตเมทรี

1,768

1,973

1,903

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน

382

429

402

จุลพยาธิวิทยา

491

1,062

547

รวม

186,278 233,256 465,903

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. สร้างรายรับเพิ่มขึ้น
2. เพิ่ ม บริ ก ารการทดสอบตรงตามความต้ อ งการ
ผู้รับบริการ
3. รักษาและคงไว้ซงึ่ มาตรฐานของงานบริการการทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
4. พั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ให้ ส ามารถสั่ ง ตรวจการ
ทดสอบผ่านระบบ online
5. ทำ � ความตกลงร่ ว มกั บ ฝ่ า ยการคลั ง ในการจั ด หา
บุคลากรเพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการจัดเก็บรายได้ของศูนย์ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน เพือ่ ความถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้
6. เป็นศูนย์ประสานงานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนงานบริการเพื่อการวิจัยทางการแพทย์
7. เพิ่มบริการการตรวจทาง Molecular Pathology เช่น
การตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อหาการกลายพันธุ์ใน
ชิ้นเนื้อมะเร็ง
8. สนั บ สนุ น งานบริ ก ารเพื่ อ สร้ า งฐานข้ อ มู ล ด้ า น
Pharmacogenomics ในการตรวจวินิจฉัย เลือกใช้ยา และ
รูปแบบการรักษาผู้ป่วย

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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5. ศูนย์รังสีร่วมพิกัด
ให้ บ ริ ก ารระดั บตติยภูมิใ นด้านการฉายรัง สีศัลยกรรม
CyberKnife และ EDGE บริการวิชาการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับรังสีร่วมพิกัดหรือรังสีศัลยกรรมต่อสถานศึกษาและ
สาธารณะ และเป็นสถานที่ฝึกอบรมสำ�หรับบุคลากรทาง
ด้านรังสีรักษา ทั้งแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ รวมถึงนักรังสี
การแพทย์ของประเทศและต่างประเทศ

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้ า นการบริ ก าร มี ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ย
เครื่องรังสีศัลยกรรม CyberKnife และ EDGE รายละเอียด
ดังนี้

คน

CyberKnife

400
300
200
100
0

179 192

182 209

2561

2562

EDGE

197

256

2563

ภาพที่ 1 จำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รับการรักษา
ปีงบประมาณ 2561 - 2563
Prostate 0.44%
Lung 9.49%
(43 ราย) Liver 2.43% (2 ราย) อื่น ๆ 2.21%
(11 ราย)
(10 ราย)
Spine 4.64%
(21 ราย)
H&N 1.32%
Brain 79.47%
(6 ราย)
(360 ราย)

			 ฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านสาขาวิชาประสาท
ศัลยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข 2 คน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ ท หารอากาศ 2 คน และชั้ น ปี ที่ 3 ภาควิ ช า
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 คน
โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ 1 คน คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล 3 คน
			 สอนและฝึกอบรมนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ก ารแพทย์
ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จำ�นวน 16 คน
2.2 ด้ า นเยี่ ย มชมดู ง าน จากนั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ละ
อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 2
จำ�นวน 6 คน ชั้นปีที่ 4 - 5 จำ�นวน 16 คน
3. ด้านการวิจัย มีผลงานวิจัยจำ�นวน 1 เรื่อง
Assavaprathuangkul P, Boonpitak K, Wucharapruk
T, Ukhumpun T, Dechsupa P, Yongvithisatid P,
Dhanachai M, Puataweepong P. Accuracy evaluation
of image-guided by optical surface monitoring system
for treatment of intracranial tumors. J Thai Assn of
Radiat Oncol [Internet]. 2019Oct.25 [cited 2020
Nov.25];25(2):28-6.

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ภาพที่ 2 จำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมด แบ่งตาม
รอยโรค ปีงบประมาณ 2563

2. ด้านการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 ด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรม
			 ฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษารั ง สี เ ทคนิ ค ชั้ น ปี ที่ 4
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล 16 คน มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต 6 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 6 คน และมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
6 คน

1. เข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก ารด้ า นรั ง สี
(QUATRO) จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(IAEA) ระดับนานาชาติ
2. ปรั บ ผลการดำ � เนิ น งานให้ มีผ ลประกอบการเพิ่ม ขึ้น
อย่างน้อย 10%
3. สนับสนุนการนำ�ผลจากการปฏิบตั งิ านประจำ�สูง่ านวิจยั
(R2R) ในทุกระดับ
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6. ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

ผลการดำ�เนินงาน

2. มีผู้รับบริการตรวจในประเทศ ดังนี้

คน

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อไปทำ�งาน ศึกษาต่อ แต่งงาน อบรม ดูงาน   ชาวต่าง
ประเทศที่ จ ะมาทำ �งานในประเทศไทย รวมถึง ให้บริการ
ตรวจสุขภาพภายในประเทศ ได้แก่ สมัครงาน ศึกษาต่อ
ลาอุปสมบท สอบใบขับขี่ และผูป้ ระกอบอาชีพอาหาร  โดยเน้น
คุณภาพและตามมาตรฐาน

800
600
400
200
0

729

717

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

คน

1. มีผู้รับบริการตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
ดังนี้
20,000
15,000
10,000
5,000
0

12,552

14,945
7,939

ปี 2561
ปี 2561

ปี 2562
ปี 2562

553

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2563

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ทำ�ประกันสังคม
และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำ�ปี

ปี 2563
ปี 2563

7. ศูนย์ ไตเทียม (Hemodialysis center)
ให้บริการการบำ�บัดรักษาทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม
และเทคโนโลยีขั้นสูง 12 เตียง เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของ
แพทย์ประจำ�บ้านอายุรศาสตร์สาขาโรคไต และพยาบาล
ไตเทียม ด้านการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ
ทั้งนี้ การร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่บำ�บัดทดแทนไตด้วยเครื่อง
ไตเทียมโดยทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขา เป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย ทำ�ให้ผู้ป่วย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดอัตราการพิการ และส่งเสริมอัตราการ
รอดชีวิต ทั้งนี้ศูนย์ไตเทียมเป็นศูนย์บำ�บัดทดแทนไตที่มีการ
ดูแลผูป้ ว่ ยครบวงจร โดยผูเ้ ชีย่ วชาญสหสาขา เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมี
ชีวิตที่ยืนยาวเทียบเท่าระดับสากล และเป็นศูนย์การเรียนรู้
และการเรียนการสอนด้านการบำ�บัดทดแทนไตครบวงจร
แก่นักกำ�หนดอาหาร  พยาบาล  เภสัชกร อายุรแพทย์ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

ผลการดำ�เนินงาน
1. จำ�นวนการให้บริการและรายได้
ศูนย์ไตเทียม

2562

2563 (11เดือน)

Chronic HD

7,130

7,075

รายรับ

26,644,000

24,260,063

กำ�ไรสุทธิ

7,558,300

7,247,799

2. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 4 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2562-2563
2.1 Sethakarun S, Bijaphala S,   Kitiyakara C,
Boongird S, Phanachet P, Reutrakul S, Pirojsakul K,
Nongnuch A. Effect of   bioelectrical impedance
analysis-guided dry weight adjustment, in comparison

รายงานประจ� ำ ปี 2563

to standard clinical-guided, on the sleep quality of
chronic haemodialysis patients (BEDTIME study): a
randomised controlled trial. BMC Nephrol. 2019 Sep
2; 20(1): 211.  
2.2 Kananuraks S, Assanatham M, Boongird S,
Kitiyakara C, Thammavaranucupt K, Limpijarnkij T, et
al.  Bioimpedance Analysis-Guided Volume Expansion
for the Prevention of Contrast-Induced Acute Kidney
Injury (the BELIEVE Pilot Randomized Controlled Trial).
Kidney Int Rep. 2020;5(9):1495-502.
2.3 Kantachuvesiri S, Ingsathit A, Thammanichanond D, Choochaeam K, Sra-Ium S, Kitiyakara C, et al.
Double-Filtration Plasmapheresis Plus Low-Dose
Anti-thymocyte Globulin and Tacrolimus in Asian
Living-Donor Kidney Transplantation With Donor-Specific
Anti-HLA Antibody. Transplant Proc. 2020.
2.4 Nongnuch A, Ngampongpan W, Srichatrapimuk S, Wongsa A, Thongpraphai S, Boonarkart C,
et al. Immune response to influenza vaccination in ESRD
patients undergoing hemodialysis vs. hemodiafiltration.
PLoS One. 2020;15 (2):e0227719.
3. สนั บ สนุ น การเก็ บ ข้ อ มู ล วิ จั ย (ปี พ.ศ. 2563)
จำ�นวน 5 เรื่อง
3.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดตะคริวระหว่าง
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้าย
3.2 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมโรคไตในคนไทย โดย
อาร์เรย์สนิปส์
3.3 ผลของโปรแกรมการควบคุ ม ฟอสเฟตต่ อ
ความรู้เรื่องการควบคุมฟอสเฟต การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
และพฤติ ก รรมในการควบคุ ม ระดั บ ฟอสเฟตและระดั บ
ฟอสเฟตในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม
3.4 ความเครี ย ด ความรู้ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการป้องกันการติดเชื้อใน
สังคม New Normal ช่วงการระบาดใหญ่ของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
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3.5 ผลของโปรแกรมสนั บ สนุ น ญาติ ผู้ ดู แ ลในการ
ควบคุ ม ปริ ม าณนํ้ า ในผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การฟอกเลื อ ดด้ ว ย
เครื่องไตเทียม
4. นวัตกรรมทางสังคม อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ
4.1 จัดทำ�แขนเทียมทีม่ เี ส้นเลือดขนาดใหญ่ส�ำ หรับฝึก
แทงเส้น เพื่อการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำ�บัดทดแทน
ไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) โดยร่วมมือกับศูนย์
นวัตกรรมและบริษัทการยาง (ดังภาพที่ 1)
4.2 พัฒนาเครื่องฟอกไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ
และตั ว connector ต่ อ กั บ ถุ ง นํ้ า ยาล้ า งไตที่ ใ ช้ ทั่ ว ไป
ในปัจจุบัน (Automated Peritoneal Dialysis Connector)
และได้รางวัลที่ 1 Innovation Pitching ในงาน Mahidol
Rise Now (ดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 แขนเทียม

ภาพที่ 2 รางวัลที่ 1 Innovation Pitching ในงาน Mahidol Rise Now
(เครื่องฟอกไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ)
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8. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์
ให้บริการตรวจวิเคราะห์จโี นมทางการแพทย์ เพือ่ ตรวจกรอง
ป้องกัน รักษาโรค ตั้งแต่ก่อนเกิดไปจนถึงผู้สูงวัย ตามระบบ
บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ
ISO 15190: 2003  ด้านวิจัย ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานต่าง ๆ ดำ�เนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิด
การนำ�จีโนมทางการแพทย์มาใช้ประโยชน์ทางคลินกิ รวมถึง
สร้างสมาคมเภสัชพันธุศาสตร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(South East Asian Pharmacogenomics Association;
SEAPHARM) เพือ่ ส่งเสริมการนำ�ความรูท้ างเภสัชพันธุศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในระดับเวชปฏิบัติ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
ทางเภสั ช พั น ธุ ศ าสตร์ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาคมอาเซียน ด้านบริการวิชาการ จัด
สัมมนา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทางด้าน
จีโนมทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะบุคคลแก่แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ผูป้ ว่ ยและครอบครัว อีกทัง้
ยังมีส่วนร่วมในการกำ�หนดและผลักดันนโยบายสาธารณะ
ของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจทาง
พันธุกรรมได้ และด้านนวัตกรรม ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์
และสถาบันด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ อันเป็นส่วนหนึง่ ของการ
บูรณาการของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี  (Yothi Medical
Innovation District: YMID) เพื่อนำ�ประเทศก้าวเข้าไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางการแพทย์อย่างครบวงจร (Medical Hub)

ผลการดำ�เนินงาน

จำ�นวนบริการ (ราย)

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

-25
6
Q3 1
-25
Q1 61
-25
6
Q3 2
-25
Q1 62
-25
6
Q3 3
-25
63

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0

Q1

รายได้ (ล้านบาท)

1. ด้านบริการสุขภาพ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง
ปฏิบิ ตั กิ าร มีจ�ำ นวนบริการเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 65.28 และ มี
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 75.52 เทียบกับปี 2562 โดย Thai
NIPT เป็นบริการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

รายได้
เชิงเส้น (รายได้)

จำ�นวนบริการ
เชิงเส้น (จำ�นวนบริการ)

2%
5%
18%
55%
21%

Thai NIPT
Exome & related
HBOC

Microbiome & WGS
mass array

2. ด้านวิจัย ดำ�เนินงานวิจัย ได้แก่
2.1 การถอดรหัสพันธุกรรม SARS-CoV-2 ทั้งจีโนม
ของสายพันธุท์ รี่ ะบาดในประเทศไทย และการจัดตัง้ ธนาคาร
ชีวภาพ (BioBank) ของ SARS-CoV-2
2.2 โครงการจัดทำ�แผงจีโนมอ้างอิงของประชากรไทย
2.3 เภสัชพันธุศาสตร์ ระยะที่ 16
2.4 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ระยะที่ 2 ปีที่ 2
2.5 โครงการถอดรหัสพันธุกรรม 100 ยีนทางเภสัช
พันธุศาสตร์ด้วยเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมเนกซ์เจเนเรชันใน
ประชากรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำ�นวน 1,000 คน
2.6 การศึกษาชีวนิเวศจุลชีพในทางเดินอาหารและ
เภสัชพันธุศาสตร์ของยาเคมีบำ�บัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด
ระยะแพร่กระจาย
และสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์/นักศึกษาแพทย์/
นักศึกษาปริญญาโท-เอก/นักวิจัย ดังต่อไปนี้
2.7 ปัจจัยทางด้านจีโนมและทรานสคริปโตมทีม่ ผี ลต่อ
ความรุุนแรงของโรคโควิด 19
2.8 โครงการอัตราการเกิดโรคเบาหวานและโรคไต
เรื้อรัง ปัจจัยการพยากรณ์โรคและปัจจัยทางพันธุกรรมที่
สัมพันธ์ต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคไตเรื้อรังในผู้ที่มี
ภาวะ prediabetes
		 2.9 การศึกษายีนเภสัชพันธุศาสตร์และแฮปโปลไทป์
ของประชากรไทยจากข้อมูลพันธุกรรมระดับจีโนมที่ได้จาก
เทคโนโลยีการสร้างลำ�ดับเบสแบบสายยาว
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2.10 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะของภูมิต้านทาน
ในร่างกายผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่สาม ที่ได้รับยากระตุ้น
ภูมิต้านทาน
2.11 โครงการความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชี ว นิ เ วศของ
จุลินทรีย์และไวรัสกับการพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูกที่เกิด
จากเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปิโลมา
2.12 โครงการปัญญาประดิษฐ์กับการตรวจคัดกรอง
วิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ทรวงอกโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัส
COVID-19
2.13 โครงการการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและ
การค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเชิงเมตาบอลอมิคส์ของโรค
มะเร็งปอดในคนไทย
3. ด้านบริการวิชาการ มีสถิติการให้บริการวิชาการของ
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ดังนี้
ประเภทของบริการ
วิชาการ

ปี
2561 2562 2563

จัดประชุมวิชาการ/สัมมนา/
workshop

3

2

2

บรรยายประชุมระดับชาติ

3

3

6

บรรยายประชุมนานาชาติ

5

3

4

เป็นแหล่งฝึกงาน

-

2

-

ศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม

4

8

3

กรรมการพิจารณารางวัล

1

1

-

ร่วมจัดนิทรรศการ/ Poster

2

2

-

บทความวิชาการ

6

3

8
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4. ด้านนวัตกรรม ดำ�เนินการพัฒนานวัตกรรมการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่
4.1 การถอดรหัสพันธุกรรม SARS-CoV-2 ทั้งจีโนม
เพื่อดูสายตระกูล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการควบคุมโรค
การนำ�วัคซีนมาใช้ในประเทศ การกลายพันธุ์ การติดเชือ้ แฝง
การติดเชื้อซํ้าได้ใน 5 วัน
4.2 การตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 ด้วยเทคโนโลยี MassArray สามารถรายงานผล
สายตระกูลของเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 ได้ ภายใน 24 ชัว่ โมง
4.3 การตรวจวิเคราะห์ยีนกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการ
ใช้ยา Olaparib ในผูป้ ว่ ยมะเร็งต่อมลูกหมาก ครอบคลุม 15 ยีน
ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แห่งสหรัฐอเมริกา
4.4 การถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมของ RB1 gene ด้ ว ย
เทคโนโลยี next generation sequencing

ผลงานเด่น
1. ด้านบริการสุขภาพ  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ HNPCC
MSH2, MLH1, MSH6, PMS2 DNA analysis by NGS
เบิกจ่ายได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานแรก
ในประเทศไทย เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการตรวจวิเคราะห์ยีนที่
สัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
2. ด้านวิจัย ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ และกลุ่มพันธมิตร
COVID-19 Network Investigations (CONI Alliance)
ค้นพบเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 สายตระกูลไทย มีการกลายพันธุ์
ในรูปแบบ frame-shift deletion ในส่วน ORF7a และ
ฐานข้อมูล GISAID ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กำ�หนด
ให้สายตระกูล A.6 เป็นสายตระกูลที่พบในประเทศไทย ซึ่ง
ได้จัดทำ�บทความวิชาการและเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
Virus Research แล้ว (ดังภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 Cladogram จากการ
ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม
(Whole genome sequencing)
ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่
ระบาดในประเทศไทย

3. ด้านบริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และสำ�นักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ จัดประชุมวิชาการ เรือ่ ง Next-Generation Medical
Genetics and Genomics in Clinical Practice โดยบรรยาย
เรื่อง Medical Genetics - Past, Present and Future:
A Personal View Emeritus Professor Michael Patton ใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) มีผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน (ดังภาพที่ 2)
และร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “The 9th SEAPHARM
Meeting” (virtual conference) ในวันที่ 28 - 29 ตุลาคม
2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน
4. ด้ า นนวั ต กรรม เข้ า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยย่ า นนวั ต กรรม
การแพทย์โยธี ทำ�ให้เกิดกลุ่มวิจัยขยายความร่วมมือใน
การพัฒนานวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่กบั หน่วยงานต่าง ๆ
อาทิ โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เป็นต้น

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. ด้านบริการสุขภาพ ยืน่ ขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003
และขยายการเข้าถึงบริการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์จีโนม
ทางการแพทย์ ผ่านความร่วมมือ Private Public Partnership
2. ด้านวิจัย ริเริ่มงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
genomics ของคณะฯ และเร่งการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่
เกี่ยวกับการแพร่กระจายของ COVID-19

ภาพที่ 2 คลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง Medical Genetics Past, Present and Future: A Personal View Emeritus
Professor Michael Patton

3. ด้านบริการวิชาการ จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้าน
Genomic Medicine จำ�นวน 1 ครั้ง
4. ด้านนวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมทีเ่ กีย่ วกับ genomics
ภายใต้เครือข่ายย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี
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ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ า นงานวิ จั ย และพั น ธกิ จ ด้ า นงาน
ระบบดูแลสุขภาพที่มีผลกระทบสูงและมีความสำ�คัญต่อ
ประเทศ จัดตัง้ เมือ่ ปี 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างระบบ
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การวิจยั ระบบการดูแล
สุขภาพและการบริการวิชาการด้านนโยบายสุขภาพ ผ่าน
กลไกการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่มีอยู่จำ�นวนมากของคณะฯ
ไปสู่การเป็นนโยบายสุขภาพทั้งในเวทีระดับชาติและระดับ
นานาชาติ เพือ่ ให้เกิดผลกระทบทีด่ ตี อ่ สุขภาพของประชาชน
สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็น
ปัญญาของแผ่นดิน

ผลการดำ�เนินงาน
1. การผลักดันองค์ความรู้ งานวิจยั และงานระบบดูแล
สุขภาพของคณะฯ ให้ไปสู่นโยบายสุขภาพระดับชาติ
มีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้
1.1 การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด เป็ น นโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ เรือ่ ง “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง” โดยได้รบั การรับรอง
ให้เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12
ศู น ย์ น โยบายและการจั ด การสุ ข ภาพ ประสานกั บ ที ม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาโรคมะเร็งจากโรงเรียนแพทย์
ชั้นนำ�และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนให้เกิด
กลุม่ เครือข่ายภาควิชาการ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รศ. นพ.เอกภพ
สิระชัยนันท์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นผูแ้ ทน
เข้าร่วมเครือข่าย โดยร่วมกันผลักดันข้อเสนอ “การรวมพลัง
ชุมชนต้านมะเร็ง” เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ได้ส�ำ เร็จ ซึ่งผลจากการได้การรับรองเป็นมติสมัชชาสุขภาพ
ทำ�ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำ�หนดแผนงานและนโยบายที่
จะร่วมกันรับผิดชอบตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน เช่น
เครือข่ายสื่อทั้งสื่อภาครัฐและสื่อเอกชน เครือข่ายผู้ป่วย
องค์กรศาสนา ภาคการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคม

เครือข่ายผูบ้ ริโภค ภาคีเครือข่ายวิชาการ/วิชาชีพ และเครือข่าย
อื่น ๆ โดยมติ “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง” จะแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กบั ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ออกเป็น 5 ข้อ ซึง่
สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://infocenter.nationalhealth.
or.th/node/28143
ทั้งนี้ เครือข่ายภาควิชาการจะทำ�หน้าที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมประชาชนให้ตระหนักรูเ้ รือ่ งการตรวจสุขภาพประจำ�ปี
เพื่อคัดกรองโรคมะเร็ง โดยมีแผนงานที่จะพัฒนาจากพื้นที่
ชุมชนต้นแบบของจังหวัดและขยายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งในแต่ละภูมิภาคจะมีโรงเรียนแพทย์
ร่วมรับผิดชอบ
1.2 การผลักดันมาตรฐานระบบการดูแลสุขภาพใน
กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำ�บัดที่บ้าน
ภายหลังจากที่คณะฯ ได้รับรองมาตรฐานกระบวนการ
รับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification - DSC)
ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำ�บัดที่บ้าน จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
เมื่อปลายปี 2562 คณะฯ ได้มีการประมวลสาระความรู้
และต้องการนำ�มาตรฐานการดูแลนี้ไปใช้ประโยชน์ให้กับ
ระบบสาธารณสุขของไทย จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยั เพือ่ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคมขึน้
โดยมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมให้
ข้อคิดเห็น และมอบหมายให้ศูนย์นโยบายและการจัดการ
สุขภาพดำ�เนินการขับเคลื่อนงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ภายหลังจากการที่ได้ขับเคลื่อนตามมติดังกล่าว สำ�นักงาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ก็ ไ ด้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาให้กับประชาชน
นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข รับมติดังกล่าวนำ�ไปขยายผลในการ
รักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ และลำ�ไส้ตรงทีบ่ า้ น  โดยนำ�ร่อง
ในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมรักษาโรคมะเร็ง 7 แห่ง
และมีแผนจะเปิดในสถานพยาบาลทุกเขตสุขภาพ 30 แห่ง
ในปี 2565 ทำ�ให้ประชาชนได้รับยาเคมีบำ�บัดกลับบ้าน
รับยาได้ตรงเวลา ไม่ตอ้ งนอนโรงพยาบาล ทัง้ นีส้ ามารถศึกษา
ข้อมูลได้ที่ https://www.thaigov.go.th/news/contents/
details/33254
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

ในการนี้กรมการแพทย์ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้ง (ที่ 450/2563)
ให้ อ. นพ.พิชยั จันทร์ศรีวงศ์   รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ และ
ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ เป็นคณะทำ�งานพัฒนา
และขับเคลื่อนการให้เคมีบำ�บัดที่บ้าน โดยมีผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นทีป่ รึกษา ซึง่ คณะทำ�งานชุดดังกล่าว
มีหน้าที่วางกรอบแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ให้เคมีบำ�บัดที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำ�ข้อเสนอ
หลักเกณฑ์การชดเชยค่าบริการทางสาธารณสุขต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. การมีส่วนช่วยขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมที่
เกิดจากนโยบายระดับชาติ โดยที่คณะฯ มีส่วนสำ�คัญ
ในการผลักดันให้เกิดขึ้น มีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้
2.1 การมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนต้ น แบบ
ในการปลอดบุหรี่ รอบรู้โควิด และต้านมะเร็งปอด
ศู น ย์ น โยบายและการจั ด การสุ ข ภาพร่ ว มกั บ งาน
สร้างเสริมสุขภาพ ดำ�เนินการผลักดันให้ชุมชนในท้องที่เขต
พญาไททั้ง 25 แห่ง เป็นชุมชนต้นแบบในการปลอดบุหรี่
รอบรู้โควิด และต้านมะเร็งปอด ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจาก
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เรื่อง “รวมพลังชุมชนต้าน
มะเร็ง” จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือ
จากสำ�นักงานเขตราชเทวี และได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ (ศจย.)
อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่เข้มแข็ง โดยมี
การรวมตั ว แสดงออกถึ ง พลั ง ชุ ม ชน ในงานแถลงข่ า ว
พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด 19 และมะเร็งปอดที่
คณะฯ ได้จัดขึ้นเมื่อกลางปีที่ผ่านมา

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. การดำ�เนินงานภายในคณะฯ ได้แก่ การกลัน่ กรองและ
ผลักดันองค์ความรู้และระบบการดูแลสุขภาพของคณะฯ
ไปสู่ระดับนโยบายสุขภาพ ภายใต้แผนงานห้องปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพและห้องปฏิบัติการเพื่อการ
ออกแบบระบบสุขภาพ รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกิดจากนโยบายระดับชาติ อาทิ นโยบายจาก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น  โดยที่คณะฯ มีส่วนสำ�คัญ
ในการผลักดันให้เกิดเป็นนโยบาย ตลอดจนการส่งเสริม
บทบาทในการชี้นำ�นโยบายด้านสุขภาพทั้งในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
2. การดำ � เนิ น งานภายนอกคณะฯ ได้ แ ก่ ประสาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายด้านนโยบายสุขภาพทั้งใน
โรงเรียนแพทย์และเครือข่า ยองค์กรเกี่ยวกับนโยบายใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ตอบรับนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ
เรื่ อ ง “สั ง คมสู ง อายุ ” คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี จึงได้รับเกียรติ เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความ
เชีย่ วชาญและมีองค์ความรูด้ า้ นวิชาการ เพือ่ พัฒนาบุคลากร
กศน. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้น เรื่อง
สาเหตุและแนวทางการป้องกันเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและชะลอ
ความเสื่อม (กาย จิต สมอง) การประเมิน สังเกต พฤติกรรม
ความผิดปกติเบื้องต้นในเรื่องสมอง มีทักษะเบื้องต้นในการ
พัฒนากิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตนเองได้
(กลุม่ ติดสังคม) รวมถึงเตรียมการรองรับให้บคุ ลากร กศน. มี
บทบาทส่งเสริมสุขภาวะผูส้ งู วัยในพืน้ ทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) และ
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ในการจัดอบรม “หลักสูตรการจัดกิจกรรม

กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมอง
ผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 25 กันยายน 2563
ให้กับบุคลากรในสังกัด กศน. จังหวัด/ กทม. จำ�นวน 540 คน
โดยจัดแบ่งผูเ้ รียนเป็น   3  รนุ่    รนุ่ ละ 180  คน   เป็นการเรียนรูแ้ บบ
Distance learning เป็นการเรียนรู้ทางไกล รูปแบบออนไลน์
โดยมีกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ก่อน ผ่านสื่อการเรียนรู้แต่ละบทเรียน และพบวิทยากรหลัง
เรียนรู้สื่อด้วยตนเอง ผ่านระบบทางไกล (Facebook live/
Zoom)
จากการดำ�เนินการอบรมสำ�เร็จ โครงการฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
ในการประเมินด้านทักษะ สามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์และ
ออกแบบกิจกรรมกลุม่ กระตุน้ ความสามารถสมอง เพือ่ ชะลอ
และป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยทุกกลุ่มสามารถออกแบบ
กิจกรรมได้เหมาะสม และสามารถนำ�ไปใช้จริงได้กบั ผูส้ งู อายุ

ภาพที่ 1 พิธีลงนามข้อตกลง “การบูรณาการความร่วมมือ
ทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน.
ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน.
เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ”
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ภาพที่ 2 สัมมนาถอดบทเรียนการอบรม
แบบ online
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โครงการถอดรหั ส พั น ธุ ก รรม SARS-CoV-2
ทั้งจีโนมของสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์และกลุ่มพันธมิตร COVID-19
Network Investigations (CONI Alliance) จั ด ทำ �
แผนวิ จั ย การถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมทั้ ง จี โ นมของ SARSCoV-2 โดยตรงจากสิ่ ง ส่ ง ตรวจไม่ ผ่ า นการ culture
เพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาและสถานการณ์การระบาด
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พั ฒ นาเทคนิ ค การเพิ่ ม จำ � นวน
สารพั น ธุ ก รรม (enrichment) และวิ ธี ก ารหาลำ � ดั บ
นิ ว คลี โ อไทด์ ทั้ ง จี โ นม (whole-genome sequencing
workflow) สำ�หรับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยตรงจาก
สิ่งส่งตรวจ ไม่ต้องผ่านการ culture  2) เพื่อวิเคราะห์ความ
หลากหลายของประชากรของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่
พบในประเทศไทย  3) เพื่อศึกษารูปแบบการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา
พันธุศาสตร์ (genomic epidemiology) เพือ่ ส่งเสริมแผนการ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล ทางระบาดวิ ท ยา
จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
เขต กทม. (สปคม. กทม.) รวมทั้งข้อมูลทางคลินิกจาก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   4) นำ�นวัตกรรม
การถอดรหัสพันธุกรรมเปิดให้บริการให้กบั โรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการ
ควบคุมโรค การนำ�วัคซีนมาใช้ในประเทศ การกลายพันธุ์
การติ ด เชื้ อ แฝง การติ ด เชื้ อ ซํ้ า หรื อ ประเมิ น /ออกแบบ
ชุดตรวจทางอณูชวี วิทยา serology รวมถึงการปรับการใช้ยา
ต้านไวรัสในอนาคต
จากการดำ�เนินงานโครงการฯ ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่ า งดี จ ากผู้ ร่ ว มวิ จั ย ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ โดยมี ก าร
ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ไปแล้ว
มากกว่ า 275 ตั ว อย่ า ง และสามารถพั ฒ นานวั ต กรรม
การตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุข์ องเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2
ด้วยเทคโนโลยี MassArray สามารถรายงานผลสายตระกูล
การกลายพันธุ์ การติดเชื้อแฝง การติดเชื้อซํ้า และซากไวรัส
SARS-CoV-2 ได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ภาพที่ 1 การออกแบบ specific PCR primer เพื่อตรวจจับ genomic variant
จำ�นวน 36 ตำ�แหน่ง ครอบคลุมสายตระกูลของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 รวม 22 clade

สำ � หรั บ แผนการดำ � เนิ น งานใน
ระยะต่อไป คือ ดำ�เนินการถอดรหัส
พันธุกรรม SARS-CoV-2 ทัง้ จีโนมเป็น
ระยะ เฝ้าดูสายตระกูล ติดตามการ
แพร่กระจายของโรค เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการควบคุมโรค และบริการ
ตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของเชื้อ
ไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคโนโลยี
MassArray โดยสามารถรายงานผล
สายตระกูล และซากไวรัส SARSCoV-2 ได้ภายใน 24 ชั่วโมง
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ค้นพบยีนคนไทยแพ้ยา “แบคทริม”
หรือกลุ่มยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟาเป็นครั้งแรกของโลก
ยาแบคทริ ม (Bactrim) หรื อ Sulfamethoxazole
Trimethoprim เป็นยาปฏิชวี นะในกลุม่ ยาซัลฟา ตามลักษณะ
โครงสร้างทางเคมีที่เรียกว่า “ซัลโฟนาไมด์” (Sulfonamide)
ใช้รกั ษาโรคติดเชือ้ แบคทีเรีย เนือ่ งจากเป็นยาฆ่าเชือ้ ออกฤทธิ์
กว้าง ใช้รักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (UTIs)
โรคหลอดลมอักเสบ โรคตาติดเชื้อ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
จากแบคทีเรีย โรคปอดบวม หูอักเสบ แผลไหม้อย่างรุนแรง
และท้องเสียจากการท่องเทีย่ ว (traveler’s diarrhea) เป็นต้น
ยังมีการใช้ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ฉวยโอกาส Pneumocystis Carinii (Jiroveci) Pneumonia
(PJP)
จากข้ อ มู ล ของกระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) พบอั ต รา
การแพ้ยาสูงที่สุด โดยพบว่ามีรายงานการเกิดผื่นแพ้ยา
ทางผิวหนังชนิดรุนแรง บางรายอาจพบอาการทางผิวหนังที่
รุนแรง คือ เกิดตุ่มพอง ผิวหนังลอก ที่เรียกว่าการแพ้แบบ
สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม (Stevens-Johnson Syndrome
หรือ SJS) และท็อก-ซิก อีพิเดอร์มัลเนโครไลซิส (Toxic
Epidermal Necrolysis หรือ TEN) ร่วมกับอาการแทรกซ้อน
ในระบบอืน่ ๆ ได้ และอาจรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ หรือเกิดภาวะ
ทุพพลภาพตลอดชีวิต เช่น ตาบอด นอกจากนั้นยังส่งผล
กระทบอย่างยิง่ ต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย จากการสัมภาษณ์
ผู้ป่วยที่มีผ่ืนแพ้ยาชนิด SJS/TEN พบว่า อาการดังกล่าว
ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านต่อผู้ป่วยและครอบครัว เช่น
การสูญเสียสมรรถนะการทํางานเนื่องจากความผิดปกติที่
เกิดขึน้ การทีถ่ กู คนรอบข้างรังเกียจเนือ่ งจากอาการทีม่ องเห็นได้
เช่น ผื่นชนิดรุนแรงตามบริเวณใบหน้าและลําตัว ผิวหนัง
ลอกไหม้ ทําให้ไม่กล้าออกจากบ้านไปพบปะผู้อื่น ตลอดจน
ความรูส้ กึ หวาดระแวงต่อการรับประทานยา ความเสือ่ มศรัทธา
และไม่ไว้วางใจต่อบุคลากรทางการแพทย์
นอกจากนี้ยังพบว่ามีอุบัติการณ์ท่เี กิดการแพ้ยาของกลุ่ม
Sulfonamide nonantibiotic   เช่น sulfasalazine, loop
diuretic, sulfonylurea, cyclooxygenase–2 inhibitors

เป็นต้น ซึ่งบางการศึกษาพบว่าสามารถเกิดการ crossreactivity กับยากลุ่ม sulfonamide nonantibiotic ได้
การรั ก ษาผื่ น แพ้ ย าชนิ ด นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบด้ า น
รายจ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ของครอบครัวและสังคมโดยรวม รวมทัง้
ยังอาจนําไปสู่การฟ้องร้องแพทย์หรือโรงพยาบาลเพราะ
ความเข้าใจผิดว่าเกิดจากความผิดพลาดของการดูแลรักษา
ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารพั ฒ นาระบบและวางแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ
เป็นการป้องกัน แต่การแพ้ยาก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก
โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นยาจําเป็นและมีประสิทธิผลที่ดีใน
การรักษาอย่างยาแบคทริม (Bactrim) หรือ Sulfamethoxazole
Trimethoprim
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี จึ ง จั ด ทำ �
โครงการ “เภสัชพันธุศาสตร์ต่อการเกิดผื่นแพ้ผิวหนังรุนแรง
ในคนไทย” ทำ � การศึ ก ษาแบบควบคุ ม (case-control)
ในคนไทย เพื่อหาความเสี่ยง พบว่าหากมีความผิดปกติของ
ยีน HLA-B*15:02 และ HLA-C*08:01 จะสัมพันธ์กับการ
เกิดการแพ้ยาแบบ Stevens-Johnson’s Syndrome ที่
ผิวลอก ผื่นขึ้น เยื่อบุตา เยื่อบุปากไหม้ หากมีความผิดปกติ
ของยีน HLA -B*13:01 จะสัมพันธ์กบั การเกิดการแพ้ยาแบบ
DRESS (Drug Reaction with Eosinophillia and Systemic
Symptoms) ซึ่งมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตพอ ๆ
กัน โดยเฉลี่ยคนที่มียีนผิดปกติจะเพิ่มโอกาสแพ้ยามากกว่า
คนที่ยีนไม่ผิดปกติประมาณ 15 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบ
ยีนคนไทยแพ้ยา “แบคทริม” หรือกลุ่มยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
ยาซัลฟาเป็นครัง้ แรกของโลก จึงนำ�มาสูก่ ารพัฒนาการตรวจ
ยี น แพ้ ย าก่ อ นที่ จ ะให้ ย าเพื่ อ ลดโอกาสเสี่ ย งแพ้ ย าต่ อ ไป
การตรวจยีนแพ้ยากําลังเป็นที่สนใจในวงการสาธารณสุข
เพราะสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดผื่นแพ้ยาของ
ผู้ป่วยแต่ละรายได้ เพื่อที่แพทย์จะเลี่ยงไปสั่งใช้ยาอื่นที่มี
ความเสี่ยงตํ่ากว่า ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือ การตรวจยีนแพ้ยา
HLA-B*15:02 สำ�หรับโอกาสแพ้ยากันชัก carbamazepine
ที่สิทธิบัตรทองครอบคลุมการตรวจนี้ด้วย
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อีกทั้งผลงานงานวิจัยชิ้นนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการนานาชาติระดับโลก คือ Clinical Pharmacology
and Therapeutics Impact Factors 7.266 (Q1), JCR
ลำ�ดับที่ 16/ 270 (Pharmacology and Pharmacy)  โดยจัด
ให้เป็นองค์ความรูใ้ หม่ของโลกทีแ่ สดงให้เห็นว่า PGx marker
ของการเกิดผืน่ แพ้ผวิ หนังชนิดรุนแรงของยา Co-trimoxazole
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงต่อรูปแบบการแพ้ยา และได้รับ
ความสนใจจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลนำ�ไปศึกษาต่อยอด
เพื่อขยายผลต่อไป

ภาพที่ 2 จำ�นวนผู้ป่วยที่มีการแพ้ยาแบบ DRESS

Updated PGx markers (HLA)

ภาพที่ 1 จำ�นวนผู้ป่วยที่มีการแพ้ยาแบบ SJS และ TEN

ภาพที่ 3 Characterization of T-cell responses to SMX and
SMX-NO in co-trimoxazole hypersensitivity patients expressing
HLA-B*13:01

         (Sukasem C et al., Springer Nature, 2018)
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การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทางน้ำ�ลาย
และการใช้เทคโนโลยี LAMP PCR
โรคติ ด เชื้ อ COVID-19 สามารถ
ติดเชื้อและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว
ทั้ ง ในผู้ ติ ด เชื้ อ ที่ มี อ าการและไม่ มี
อาการ ในปัจจุบนั การวินจิ ฉัยการติดเชือ้
COVID-19 ใช้ ตั ว อย่ า งตรวจจาก
ทางเดิ น หายใจส่ ว นต้ น โดยเก็ บ จาก
โพรงหลังจมูก (nasopharyngeal) และ
ลำ�คอ (throat)   โดยบุคลากรทางการแพทย์
เป็นผู้เก็บตัวอย่างมีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชือ้ มีอตั ราการติดเชือ้ COVID-19 ถึง
ร้อยละ 5 ของผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด และ
ถ้าไม่สามารถตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะไม่สามารถควบคุมและกักกันโรค
ได้ รวมถึ ง จะไม่ ส ามารถรั ก ษาคนไข้ ไ ด้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที
อีกทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในช่วง
ที่มีการระบาดของ COVID-19 ที่เป็นปัญหาทั่วโลก จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ต่อมนํ้าลายมีตัวรับ (receptor)
ของเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของ COVID-19 และ
พบว่าในผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโรค COVID-19
แล้ว สามารถตรวจพบเชื้อได้ในนํ้าลายในช่วงที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล จึงเป็นทีม่ าของการศึกษานี้ สำ�หรับการ
ทดลองผลการเก็บเชือ้ จากนํา้ ลายของผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ นมาได้เก็บ
ตัวอย่างนํ้าลายของผู้ป่วยโดยที่ผู้ป่วยคนนั้นมีอาการเป็นไข้
มีอาการทางระบบหายใจ และเข้าเกณฑ์ POI คือ เป็นผู้ป่วย
คัดกรองและเฝ้าระวังการติดเชือ้ โรคโควิดทีม่ อี ายุมากกว่า 18 ปี
จำ�นวน 200 ราย โดยสรุปได้ว่าการเก็บตัวอย่างนํ้าลายของ
ผูป้ ว่ ยมาตรวจหาเชือ้    COVID-19   มคี วามไวและความจำ�เพาะ
สูง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำ�ไปต่อยอดในการค้นหาผู้ป่วย
ในชุมชนและในสถานทีท่ มี่ ที รัพยากรจำ�กัด เนือ่ งจากมีความ
สะดวกและสามารถเก็บตัวอย่างได้งา่ ยและรวดเร็ว เหมาะกับ
การสุ่ ม ตรวจในกลุ่ ม ประชากรจำ � นวนมาก นอกจากนั้ น
ประโยชน์ทางอ้อม คือ ลดการพึ่งพาชุด PPE และลดการใช้

อุปกรณ์เก็บสิง่ ส่งตรวจ และตอนนีเ้ ราก็ก�ำ ลังขยายผลศึกษา
วิธีการตรวจเชื้อในรูปแบบอื่นที่มีความไวยิ่งขึ้นต่อไป
ในช่ ว งที่ มี ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ COVID-19
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกัน
ศึกษาค้นคว้าจนได้ชดุ ตรวจคัดกรอง COVID-19  โดยการใช้
เทคโนโลยี LAMP PCR ที่สามารถตรวจหาเชื้อ COVID-19
ได้อย่างรวดเร็ว รู้ผลใน 1 ชั่วโมง มีความแม่นยำ�  ลดต้นทุน
การวิเคราะห์ ใช้งานง่าย และปลอดภัยสำ�หรับบุคลากร
ทางการแพทย์ผตู้ รวจ  นบั ว่าเป็นความสำ�เร็จในผลงานทีเ่ ป็น
นวัตกรรมทางการแพทย์ของไทย ทัง้ ยังเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ในการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของไทยอีกด้วย
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กระชายขาวต้าน COVID-19
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารระบาดของโรค COVID-19
ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชากรและระบบเศรษฐกิจ
ทั่ ว โลก คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี และ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงระดมทีมนักวิจัย
ร่วมกันสร้าง platform การตรวจวิเคราะห์หาสารออกฤทธิ์
จากสารสกัดธรรมชาติ รวมถึงสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นอาหาร
ในชี วิ ต ประจำ � วั น ที่ มี ฤ ทธิ์ ต่ อ SARS-CoV-2 ได้ แ ก่ ห้ อ ง
ปฏิบัติการไวรัสวิทยา ที่มีระบบปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยระดับที่ 3 (Bio Safety Level 3; BSL-3) มีความ
เชี่ยวชาญในการคัดแยกและเพาะเลี้ยงไวรัส SARS-CoV-2
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา หรือ ECDD
(Excellence Center for Drug Discovery) ซึ่งเป็นแหล่ง
คลังจัดเก็บสารสกัดสมุนไพร และดำ�เนินการด้วยเทคโนโลยี
High-Throughput Screening (HTS) ซึ่งมีศักยภาพในการ
คัดกรองสารออกฤทธิ์พร้อมกันจำ�นวนมาก ๆ ภายในระยะ
เวลารวดเร็ว โดยการสร้าง Platform ในการตรวจวิเคราะห์
ดังกล่าว ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรามาธิบดี
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ที่มีเป้าหมายร่วมกันในระยะยาวในการสร้างโอกาสต่อยอด
ความเข้มแข็งของประเทศที่มีอยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤต
การระบาด COVID-19 เพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ทางยาและ
นำ�เข้าสู่กระบวนการพัฒนายาในขั้นต่อไป

จากการดำ � เนิ น การตรวจคั ด กรองสารสกั ด ในคลั ง
จำ�นวนกว่า 120 ตัวอย่าง พบว่ามีสารสกัดจำ�นวน 6 ชนิดที่
มีศกั ยภาพในการยับยัง้ การเพิม่ จำ�นวนของ SARS-CoV-2 ที่
ให้ผลในการยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสได้ 100% ที่ปริมาณ
ความเข้มข้นของยาในระดับน้อย ๆ และไม่เป็นพิษต่อเซลล์
ซึ่ ง ผลดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการทดสอบเที ย บเคี ย งกั บ ผลการ
ยับยั้งของ FDA approved drugs แล้ว จากนั้นทีมวิจัยได้
ทำ�การคัดเลือกสารมา 2 ชนิด คือ ขิงและกระชายขาว มา
ทำ�การตรวจวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงกลไกระดับเซลล์ และพบว่า
กระชายขาวให้ผลการยับยั้งดีที่สุด จึงร่วมกับศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS
ซึ่งมีความพร้อมที่จะขยายผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
“กระชายขาว” ซึ่งให้ผลการยับยั้งดีที่สุดมาพัฒนาต่อให้
สามารถเข้าสู่ clinical trial โดยในส่วนของ early phase
clinical trial จะทำ�ในโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหลัก และ
ขยายความร่วมมือออกไปในส่วนของ phase II และ III ใน
ลักษณะของ multicenter study ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ที่จะทำ�ให้ประเทศไทยสามารถผลิตยาที่เป็น Modernized
Thai Traditional Medicine ได้

บทที่

ก้าวต่อไปของ
รามาธิบดี

3
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การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำ�ลอง
(Simulation Based Medical Education)
การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยสถานการณ์ จำ � ลอง
(Simulation   Based    Medical    Education)เป็นการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ทางคลินิก
ผ่านการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เพื่อพัฒนาให้
นักศึกษาแพทย์และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์มี
ศักยภาพตามผลลัพธ์ทคี่ าดหวังไว้ ซึง่ คำ�นึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก
ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มี
การเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำ�ลองที่ skill laboratory
ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี แต่เพื่อรองรับแผนการเรียน
การสอนของนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะมาเรี ย นที่ ส ถาบั น การแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ จึงมีการออกแบบวางแผนจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้
ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริงรามาธิบดี (Ramathibodi
Academy of Simulation for Medical Education - RASME)
ณ อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรี
นฤบดินทร์ บริเวณโซนเอ ชัน้ 1 - 3 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่
การเรียนการสอนของนักศึกษาทางสาธารณสุข 4 หลักสูตร
(แพทย์ พยาบาล paramedic และวิทยาศาสตร์ความผิดปกติ
ของการสือ่ ความหมาย) ให้มที กั ษะทางคลินกิ ทีส่ ามารถใช้ได้จริง
และยั่งยืน รวมทั้งเปิดให้บริการทางด้านบริการวิชาการและ
การวิจยั ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยขณะนี้
ศูนย์การเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริงรามาธิบดี
กำ�ลังอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิด
ให้บริการในช่วงกลางปี 2564 ในระหว่างนี้มีการเตรียมการ
เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ ดังนี้
1. สรรหาและอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ เพื่อ
รองรับการเรียนการสอน
2. ติดตามและตรวจแบบอาคารที่กำ�ลังก่อสร้าง
3. ให้ขอ้ มูลและติดตามแบบระบบโสตสารสนเทศสำ�หรับ
การเรียนการสอน
4. สำ�รวจความต้องการอุปกรณ์หุ่นจำ�ลองและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์จากอาจารย์ผู้สอนและทำ�แผนการจัดซื้อโดย

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำ�นวยการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้วยหุ่นจำ�ลอง

ผลการดำ�เนินงาน
ถึงแม้ว่าศูนย์การเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริง
รามาธิบดีอยู่ในช่วงเตรียมการ คืออยู่ระหว่างดำ�เนินการ
ก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แต่เพื่อ
การตอบสนองกับพันธกิจของคณะฯ ในด้านการศึกษาและ
การบริการวิชาการ อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรในศูนย์ฯ ได้เรียนรู้
พัฒนางานและพัฒนาศักยภาพ จึงได้จัดรูปแบบการเรียน
การสอนเพือ่ การศึกษาและการบริการวิชาการให้กบั บุคลากร
ในสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์และประชาชน  โดยได้รบั
ความอนุเคราะห์ความรู้และหุ่นจำ�ลองจากหน่วยปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นชีวิต (CPR) หน่วยปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Skill
Lab) และตัวแทนจำ�หน่ายจากบริษัทหุ่นจำ�ลองชั้นนำ�มาใช้
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ด้านการศึกษา
1.1 การเรียนการสอน Pediatric Simulation นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 4
			 เรียนรู้ทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกาย
ทำ�หัตถการในหุ่นจำ�ลองเด็กเล็กภายใต้สถานการณ์จำ�ลอง
จำ�นวนการเรียนทั้งหมด 24 ครั้ง จากนักศึกษากว่า 200 คน
			 เรียนรู้ทักษะการให้คำ�ปรึกษากับผู้ป่วยจำ�ลอง
(Counseling Clinics) จำ�นวน 23 ครั้ง

รายงานประจ� ำ ปี 2563

2. ด้านการบริการวิชาการ
2.1 จั ด อบรมโครงการช่ ว ยชี วิ ต
ขั้นพื้นฐานในการฝึกกู้ชีพเบื้องต้น (BLS)
			 บุ ค ลากรที่ ส ถาบั น การแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ ทั้งหมด 37 ครั้ง จำ�นวนผู้เข้าอบรม 815 คน
			 ผู้เข้าร่วม “โครงการอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 8” (นปธ.รุ่นที่ 8) และประชาชนทั่วไป
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563
2.2 โครงการต้านภัยโควิด COVID-19
			 เพื่ อ พั ฒ นาและทบทวนองค์
ความรู้ทางการแพทย์สำ�หรับการรับมือและ
การปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ
ผู้ป่วย COVID-19
		 Simulation in COVID-19  ในรูปแบบสถานการณ์
จำ�ลอง 6 ครั้ง Video Laryngoscope workshop ในรูปแบบ
การฝึกทักษะ 2 ครั้ง

123

ภาพที่ 1 อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถานที่ตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริงรามาธิบดี
(Ramathibodi Academy of Simulation for Medical
Education - RASME)

ภาพที่ 2 การเรียนการสอน Pediatiric
Medical Simulation และ Counseling
clinics ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ภาพที่ 4 กิจกรรมโครงการต้านภัยโควิด
COVID-19

Simulation in COVID-19        
Video Laryngoscope work shop

ภาพที่ 3 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน (BLS)

Video Laryngoscope workshop
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ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร
และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ราชพัสดุ   เนือ้ ทีร่ วม   41-0-9   ไร่   ต�ำ บลบางปลา
อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการ “ศูนย์ที่พัก
อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex)
ห่างจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ไม่เกิน 800 เมตร
ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแบบผู้ ป่ ว ยใน ผู้ ป่ ว ยนอก
การวิ จั ย และฝึ ก อบรม ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ สู ง อายุ ตั้ ง แต่ ยั ง มี
สุขภาพดี แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี เริ่มมีภาวะ
พึ่งพิงเล็กน้อย จนถึงระยะท้าย รวมถึงความร่วมมือกับกรม
ธนารักษ์ในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้
กับผู้สูงอายุในโครงการที่พักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ รามาธนารักษ์ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการฯ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จปลายปี 2565 การดำ�เนินงานมีความสอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในด้าน
การดูแลสุขภาพและการบริการวิชาการ มุง่ พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมนำ�ไปสู่การสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาวะ
ผู้สูงอายุและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างครบวงจร เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุและบริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้ายของ
ประเทศไทย โดยการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และการให้บริการ
ทีไ่ ด้มาตรฐานสอดคล้องกับสังคมผูส้ งู อายุเต็มขัน้ ในอนาคต
โดยการศึกษาวิจยั   ฝกึ อบรม  และการให้บริการทีไ่ ด้มาตรฐาน
สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีวัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็นต้นแบบในการให้การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุและ
ผู้ป่วยระยะท้ายอย่างครบวงจร
2. เพื่อฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัคร และ
ผู้ดูแลในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมแบบ
บู ร ณาการสหสาขา ที่ นำ � ไปสู่ ก ารสร้ า งต้ น แบบการดู แ ล
สุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
อย่างครบวงจร

ผลการดำ�เนินงาน
1. ด้านการบริหารและอำ�นวยการ
		 1.1 การก่อสร้างศูนย์ฯ ระยะที่ 1 บริษัท เอส.อินเตอร์
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด ได้ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ
แล้วเสร็จพร้อมใช้งานและกิจการร่วมค้า   AGC10   Construction
เป็นผูร้ บั จ้างก่อสร้าง เข้าดำ�เนินการตามสัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2563 มีความคืบหน้าการดำ�เนินงานก่อสร้าง
คิดเป็นร้อยละ 4 การก่อสร้างศูนย์ฯ ระยะที่ 2 บริษทั เค พี วาย
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคารับจ้าง
งานก่อสร้าง และทำ�สัญญาในวันที่ 1 กันยายน 2563
1.2 โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์
เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง ภายใต้โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำ�หรับ
ผูส้ งู อายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) เนือ้ ทีโ่ ครงการรวม
20  ไร่  มหี อ้ งพักทัง้ หมดจำ�นวน 921 ยูนติ ได้เปิดให้ประชาชน
ทั่วไปจองสิทธิ์ที่พักอาศัย วันที่ 9 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม
2563 มีผู้ให้ความสนใจจองสิทธิ์เข้ามาจำ�นวน 1,316 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563) จะจัดให้มีการจับฉลาก
ผู้ได้รับสิทธิ์การจองในวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยบริษัท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
2. ด้านการบริการวิชาการ
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.จัดอบรม
“หลั ก สู ต รการจั ด กิ จ กรรม กศน. ป้ อ งกั น ภาวะซึ ม เศร้ า
คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองผูส้ งู อายุ”    เมือ่ วันที   ่ 15   มถิ นุ ายน
ถึง 25 กันยายน 2563 ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั
และพัฒนาระบบสุขภาพ (มสพช.) และคณะฯ โดยศูนย์
เรี ย นรู้ ฯ มี บ ทบาทในการบริ ห ารโครงการฯ ออกแบบ
หลักสูตรและการเรียนรู้ ดำ�เนินการอบรม การประเมินผล
การเรี ย นรู้ และการจั ด ทำ � รายงานการดำ � เนิ น โครงการฯ
(ดังภาพที่ 1)

รายงานประจ� ำ ปี 2563

2.2 จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 2
เมือ่ วันที่ 13 มกราคม ถึง 25 กันยายน 2563 ณ ตำ�บลแม่มอก
อำ�เภอเถิน จังหวัดลำ�ปาง มีผเู้ ข้าร่วม 30 คน เป็นความร่วมมือ
กั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ชมรมแม่ ม อกลั่ น ล้ า อี โ คโนมี โดยมี
ผลลัพธ์ทำ�ให้คนในชุมชนมีอาชีพเป็นนักบริบาล คุณภาพ
ชีวิตของนักบริบาลและครอบครัวดีขึ้น เกิดวิสาหกิจชุมชน
โครงการฯ ทำ�งานร่วมกับเครือข่าย หน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลแวนเซ็นต์วูร์ด โรงพยาบาล
มะเร็งลำ�ปาง โรงพยาบาลเวชชารักษ์ และศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำ�ปาง ซึ่งหลักสูตรฯ ได้
บูรณาการการทำ�งานร่วมกับเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง
และเป็น Module ต้นแบบ (ดังภาพที่ 2)
2.3 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสุขภาพ
ให้ เ ป็ น ผู้ นำ � สุ ข ภาพในการดู แ ลผู้ มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม

ภาพที่ 1 กิจกรรมหลักสูตรการจัดกิจกรรม
กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า
คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองผู้สูงอายุ
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เขตบริ ก ารสุ ข ภาพ กรุ ง เทพมหานคร ภายใต้ โ ครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร
(Comprehensive  Dementia Care: CDC) เป็นโครงการ
ร่วมกับสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพือ่
ผูส้ งู อายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมผูด้ แู ล
ผู้ป่วยสมองเสื่อม สร้างระบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม
ทั่วประเทศครอบคลุม 12 เขตพื้นที่ และกรุงเทพมหานคร
โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ช่วยสนับสนุน
ด้านการจัดอบรม เพือ่ การพัฒนาศักยภาพและทักษะการดูแล
ให้กบั บุคลากรสุขภาพ (แพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ)
เขตกรุงเทพฯ  4  สถาบัน  โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ ศูนย์บริการ
สุ ข ภาพ 67, 48, 40 จำ � นวน 34 คน เมื่ อ วั น ที่ 10 -18
กันยายน 2563 (ดังภาพที่ 3)
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ภาพที่ 2 กิจกรรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
รุ่นที่ 2

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. ด้านการบริหารและอำ�นวยการ
1.1 การก่อสร้างศูนย์ฯ โดยบริษทั เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างศูนย์ฯ ระยะที่ 2  คาดว่าจะ
เริม่ ดำ�เนินการได้กลางปี 2564 มีระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน
1.2 การดำ�เนินโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด เป็น
ผู้พัฒนาและบริหารโครงการฯ จะเริ่มการก่อสร้างเดือน
เมษายน 2564 คาดว่าแล้วเสร็จปลายปี 2565 และจัดทำ�
เกณฑ์การคัดกรองสุขภาพและร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวดำ�เนินการคัดกรองสุขภาพผู้จองสิทธิ์พักอาศัย
ในโครงการฯ ก่อนทำ�สัญญาจองสิทธิ์
1.3 การดำ�เนินโครงการสถานบริบาลผูส้ งู อายุรามาธิบดี
(Ramathibodi Nursing Home) คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี จ ะดำ � เนิ น โครงการสถานบริ บ าล
ผู้สูงอายุรามาธิบดีขึ้นบนที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่
จะจั ด ตั้ ง คณะกรรมการอำ � นวยการและคณะกรรมการ
บริ ห ารสถานบริ บ าลผู้ สู ง อายุ ร ามาธิ บ ดี กำ � กั บ ดู แ ล และ
คณะกรรมการกำ � หนดขอบเขตงานออกแบบก่ อ สร้ า ง
วัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซับซ้อน โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำ�บัด
นักโภชนาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุตลอด
24 ชั่วโมง
2. ด้านการบริการวิชาการ ดังนี้
		 2.1 ร่วมงานวิจัยการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
420 ชั่วโมง แบบ Online (จังหวัดน่าน) รุ่นที่ 1 (แหล่ง
งบประมาณ งานวิจัยจุฬาภรณ์)

ภาพที่ 3 กิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางสุขภาพให้เป็นผู้นำ�สุขภาพ
ในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม

2.2 หลั ก สู ต รการจั ด กิ จ กรรม กศน. ป้ อ งกั น ภาวะ
ซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, 3
(Online) 1 (แหล่งงบประมาณ กศน.)
2.3 พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
เตรียมจัดอบรมที่บางพลี
3. ด้านการวิจยั   มบี ทบาทในการเป็นผูป้ ระสานงานการผลิต
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุร่วมกับสาขาวิชาเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ดังนี้
3.1 โครงการวิจัยเทคโนโลยี 5G เพื่ อ สุ ข ภาวะของ
คนไทย โดยมีกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะเป็ น ผู้ ใ ห้ ทุ น ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ข้อเสนอ
3.2 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อมตามบริบทประเทศไทยในพหุพื้นที่ โดย
รับทุนจากสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ ขณะนี้โครงการได้รับ
พิจารณาให้ทุนแล้วและอยู่ระหว่างเตรียมเริ่มดำ�เนินการ
3.3 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนหลายแห่งใน
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ด้วยความสนับสนุนจาก
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
4. ด้านระบบการบริการ ร่วมให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก
ในคลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชา
อายุรศาสตร์ และคลินิกความจำ� (คลินิกสหสาขาวิชา)
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โครงการศูนย์การแพทย์
รามาธิบดีศรีอยุธยา
มีวิสัยทัศน์เป็นศูนย์การแพทย์แบบ Ambulatory (ไม่มี
บริการฉุกเฉินและผู้ป่วยใน) ให้บริการด้านการดูแลรักษา
สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค และรั ก ษาโรคเฉพาะทางด้ ว ย
มาตรฐานระดับสากล โดยเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
แบบพิเศษ เพื่อสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี
รายได้กลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัย เพื่อคง
ความเป็นเลิศทางด้านการสร้างแพทย์และพยาบาล รวมทั้ง
ทำ�งานวิจัยและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำ�เนินงาน
กำ�หนดเกณฑ์การประกวดแนวความคิดการออกแบบ
เพื่อให้ได้อาคารที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าการ
ลงทุน คณะฯ จึงร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดประกวดการออกแบบแนวความคิด โดยแบ่ง
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาชีพสถาปนิก และประเภท
นิสติ นักศึกษา มีขอ้ กำ�หนดและสิง่ ทีค่ าดหวังโดยสังเขป  ดงั นี้
1. วัตถุประสงค์การก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ
		 1.1 เพื่อให้บริการการสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริม
ป้องกันโรค การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและป้องกันความ
ผิดปกติของร่างกายตัง้ แต่ระยะแรก รวมทัง้ การสร้างต้นแบบ
ของการดูแลสุขภาพ และการให้บริการในลักษณะผูป้ ว่ ยนอก
เฉพาะทาง (Specialist) ไม่ให้บริการรักษาแบบภาวะฉุกเฉิน
1.2 เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ าคารและเตรี ย มสิ่ ง อำ � นวยความ
สะดวกพื้นฐานทางด้านการแพทย์ที่รองรับความก้าวหน้า
ในอนาคต (A state-of-the-art medical facility that was
designed to evolve with future advancements in
healthcare)
2. ข้อกำ�หนดพืน้ ฐานในการออกแบบศูนย์การแพทย์ฯ
		 2.1 ออกแบบการก่ อ สร้ า งอาคารด้ ว ยความคิ ด
สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ที่ โ ดดเด่ น

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประโยชน์ใช้สอยและสถาปัตยกรรมภายใน
และสะท้อนถึงความเป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2.2 อาคารที่ทันสมัยนำ�เทคโนโลยีมาใช้อย่างฉลาด
ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการสร้ า งและใช้ ง านอาคาร รวมทั้ ง
คำ � นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการการดู แ ลสุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ยยุ ค นี้
(Tech-smart and progressive, the building responds to
the needs of its modern-day patients)
2.3 เป็นอาคารประหยัดพลังงาน   เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และง่ายต่อการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ การทำ�ความสะอาด
ความปลอดภัย (Safety & Security) และการป้องกันโรค
ติดต่อ (Infection Control)
2.4 ออกแบบอาคารบนพืน้ ทีท่ งั้ สองแปลง โดยคำ�นึงว่า
ในอนาคตสามารถแบ่งแยกอาคารตามพื้นที่แต่ละแปลงได้
โดยพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
มีความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากที่ดินแบ่งเป็น 2 ส่วน
โดยแปลงที่ 1 เป็นกรรมสิทธิข์ องมูลนิธริ ามาธิบดี และแปลงที่ 2
เป็นพื้นที่เช่าจากสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ซึ่งมีสัญญาเช่า 30 ปี
2.5 เป็นไปตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission
International)
2.6 พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยสามารถปรั บ เปลี่ ย น ยื ด หยุ่ น ได้
ในอนาคต เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานใน 5 ปี
โดยมีเป้าหมายผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 2,500 คนต่อวัน
(ผู้ป่วย 2,000 คน และบุคลากร 500 คน) เวลาทำ�การ
ประมาณ 12-14 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการสุขภาพ
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ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2507 รั ฐ บาล
ได้ ว างนโยบายหลั ก ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2507 - 2509
ให้ มี ก ารผลิ ต แพทย์ แ ละ
พยาบาลเพิ่ม เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2508 พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า
“คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” และ
มี พ ระบรมราชโองการให้ ป ระกาศพระราช
กฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ต่อมาเมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2508 ได้เสด็จพระราชดำ�เนิน
มาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก
และทรงประกอบพิ ธี เ ปิ ด คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2512 เวลา 15.00 น.
ในช่ ว งการก่ อ ตั้ ง พ.ศ. 2508 - 2512
ศ. นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาการคณบดี

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2512 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้
แต่งตัง้ ให้ ศ. นพ.อารี วัลยะเสวี ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดี
ท่านแรก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น คณะแพทยศาสตร์
ลำ�ดับที่สี่ของประเทศไทย มีพันธกิจหลักในด้านการ
ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และการพยาบาล ฝึกอบรม
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ และให้การรักษาพยาบาล
ตลอดจนการสร้างสรรค์งานวิจยั จนได้รบั การยอมรับ
ว่ า เป็ น ผู้ นำ � ในระดั บ ประเทศและภู มิ ภ าค ผลงาน
วิจัยหลายเรื่องได้นำ�ไปใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศ ผลงานทางด้ า นสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
มีความโดดเด่นจนได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น
คณะแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพชั้นนำ�
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ต่ อ มาคณะฯ ดำ � เนิ น การจั ด ตั้ ง สถาบั น การแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ
ขนาดใหญ่ ระดับโรงเรียนแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อให้การดูแลรักษาประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชน
ที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่เดียวกัน รวมทั้งประชาชนใน
จังหวัดชายฝั่งตะวันออก ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อสถาบัน
การแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ อันเป็นสร้อยพระนามของพระองค์
โดยมี ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
มาทรงประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์ เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2555
และเป็นประธานในพิธเี ปิดสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
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ขนาดพื้นที่
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีพื้นที่ 37 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ต่อมา
ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นที่ ดิ น ในซอยลาดพร้ า ว 71 บริ จ าค
โดยท่ า นผู้ ห ญิ ง ยสวดี บู ร ณะสั ม ฤทธิ อั ม พรไพศาล กั บ
ที่ ดิ น ของกรมประชาสงเคราะห์ จำ � นวน 3 ไร่ 2 งาน
เพื่อก่อสร้างอาคารสวัสดิการและวิจัย  ในปี 2548 คณะฯ
ได้ทราบว่าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพัก
เด็ ก และครอบครั ว ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณแยกตึ ก ชั ย ประสบ
ปัญหาความแออัดและกำ�ลังหาสถานทีใ่ หม่ทเี่ หมาะสมกว่า
คณะฯ จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้การ
สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ก่ อ สร้ า งอาคารในสถานสงเคราะห์ ที่
อำ � เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี และขอสิ ท ธิ์ เ ช่ า พื้ น ที่
บนเนือ้ ที  ่ 7 ไร่  2 งาน  99.86 ตารางวา  เพือ่ สร้างอาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์ และในปี 2553 คณะฯ ได้รับมอบที่ดิน ซึ่ง
เป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ จ ากกรมธนารั ก ษ์ ตั้ ง อยู่ ตำ � บลบางปลา
อำ � เภอบางพลี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ 291 ไร่ 3 งาน
81 ตารางวา และคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ ได้บริจาค
ที่ดิน 27 ไร่ 2 ตารางวา เพื่อสมทบเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้าง
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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สภาอาจารย์รามาธิบดี
มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะและให้คำ�ปรึกษาต่อ
คณะกรรมการบริ ห ารคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดีอีกทัง้ มีหน้าทีส่ ง่ เสริมคุณธรรม   จริยธรรม   จรรยาบรรณ
และผดุงเกียรติของคณาจารย์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลกั บ คณาจารย์ แ ละระหว่ า ง
คณาจารย์ด้วยกัน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดี
มอบหมาย โดยในปี 2563 อยู่ในช่วงการดำ�รงตำ�แหน่งของ
กรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดีชุดที่ 24

3. มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เนือ่ งจาก
การแพร่ระบาดของไวรัส   COVID-19   ท�ำ ให้มผี ไู้ ด้รบั ผลกระทบ
ทัว่ โลกเป็นจำ�นวนมาก รวมถึงนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี สภาอาจารย์รามาธิบดีได้รบั ทราบถึง
ปัญหาดังกล่าว จึงมอบทุนจากกองทุนมุฑิตาจิตต์ โดยสภา
อาจารย์รามาธิบดี เพื่อเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือให้
กับนักศึกษาภาควิชาเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สือ่ ความหมายและความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ทุนละ 5,000 บาท จำ�นวน 26 ทุน
(ดังภาพที่ 2)

ผลการดำ�เนินงาน
1. การเสนอชื่ อ อาจารย์ แ พทย์ เ พื่ อ รั บ รางวั ล จาก
องค์ ก รต่ า ง ๆ สภาอาจารย์ ร ามาธิ บ ดี มี ค วามมุ่ ง มั่ น ใน
การสรรหาและเสนอชื่ อ อาจารย์ แ พทย์ เ พื่ อ รั บ รางวั ล
จากองค์กรต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนอาจารย์แพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน
และทางด้านการแพทย์ ซึง่ ในปี 2563 สภาอาจารย์รามาธิบดี
ได้ทำ�การสรรหาและเสนอแพทย์เพื่อรับรางวัลจากองค์กร
ต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เสนอชื่ออาจารย์แพทย์ต่อแพทยสภา เพื่อมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ ประจำ�ปี 2563 ได้แก่
รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
1.2 เสนอชื่ อ อาจารย์ ตั ว อย่ า งของสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2563 ได้แก่ ศ.พญ.อรุณวรรณ
พฤทธิพันธุ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2. การจั ด โครงการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม สภาอาจารย์
รามาธิบดีได้จัดทำ�โครงการรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยในปีนี้ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการร่วมกันรักษา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ สภาอาจารย์รามาธิบดี
จึงให้การสนับสนุนตู้สำ�หรับเทเศษอาหารให้กับหน่วยงาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตั้ง
บริเวณศูนย์อาหารรามาพาวิลเลียนและจัดทำ�โปสเตอร์เพื่อ
เป็นการรณรงค์และส่งเสริมการแยกขยะทีถ่ กู วิธี (ดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
ภาพที่ 1 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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ภาพที่ 2 มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. จัดทำ�โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ต่ อ บุ ค ลากรภายในคณะฯ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม
2. มุง่ มัน่ ส่งเสริม สนับสนุน และผดุงเกียรติของคณาจารย์
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ
คณาจารย์ และระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน

3. ปฏิ บั ติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากคณบดีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำ�เร็จตาม
เป้าหมาย
4. สนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหา
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

หอจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
ให้บริการข้อมูลทางด้านประวัตแิ ละพัฒนาการของคณะฯ
เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์
การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย ประวัติศาสตร์
สังคมและวัฒนธรรมไทย มีส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร
และหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะฯ

ผลการดำ�เนินงาน
1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ โดยเพิ่มเติม
ในส่ ว นของการจั ด แสดงนิ ท รรศการอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
สื่อผสมมัลติมีเดีย เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
2. จัดทำ�ฐานข้อมูลโครงการหอจดหมายเหตุภาพถ่าย
ประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำ�คัญของคณะฯ เพื่อบันทึกเป็น
ภาพจดหมายเหตุของคณะฯ จำ�นวน 1,188 ภาพ
3. จัดทำ�ฐานข้อมูลโครงการหอจดหมายเหตุภาพถ่าย
การก่อสร้างสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ โดยใช้ภาพถ่าย
จากฐานข้อมูลดังกล่าวในการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะ ฯ จำ�นวน
200 ภาพ
4. จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการเนือ่ งในโอกาสต่าง  ๆ
จำ�นวน 3 เรื่อง
5. จั ด ทำ � โครงการอนุ รั ก ษ์ วั ต ถุ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละเอกสาร
จดหมายเหตุรามาธิบดี จำ�นวน 200 รายการ
6. จัดทำ�โครงการรวบรวมหนังสือทีเ่ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์
ของคณะฯ จำ�นวน 150 เล่ม
7. ให้ บ ริ ก ารบรรยายและนำ � ชมส่ ว นจั ด แสดงภายใน
หอจดหมายเหตุฯ ทั้งหมด 10 ครั้ง จำ�นวน 170 คน  

8. ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของ
คณะฯ จำ�นวน 15 ครั้ง
9. การพัฒนาบุคลากรหอจดหมายเหตุฯ
9.1 เข้าร่วมฝึกอบรม/เสวนา/ฟังบรรยาย 2 ครั้ง
9.2 การศึกษาดูงาน 2 ครั้ง
10. เข้าร่วมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์สโมสร มหาวิทยาลัย
มหิดล ตามโครงการพิพธิ ภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยเพือ่ สนอง
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
11. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งเป็น
องค์กรวิชาชีพทางด้านพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทย
12. จั ด ทำ � โครงการประวั ติ ศ าสตร์ คำ � บอกเล่ า (Oral
History) 2 ครั้ง

รายงานประจ� ำ ปี 2563

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. นำ� VOC (Voice of Customer) มาใช้ในการหาแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ และพั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร เช่ น
มีการกำ�หนดมาตรฐานการให้บริการ และการทำ�งานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยหอจดหมายเหตุฯ
2. ปรั บ ปรุ ง การจั ด แสดงภายในส่ ว นจั ด แสดงของ
หอจดหมายเหตุฯ เพือ่ สร้างเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ
และปรับปรุง hall of fame ให้มีความเป็นปัจจุบัน
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์
ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์
และนำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานด้านจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ต่อไป
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4. ดำ�เนินกิจกรรมเครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์ทง้ั ในระดับนานาชาติ
และระดับประเทศ เช่น สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย Museum
เป็นต้น
5. จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการตามโอกาสสำ�คัญ
ต่าง ๆ ของคณะฯ
6. มีการกำ�หนดมาตรฐานการให้บริการและการทำ�งาน
7. จัดตั้งคณะกรรมการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
รามาธิ บ ดี เพื่ อ รวบรวมเอกสารและวั ต ถุ ที่ ท รงคุ ณ ค่ า
รวมทัง้ ผลงานทีโ่ ดดเด่นของ อาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่ 1 ศ. นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร บริจาครางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เพื่อให้หอจดหมายเหตุฯ
เก็บเป็นประวัติศาสตร์คณะฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 3 นิทรรศการ 55 ปี รามาธิบดี : ที่เราภูมิใจ
ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563

ภาพที่ 2 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจากประเทศญี่ปุ่น
มาดูงานที่ส่วนแสดงหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

ภาพที่ 4 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สุขุโม
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

สำ�คัญในการต่อสู้และรับมือกับโรคดังกล่าว จึงต้องรวบรวม
และระดมทั้งกำ�ลังเจ้าหน้าที่ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ที่ จำ � เป็ น ต่ อ การให้ ก ารรั ก ษาผู้ ที่ ติ ด เชื้ อ เป็ น จำ � นวนมาก
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิิษฐา มูลนิธริ ามาธิบดีฯ จึงเป็นสือ่ กลางหลักในการประชาสัมพันธ์
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
ราชกุ ม ารี ดำ � เนิ น งานตามพั น ธกิ จ หลั ก ภายใต้ ป รั ช ญา “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาด
“คำ�ว่าให้…ไม่สิ้นสุด” เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของ ของโรคโควิด 19” เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคณะ
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในการรับมือและต่อสู้
ประโยชน์สูงสุดต่อ สังคมที่เห็นผลจริง ผ่านกระบวนการ กับโรคร้ายดังกล่าว โดยได้รับการตอบรับและสนับสนุนจาก
ที่โปร่งใสและถูกต้อง
ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำ�นวนมาก  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษารามาธิบดีที่ครอบครัว
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้ด้วย  
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
“ศูนย์กลางการระดมทุน
“มูลนิธิเพื่อสุขภาพที่ดี
2. การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล ผ่านการ
เพื
อ
่
สนั
บ
สนุ
น
คณะแพทยศาสตร์
หนึ่งในใจของคนไทย”
ดำ�เนินงานของโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเครือข่าย
โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้คนไทย
มู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี ฯ ได้ ข ยายความช่ ว ยเหลื อ และการ
มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”
สนับสนุนไปสูช่ มุ ชนท้องถิน่ ทีอ่ ยูห่ า่ งไกล ผ่านการดำ�เนินงาน
ของโรงพยาบาลชุมชนทีเ่ ป็นเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์
ผลการดำ�เนินงาน
โรงพยาบาลรามาธิบดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังคงดำ�เนินงานด้วยความมุ่งมั่นและ จังหวัดตาก  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย
ตั้งใจจริงในการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล โรงพยาบาลนํ้ า พอง และโรงพยาบาลอุ บ ลรั ต น์ จั ง หวั ด
รามาธิบดี ในทุกพันธกิจ โดยสามารถนำ�เงินบริจาคจากการ ขอนแก่น  ซงึ่ เป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ และโรงพยาบาล
ระดมทุนต่าง ๆ ไปบริหารจัดการจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ชุมชนทีส่ นใจจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลต้นแบบอีก  19    แห่ง   ซงึ่
ส่วนรวมและการสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทุกโรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับฐานรากอันเป็น
โดยแท้จริง รวมทั้งตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพยากร จุดยุทธศาสตร์สำ�คัญในการช่วยเหลือชุมชนและประชาชน
บุคคลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอดจน ที่ มิ ไ ด้ ค รอบคลุ ม เพี ย งแค่ ด้ า นสุ ข ภาพ แต่ ยั ง ดู แ ลไปถึ ง
ผู้ป่วยและผู้มารับบริการต่าง ๆ  
การดำ�รงชีวิต และการสร้างอาชีพการเสริมความมั่นคง
1. การดำ�เนินงานในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด ของครอบครัว อันนำ�ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน  
ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ช่ ว งเดื อ นมี น าคม 2563 ประเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ ที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่ที่มี
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019   ความแตกต่างกันด้วย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแกนนำ�หลัก

ยอดบริจาค 483,290,756.80 บาท

ผู้บริจาค 92,354 ราย

ภาพที่ 1 ยอดเงินบริจาคและจำ�นวนผู้บริจาค สมทบทุนโครงการป้องกัน
และช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (มีนาคม - ตุลาคม 2563)

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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47.40  

ม.ค. - ต.ค. 2560

รายรับจากการระดมทุน

27.87  

ม.ค. - ต.ค. 2561

238.93  
30.40  

ม.ค. - ต.ค. 2562

ยอดเงินสนับสนุนคณะฯ

151.12  

ม.ค. - ต.ค. 2563

ยอดเงินสนับสนุนเครื่องมือการแพทย์

ภาพที่ 2 รายรับจากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ และยอดเงินสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
400
320.09  

ล้านบาท
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ภาพที่ 3 ยอดบริจาคผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากการระดมทุน
ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

3. กิจกรรมพิเศษโดยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
3.1 ร่ ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย จั ด งานแถลงข่ า ว
โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR  
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก เพื่อเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อ
ชุดอุปกรณ์สอนกู้ชีพ เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานจิตอาสา
ส่วนภูมภิ าคทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

3.2 โครงการ Power  of  Giving  ปที ี่ 6 ร่วมกับดีไซเนอร์
14 แบรนด์แฟชั่นชั้นนำ� พร้อมคอนเซ็ปต์ Giving & Sharing
หรือ คำ�ว่าให้...ไม่สิ้นสุด ไลฟ์สไตล์แบบ New Normal
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3.3  โครงการ   Giving and  Happiness  ปที ี่ 5  ได้รบั เกียรติ
จาก 4 ศิลปินจิตอาสา เป็นผู้ออกแบบลวดลายของที่ระลึก
การกุศล นำ�โดย  “ครูโต”  ม.ล.จิราธร จิรประวัติ   “ครูปาน”  
สมนึก คลังนอก และสองพีน่ อ้ งนักสร้างสรรค์   “แป้ง”  ภทั รีดา “นวล” นวลตอง ประสานทอง
3.4 โครงการแต้ ม ต่ อ ชี วิ ต ชวนสมาชิ ก บั ต รเครดิ ต
กรุงศรีและกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โดย กรุงศรี คอนซูมเมอร์

3.5 โครงการ SKY 22nd Birthday Charity โดยคุณสกายวงศ์รวี นทีธร นักแสดงจากค่ายนาดาวบางกอกพร้อมครอบครัว
3.6 โครงการให้ หั ว ใจแทนนํ้ า ตา การเปลี่ ย นกรอบ
โปรไฟล์ เ ฟซบุ ๊ ก เป็ น ภาพหั ว ใจ Infinity Heart พร้ อ มติ ด
แฮชแท็ ก #ให้ หั ว ใจแทนนํ้ า ตา และ #JDCENTRAL for
RAMA โดย JD CENTRAL
3.7 โครงการ Fight for Doctor โดย บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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3.8 โครงการจัดทำ�ใบปลิว
ใช้ ค วามรู้ สู้ โ ควิ ด ฝ่ า วิ ก ฤตไป
ด้วยกัน โดย บริษัท ไทยปริ้นติ้ง
เซ็นเตอร์ จำ�กัด
3.9 โครงการข้าวตราไก่แจ้
โควิด ไม่โคม่า โดย บริษัท สุนทร
ธัญทรัพย์ จำ�กัด

4. การเปิดช่องทางการบริจาคเงินและจำ�หน่ายของที่ระลึกใหม่
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วทั้งประเทศในการให้บริการช่องทางบริจาคเงินด้วย
ข้อความตอบรับอัตโนมัติ (USSD) ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พันธมิตร ได้แก่ True DTAC AIS CAT และ TOT  
โดยการกด *948*1111*100# 1 ครั้ง เท่ากับบริจาค 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564  
นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับซูเปอร์แอปชั้นนำ� ได้แก่ Grab Thailand, JD Central, Lazada และ Shopee เปิดช่องทางบริจาค
บนแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ซึ่งได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วทั้งประเทศ
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5. ของที่ระลึกชุดพิเศษ
5.1 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานลายภาพวาดฝี พ ระหั ต ถ์
รูป หัวใจบนปี กผี เสื้อ “Wing of Heart”
สำ � หรั บ นำ � ไปจั ด ทำ � ของที่ ร ะลึ ก จำ � หน่ า ย
ในการจัดหาทุนให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ
เพื่อนำ�รายได้สมทบทุนเข้าโครงการต่าง ๆ
5.2 ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ ใ ช้
ลายภาพวาดของอาจารย์ ถ วั ล ย์ ดั ช นี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
เพื่อจัดทำ�ของที่ระลึกการกุศลคอลเล็กชัน
สื บ ศิ ล ป์ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ บ่ ง ปั น นํ้ า ใ จ
มูลนิธิรามาธิบดีฯ x ถวัลย์ ดัชนี และได้รับ
ความสนใจและการสนับสนุนจากประชาชน
เป็นจำ�นวนมาก

		 5.3 ผลิ ต คอลเล็ ก ชั น Snoopy x
@ramafoundation ประกอบด้ ว ย เสื้ อ
กระเป๋า สมุด กล่องข้าว แก้วเก็บอุณหภูมิ
และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถนำ�ไป
เป็นของขวัญปีใหม่ได้อีกด้วย

แผนการดำ�เนินการ ปีงบประมาณ 2564
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างต่อเนื่องในทุกพันธกิจ
โดยได้เตรียมแผนงานการประชาสัมพันธ์เพือ่ ระดมทุนสนับสนุนทัง้ ในส่วนการก่อสร้าง การพัฒนาปรับปรุงพืน้ ที่ และการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษารามาธิบดีในทุกหลักสูตรทุกชั้นปี และการขยาย
ความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนที่ห่างไกลผ่านโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชนต่อไป
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บริษัท อาร์เอฟเอส จำ�กัด (RFS)
จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับงานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล
(HFM : Health care Facilities Management) และตอบสนอง
Strategic Position ของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ของภูมภิ าค (Medical Hub) RFS มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
ระบบการบริการด้าน HFM ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง
องค์ความรู้และร่วมผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ทันกับความ
ก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาลและความเชี่ยวชาญทาง
การแพทย์ของประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ “เป็ น ผู้ นำ � ด้ า นการจั ด การและเป็ น
ต้นแบบของประเทศในด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานสากล”
บริษัทฯ เริ่มต้นให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล
แบบบูรณาการ (IHFM : Integration Health care Facilities
Management) เป็น Hospital Facilities Management
ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (SDMC) ที่เปิด
ดำ�เนินการในปีเดียวกัน จากนั้นในปี 2557 ได้ขยายบริการ
การจั ด การเครื่ อ งมื อ แพทย์ ไ ปยั ง โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
(RAMA) และศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ (QSMC) ในปลายปี
2560 RFS ได้ ข ยายบริ ก ารไปยั ง สถาบั น การแพทย์ จั ก รี
นฤบดินทร์ (CNMI)  
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พันธกิจของอาร์เอฟเอส

บริการหลักของอาร์เอฟเอส (Services)

ผลการดำ�เนินงาน
1. การให้บริการด้านสิง่ สนับสนุนโรงพยาบาลแก่โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ของคณะฯ เพิ่มมากขึ้นตามลำ�ดับ
โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ RFS ให้บริการ ณ ปี พ.ศ. 2563
โรงพยาบาล ปีที่เริ่มให้ การบริการ
และศูนย์
บริการ ของ RFS
การแพทย์

พื้นที่
ที่ RFS
ดูแล

SDMC
RAMA
QSMC
RA-CNMI

จำ�นวนเครื่อง มูลค่า (ลบ.)
99,553
7,944
2,119
0
11,833
2,757
0
2,370
895
218,825
8,013
1,476
318,378
30,160
7,247

2554
2556
2557
2561
รวม

IHFM
BEM*
BEM*
IHFM

เครื่องมือแพทย์และก๊าซทางการแพทย์
จำ�นวนทั้งหมดของคณะฯ

RFS ดูแล
(% ของจำ�นวนทั้งหมดของคณะฯ)
จำ�นวนเครื่อง
7,944 (100%)
5,574 (47%)
1,509 (64%)
8,013 (100%)
23,040 (76%)

* การบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์บางส่วน, IHFM การบริการด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลแบบบูรณาการทั้งหมด

มูลค่า (ลบ.)
2,119 (100%)
2,422 (88%)
743 (83%)
1,476 (100%)
6,760 (93%)
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2. ด้าน Hospital Facilities Management   บริษัทฯ
สามารถดำ�เนินงานได้ตามพันธกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนกลยุทธ์และวิสยั ทัศน์ขององค์กร โดยมีผลการดำ�เนินงาน
ตามตั ว ชี้ วั ด ขององค์ ก รที่ 84% ตามมิ ติ ชี้ วั ด ด้ า นต่ า ง ๆ
และมีผลงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ดังนี้
100%

84.0%

(Target 80%)

80%

83.5%

75.0%

60%
40%

2561

2562

2563

ภาพที่ 1 ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร

2561

2562

2563

พื้นที่ให้บริการ 1) RAMA
(BEM)
2) SDMC
3) QSMC
(BEM)
4) CNMI
Hospital

1) RAMA
(BEM)
2) SDMC
3) QSMC
(BEM)
4) CNMI
Hospital

1) RAMA
(BEM)
2) SDMC
3) QSMC
(BEM)
4) CNMI
Hospital
5) CNMI
Institute

742,201 1,095,712 1,399,752
54,674
76,787 247,138
39,372
42,680
48,629
648,155 976,245 1,103,985

จำ�นวนงาน
- ENG
- HOS
- LOG
Manpower
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ภาพที่ 2 การเติบโตและการขยายบริการ

649

ผลงานเด่น
1. ด้านการขยายงานรองรับบริการของคณะฯ
1.1 สนับสนุนการปรับปรุงระบบอาคาร และการให้
บริการเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19
1.2 สนับสนุนและร่วมทดสอบระบบอาคาร Pre-Clinic
เพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งาน
2. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการและคุณ ภาพ
การให้บริการ
2.1 โครงการปรับปรุงขัน้ ตอนและมาตรฐานการปฏิบตั ิ
งาน (SOP) เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น
2.2 เพิ่มช่องทางการร้องขอรับบริการจากลูกค้าผ่าน
Line group
2.3 เพิ่มระบบติดตามงานผ่าน Service Center และ
รายงานความคืบหน้างานให้กับลูกค้าทันที
3. ด้านแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มี
การนำ�  TQA เข้ามาใช้ในการดำ�เนินงานและถ่ายทอดไปยัง
ระดับต่าง ๆ
4. ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน COVID-19
4.1 สนับสนุนการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น โครงการ
Chef Charity สำ�หรับอาหารบุคลากร การเตรียมความพร้อม
ระบบสาธารณูปโภค และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึง
การปรับปรุงระบบปรับอากาศของพื้นที่ Zone G ซึ่งเป็น
ห้องพักผูป้ ว่ ยทัว่ ไปให้กลายเป็น Cohort ward เพือ่ รองรับผูป้ ว่ ย
COVID-19 โดยใช้งบประมาณ 9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
การปรับปรุงทั้งระบบซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 39 ล้านบาท
4.2 ปรับระบบการทำ�งานของหน่วยงานด้านสนับสนุน
ให้สามารถทำ�งานจากที่บ้าน (WFH) ในช่วงการระบาดของ
COVID-19 และพัฒนาไปสู่ New Normal ต่อไป

รายงานประจ� ำ ปี 2563

5. ด้านการเงินและสร้าง Efficiencyและความคุม้ ค่า
5.1 สร้ า งที ม ตรวจสอบคุ ณ ภาพอาคารห้ อ ง
ผ่าตัดทดแทนการว่าจ้างภายนอก ส่งผลให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายปีละ 3 ล้านบาท
5.2 การนำ�หุน่ ยนต์มาช่วยงานทำ�ความสะอาด
ในพื้นที่เสี่ยง และหุ่นยนต์มาช่วยงานขนส่งยา เพื่อ
ความปลอดภัยของพนักงานและลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรที่จะผูกพันระยะยาว
6. ด้านบุคลากร
6.1 รั บ นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพของพนักงานร่วมกับการสร้างบุคลากรด้าน
สิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล
6.2 ทำ�ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ เพื่ อ สร้ า งหลั ก สู ต ร
วิ ศ วชีวการแพทย์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติเพื่อสร้างหลักสูตรนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เพื่อสร้างบุคลากรวิชาชีพสำ�หรับงานสนับสนุนใน
โรงพยาบาล
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ภาพที่ 3 การสัมมนา ความเป็นเลิศด้านระบบ
สิง่ สนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำ�ปี ครัง้ ที่ 5
(THFM SEMINAR 2020)

แผนการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. การเตรี ย มการรองรั บ การขยายของคณะฯ
การให้บริการไปยังพื้นที่และอาคารอื่น ๆ นอกเหนือ
จากอาคารโรงพยาบาล เช่น ด้านการศึกษา (อาคาร
ปรีคลินิกและศูนย์ วิจัย) และอาคารใช้สอยส่วนกลาง
โดยเฉพาะในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
2. การยกระดับการให้บริการ จะมุ่งเน้นการปรับแนวทาง
สื่อสารกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
และรายงานสถานการณ์บริการเพิ่มเติมให้กับผู้รับบริการ
โดยตรง ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรคณะฯ และการพัฒนา
บุคลากร RFS ให้สามารถสื่อสารกับผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น
3. การสร้ า งความคุ้ ม ค่ า และประสิ ท ธิ ภ าพให้ ค ณะฯ    
ต่อยอดจากการสร้างองค์ความรู้และดำ�เนินการเอง และ
ศึกษาเทคโนโลยีและนำ�กลไกการบริหารใหม่ ๆ มาใช้กับ
องค์กร เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่คณะฯ
ในการบริหารงานด้านสิ่งสนับสนุน

ภาพที่ 4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดอบรมเรื่อง
ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ระหว่างบริษัทฯ
และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4. ด้านองค์ความรู้และบุคลากร RFS จะมุ่งเน้นการสร้าง
บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ร่ ว มกั บ โครงการสหกิ จ ศึ ก ษา
เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างผู้นำ�รุ่นต่อ ๆ ไป รองรับการ
ขยายงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้
นำ�องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งขององค์กรและของประเทศในด้าน
HFM มารวบรวม เผยแพร่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดทำ�
หลักสูตร การสัมมนา THFM การทำ�วารสารด้าน HFM  และ
สื่อสาร Video สื่อความรู้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
5. ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ RFS ยังคงมุ่งมั่นที่
จะใช้หลักการบริหารของ TQA เป็นแกนกลางในการจัดการ
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน  
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คณะกรรมการประจำ�ส่วนงาน

(วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์

ศ.คลินิก นพ. พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์

คณบดี

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส
ผู้อำ�นวยการสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ (ถึง 8 ธันวาคม 2562)

รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

ศ. นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ

อ. นพ. สุกิจ แย้มวงษ์

ศ. พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุน
พันธกิจ

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงาน
โรงพยาบาล

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์
(เริ่ม 9 ธันวาคม 2562)

ผู้อำ�นวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการศูนย์สนับสนุน
พันธกิจ

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ศ. น.ท.หญิง พญ. ศิรนิ ธรา สิงหรา
ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กีส่ ขุ พันธ์

ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
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ผู้อำ�นวยการการก่อสร้างสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์

ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ

รศ. พญ.มะลิ รุง่ เรืองวานิช

รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
สุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วย
ระยะท้าย

น.ส.นรา เปาอินทร์

รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี

อ. พญ.ศนิ มลกุล

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
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ผศ. นพ.ภุชงค์ ลิขติ ธนสมบัติ

ศ. พญ.ดวงฤดี วัฒนศิรชิ ยั กุล

รศ. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

รองคณบดีฝ่ายกายภาพโครงการพิเศษ
(เริ่ม 9 ธันวาคม 2562)

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
(ถึง 8 ธันวาคม 2562)

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
(เริ่ม 9 ธันวาคม 2562)

รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสทุ ธิพนั ธ์

ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจติ ร

รศ. นพ.อาทิตย์ อังกานนท์

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
(ถึง 8 ธันวาคม 2562)

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
(เริ่ม 9 ธันวาคม 2562)

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
(ถึง 8 ธันวาคม 2562)

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

รศ. นพ.ชูศกั ดิ์ กิจคุณาเสถียร

อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร

รศ. ดร.นพวรรณ เปียซือ่

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
(เริ่ม 9 ธันวาคม 2562)

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
(ถึง 8 ธันวาคม 2562)

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
(เริ่ม 9 ธันวาคม 2562)

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
(เริ่ม 30 พฤศจิกายน 2562)

รายงานประจ� ำ ปี 2563

อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

ศ. นพ.สมนึก ดำ�รงกิจชัยพร

ศ.คลินกิ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
(เริ่ม 9 ธันวาคม 2562)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
(ถึง 8 ธันวาคม 2562)

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ
(เริ่ม 29 กรกฎาคม 2563)

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์

อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชืน่

ศ. นพ.อนันต์นติ ย์ วิสทุ ธิพนั ธ์

ผู้อำ�นวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

รศ. นพ.วิชยั ประสาทฤทธา

รศ. พญ.สุวรรณี พุทธิศรี

รศ. นพ.มงคล คุณากร

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กจิ การุณ

ผศ. นพ.ธนิต วีรงั คบุตร

รศ. พญ.ปราณี พลังวชิรา

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
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คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

อ. ดร. นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์

อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พทิ กั ษ์

ผศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(ถึง 14 มกราคม 2563)

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(เริ่ม 15 มกราคม 2563)

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วศิ ษิ ฐ

ผศ. นพ.ชัย อยูส่ วัสดิ์

ศ. นพ.วินยั วนานุกลู

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

รศ. ดร. พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์

ศ. นพ.วิชยั เอกพลากร

รศ. ดร. นพ. ไชยพร ยุกเซ็น

หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
(ถึง 29 พฤศจิกายน 2562)

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ. ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์

ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร

รศ. นพ.จำ�รูญ ตัง้ กีรติชยั

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย
และความผิดปกติของการสื่อความหมาย

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
(เริ่ม 13 มีนาคม 2563)

ประธานสภาอาจารย์

รายงานประจ� ำ ปี 2563
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อ. นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

รศ. นพ.ปิยะ สมานคติวฒ
ั น์

ศ. นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ

กรรมการประจำ�คณะฯ จากคณาจารย์ประจำ� 
(ถึง 7 มีนาคม 2563)

กรรมการประจำ�คณะฯ จากคณาจารย์ประจำ� 
(ถึง 7 มีนาคม 2563)

กรรมการประจำ�คณะฯ จากคณาจารย์ประจำ�

ศ. นพ.สุรเดช หงส์องิ

ผศ. นพ.อัจฉริย สาโรวาท

ผศ. ดร.มุกดา เดชประพนธ์

กรรมการประจำ�คณะฯ จากคณาจารย์ประจำ�

กรรมการประจำ�คณะฯ จากคณาจารย์ประจำ�

กรรมการประจำ�คณะฯ จากคณาจารย์ประจำ�

น.ส.วาธินี คัชมาตย์

นายทวิช ฉิมประสาท

นางสุชาดา แก้วบุบผา

กรรมการประจำ�คณะฯ บุคลากรจากสายงาน
สนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ

กรรมการประจำ�คณะฯ บุคลากรจากสายงาน
สนับสนุนทั่วไป และสนับสนุนวิชาการ

รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ

