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ค�ำน�ำ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี
2559 เพื่ อ น� ำ เสนอผลการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมา ต่ อ คณะกรรมการประจ� ำ
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ มุ่งขับเคลื่อนการด�ำเนินงานสู่วิสัยทัศน์ ในการเป็นสถาบันการแพทย์
ชั้นน�ำในระดับสากล โดยผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น�ำและเข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศ  
สร้างผลงานวิจัยและน�ำสู่การปฏิบัติจริง เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ให้การดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน รวมทั้งมุ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อ
สังคม
คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบและกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยน�ำมาตรฐานสากลมาใช้ในทุกพันธกิจ ได้แก่ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่
เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรทาง
การแพทย์ มาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิจยั และห้องปฏิบตั กิ าร เป็นต้น ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพ
และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป
คณะฯ ขอขอบคุณคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และให้ความร่วมมือในการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ ซึ่งหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจอื่นๆ รวมทั้งเป็นการสื่อสารให้บุคลากรของ
คณะฯ ได้ทราบถึงผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญโดยรวม เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างความผูกพัน
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำ
ในระดับสากลต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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รังสีวิทยา
จักษุวิทยา
พยาธิวิทยา
ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
วิสัญญีวิทยา
จิตเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ชุมชน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
วิทยาศาสตร์
สื่อความหมาย
และความ
ผิดปกติ
ของการสื่อ
ความหมาย

ภาควิชา

โรงเรียน
พยาบาล
รามาธิบดี

โภชนศาสตร์
เวชศาสตร์
ปริวรรต
อาชีวอนามัย
และพิษวิทยา

ชีวสถิติ

ระบาดวิทยา
คลินิกและ

กลุ่มสาขาวิชา

ฝ่ายการแพทย์
- งานผู้ป่วยใน
- งานผู้ป่วยนอก
ฝ่ายการพยาบาล
- งานบริหารฝ่ายการพยาบาล
- งานการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์
- งานการพยาบาลจักษุ โสต
ศอ นาสิกวิทยา
- งานการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
- งานการพยาบาลป้องกัน
โรคและส่งเสริมสุขภาพ
- งานการพยาบาลผ่าตัด
- งานการพยาบาลศัลยศาสตร์
- งานการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
- งานการพยาบาลเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
- งานการพยาบาล
อายุรศาสตร์
- งานการพยาบาล
ออร์โธปิดิกส์และ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- งานการพยาบาลบริการเฉพาะ
ฝ่ายโภชนาการ
- งานโภชนบริหาร
- งานโภชนบาบัดและโภชนศึกษา
- งานโภชนบริการ
ฝ่ายเภสัชกรรม
- งานบริหารเวชภัณฑ์
- งานผลิตยา
- งานบริการเภสัชกรรมคลินิก
- งานบริการเวชภัณฑ์
งานบริการผ้า
งานทันตกรรม
งานเวชระเบียน
งานอุปกรณ์การแพทย์
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
งานบริหารการรักษาพยาบาล
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
งานสังคมสงเคราะห์
งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี
งานคุ้มครองผู้รับบริการและ
ควบคุมคุณภาพการบริการ
รักษาพยาบาล
งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงสร้างองค์กร (Organizational Chart)

ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์
ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม
- งานการแพทย์และ
ทันตแพทย์
- งานรังสีวิทยา
ฝ่ายการพยาบาล
- งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
- งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
- งานการพยาบาลผู้ป่วย
ผ่าตัดและคลอดบุตร
ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์
- งานเภสัชกรรม
- งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
- งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป
- งานผู้ป่วยสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ
- งานพัฒนาคุณภาพงาน
- งานบริหารศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์

ศูนย์การแพทย์
สิริกิติ์
ฝ่ายการพยาบาล
- งานการพยาบาล
ผู้ป่วยใน
- งานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก
- งานการพยาบาล
ห้องผ่าตัด
และวิกฤต
งานการแพทย์และ
เภสัชกรรม
งานบริหารศูนย์
การแพทย์สิริกิติ์

โรงพยาบาล

ศูนย์
สนับสนุน
พันธกิจ

ศูนย์
เพื่อ
ความ
เป็น
เลิศ
ศูนย์
นโยบาย
และ
การจัดการ
สุขภาพ
งานห้องปฏิบัติการวิจัย
งานบริหารทั่วไป
สนับสนุนการวิจัย
งานสนับสนุนการ
วิจัยทางคลินิก
งานบริการวิชาการ
งานการศึกษาต่อเนื่อง

สานักงานวิจัย
วิชาการและ
นวัตกรรม

สานักงานการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
- งานบริหาร
การศึกษา
- งานแพทยศาสตร
ศึกษา
- งานบริหาร
ทรัพยากร
การเรียนรู้
งานกิจการนักศึกษา
งานการศึกษาหลัง
ปริญญา
งานโรงเรียนการ
บริหารงาน
โรงพยาบาล

หมายเหตุ 1. ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) พ.ศ. 2558 มีผลตั้งแต่ 1 ส.ค. 2558
2. และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
สุขภาวะผู้สูงอายุ
แบบครบวงจรและ
บริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถาบัน
การแพทย์
จักรี
นฤบดินทร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สานักงานคณบดี
ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
- งานวิศวกรรมเครื่องกล
- งานวิศวกรรมสุขาภิบาล
- งานวิศวกรรมโยธาและ
อุตสาหการ
- งานวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายการคลัง
- งานบัญชี
- งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล
- งานการเงิน
- งานงบประมาณและ
บริหารทั่วไป
ฝ่ายการพัสดุ
- งานจัดซื้อและบริหารสัญญา
- งานบริหารพัสดุ
- งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายสารสนเทศ
- งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- งานเวชสารสนเทศคลินิก
- งานสารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ
- งานโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ
- งานสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนและฝึกอบรม
งานกฎหมาย
งานสื่อสารองค์กร
งานนโยบายและแผน
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและธุรการ
งานบริหารความเสี่ยง
งานรักษาความปลอดภัย
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานพัฒนาคุณภาพงาน
งานสร้างเสริมสุขภาพ
งานวิเทศสัมพันธ์
งานโสตทัศนศึกษา
งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
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รังสีวิทยา
จักษุวิทยา
พยาธิวิทยา
ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
วิสัญญีวิทยา
จิตเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ชุมชน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วิทยาศาสตร์สื่อความหมาย
และความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย

หัวหน้าภาควิชา

หน.กลุ่มสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และพิษวิทยา

หน.กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยา
คลินิกและชีวสถิติ
หน.กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
หน. กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์
ปริวรรต

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลัง
ปริญญา ***

หน.ฝ่ายการแพทย์
หน.งานผู้ป่วยใน
หน.งานผู้ป่วยนอก
หน.ฝ่ายการพยาบาล
หน.งานบริหารฝ่ายการพยาบาล
หน.งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
หน.งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา
หน.งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
หน.งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
หน.งานการพยาบาลผ่าตัด
หน.งานการพยาบาลศัลยศาสตร์
หน.งานการพยาบาล สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
หน.งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
หน.งานการพยาบาลอายุรศาสตร์
หน.งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หน.งานการพยาบาลบริการเฉพาะ
หน.ฝ่ายโภชนาการ
หน.งานโภชนบริหาร
หน.งานโภชนบาบัดและโภชนศึกษา
หน.งานโภชนบริการ
หน.ฝ่ายเภสัชกรรม
หน.งานบริหารเวชภัณฑ์
หน.งานผลิตยา
หน.งานบริการเภสัชกรรมคลินิก
หน.งานบริการเวชภัณฑ์
หน.งานบริการผ้า
หน.งานทันตกรรม
หน.งานเวชระเบียน
หน.งานอุปกรณ์การแพทย์
หน.งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
หน.งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
หน.งานบริหารการรักษาพยาบาล
หน.งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
หน.งานสังคมสงเคราะห์
หน.งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
หน.งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี
หน.งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ
รักษาพยาบาล
หน.งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้อานวยการ
โรงเรียน
พยาบาล
รามาธิบดี

โครงสร้างบริหาร (Administrative Chart)

ผู้อานวยการ
ศูนย์
สนับสนุน
พันธกิจ

ผู้อานวยการ
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้อานวยการ
ศูนย์นโยบาย
และ
การจัดการ
สุขภาพ

หน.ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม
หน.งานการแพทย์และทันตแพทย์
หน.งานรังสีวิทยา
หน.ฝ่ายการพยาบาล
หน.งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
หน.งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
หน.งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
หน.งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและคลอดบุตร
หน.ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์
หน.งานเภสัชกรรม
หน.งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
หน.งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
หน.ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป
หน.งานผู้ป่วยสัมพันธ์
หน.งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ
หน.งานพัฒนาคุณภาพงาน
หน.งานบริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ผู้อานวยการ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ผู้อานวยการ
ศูนย์
เพื่อความ
เป็นเลิศ

รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

ผู้อานวยการ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

ผู้อานวยการ
บริหาร
สถาบัน
การแพทย์
จักรี
นฤบดินทร์

หน.ฝ่ายการพยาบาล
หน.งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
หน.งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
หน.งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต
หน.งานการแพทย์และเภสัชกรรม
หน.งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รอง
คณบดี
ฝ่ายดูแล
สุขภาพ

คณบดี

หมายเหตุ

หน.งานบริการวิชาการ
หน.งานการศึกษาต่อเนื่อง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวัฒนธรรม **

หน.งานห้องปฏิบัติการวิจัย
หน.งานบริหารทั่วไป
สนับสนุนการวิจัย
หน.งานสนับสนุนการวิจัย
ทางคลินิก

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

* เป็นตาแหน่งเดียวกัน
** เป็นตาแหน่งเดียวกัน
*** เป็นตาแหน่งเดียวกัน
**** เป็นตาแหน่งเดียวกัน

หน.งานโรงเรียนการบริหารงาน
โรงพยาบาล

รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ *

หน.งานการศึกษาหลังปริญญา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
หลังปริญญา ***

หน.งานกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หน.ฝ่ายการศึกษา ****
หน.งานบริหารการศึกษา
หน.งานแพทยศาสตรศึกษา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับ
ปริญญา

หน.ฝ่ายการศึกษา ****
หน.งานบริหารทรัพยากรการ
เรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและ
วิจัยอาวุโส

หน.งานบริหารและธุรการ

เลขานุการคณะฯ

หน.งานโสตทัศนศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม **

หน.งานวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

หน.งานสร้างเสริมสุขภาพ

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

หน.งานพัฒนาคุณภาพงาน

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

หน.งานตรวจสอบภายใน

รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ *

หน.งานสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

หน.ฝ่ายสารสนเทศ
หน.งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หน.งานเวชสารสนเทศคลินิก
หน.งานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสุขภาพ
หน.งานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
หน.งานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและ
ฝึกอบรม
หน.งานนโยบายและแผน

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ

หน.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หน.งานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน.งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน.ฝ่ายการคลัง
หน.งานบัญชี
หน.งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล
หน.งานการเงิน
หน.งานงบประมาณและบริหารทั่วไป
หน.ฝ่ายการพัสดุ
หน.งานจัดซื้อและบริหารสัญญา
หน.งานบริหารพัสดุ
หน.งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ

หน.งานรักษาความปลอดภัย
หน.งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หน.งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย

หน.งานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน.ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
หน.งานวิศวกรรมเครื่องกล
หน.งานวิศวกรรมสุขาภิบาล
หน.งานวิศวกรรมโยธาและอุตสาหการ

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอานวย
ความสะดวก

หน.งานกฎหมาย
หน.งานบริหารความเสี่ยง

รองคณบดี
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บทน�ำ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-1000   โทรสาร 0-2354-7233     Web site : http://www.ra.mahidol.ac.th    

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้วางนโยบายหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะที่ 2
พ.ศ. 2507 – 2509 ให้มีการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2508 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี” และทรงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ต่อมาเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2508 ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทรงประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์
อาคารหลังแรก   ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2512 เวลา 15.00 น. ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทรงประกอบพิธีเปิด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างเป็นทางการ
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ศาสตราจารย์นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี เป็นคณบดีท่านแรก มีจุดมุ่งหมายในการสร้างรากฐานความรู้
ทางการแพทย์และการพยาบาล (Knowledge-based medicine and care) เพือ่ ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจยั
มีโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างครบวงจร มีการผลิตบัณฑิต
ทั้งสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ในคณะเดียวกัน ท�ำให้สามารถประสานการเรียนการสอน การบริการ
ทั้งด้านการแพทย์และการพยาบาลควบคู่กัน ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม ยังประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
และบริการให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ   สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีเวลาในการท�ำการวิจัยและ
เตรียมการสอนมากขึ้น เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่น�ำระบบเวชระเบียนและสถิติมาใช้ เป็นสถาบัน
การศึกษาแห่งแรกที่มีต�ำแหน่งเลขานุการภาควิชา และต�ำแหน่งธุรการหอผู้ป่วย (Ward clerk) รวมทั้งได้จัดตั้ง
มูลนิธิโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย คือ มูลนิธิรามาธิบดี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2512

ขนาดพื้นที่

เมื่อเริ่มก่อตั้งมีเนื้อที่จ�ำนวน 37 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ในปี 2548 คณะฯ ได้ทราบว่าสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกตึกชัยประสบปัญหาความแออัดและก�ำลังหา
สถานที่ใหม่ที่เหมาะสมกว่า คณะฯ จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้การสนับสนุนเงินทุนก่อสร้าง
อาคารในสถานที่แห่งใหม่ และขอสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน
99.86 ตารางวา ต่อมาในปี 2553 คณะฯ ได้รับมอบที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ จ�ำนวน 291 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา เพื่อก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในการนี้
คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ ได้บริจาคที่ดิน จ�ำนวน 27 ไร่ 2 ตารางวา เพื่อสมทบเพิ่มเติม

แผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับสากล
จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้บริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณบดี ศ.นพ. วินิต พัวประดิษฐ์ สิ้นสุดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งและได้ส่งมอบงาน
ต่อเนื่องให้ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคนปัจจุบัน เพื่อสานต่อการบริหารคณะฯ ผลักดันให้ผลการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจส�ำเร็จผลสูงยิ่งขึ้น ท�ำให้เกิดสุขภาวะที่ยั่งยืนของชุมชนและสังคมในที่สุด โดยตั้งเป้าหมายทั้งในเรื่อง
การศึกษา วิจัย บริการ การบริหารจัดการภายในให้เป็นระดับ World Class คณะฯ ได้มีการสัมมนาระดมสมอง
เพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2559 และวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 คณะฯ
มุ่งบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยมีแนวคิดในการพัฒนาพันธกิจหลัก คือ
ด้านการศึกษา บัณฑิตที่จบจากคณะฯ จะต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทุกหลักสูตรจะต้องผ่านเกณฑ์
AUN-QA และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องผ่านเกณฑ์ WFME คณะฯ จะเป็นผู้น�ำด้านแพทยศาสตรศึกษา
ในระดับภูมิภาค บัณฑิตมีความเป็นสากล มีศักยภาพทางการวิจัย และเป็น Transformative Leader เป็นบัณฑิต
ที่พร้อมต่อยอดเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักวิจัยหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการศึกษา
หลังปริญญาในการผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
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รายงานประจ�ำปี 2559
ด้านการวิจัย ผลงานวิจัยเทียบเคียงกับสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับภูมิภาคได้ภายในระยะเวลา 5 ปี
มีผลงานวิจัยเชิงระบบที่ถูกน�ำไปใช้ในการวางนโยบายสาธารณสุขของประเทศ และมีผลงานวิจัยที่ชี้น�ำสังคม หรือ
สร้างนวัตกรรม ทิศทางของการวิจยั จะถูกก�ำหนดโดยผูท้ จี่ ะน�ำไปใช้จริงและเพือ่ แก้ไขปัญหาของประเทศและภูมภิ าค  
และจะมีคู่ความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันการแพทย์และการวิจัยชั้นน�ำในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย
ด้านการดูแลสุขภาพ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นโรงพยาบาลทีใ่ ห้การดูแลสุขภาพทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ในประเทศไทย
ทั้งในด้านของผลลัพธ์การรักษาโรคที่ซับซ้อน การรักษาโรคที่สถานพยาบาลอื่นในประเทศไทยรักษาไม่ได้ และ
ในด้านของประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการวางแผนให้ มีการพัฒนาคุณภาพให้ผา่ นการรับรองขัน้ ก้าวหน้า
Advanced HA ภายใน 2 – 3 ปี
แนวทางในการด�ำเนินยุทธศาสตร์ คือ การบริหารบุคลากรให้สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ภายใต้
ภาระงานที่มีความหลากหลาย และเป็นผู้น�ำในการสร้างแนวความคิดริเริ่มด้านการศึกษา การวิจัย การบริการ และ
การบริหารจัดการองค์กรด้านสุขภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ คณะฯ มีแผนจะเปิดด�ำเนินการสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในปี 2560 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากของคณะฯ ซึ่งเป็นทั้งโอกาส ความท้าทาย
และข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ  เนือ่ งจากเป็นสถาบันเปิดใหม่ จึงควรจะเป็นโอกาสในการใช้บทเรียนในการ
ด�ำเนินการที่ผ่านมา ในการก้าวข้ามข้อจ�ำกัดเดิมที่มีอยู่ เพื่อน�ำพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายต่อไป

บุคลากร
สถานภาพ
ต�ำแหน่ง

สายวิชาการ
- ศาสตราจารย์
- รองศาสตราจารย์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- อาจารย์
- นักวิจัยสายสนับสนุน
สนับสนุนวิชาการ
- สนับสนุนวิชาการ
• ผู้ช่วยอาจารย์
• อื่นๆ
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
- สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ
- สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ
รวมทั้งสิ้น

พนักงาน
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัย
(คน)
(คน)

พนักงาน
ลูกจ้างเงิน
มหาวิทยาลัย
งบประมาณ
ส่วนงาน
(คน)
(คน)

ลูกจ้าง
ส่วนงาน
(คน)

รวม

11
29
35
30
5
-

31
89
159
355
2
36

2
3
1
1
-

-

-

42
120
197
386
8
36

13
115
10
43

117
1,582
104
403

423
1,573
616
2,658

270

19
292
23
933

572
3,562
753
4,307

291

2,878

5,277

270

1,267

9,983
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รายงานประจ�ำปี 2559
เพื่อให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์และผลักดันการด�ำเนินงานได้ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับรองรับ
การเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งคณะฯ มีความต้องการอัตราก�ำลังเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะต�ำแหน่งด้านวิชาชีพที่ขาดแคลน เช่น พยาบาล เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ ฯลฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จึงได้ปรับวิธกี ารสรรหาให้เป็นเชิงรุกมากขึน้ เพือ่ ให้สรรหาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงกับต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการรับ ต�ำแหน่ง
ที่มีส่วนส�ำคัญในการผลักดันกลยุทธ์ของคณะฯ มีนโยบายในการสรรหามืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ที่
เหมาะสม นอกจากนั้นได้จัดกิจกรรม Road Show และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาตามสถาบันศึกษาต่างๆ
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคณะฯ เพื่อให้สามารถจัดหาบุคลากรทันตามความต้องการของคณะฯ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กิจกรรม Road Show ตามสถานศึกษาต่างๆ
นอกจากการบรรจุบคุ ลากรต�ำแหน่งต่างๆ ให้มจี ำ� นวนทีเ่ พียงพอแล้ว คณะฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการดูแลและ
พัฒนาบุคลากรหลังจากบรรจุเข้าท�ำงาน ทัง้ สวัสดิการการรักษาพยาบาลและผลประโยชน์อนื่ ๆ พืน้ ฐานของคณะฯ แล้ว
ยังดูแลสภาพแวดล้อมการท�ำงานและความเป็นอยู่ เช่น การมอบบัตรของขวัญวันเกิด และโครงการผู้น�ำสุขภาพดี
(Healthy Leader) การท�ำบุญประจ�ำเดือนเกิด เป็นต้น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร ก็เป็น
นโยบายทีค่ ณะฯ ให้ความส�ำคัญโดยจัดการอบรมและพัฒนาทัง้ ทีเ่ ป็นหลักสูตรพืน้ ฐานทีบ่ คุ ลากรควรรู้ ตัง้ แต่แรกบรรจุ
จนถึงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพไปสู่ระดับต�ำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศให้แก่บุคลากรใหม่ทุกระดับ
ทุกสายงาน หลักสูตรด้านการบริหาร (Management Competency)  ส�ำหรับผู้บริหารระดับต้นและผู้ที่มีศักยภาพ
พร้อมสู่ต�ำแหน่งบริหาร ที่เน้นการพัฒนาตามสมรรถนะตามระดับต�ำแหน่ง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงการด้านสวัสดิการและการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
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รายงานประจ�ำปี 2559
จากการด�ำเนินการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น สะท้อนถึงอัตราการคงอยู่ของบุคลากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละ
สายงาน ดังภาพที่ 3 และนอกจากอัตราการคงอยู่ของบุคลากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นแล้ว ผลการด�ำเนินการทั้งหมด
ยังสะท้อนถึงผลของความสุขและความผูกพันของบุคลากรคณะฯ ซึ่งจากการส�ำรวจความสุขและความผูกพันของ
บุคลากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเครื่องมือ Happinometer โดยส�ำรวจความสุขของบุคลากรทั้งหมด 9 มิติ
ได้แก่ 1. สุขภาพดี  2. ผ่อนคลายดี  3. น�้ำใจดี  4. จิตวิญญาณดี  5. ครอบครัวดี  6. สังคมดี  7. ใฝ่รู้ดี  8. สุขภาพ
เงินดี  9. การงานดี พบว่า ความสุขโดยรวมของบุคลากรคณะฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังภาพที่ 4
ภาพที่ 3 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร ปีงบประมาณ
2557 - 2559

ภาพที่ 4 ผลการส�ำรวจความสุขของบุคลากร

ในด้านของระบบสนับสนุนการท�ำงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้พฒ
ั นาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล (HR i Services) อย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับรูปแบบการเก็บข้อมูลสุขภาพในส่วนของ iCheckup
และเพิม่ ระบบการให้บริการด้าน iVaccine เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนประจ�ำปีของบุคลากร ฯลฯ ซึง่ จากการ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดขัน้ ตอนการรับบริการและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่บคุ ลากรในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนเอง โดยในอนาคตฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศส�ำหรับบุคลากรต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลงาน “iProfile” ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ประเภท Poster Presentation ในงานมหกรรมคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ระบบบริการด้านข้อมูลบุคลากร (HR i Services)
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การคลังและพัสดุ
ด้านการคลัง

คณะฯ ได้รบั จัดสรรงบประมาณ 16,160.08 ล้านบาท จ�ำแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 2,584.29 ล้านบาท  
เงินรายได้คณะฯ 13,575.79 ล้านบาท โดยจ�ำแนกตามแหล่งเงินและหมวดรายจ่ายได้ดังนี้
สรุปการใช้งบประมาณตามแหล่งเงิน
แหล่งเงิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินอุดหนุนเฉพาะ
เงินรายได้คณะฯ

งบประมาณที่ได้รับ
ใช้ไป
คงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับ
ใช้ไป
คงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับ
ใช้ไป
คงเหลือ

2557
1,537.37
1,535.87
1.50
236.71
220.84
15.87
12,408.00
10,629.17
1,778.83

หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ
2558
2,213.15
2,188.80
24.35
263.79
255.75
8.04
12,667.00
11,806.31
860.69

2559
2,275.79
2,263.76
12.03
308.50
304.55
3.95
13,575.79
13,303.38
272.41

ผลการด�ำเนินงานด้านการใช้งบประมาณของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2559 ทุกแหล่งเงิน
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คณะฯ ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนงานที่มีการบริหารจัดการเงินรายได้ของส่วนงานเอง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2558 โดยฝ่ายการคลังได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการทบทวนและออกแบบกระบวนการท�ำงานให้รองรับการบริหาร
เงินรายได้เอง รวมทั้งได้ท�ำการกระทบยอดบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องตรงกับมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะฯ ได้รับการโอน
เงินรายได้ของคณะฯ ทั้งหมด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ซึ่งนับได้ว่าเป็นการบริหารจัดการเงินรายได้เองอย่าง
สมบูรณ์ โดยการด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้คณะฯ เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ลดขั้นตอนการท�ำงาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินการด้านการเบิกจ่าย

ด้านการพัสดุ
การจัดหาครุภัณฑ์ในระบบ Central Procurement ปีงบประมาณ 2557 - 2559
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559

ปริมาณการจัดหาครุภัณฑ์
จ�ำนวนรายการ
มูลค่าการจัดหา (บาท)
3,526
2,098
2,361

1,676,867,369.39
2,147,549,384.13
3,580,495,642.83

โครงการพัสดุ Charity คณะฯ ได้มสี ว่ นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยจัดท�ำ “โครงการพัสดุ Charity”
ซึ่งเป็นการจ�ำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีการโอนหรือบริจาคพัสดุที่หมดความจ�ำเป็นในการใช้งานและมีสภาพดี  โดยบริจาค
ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรสาธารณกุศลทีข่ าดแคลนงบประมาณ ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ ในปีงบประมาณ 2559
ได้บริจาครวม 45 ครั้ง คิดเป็นเงิน 4,369,970.00 บาท
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รายงานประจ�ำปี 2559
ด้านการพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายการพัสดุได้ร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference)
ครั้งที่ 23 ประจ�ำปี 2559 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ Continuous Quality Improvement (CQI) จากผลงานเรื่อง
Asset Care ดูแลสินทรัพย์ของคณะฯ ด้วยหัวใจของเรา ทัง้ นีต้ ามแผนการปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี รองคณบดีฝา่ ยการคลัง
และการพัสดุ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการที่จะมุ่งสู่การพัฒนากระบวนการท�ำงานให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 โดยการน�ำนโยบายระดับคณะฯ มาแปลงเป็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน เพื่อให้
การด�ำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้สามารถผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานในปีงบประมาณ 2560
ต่อไป
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บทที่ 1 ผลการด�ำเนินงานตามพันธกิจ
ด้านการศึกษา
ก. ผลการด�ำเนินงาน
1. การจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต

คณะฯ จัดหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
มีหลักสูตรด�ำเนินการรวมทั้งหมด 121 หลักสูตร รับนักศึกษาใหม่รวม 938 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 489 คน
(4 หลักสูตร) ระดับหลังปริญญา 449 คน (117 หลักสูตร) และผลิตบัณฑิตทั้งหมด 720 คน (ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558) แบ่งเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี 370 คนและระดับหลังปริญญา 350 คน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จ�ำนวนนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษา	

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559)
ปีการศึกษา 2559
จ�ำนวน
หลักสูตร

นักศึกษา
รับใหม่ (คน)

นักศึกษา
คงอยู่ (คน)

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา
2558 (คน)

4

489

2,171

370

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1

181

1,091

166

1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1

242

913

183

1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความผิดปกติการสื่อความหมาย

1

32

104

21

1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1

34

63

NA

117

449

1,446

350

2.1 ระดับปริญญาโท

18

108

461

68

2.2 ระดับปริญญาเอก

5

20

132

12

2.3 ระดับแพทย์ประจ�ำบ้าน

28

196

618

154

2.4 ระดับแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด

65

119

211

116

2.5 หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร

1

6

24

0

121

938

3,617

720

ระดับหลักสูตร
1. ระดับปริญญาตรี

2. ระดับหลังปริญญา

รวมทั้งหมด
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การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง กสพท. มีนักเรียนแจ้ง
ความจ�ำนงเลือกอันดับ 1 สูงที่สุดในการเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาพที่ 1) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีผู้เลือกสมัครเข้าเรียนมากติดอันดับ 1 ใน 10
ของประเทศ และทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย
ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรง กสพท.

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับ
อนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยมีวิชาเอก 5 สาขา ได้แก่ สาขาจักษุวิทยา สาขาพยาธิวิทยา สาขาตจวิทยา สาขา
นิทราเวชศาสตร์ และสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา เริ่มรับนักศึกษาเป็นปีแรก มีจ�ำนวน 4 คน
คณะฯ มุง่ เน้นผูเ้ รียนเพือ่ ให้การผลิตบัณฑิตส�ำเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มีผลลัพธ์อตั ราการส�ำเร็จในวงรอบมากกว่าร้อยละ 90.0 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีอตั ราส�ำเร็จภายในวงรอบเพิม่ ขึน้
(ภาพที่ 2) หลักสูตรระดับปริญญาโทมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ศึกษาได้ตามเป้าหมายน้อยกว่า 36 เดือน (ภาพที่ 3) และ
มุง่ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ  บัณฑิตแพทย์รามาธิบดีทกุ คนได้รบั ใบประกอบวิชาชีพ  
เนื่องจากมีผลการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ขั้นตอน บัณฑิตของหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตสามารถ
สอบใบประกอบวิชาชีพ ผ่านร้อยละ 84.69 จัดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จะเริ่มปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ในครัง้ แรกมีแนวโน้ม
ที่ดี (ภาพที่ 4) อัตราส่วนผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับหลังปริญญามีผลลัพธ์ท่ีดี
สูงกว่าเป้าหมาย เท่ากับ 0.32 (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 2 อัตราการส�ำเร็จการศึกษาภายในวงรอบของหลักสูตรปริญญาตรี : พ.บ. 6 ปี พย.บ. และ วท.บ. 4 ปี
บัณฑิตศึกษา : ปริญญาโท 5 ปี และปริญญาเอก 8 ปี

ภาพที่ 3 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาพที่ 4 อัตราผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี  
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ภาพที่ 5 อัตราส่วนผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับหลังปริญญาที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ต่อจ�ำนวนนักศึกษาระดับหลังปริญญา

2. การพัฒนาหลักสูตร

หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และทุกหลักสูตรที่ครบก�ำหนดวงรอบปรับปรุงหลักสูตร ได้พัฒนาให้เป็น Outcome-based
Curriculum เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น�ำ  เข้าใจระบบสาธารณสุข และมีศักยภาพทางวิจัย เพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะของสังคมและประเทศชาติ (Transformative Leader)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหนึ่งในสามหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรส�ำหรับใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การจัดเนื้อหาหลักสูตรใหม่เป็น System- based บูรณาการเนื้อหาระดับพรีคลินิกและคลินิก และจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะด้านต่างๆ ตาม outcome ทีก่ ำ� หนด ตลอดการเรียนรูใ้ นหลักสูตร  ซึง่ ได้รบั ความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากคณาจารย์
จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมและมนุษยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และจัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเมื่อวันที่
28 - 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
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การประชุมสัมมนา: การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิ ารอุดมศึกษาฉบับปรับปรุง
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัด
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การอุดมศึกษาฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560 แก่
คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 27 - 28
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ ฮิลล์ รีสอร์ท
จั ง หวั ด นครนายก โดยคาดหวั ง ว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ
การศึกษาจะใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลโดย
ค�ำนึงถึงความปลอดภัย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคุม้ ค่าคุม้ ประโยชน์ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ บนพืน้ ฐาน
ของข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตอาสา เข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และท�ำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นต้น
คณะฯ มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยน�ำเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA มาใช้ใน
การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยจัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ให้ความรู้เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้คณาจารย์และ
สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
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3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

คณะฯ ให้ความส�ำคัญในด้านการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา
ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ได้เริ่มโครงการพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 2 (Mentoring System) แนวใหม่เพื่อหล่อหลอม
นักศึกษาแพทย์ทางด้าน Professionalism แนะน�ำการ
ฝึกฝน Clinical Skills และสนับสนุนให้มี Early Clinical
Exposure อย่างเป็นระบบ โดยมีสัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่ากับ 5:1 และได้รับความร่วมมือจาก
อาจารย์แพทย์อาสาสมัครเข้าร่วม รวม 36 คน

4. พัฒนาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

โดยมีหลักการส�ำคัญคือ พัฒนาทักษะ การท�ำงาน
เป็นทีม ภาวะผู้น�ำ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และภาษาอังกฤษให้กับ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ทุ ก คน รวมทั้ ง เปิ ดโอกาสให้ นั กศึ กษา
แพทย์ที่สนใจงานวิจัยได้มีโอกาสท�ำงานวิจัย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพตนเองเพิ่มขึ้น

5. ระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

เนื่องจากการรับฟังความต้องการ ความคาดหวัง
ของผูเ้ รียนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เป็นข้อมูลส�ำคัญต่อการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ  
จึงได้พัฒนาระบบการรับฟังเสียงจากผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การตามวงจร PDCA โดยก� ำ หนด
วัตถุประสงค์ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกรอบ
เวลา เพื่อน�ำมาใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นการน�ำร่อง
ก่อนที่จาขยายผลไปยังหลักสูตรอื่นๆ
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด Transformative Education เข้ามาเพือ่
ปรับปรุงการเรียนการสอน เพิ่มจ�ำนวนการใช้ e-learning  เน้น interactive มากกว่าร้อยละ 80  ในปี 2559 นับเป็น
ปีแรกและเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนแบบ Interprofessional Education เป็น
การเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพร่วมกันระหว่างนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์

6. การพัฒนาอาจารย์

คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษา โดยจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการศึกษา
เป็นประจ�ำทุกปี ทั้งที่เป็นอาจารย์ใหม่และ Refreshing course ส�ำหรับอาจารย์ทั่วไป สนับสนุนงบประมาณส�ำหรับ
การพัฒนาตนเองทั้งภายในและต่างประเทศ  ในปี 2559 มีอาจารย์ที่ผ่านการประเมินการสอนชั้นต้นเพื่อใช้ประกอบ
การก้าวสู่ต�ำแหน่งวิชาการของอาจารย์รวม 55 คน (ภาพที่ 6 - 8) และเพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นผู้น�ำการท�ำวิจัย
ด้านการศึกษา ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการศึกษาของคณะฯ และคณะฯ ได้ดำ� เนินการปรับปรุง
พัฒนาโครงการทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ด้านการศึกษา เพื่อเริ่มด�ำเนินการในปี 2560
ภาพที่ 6 อัตราการพัฒนาอาจารย์ใหม่ทางด้านการศึกษา

ภาพที่ 7 อัตราการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
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ภาพที่ 8 จ�ำนวนอาจารย์ที่ขอรับการประเมินการสอนชั้นต้น

7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

คณะฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนา ส่งเสริม ฝึกฝน
ทักษะแก่นักศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีพหุศักยภาพ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาความเป็นผู้น�ำ  พัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL Core Values)
ได้ครบทุกหลักสูตร มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
• จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการด้านการศึกษา และ
ส่งเสริมกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแก่นักศึกษา
ทุกหลักสูตร อาทิ โครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อ
ในหลวง ค่ายตะวันยิ้ม
• กิจกรรมละครเวที Rama Drama  ครั้งที่ 9  เรื่อง “สองภพ”   โดยรายได้บริจาคเข้ามูลนิธิรามาธิบดี เป็น
จ�ำนวนเงิน 1,425,987 บาท
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•

กิจกรรม “บ้านของเรารามาธิบดี” เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาแพทย์เป็น Transformative Leader  
รวมทัง้ ส่งเสริมนักศึกษาแพทย์ดา้ นการวิจยั และน�ำไปสูโ่ ครงการต้นกล้ารามาธิบดี ซึง่ ในปีนมี้ นี กั ศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 1
ที่สนใจด้านการวิจัย 70 คน

•

กิจกรรม Faculty Hours ด�ำเนินการมุ่งการพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความ
เป็นจริงของสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเน้น
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาใน
ยุคศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ
ที่มุ่งหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  โครงการเยาวชนรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  โครงการหนัง-หน้า-ใหม่   โครงการ Upcoming
Technology and Life from 2016 to 2025 โครงการดนตรี
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชบิดา เป็นต้น

•  ในระดับหลังปริญญา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ

บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มตั ว ในการเรี ย น การท� ำ วิ จั ย และการ
ประยุกต์ใช้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ ด�ำรงไว้ซึ่งศิลปะอันดีงามของสังคมไทย สร้างขวัญก�ำลังใจ
ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษในทุกหัวข้อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) มีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 79.14 เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2559   และจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเบื้องต้นระดับแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด เพื่อให้มี
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่จ�ำเป็นต่อการเป็นผู้น�ำขององค์กร มีพื้นฐานด้านการบริหารจัดการขององค์กร มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
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8. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คณะฯ ให้ความส�ำคัญและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองอันเป็นทักษะที่ส�ำคัญของแพทย์ในอนาคต โดยจัดให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เข้ากับ
การเรียนการสอน เช่น ระบบ e-learning โดยระบบดังกล่าวจะมีบทเรียนทีน่ กั ศึกษาแพทย์สามารถทีจ่ ะเข้าไปเรียนรู้
ทั้งก่อนและหลังการเรียนได้ตลอดเวลา ทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา และโครงการ Student Life Cycle
Management (SLCM)  เป็นการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานด้านศึกษาอย่างครบวงจร โดยน�ำ
บริษัทภายนอกมาด�ำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดท�ำร่างข้อตกลง นอกจากนี้งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ยังได้จัด
กิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
• โครงการ “ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21” วันที่ 25 - 29 มกราคม 2559
• โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
โดยได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเว็บไซต์รามาธิบดีประจ�ำปี “The Star 3 Rama Website 2016”
• บรรยาย/แนะน�ำในการศึกษาดูงานแก่บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทั้งในประเทศและจาก
ต่างประเทศ
• ฝึกอบรมโปรแกรมต่างๆ เช่น EndNote X7, Turnitin รวมทัง้ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่แพทย์
นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ
• ศึกษาดูงานการให้บริการห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกและการจัดเตรียมผู้ป่วยจ�ำลอง  เมื่อวันที่ 8 – 9
กันยายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

_17-0203(001-096)P4.indd 32

3/23/60 BE 5:16 PM

รายงานประจ�ำปี 2559

9. การพัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)

คณะฯ มุง่ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชัน้ น�ำในต่างประเทศ เพือ่ ยกระดับ
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาประเทศ
เพื่อเป็นช่องทางให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพ และน�ำความรู้ที่ได้รับเหล่านั้นกลับมาช่วยพัฒนาคณะฯ และสามารถต่อยอดเป็นผลงานโครงการ
ต่างๆ ที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศชาติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้
• การสร้างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันต่างประเทศ
• Graduate School of Medicine, and The Faculty of Medicine and University of Tokyo,
Japan
• Graduate School of Medicine, Nagoya University, Japan
• The National Center for Child Health and Development, Tokyo, Japan
• Faculty of Medicine, Tokyo Medical and Dental University (TMDU), Japan
• การเดินทางเยือนสถาบันต่างประเทศเพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือ
• Juntendo University, Japan
• University of Medicine, Taunggyi, Myanmar
• University of Medicine, Magway, Myanmar
• University of Medicine, Mandalay, Myanmar
• University of Medicine 1, Yangon, Myanmar
• University of Medicine 2, Yangon  Myanmar
• University of Nursing, Yangon, Myanmar
• University of Nursing, Mandalay, Myanmar
• Defence Services Medical Academy, Myanmar
• University of Health Sciences, the Lao People's Democratic Republic
• National Institute of Public Health,  the Lao People's Democratic Republic
• Stanford University, USA
• ให้การต้อนรับสถาบันการศึกษาที่เดินทางมาศึกษาดูงานและหารือในการสร้างความร่วมมือ
• University of Ottawa, Canada
• Columbia University, USA
• California University of Science and Medicine, USA
• Emory University School of Medicine, USA  
• University of Washington, USA
• University of North Carolina at Chapel Hill, USA
• University of South Florida, USA
• Ludwig Maximilian University of Munich, Germany
• Faculty of Medicine, Fukuoka University, Japan
• Kyoto Prefectural University of Medicine, Japan
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
_17-0203(001-096)P4.indd 33

33
3/23/60 BE 5:16 PM

รายงานประจ�ำปี 2559
• Juntendo University, Japan
• Kobe University, Japan
• Tohoku University, Japan
• Kunming Medical University, People’s Republic of China
• Universiti Putra Malaysia, Malaysia
• Hasanuddin University, Indonesia
• University of Puthisastra, Kingdom of Cambodia
• จ�ำนวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึง่ เดินทางมาศึกษา หรือท�ำวิจยั ทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล
ภายใต้กจิ กรรมแลกเปลีย่ นนักศึกษา โดยมีสถานภาพ Exchange Student  และ Student Mobility โดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป (ภาพที่ 9)
ภาพที่ 9 จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป

•

จ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไปศึกษาหรือท�ำวิจัยในสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ ภายใต้กจิ กรรมแลกเปลีย่ นนักศึกษาโดยมีสถานภาพเป็น Exchange Student และ Student Mobility
โดยมีระยะเวลา ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป (ภาพที่ 10)
ภาพที่ 10 จ�ำนวนนักศึกษาของคณะฯ ที่ไปศึกษาหรือท�ำวิจัย
ในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
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•

จ�ำนวนชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทีค่ ณะฯ เชิญมาเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสอน หรือ
บริหารการศึกษา (ภาพที่ 11)
ภาพที่ 11 จ�ำนวนชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศมาปฏิบัติหน้าที่
ในการสอนหรือบริหารการศึกษา (Visiting Scholar)

10. รางวัลที่ได้รับ
10.1 นักศึกษาได้รับรางวัล
นักศึกษาผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

น.ส.ผาณิตา  หลูอารีย์สุวรรณ ชนะโครงการ Stock Master แข่งขันเกี่ยวกับ
การลงทุน

วันที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล
ปี 2558

หลักทรัพย์บัวหลวง
ธ.กรุงเทพฯ

นศพ.สุมลกาญจน์  อยู่สวัสดิ์

ผลการเรียนดีเยี่ยม ในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ประจ�ำปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา
2558

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

นศพ.ตรีพร ก�ำลังเกื้อ

รางวัลชมเชยประเภท Poster ในการประกวด
ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการแพทยศาสตร
ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

23 - 25
สิงหาคม 2558

กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

ชมรมฟุตบอลรามาธิบดี

รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอล 5 เส้า
(ระหว่างสถาบันแพทย์)

23 กรกฎาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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10.2 อาจารย์ได้รับรางวัลด้านการศึกษา
อาจารย์ผู้ได้รับรางวัล
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ
ศิริปุณย์ ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลมหิดลทยากร ประจ�ำปี 2558

อ.นพ.เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล Best Abstract for Poster Presentation
ภาควิชาอายุรศาสตร์
(Runner-up) : 13th Asia Pacific Medical
Education Conference (APMEC)

วันที่

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล

3 มีนาคม 2559 สมาคมศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
15 - 16
มกราคม 2559

National University of
Singapore, Singapore

ผศ.พญ.กนกพร สุขโต
รางวัลTravel Award ในการน�ำเสนอผลงาน
29 - 30
The Japan Society for
th
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว วิชาการ The 48 Annual Meeting of the กรกฎาคม 2559 Medical Education
Japan Society for Medical Education
ณ Osaka Medical College, Japan
รศ.ประคอง อินทรสมบัติ

โล่พยาบาลดีเด่น ประจ�ำปี 2559
สาขาการศึกษาพยาบาล

10 กันยายน 2559 สมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศาสตร์

รศ.พญ.นงนุช สิระชัยนันท์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

โล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์
ประจ�ำปี 2559

22 กันยายน 2559 แพทยสภา

ด้านการวิจัย

พันธกิจวิจยั เป็นพันธกิจหลักหนึง่ ของคณะฯ เพือ่ สร้างความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ยังผลให้คณะฯ สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ส่วนหนึ่งของคณะฯ ได้ในปี 2559 นอกเหนือจากการด�ำเนินการต่อเนื่องจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
คณะฯ ได้มีการด�ำเนินการเพิ่มเติมทั้งในด้านทิศทางการวิจัยและปัจจัยสนับสนุนการวิจัย ดังนี้
การด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่
การส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในด้านนโยบายและสังคม
คณะฯ ได้มีการประชุมประจ�ำเดือน โดยคณบดีเป็นประธานในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และหาแนวทางในการผลักดันงานวิจัยที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนค้นหาโจทย์วิจัยที่เหมาะสม เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ผลจากการประชุมนี้
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน health technology assessment ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านห้องปฏิบัติการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
การด�ำเนินการดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยของคณะฯ โดยได้พัฒนาการวิจัยและ
วิเคราะห์ทางด้าน microbiome, serum/urine metabolomics และ targeted proteomics ตลอดจนได้ร่วมมือ
กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการพัฒนา high throughput screening เพื่อเป็นการค้นหาตัวยา
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ริเริ่มให้มีทุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
คณะฯ ได้ริเริ่มให้มีทุนอุดหนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้าจากเงินรายได้คณะฯ โดยมุ่งเกิดการรวมกลุ่มนักวิจัยและ
มีการวิจัยข้ามศาสตร์และมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่มีผลกระทบในเชิงวิชาการหรือการใช้ประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติสูง
มุ่งสร้างและขยายความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ด้วยนโยบายและเป้าหมายของคณะฯ พยายามส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในงานวิจัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึง่ งานวิเทศสัมพันธ์ได้เข้ามามีบทบาทร่วมในการประสานให้เกิดเครือข่ายข้อตกลง
ความร่วมมือใหม่ๆ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิจัย
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อตอบเป้าประสงค์ของคณะฯ ในการสรรค์สร้างผลงานวิจัย
ใหม่ๆ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในประเทศจนสามารถขยายองค์ความรู้ไปสู่นานาชาติ

ผลการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงานด้านการวิจัยในปี 2559 ได้แก่

ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ
คณะฯ ได้จัดให้มีทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้
บุคลากรมีความสนใจในการท�ำวิจัยเพิ่มขึ้น การสนับสนุนเมื่อเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง พบว่าจ�ำนวนเงินที่คณะฯ
ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557 - 2559 เป็นดังนี้
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ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ)
เป็นนโยบายของคณะฯ ทีส่ นับสนุนให้นกั วิจยั ของคณะฯ ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก และ
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี พบว่าในปีงบประมาณ 2559  คณะฯ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

การวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
การด�ำเนินงานในส่วนของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากผลการด�ำเนินการเปรียบเทียบ 3  ปี
ทีผ่ า่ นมา พบว่า ในคณะฯ มีจำ� นวนเงินจากโครงการวิจยั ทางคลินกิ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั จากภาคเอกชนลดลง

38

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

_17-0203(001-096)P4.indd 38

3/23/60 BE 5:16 PM

รายงานประจ�ำปี 2559
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
คาดคะเนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติตลอดปีปฏิทินจากผลงานตีพิมพ์ที่สืบค้น  พบว่า
ผลงานตีพมิ พ์ในปี 2559 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามจ�ำนวนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาจารย์แพทย์มเี พิม่ ขึน้ มาก
แต่จ�ำนวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์เพิ่มขึ้นไม่มากนัก

การสร้างรายได้จากการวิจัย
คณะฯ ได้มกี ารสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สู่สังคมและมูลค่าเชิงพาณิชย์ ผลการด�ำเนินการในด้านรายรับจากยอดขายนวัตกรรมที่ผ่าน
หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมของคณะฯ เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังนี้
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การสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ
คณะฯ ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดโครงการวิจัยต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดท�ำความ
ร่วมมือและมีกิจกรรมที่ด�ำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ดังนี้
• การสร้างข้อตกลงความร่วมมือใหม่
o Tokyo Medical and Dental University ซึ่งมีงานวิจัยร่วมชื่อ New sternal fixation device to
prevent displacement of the sternum in post-sternotomy cardiothoracic surgical
patients
• การเดินทางไปเยือนสถาบันต่างประเทศเพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือ
o Stanford University
o มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
o National Institute of Public Health สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันต่างประเทศเพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือ
o University of Puthisastra, Kingdom of Cambodia
o National Institute of Public Health สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ด้านการดูแลสุขภาพ

พั น ธกิ จ ด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพเป็ น หนึ่ ง ในพั น ธกิ จ หลั ก ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ซึ่งเข้ารับต�ำแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้วางแนวทางการบริหารคณะฯ เป็น
กลุม่ ภารกิจ เพือ่ มุง่ เน้นให้เกิดการบูรณาการของพันธกิจต่างๆ ได้แก่ กลุม่ ภารกิจด้านการศึกษา การวิจยั และการดูแล
สุขภาพ รวมทัง้ การบริหารจัดการต่างๆ  กลุม่ ภารกิจดูแลสุขภาพ (Healthcare Cluster) มีบทบาทหน้าทีใ่ ห้การดูแล
สุขภาพทีเ่ ป็นเลิศ บูรณาการการดูแลสุขภาพกับการศึกษาและวิจยั และสร้างรายได้เพือ่ พัฒนาพันธกิจต่างๆ ของคณะฯ
โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ สร้างสรรค์การดูแลสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงอย่างยัง่ ยืน สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในการเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับสากล
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น เมือ่ เดือนมกราคม 2559 กลุม่ ภารกิจดูแลสุขภาพได้ทำ� การวิเคราะห์สถานการณ์
พบว่ามีสิ่งที่ต้องด�ำเนินการโดยเร่งด่วนภายใน 1 - 2 ปีนี้ในหลายประเด็น ดังต่อไปนี้
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1. การใช้มาตรฐานสากลในการดูแลสุขภาพ
กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพได้เลือกใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลอง
สิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นหลักในการด�ำเนินงาน ทัง้ นี้
เพราะเป็นมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การรับรองจากองค์กรคุณภาพการดูแลสุขภาพในระดับสากลคือ International Society
for Quality in Health Care (ISQua) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้รวมกรอบแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award: TQA) และมาตรฐานสากลอื่น เช่น The Joint Commission International (JCI)
เข้าด้วยกัน สามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การออกแบบระบบงาน การด�ำเนินงาน และการ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดี
2. การปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
เนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์หลายแห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งจะเปิดด�ำเนินการในปลายปี 2560 จ�ำเป็นต้องมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ในการนี้คณบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการระบบดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย
คณบดีเป็นประธาน หัวหน้าภาควิชาและรองคณบดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลสุขภาพ โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพท�ำหน้าที่ประสานงานน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับระบบงานส�ำคัญของ
โรงพยาบาลและกระบวนการดูแลผู้ป่วยในระดับทีมน�ำทางคลินิกและหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพของโรงพยาบาล
และศูนย์การแพทย์ต่างๆ อย่างบูรณาการ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสร้างบริหารกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
3. การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน
กลุม่ ภารกิจดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย ฝ่าย งาน และหน่วย เป็นจ�ำนวนมาก เชือ่ มโยงกับภาควิชาต่างๆ จ�ำเป็น
ต้องมีแนวทางการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ได้เลือกใช้แนวคิด 3P (Purpose- ProcessPerformance) เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการทุกหน่วยงาน เนื่องจากท�ำความเข้าใจได้ง่าย สามารถเรียนรู้พัฒนา
และน�ำไปปรับปรุงผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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4. การวางแผนและจัดการกลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพ และการสร้างค่านิยมที่สอดคล้อง
เพื่อให้การด�ำเนินงานสู่เป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพจึงได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์
เพื่อใช้เป็นกรอบในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดโครงการและแผนปฏิบัติการตาม
บริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้คา่ นิยมของคณะฯ ให้บคุ ลากรทีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ ของคณะฯ ใช้เป็นพืน้ ฐานในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนกลยุทธ์ของกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงก้าวส�ำคัญที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพจากการ
บูรณาการหน่วยงานต่างๆ การท�ำงานทีเ่ ป็นระบบทีด่   ี มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู  ้ มีการให้การสนับสนุนและก�ำกับดูแล
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผลการด�ำเนินงานและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ผลการด�ำเนินการในภาพรวม
		 1.1 จ�ำนวนผู้ป่วย
   
1.1.1 จ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2557 – 2559 เพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ ส่งผลให้
เกิดความแออัดในบางคลินิก
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1.1.2 จ�ำนวนผู้ป่วยบ�ำบัดพิเศษ/บ�ำบัดวิกฤต และจ�ำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2557 – 2559
พบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

		 1.2 จ�ำนวนเตียงผู้ป่วยและอัตราการครองเตียง
จ�ำนวนเตียงผูป้ ว่ ยโดยรวมมีการเพิม่ ไม่มากนักด้วยข้อจ�ำกัดของสถานทีแ่ ละบุคลากรด้านการพยาบาล
ส่วนอัตราการครองเตียงสูงกว่าร้อยละ 90 ท�ำให้ในบางครั้งไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลได้ จ�ำเป็นต้อง
ส่งต่อไปสถานพยาบาลอื่น

		 1.3 ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
1.3.1 อัตราความพึงพอใจของผู้ปว่ ยนอกและผู้ป่วยใน อยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายทัง้ ผูป้ ่วยทั่วไป
และผู้ป่วยพรีเมี่ยม  
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1.3.2 อัตราผู้ป่วยจะกลับมารักษาในครั้งต่อไป ผู้ป่วยที่มารับการรักษาได้แสดงความประสงค์ที่จะ
กลับมารักษาในโรงพยาบาลของคณะฯ อีกเมื่อเกิดความเจ็บป่วย ประมาณร้อยละ 95 ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

1.3.3 อัตราผู้ป่วยที่จะแนะน�ำผู้อื่นมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ที่เคยมารักษาจะแนะน�ำผู้อื่น
ให้มารักษาอีกเป็นส่วนใหญ่

		 1.4 โรคหรืออาการที่พบบ่อยของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยผ่าตัด
			 • โรคหรืออาการที่พบบ่อยของผู้ป่วยนอก ได้แก่ กลุ่มโรค NCD  ผู้สูงอายุ และโรคมะเร็ง
• โรคหรืออาการที่พบบ่อยของผู้ป่วยใน ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจ
• การผ่าตัดที่พบบ่อย พบในกลุ่มผู้ป่วยหู คอ จมูก ระบบทางเดินอาหาร และผู้ป่วยกระดูก

44

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

_17-0203(001-096)P4.indd 44

3/23/60 BE 5:16 PM

รายงานประจ�ำปี 2559
2. การด�ำเนินการของระบบงานส�ำคัญ
		 2.1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและบุคลากร จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา พบว่าการเกิดอุบตั กิ ารณ์รา้ ยแรง (AE) และอุบตั กิ ารณ์
ทีไ่ ม่ควรเกิด (Zero Event) ยังไม่คงที่ ซึง่ เป็นผลมาจากการรายงานทีไ่ ม่ครอบคลุม เนือ่ งจากทัศนคติและการน�ำข้อมูล
ไปวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา จากการทบทวนระบบสร้างความเข้าใจส่งผลให้ไม่พบอุบัติการณ์ที่ไม่ควรเกิดในปี 2559
		 2.2 การก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ
			 ในปี 2559 มีความก้าวหน้าในการจัดตัง้ องค์กรแพทย์และองค์กรบริหารการพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม
และก�ำลังมีการด�ำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพภายใต้บริบททีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะฯ เช่น การทบทวนธรรมนูญ
องค์กรแพทย์ เป็นต้น
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รายงานประจ�ำปี 2559
		 2.3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการในการจัดการด้าน
สิ่งสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ จึงได้
มีการปรับโครงสร้างการบริหาร โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายกายภาพและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ก�ำกับดูแล
ทุกส่วนของคณะฯ ครอบคลุมทุกกลุ่มภารกิจของ
คณะฯ

		 2.4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
คณะกรรมการป้องกันและควบคุ ม การ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล
รวมทั้งส่งเสริมโครงการล้างมือ (Hand hygiene)
อย่ า งเต็ ม ที่ ส่ ง ผลให้ อั ต ราการติ ด เชื้ อ ที่ เ ฝ้ า ระวั ง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
		 2.5 ระบบเวชระเบียน
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
จ�ำนวนการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
(ราย)
อัตราความถูกต้องของการลง
ทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (เป้าหมาย
100%)
อัตราการค้นหาเวชระเบียนนัด
ล่วงหน้า (เป้าหมาย 100%)
จ�ำนวนการบริการข้อมูลเวชระเบียน
ผ่านระบบ EMR (เล่ม)
* เพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน
* ส่งภาควิชาเพื่อ Audit
* เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพ
การบันทึกเวชระเบียน

46

2557
2558
2559
119,575 128,816 150,393
100

100

100

79.26

84.87

76.07

39,845
80,348
26,254

58,478
85,761
44,644

16,342
92,094
46,309
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		 2.6 ระบบการจัดการด้านยา
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
0.36
0.49
1. จ�ำนวนใบสั่งยา
299,842 407,219 419,659 1. อัตราการบริหารยาคลาดเคลือ่ นของ < 0.10 0.43
ผู้ป่วยใน (ครั้งต่อ 1,000 วันนอน)
ผู้ป่วยนอก (ใบ)
> 80
42
26
52
2. จ�ำนวนรายการยา
2,008,696 1,928,570 2,152,346 2. อัตราการท�ำ Medication
Reconciliation
ผู้ป่วยใน (รายการ)
โดยสหสาขาวิชาชีพ
3. จ�ำนวน TPN
13,965 12,528 10,765
3. อัตรา Prescription error
< 10
8.6
11.57 11.14
(ขวด)
ผู
ป
้
ว
่
ยนอก
4. จ�ำนวน IV Admixture
1,100 26,436 43,926
4. อัตรา Dispensing error ผูป้ ว่ ยนอก < 3
0.24
0.35
0.17
(ขวด)
0.24
0.35
0.17
5. จ�ำนวนเคมีบ�ำบัด
49,279 65,139 66,139 5. อัตรา Prescription error ผู้ป่วยใน < 0.3
(dose)
6. อัตรา Dispensing error ผู้ป่วยใน < 3
0.18
0.34
0.62

		
2.7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริการที่เกี่ยวข้องด้านรังสีวิทยา

		 การให้บริการด้านรังสีวิทยา ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ
มีผู้เข้ารับบริการเป็นจ�ำนวนมาก และสามารถให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องการการวินิจฉัยและให้การรักษา
ที่เร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที
		 2.8 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิวิทยา
อัตราการรรายงานผลในเวลาที่กําหนด (Turnaround time)
ห้องปฏิบัติการ

สถิถิติการให้บริการททางพยาธิวิทยา
ห้องปฏิบบััติการ
สาขาวิชาพยาธิธิวิทยาคลินิก
สาขาวิชาพยาธิธิวิทยา
กายวิภาค
สาขาวิชานิติเวชชศาสตร์
ผู้ป่วยรับบริการรเจาะเลือด
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยรับบริการรเจาะเลือด
ผู้ป่วยใน

ปี 25577
5,925,9005
200,9775

ปี 2558
7,317,558
300,680

ปี 2559
9,116,299
326,069

7,1776
623,4779

10,208
679,509

9,623
681,755

188,0228

193,823

217,882

ภูมิคุ้มกั นวิทยา
จุลทรรศ นศาสตร์คลินิก
เคมีคลินิ ก
โลหิตวิท ยา
พิษวิทย า
มนุษย์พ ันธุศาสตร์
คลังเลือ ด
ตรวจเ นอเยื
ื้ ่อ (HLA)
ไวรัสวิท ยา
วินิจฉัยโ รคเลือด
จุลชีววิท ยา
โฟลไซโ ตเมทรี

เป้าหมาย
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ปี 2557
STATT Routine
93.6
96.0
99.9
99.3
96.3
96.5
94.6
99.9
80.8
99.0
100
98.5
99.8
98.8
94.7
97.7
92.9
99.7
99.8
94.6

ปี 2558
STATT Routine
95.2
96.3
98.9
97.7
97.9
93.1
100
100
85.6
95.8
100
95.5
99.9
99.8
96.2
96.5
91.2
99.7
99.8
97.1

ปี 2559
STAAT Routine
92.9
93.4
99.4
97.7
99.2
99.1
97.9
97.5
83.5
98.0
1000
96.9
99.8
100
96.6
97.5
91.1
99.9
99.8
97.4
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รายงานประจ�ำปี 2559
		 การให้บริการมุ่งเน้นให้บริการตามมาตรฐานสากล มีระบบสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ
สนับสนุนโครงการวิจยั ต่างๆ รวมถึงระบบการรับสิง่ ส่งตรวจจากภายนอก สามารถให้บริการผลการทดสอบได้ภายใน
เวลาที่รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของทีมดูแลรักษาผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว
		 2.9 การท�ำงานกับชุมชน

สูง

3. ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย
จากการบูรณาการระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาลและกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยในระดับทีมน�ำทางคลินกิ และ
หน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพของโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ รวมถึงศูนย์เพื่อความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุน
พันธกิจต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในการดูแลรักษาในระดับดี เมือ่ เทียบกับเป้าหมายในระดับสากล ซึง่ ท�ำให้มสี ถาบัน
การศึกษา สถานบริการ และองค์กรชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจขอเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมดูงาน
การให้การรักษาพยาบาลเป็นจ�ำนวนมาก
4. ผลลัพธ์การด�ำเนินงานของศูนย์เพื่อความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
ศูนย์เพือ่ ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ท�ำหน้าทีใ่ นการด�ำเนินงานเพือ่ ให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
พันธกิจด้านการศึกษา วิจัยและกลุ่มโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
สุขภาพ การวิจัย การบริการวิชาการ และสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำ� หนด
มีการด�ำเนินงานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันมีศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ดังนี้
		 4.1 ศูนย์ความเป็นเลิศ
		 • ศูนย์พษิ วิทยา ให้บริการทางการแพทย์โดยการให้คำ� ปรึกษา ค�ำแนะน�ำในการวินจิ ฉัย ดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับพิษจากสารต่างๆ เช่น ยา สารเคมี พืชพิษ และสัตว์พิษ แก่ผู้ติดต่อทั่วประเทศทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน
ระบบ Call Center ด้วยสายด่วนหมายเลข “1367” และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการรณรงค์และชีน้ ำ�
สังคม จัดท�ำโครงการบริการยาต้านพิษต่างๆ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร
ด้านพิษวิทยา
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รายงานประจ�ำปี 2559
บประมาณ
ปีงบประมาณ
จํานวนผู
จํานวนผู
้ใช้บริกการตั
้ใช้บริ้งกการตั
แต่ ปี้งงแต่
2557 2-557
2559- 2559
22,116 22,116
22,007 22,007
19,396 19,396
19,252 19,252
16,863 16,863
16,7332 16,7332
20,000 20,000
25,000 25,000
15,000 15,000
10,000 10,000
5,000 5,000
0

0

2557 2557

2558 2558

2559 2559
ปีงบประมปีมาณ
งบประมมาณ

จํานวนนผูจํ้ใาช้นวน
บรินผู
การ้ใช้บริการ จํานวนผูจํ้ปานวนผู
่วย ้ป่วย

อัตรากา
อัตรเสี
รากา
ยชีรเสี
วิตยจากก
ชีวิตจากก
ารเกิดารเกิ
ภาวะพิ
ดภาวะพิ
ษ ษ
ษิ วิทยารามาธิ
(ศูนย์(ศู
พษิ นวิย์ทพยารามาธิ
บด:ี 2553
บด:ี 2553
- 2558
-8)25588)
No. ofNo.
ccases
of ccases Morrtality
Morrtality
CasesCases % %CasessCasess% %
Pestiicides
Pestiicides
31,18431,18433.1 33.12,6899 2,68998.6 8.6
Medical
MedDrugs
ical Drugs
23,46123,46124.9 24.9 249 249 1.1 1.1
Houssehold
Houssehold
Products
Products 20,77320,77322.0 22.0 140 140 0.7 0.7
Techhnical
Techhnical
Products
Products 12,36712,36713.1 13.1 100 100 0.8 0.8
Poisoonous
Poisoonous
PlantsPlants
3,696 3,696 3.9 3.9 68 68 1.8 1.8
Poisoonous
Poisoonous
Animals
Animals 2,862 2,862 3.0 3.0 43 43 1.5 1.5
Category
Category

		 •

ศูนย์มะเร็ง มีการด�ำเนินการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพิ่มอัตราการรอดชีวิตและการควบคุมการด�ำเนินโรคของโรคมะเร็ง ให้เทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล ลดขั้นตอนการดูแลรักษาและวางแนวทางการบริหารจัดการ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
อย่างครบวงจรทั้งการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและที่บ้าน

		 •

ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิดในผู้ใหญ่ (Adult Congenital Heart Disease Excellence
Center) ให้การดูแลผู้ป่วยในรูปแบบสาขาวิชาชีพด้วยหัตถการขั้นสูง เช่น โครงการใส่ลิ้นหัวใจเทียมผ่านสายสวน
หัวใจในต�ำแหน่งลิน้ หัวใจพัลโมนิกโดยใช้ลนิ้ เทียม โดยมีผลการด�ำเนินงานระดับสากลเป็นศูนย์แรกในเอเชียทีส่ ามารถ
ท�ำหัตถการนี้ได้เอง (Certified Solo Center for Melody Valve Implantation)
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		 •

ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว
ให้บริการแบบครบวงจรทั้งด้านการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหารและการตรวจทางห้องปฏิบัติการประสาท
การเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหาร (GI Motility) ทีท่ ดั เทียมกับโรงพยาบาลชัน้ น�ำในภูมภิ าคเอเชีย มีเครือ่ งมือทุกชนิด
และสามารถท�ำหัตถการที่เทียบเคียงได้กับโรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้าน
GI endoscopy ให้กับอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ และกุมารแพทย์ในประเทศอีกด้วย

		 •

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการได้รับการปลูกถ่าย
อวัยวะ จากผู้บริจาคที่มีชีวิตและผู้บริจาคสมองตาย ภายใต้การดูแลของทีมผู้เชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การปลูกถ่ายที่มีแนวโน้มดีกว่าค่าเป้าหมายในระดับสากล

		 •

ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รับการรักษาการปลูกถ่าย   
ไขกระดูกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเทียบเคียงกับผลการรักษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
โดยมีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุด ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและมีความพึงพอใจ โดยมีการวิจัยและค้นคว้าวิธีการในการ
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตด้วยวิธีใหม่ๆ เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยไทย รวมถึงการให้การศึกษาและ
ฝึกอบรมกับบุคลากรทางการแพทย์ด้านต่างๆ เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
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ผลกการดําเนินงานในด้านการรักษาและ ภาวะแทรกซ้อนที
น ส่ ําคัญ
Outcome ของการรักษา
อัตราการรอดชีวิตใน 1 ปีของผู้ป่วย multiple
m
myeloma ที่
ได้รับ autoologous stem cell transsplantation
อัตราการรอดชีวิตใน 1 ปี ของผู้ป่วย acute myeloid
leukemia ที่ได้รับ allogeneic matched sibling
transplanntation
Thalassem
mia free survival ใน 1 ปปี ของผู้ป่วย
thalassem
mia ที่ได้รับ haploidentical donor
transplanntation
ภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญ
อัตราการเกิกิด acute graft versus host disease grade III-IV
ในผู้ป่วยทีได้
่ไ รับ matched sibling donor
d
transplantation
อัตราการเกิกิด catheter related bloood stream infection ในน
ผู้ป่วยที่ใส่ intravenous catheter ขณะที
ข ่อยู่ในหอผู้ป่วย
Complicaation ซึ่งเกิดจากกระบวนการ stem cell infusion

ผลงานของศูนย์
2013
2014

International
outcome
(CIBMTR)

90%

95%

71.4%

100%

78%

95%

95%

ไม่มีข้อมูล

ผลงานของ
ศูนย์
8%

95%

International
outcome

1.44%

14%
(CIBMTR)
2.7%

0%

<1%

		 4.2 ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
		 • ศูนย์บริการพยาธิวิทยา บริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครอบคลุมงานทาง
พยาธิวิทยาทุกสาขา เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากลในการสนับสนุน
งานบริการรักษาพยาบาล การวิจยั แก่หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกคณะฯ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ มีบุคลากรในสังกัดศูนย์ฯ ปฏิบัติงานด้านธุรการและบัญชี จ�ำนวน 1 คน  และบุคลากรของภาควิชา
พยาธิวิทยาปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการใน 17 ห้องปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน
1. รายได้ 234,914,020 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558  ร้อยละ 6
2. เพิ่มบริการการทดสอบใหม่ 177 รหัสการทดสอบ
3. ต่อรองราคากับบริษัทขายวัสดุน�้ำยาได้ราคาถูกลง ท�ำให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพขึ้น
4. ได้รับการต่ออายุการขอรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 : 2012 และ
ISO 15190 : 2003
5. ด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยา พ.ศ. 2560 – 2562
6. ด�ำเนินการพัฒนาโปรแกรมคู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยาผ่าน Web site
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รายงานประจ�ำปี 2559
จ�ำนวนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2559
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการคลังเลือดและห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ
ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา
ห้องปฏิบัติพิษวิทยา
ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเลือด
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์
ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาและแลปพิเศษ
ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา
ห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี
ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเลคตรอน
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
รวม

จ�ำนวน (ราย)
632
896
17,471
8,227
305
42,131
7,038
4,440
3,427
45,562
1,238
795
42,942
1,717
452
232
177,505

		 •

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) Advanced Diagnostic Imaging Center (AIMC) ให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่อง CT และ MRI โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักรังสีการแพทย์
และพยาบาลรังสีทุกสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมกันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการท�ำงานที่เน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัย
ที่ครอบคลุมอวัยวะทุกส่วนของร่างกายต่อไป
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		 •

ศูนย์สลายนิ่ว ให้บริการประชาชนด้านการสลายนิ่วที่เป็นเลิศแก่ผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบปัสสาวะอย่าง
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึง่ ของโครงการการรักษานิว่ ในทางเดินปัสสาวะ
แบบครบวงจร โดยบูรณาการการศึกษา การวิจัย และการบริการสุขภาพเพื่อสุขภาวะของคนไทย ให้ปลอดภัยจาก
โรคนิ่ว

		 •

ศูนย์รังสีร่วมพิกัด ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทั้งในและนอกสมองที่มีการตอบสนองต่อรังสี
แต่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธอี นื่ เช่น การผ่าตัด การให้เคมีบำ� บัด หรือการฉายรังสีวธิ ปี กติอย่างได้ผลหรือปลอดภัยและ
มีผลลัพธ์การรักษาที่ดี

		 •

ศูนย์ไตเทียม ให้บริการการบ�ำบัดรักษาทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมและเทคโนโลยีขั้นสูงแก่ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยนอก Chronic Hemodialysis Unit ส�ำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยใน Acute Kidney
Injury Unit ส�ำหรับผูป้ ว่ ยไตวายเฉียบพลันและผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาทีห่ อผูป้ ว่ ยวิกฤตต่างๆ และมีผลลัพธ์ดา้ นการ
อยู่รอดจากการบ�ำบัดรักษาทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐานสากล
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		 •

ศูนย์หวั ใจ หลอดเลือด และเมเเทบอลิซมึ หรือ Cardiovascular and Metabolic Center (CVMC)
มุง่ เน้นการให้บริการทางการแพทย์จากอาจารย์แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ความดันโลหิต โรคหัวใจ
เบาหวาน ไทรอยด์ โภชนาการ ลดน�้ำหนัก ประสาทวิทยา ไต ศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยกรรมทรวงอก ระบบ
ทางเดินอาหาร ภูมิแพ้ ปอด โดยใช้หัตถการการตรวจรักษาความผิดปกติต่างๆ ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง
เช่น การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบด้วยเทคนิคการใช้สายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัด (Transcatheter Aortic Valve
Implantation) และไม่ต้องดมยาสลบ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและมีผลลัพธ์การรักษาที่ดี

		 •

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) มีเป้าหมายในการน�ำ
เทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นที่งานป้องกัน ดูแล และรักษา กลุ่มเป้าหมายคือ
คนทุกช่วงวัย ตัง้ แต่กอ่ นเกิดจนถึงหลังเสียชีวติ มีผลการพัฒนาและโครงการบริการจีโนมทางการแพทย์เพือ่ ช่วยในการ
ก�ำหนดวิธีการรักษาแบบตรงจุดร่วมกับทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริการจีโนมทางการแพทย์ให้ได้
มาตรฐานสากล
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		 •

ศูนย์สขุ ภาพแนวหน้ารามาธิบดี (Rama Healthcare Frontier) ด�ำเนินการให้บริการทางการแพทย์
นอกสถานที่ มุ่งเน้นการให้บริการในเชิงรุก ได้แก่ การจัดตั้งสถานพยาบาลภายในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

		 •

ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
ซึง่ มีผรู้ บั บริการจ�ำนวนมาก โดยผลการตรวจเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือได้รบั การยอมรับ และมีแผนการด�ำเนินงานในการขยาย
บริการให้ครอบคลุมในกลุ่มตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศ ตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงานในประเทศ และตรวจ
สุขภาพเพื่อรับรองอาชีพประกอบอาหารต่อไป
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5. ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ ดังแสดงได้จากจ�ำนวน
ผลงานที่มีการส่งเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพของคณะฯ และจ�ำนวนผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/
นานาชาติ ที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
จ�ำนวนผลงาน (เรื่อง)
จ�ำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพของคณะฯ
จ�ำนวนผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับคณะฯ
จ�ำนวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

ปี 2557
343
268
6

ปี 2558
604
522
3

ปี 2559
718
683
7

ในด้านการรับรองมาตรฐานระดับสากล มีหน่วยบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
•
•
•
•
•
•

การรับรองมาตรฐาน
การต่ออายุการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
มาตรฐาน ISO15189:2012, ISO15190:2003, ISO22870
มาตรฐาน ISO17025:2005
มาตรฐาน ISO9001:2008
มาตรฐาน ISO22000:2005
มาตรฐาน ISO/IEC20000-1:2001, ISO/IEC27001-1:2013,
CMMI V1.3 for Development-Maturity Level3

จ�ำนวนหน่วยบริการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 หน่วยบริการ
4 หน่วยบริการ
7 หน่วยบริการ
1 หน่วยบริการ
1 หน่วยบริการ

ด้านการบริการวิชาการ

การด�ำเนินงานของงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2559 ตามพันธกิจ
1. จัด/บริหารจัดการ ประชุม/สัมมนา/อบรมทางวิชาการ ให้แก่คณะฯ /หน่วยงานของคณะฯ
2. ด�ำเนินโครงการต�ำรารามาธิบดี และพิจารณารางวัลต�ำรารามาธิบดี
3. จัดท�ำรามาธิบดีเวชสาร
4. เป็นศูนย์กลาง และประสานงานกับหน่วยงานอื่นในด้านวิชาการ
5. เผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้คณะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้
และเป็นผู้น�ำทางวิชาการ

ผลการด�ำเนินงาน
การจัดประชุม อบรมทางวิชาการของคณะฯ

56

ปีงบประมาณ

เป้าหมาย KPI คณะฯ

2557
2558
2559

73
76
80

จ�ำนวนครั้ง
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
76
5
76
4
85
6

จ�ำนวนคน
6,625
11,196
14,458

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

_17-0203(001-096)P4.indd 56

3/23/60 BE 5:16 PM

รายงานประจ�ำปี 2559

โครงการต�ำรารามาธิบดี
โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ทิ นุ เขียนและผลิตต�ำรา/หนังสือทางวิชาการ/สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ จ�ำนวน 8 เรือ่ ง  
มีการจ�ำหน่ายต�ำรา/หนังสือทางวิชาการ และหนังสือความรู้สุขภาพเพื่อประชาชน ในปี 2559 จ�ำนวน 3,928 เล่ม
เป็นเงิน 1,018,532 บาท ซึ่งในปี 2559 ได้มีการพิจารณารางวัลต�ำรารามาธิบดี โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดี
จ�ำนวน 1 รางวัล เรื่อง “ต�ำราการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย (Precocious puberty)” โดย รศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และคณะฯ ได้ส่งผลงานดังกล่าวเข้ารับการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขา
การแต่งต�ำรา ประจ�ำปีการศึกษา 2559
เปรียบเทียบยอดการจ�ำหน่ายต�ำรา/หนังสือทางวิชาการ (3 ปีย้อนหลัง)
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
จ�ำนวน (เล่ม)
3,973
6,060*
3,928
จ�ำนวนเงิน (บาท)
793,686.50
1,155,261.75**
1,018,532.00***
* ยอดจ�ำนวนเล่มที่เพิ่มขึ้น เป็นส่วนของหนังสือความรู้สุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นโครงการน�ำร่องของโครงการต�ำรารามาธิบดี
** ยอดเงินที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากราคาต่อเล่มของหนังสือความรู้สุขภาพเพื่อประชาชนไม่สูง
*** ในขณะที่ในปีงบประมาณ 2559 ราคาต่อเล่มของต�ำราจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2557

การให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐและเอกชนในประเทศ
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ทุนอุดหนุนการไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ

รามาธิบดีเวชสาร
รามาธิบดีเวชสารเป็นวารสารทางการแพทย์ของคณะฯ ซึ่งมีการ
ตีพิมพ์ปีละ 4 เล่ม โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ
(Original article) บทความฟืน้ ฟูวชิ าการ (Review article) รายงานผูป้ ว่ ย
(case study) บทบรรณาธิการ (special article) และบรรณาธิการแถลง
โดยในปี 2559 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ท�ำการประเมิน
คุณภาพวารสารวิชาการของรามาธิบดีเวชสารและได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1
การเผยแพร่ข่าวสารความรู้สู่ประชาชน
งานบริการวิชาการ ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางสุขภาพสู่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
โดยปีงบประมาณ 2559  มีข่าวสารทางวิชาการที่เผยแพร่ในคอลัมภ์ “ศุกร์สุขภาพ” ของไทยรัฐออนไลน์ ซึ่งกระจาย
ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ จ�ำนวน 52 เรื่อง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
จัดการศึกษาต่อเนื่องส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ส่งเสริมให้มีการศึกษาด้วยตัวเอง เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะวิชาชีพ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์แขนงต่างๆ ดังนี้
1. ให้การรับรองและจัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (CME) จ�ำนวน 555 กิจกรรม และ
ออกใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ จ�ำนวน 1,437 ฉบับ เข้าร่วมเป็น
สถาบันสมทบด้านการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMET)   การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CCPE)  
การศึกษาต่อเนื่องทางทันตแพทย์ (CDCE)  และการศึกษาต่อเนื่องทางกายภาพบ�ำบัด (CPTE) พร้อมทั้งด�ำเนินการ
ขออนุมัติกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จ�ำนวน 6 กิจกรรม
2. จ�ำหน่ายสือ่ การศึกษาทางการแพทย์ อาทิ หนังสือ ต�ำรา วีดทิ ศั น์ทางการแพทย์ และนวัตกรรมของบุคลากร
คณะฯ โดยจัดจ�ำหน่าย ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (เดือนละ 2 ครั้ง) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://
ramacme.ra.mahidol.ac.th และ http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th  ยอดรวมของการจัดจ�ำหน่ายสือ่ ฯ เป็นเงิน
30,675 บาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559)
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3. ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาต่อเนื่อง จ�ำนวน 79 เรื่อง

4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ จุลสาร หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก
และเอกสารเผยแพร่ตา่ งๆ โดยให้ความรูแ้ ละเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทางด้านสุขภาพแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และผู้สนใจทั่วไป
5. ผลิตและพัฒนาเว็บไซต์ http://ramacme. ra.mahidol.ac.th
โดยในปีนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เว็บไซต์เพื่อประชาชน
(http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th)  เว็บไซต์งานการศึกษาต่อเนือ่ ง
(http://med.mahidol.ac.th/cme/) เฟสบุคแฟนเพจสาระสุขภาพกับ
ramaclinic.com (https://www.facebook.com/ramaclinic)  
เว็บไซต์ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี (http://med.mahidol.ac.th/
buddhismclub/)
6. จัดประชุมทางไกลและพัฒนาระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 6 คณะแพทยศาสตร์ที่มีระบบ
การเรียนการสอน จัดการประชุมทางไกล 199 ครั้ง ร่วมพัฒนาระบบเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนทางไกล
8 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาแพทย์
2. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ โดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์
3. โครงการเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์
4. โครงการความร่วมมือ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยยามากาตะ
ประเทศญี่ปุ่น
5. โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น โดยภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
6. โครงการ GIN Conference
7. โครงการการเรียนการสอนกับ University of Miami
8. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง University of Cincinnati
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ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

1. จ�ำนวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร
นักศึกษา
ผู้ป่วยและญาติ
ชุมชนและสังคม
รวม

2557
19
8
14
18
59

ปีงบประมาณ
2558
21
13
26
10
70

2559
10
13
35
4
62

2. ผลงานตาม KPI

3. ผลงานเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมาย
		 1. บุคลากร
โครงการรามาร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ เพือ่ ส่งเสริมบุคลากร
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทีด่ ี เพือ่ สร้างเป็นบุคคลต้นแบบ สนับสนุน
ให้หน่วยงานมีโครงการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงานเอง รวมถึง
การสร้างเครือข่ายของการมีสุขภาพดีในองค์กร
		 2. นักศึกษา
2.1 ร่วมมือกับทีมการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา
พัฒนารายวิชาที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำหรับนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 1 ชื่อ Health Education for Health Science
2.2 ร่วมกับงานกิจการนักศึกษากระตุ้นให้เกิดกลุ่มนักศึกษา เพื่อริเริ่มด�ำเนินกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.3 ชมรมฟุตบอลรามาธิบดี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 5 เส้า (ระหว่างสถาบันแพทย์) ปี 2559 และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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		 3. ผู้ป่วยและญาติ
		 มหกรรมเครื อ ข่ า ยมิ ต รภาพบ� ำ บั ด เมื่ อ วั น ที่
24 มิถุนายน 2559 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม ให้มีโอกาสท�ำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริม
พลั ง อ� ำ นาจของสมาชิ ก ชมรม/กลุ ่ ม ที่ มี อ ยู ่ ใ ห้ ส ามารถ
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
กว้างขวางขึน้ รวมถึงเพือ่ ให้เกิดการรับรูใ้ นวงกว้างทัง้ ภายใน
และภายนอกคณะฯ เกี่ยวกับกลุ่มมิตรภาพบ�ำบัดรามาธิบดี
ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มมิตรภาพบ�ำบัดรามาธิบดี จ�ำนวน 21 กลุ่ม
		 4. ชุมชนและสังคม
4.1 การเสวนารามาธิบดีกบั การผลักดันวาระ
แห่งชาติ : เรื่องการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เมื่อวันที่
4 เมษายน 2559 โดยร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็มใน
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการรณรงค์
เพื่อการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ให้เป็นนโยบาย
ระดับชาติทเี่ ป็นจริง เกิดการรณรงค์สสู่ งั คมวงกว้าง โดยการ
เป็นโรงพยาบาลต้นแบบของการลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียม รวมถึงการเชิญสือ่ สาธารณะ เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักและให้เห็นความส�ำคัญ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคเกลือและโซเดียม
แก่องค์กร บุคลากรทางการแพทย์ สื่อสาธารณะ รวมถึง
ประชาชนทั่วไป
4.2 การประชุมวิชาการภาคประชาชน เรือ่ ง สร้างปัจจัยแวดล้อมทีเ่ ป็นมิตรเอือ้ ต่อคุณภาพชีวติ ผูส้ งู วัย  
“Developing Age - Friendly Environment” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
สุขภาพในมิตติ า่ งๆ ครอบคลุมเนือ้ หาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกุลม่ ผูส้ งู อายุ เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้นไี้ ปใช้
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม
4.3 โครงการปันความรู้สู่สุขภาพดี ปี 4 วันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท โดยจัดอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพ รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่
พี่เลี้ยงเด็ก
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ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผลการด�ำเนินงาน
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ของ
คณะกรรมการอนุรกั ษ์ ท�ำนุบำ� รุง
ศิลปวัฒนธรรม (อท.ศว.) จ�ำนวน
14 ครั้ง
2. ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ค ณ ะ
อนุ ก รรมการชมรมพุ ท ธธรรม
รามาธิบดี จ�ำนวน 15 โครงการ
3. การจัดกิจกรรมและได้รับเชิญ
เข้าร่วมกิจกรรมของคณะอนุกรรม
การชมรมนาฏศิ ล ป์ แ ละดนตรี
ไทย จ�ำนวน 13 กิจกรรม                 
4. การจัดโครงการ/กิจกรรมของ
คณะอนุกรรมการชมรมรักษ์สนี ำ 
�้
จ�ำนวน 5 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรมงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
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วัน/เดือน/ปี
6 พ.ย. 2558
10.30 - 15.00 น.
30 ธ.ค. 2559
5.00 - 8.00 น.
28 ม.ค. 2559
8.00 - 14.00 น.
1 - 8 เม.ย. 2559
7.30 - 16.00 น.

กิจกรรม
ทอดกฐินพระราชทานประจ�ำปี 2558

สถานที่
วัดบุบผารามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพ

พิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2559
ประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจ�ำปี 2559
ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และสัปดาห์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

8 ก.ค. 2559
16.00 - 21.00 น.
9 ก.ค. 2559
7.00 - 12.00 น.
28 ก.ค. 2559
7.30 - 09.00 น.

ประชุมวิชาการนานาชาติลาวศึกษา ครั้งที่ 5
(การได้รับเชิญเข้าแสดงดนตรีไทย)
“ราชอิสริยาภรณ์ คุณากร การให้....ไม่สิ้นสุด  
ประจ�ำปี 2559” มูลนิธิรามาธิบดี
ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

หน้าอาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ห้อง 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
หอประชุมอารี วัลยะเสวี และห้อง 910 ABC
อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9
หอประชุมอารี วัลยะเสวี
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วัน/เดือน/ปี
11 ส.ค. 2559
7.30 - 9.00 น.
16 ส.ค. 2559
13.00 - 14.30 น.
7 ก.ย. 2559
17.00 - 20.00 น.
22 ก.ย. 2559
7.30 - 9.00 น.
22 ก.ย. 2559
12.30 - 16.00 น.
23 ก.ย. 2559
7.30 - 15.00 น.

กิจกรรม
ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
งานมุทิตตาจิต ศ.พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
และ ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
Ramathibodi International Academic Conference
(RIAC) 2016
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
งานเกษียณอายุราชการฝ่ายการพยาบาล
“ร้อยรัดด้วยดวงใจ จากสายใยที่ผูกพัน”
วันมหิดลและงานเชิดชูเกียรติ

สถานที่
หอประชุมอารี วัลยะเสวี
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
Centara Grand & Bangkok Convention
Center
หอประชุมอารี วัลยะเสวี
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
โถงพระราชบิดา อาคาร 1 และห้องประชุม
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ด้านสารสนเทศ

พัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และกระจายการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ การบริหาร บริการรักษาพยาบาล การศึกษา และการวิจยั เพือ่ ให้มกี ารใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
1. การพัฒนาระบบใหม่ (New Projects)
1.1 ระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ (DocuWare) ทดแทนการจ้างบริษัท เพื่อมาดูแล ตรวจสอบ และบ�ำรุง
รักษาระบบ ซึ่งช่วยให้คณะฯ ลดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ระบบ iCheckup ส�ำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคลากรภายในคณะฯ โดยร่วมกันพัฒนากับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.3 ระบบพิมพ์แถบข้อมือผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการพลัดหลง เพื่อให้สามารถติดต่อกลับยังหน่วยตรวจได้
มหาวิทยาลัยมหิดล
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1.4 ระบบท�ำใบนัด เพื่อให้แต่ละหน่วยตรวจสามารถออกแบบรูปแบบข้อความในใบนัดเองได้
1.5 ระบบพิมพ์ข้อมูลยา เพื่อใช้ในการท�ำ  Medication Reconciliation ในขั้นตอนการ Admit และ
Transfer ผู้ป่วยใน
1.6 ระบบ Service เพื่อรองรับการท�ำงานของคลังเลือด
1.7 ระบบ Automate Intranet OPD เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้เตรียมข้อมูล และบุคคลากรคณะฯ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
1.8 ระบบขอข้อมูล Online ระยะที่ 1 (ภาควิชาและฝ่าย) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ขอข้อมูล
1.9 ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ระบบรับตรงโดยคณะฯ ปีการศึกษา 2560)
1.10 ระบบจัดเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนือ่ ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพือ่ จัดเก็บข้อมูล
ตรวจสอบ และติดตามอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีหน่วยกิตไม่ถึงเกณฑ์ตามก�ำหนด ส�ำหรับรายงานให้กับทางผู้บริหาร
ด�ำเนินการตัดสินใจ
1.11 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ระยะที่ 1) ส�ำหรับใช้
ในการบันทึกหนังสือ ทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง ของเจ้าหน้าที่ธุรการทั้งคณะฯ เพื่อช่วยลดการบันทึกข้อมูลที่ซ�้ำซ้อน
และช่วยในการติดตามหนังสือ ว่าหนังสือถึงหน่วยงานใด โดยใครเป็นผู้รับเรื่องด�ำเนินการ
2. การปรับปรุงระบบ (Project Improvement)
2.1 ระบบคิดเงินผู้ป่วยใน เพิ่มประสิทธิภาพการค�ำนวณให้เร็วขึ้น ช่วยลดเวลารอคอยของผู้ป่วย
2.2 ระบบสั่งยากลับบ้าน เพื่อรองรับการส่งเบิกในรูปแบบผู้ป่วยนอกในรายการยาที่รักษาต่อเนื่อง
กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3. นวัตกรรม (Innovations)
3.1 ส่งผลงานวิจัยในงานมหกรรมกรรมคุณภาพรามาธิบดี ประจ�ำปี 2559 ได้แก่
3.1.1 การปรับปรุงกระบวนการ Deploy เพื่อควบคุมคุณภาพในการปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรม
3.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการขอข้อมูลภายในหน่วยบริการข้อมูล
3.1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้หมึกพิมพ์ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3.2 น�ำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นเวชสารสนเทศ ครัง้ ที่ 4 และการประชุมวิชาการ
สมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจ�ำปี 2558 (TMI-NCMedInfo 2015) เดือนพฤศจิกายน 2558 แบบ Oral
Presentation เรื่อง “The Steps of Making Data Warehouse in Ramathibodi Hospital”
3.3 ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Thai Medical Informatics (JTMI) ประจ�ำปี
2559 ได้แก่
3.3.1 The Use of Business Intelligence in Hospital Discharge Process
3.3.2 Use of Business Intelligence for Health Analytics in Ramathibodi Hospital
3.3.3 การเปรียบเทียบมาตรฐาน SNOMED-CT กับรหัสมาตรฐานอื่น เพื่อประเมินการใช้ยา
Recombinant Activated Factor VIIa
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ด้านพัฒนาคุณภาพ

คณะฯ ด�ำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานในทุกส่วนงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ
ที่ก�ำหนด และพร้อมรับการประเมินทั้งภายในและภายนอกคณะฯ คณะฯ รับการประเมินคุณภาพจากองค์กร
ภายนอก ซึ่งเป็นการประเมินความส�ำเร็จขององค์กรจากผลด�ำเนินการ ความสามารถขององค์กรที่บรรลุเป้าหมาย
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับตัว และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. ด้านบริหารคุณภาพ
		 1.1 การรับรองคุณภาพ คณะฯ ได้การรับรองคุณภาพจากองค์กรชั้นน�ำต่างๆ ดังนี้
ล�ำดับ
ชื่อหน่วยบริการ
1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา
2

5
6

ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการมนุษยพันธุศาสตร์
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา อาคาร 1 และ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี งานเวชระเบียน งานบริการผ้า
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานอุปกรณ์การแพทย์
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งานบริหารเวชภัณฑ์ (ฝ่ายเภสัชกรรม)
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสารสนเทศ
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3
4

ชื่อใบรับรอง
ISO15189:2012, ISO15190:2003,
ISO22870:2006
ISO/IEC17025:2005
Verification of Sigma-metric Performance
(Westgard QC.)
ISO9001:2008
GMP, HACCP, ISO22000:2005
CMMI V1.3 for Development-Maturity
Level 3, ISO/IEC20000-1:2001
รับการตรวจคุณภาพด้านบริการรักษาพยาบาล
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) (สรพ.)
วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559 (HA)

		 1.2 การประกันคุณภาพด้านการศึกษา

- การตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Assurance) ระดับคณะฯ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่
14 - 15 กรกฎาคม 2559
- การตรวจประเมินภายใน (IQA : Internal Quality Assurance) ระดับมหาวิทยาลัย รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีการศึกษา 2558 จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ 8 สิงหาคม 2559
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		 1.3 การประเมินคุณภาพภายใน คณะฯ มีการจัดท�ำแบบประเมินตนเอง Self Assessment Report
(SAR) ในระดับคณะฯ ระดับพันธกิจและระดับภาควิชา (รวม unit profile & Clinical Lead Team (CLT)
		 1.4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
คณะฯ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโดยการจัดฝึกอบรมและให้ค�ำปรึกษากลุ่มกิจกรรมคุณภาพ
พัฒนาความรู้ของบุคลากรในเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานมากขึ้น โดยก�ำหนดระดับ
ของผู้รับการอบรมเป็น ผู้บริหาร facilitator และบุคลากร ซึ่งคณะฯ จัดอบรมตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1.4.1 เครื่องมือคุณภาพ (3P/Kaizen/CQI/TPS/work system & work process)
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 3P และการจัดท�ำวีดิทัศน์ จ�ำนวน 2 ครั้ง วันที่ 19 และ
20 เมษายน 2559
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปรับกระบวนการท�ำงานโดยใช้แนวคิด Lean และ Kaizen
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2559 ให้กับบุคลากรบริษัท RFS จ�ำกัด  งานเวชระเบียน และหน่วยสิทธิประโยชน์ฯ
- อบรมหลักสูตร CQI-Kaizen วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2559 และ 19 พฤศจิกายน 2559 ให้กับ
พยาบาล
1.4.2 เกณฑ์คุณภาพ (TQA/EdPEx/AUN-QA/WFME/JCI/HA/ISO)
คณะฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพ การเขียนแบบประเมินตนเอง และการตรวจประเมิน
- อบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่
เป็นเลิศ (TQA) ปี 2559 - 2560” จ�ำนวน 7 วัน วันที่ 16, 19, 30 และ 31 พฤษภาคม 2559 และ 15, 27 และ
28 มิถนุ ายน 2559 ให้กบั ผูป้ ระเมินคุณภาพภายในคณะฯ โดยมีการฝึกตรวจประเมินคุณภาพภายในภาควิชาพยาธิวทิ ยา
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559
- อบรมหลักสูตร การบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสคู่ วามเป็นเลิศตามเกณฑ์
EdPEx จ�ำนวน 2 วัน วันที่ 28 - 29 เมษายน 2559 ให้กับผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ รองคณบดี หัวหน้าฝ่าย/งาน
- อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งการปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
AUN-QA วันที่ 5 เมษายน 2559 ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ�ำหลักสูตร
- อบรมหลักสูตร Internal Survey (HA) จ�ำนวน 2 วัน วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ให้กับ
หัวหน้าฝ่าย/งาน/หน่วย ในระบบดูแลสุขภาพ (Healthcare Cluster)
- กิจกรรม เส้นทางสูค่ วามเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ (Ramathibodi Healthcare Journey
to Excellence) จ�ำนวน 3 ครั้ง (Episode 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 Episode 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 และ
Episode 3 วันที่ 13 กันยายน 2559) ให้กับบุคลากรในระบบดูแลสุขภาพ (Healthcare Cluster)
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- อบรมหลักสูตรพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO9001:2015) จ�ำนวน
3 วัน วันที่ 17 และ 24 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ให้กับคณะกรรมการ ISO หัวหน้างาน และ
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี
- อบรมหลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั กิ ารตามข้อก�ำหนด ISO15190: 2003
จ�ำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2559   รุ่นที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 20 กันยายน 2559)
ให้กับภาควิชาพยาธิวิทยา
- อบรมหลักสูตรพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO9001:2015) จ�ำนวน
6 วัน วันที่ 16, 18 และ 29 มีนาคม 2559 และวันที่ 18, 25 และ 29 เมษายน 2559 ให้กับฝ่ายการพัสดุ
2. ด้านจัดการความรู้
		 2.1 การส่งเสริมการจัดการความรู้
คณะฯ จัดฝึกอบรมและให้ค�ำปรึกษาแก่ Facilitator และบุคลากร ดังนี้
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน วันที่ 2 และ
10 พฤษภาคม 2559
- อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร การจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพ Facilitator : การถอดบทเรียน
ความส�ำเร็จและการบันทึกความรู้ปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย (CQI to R2R) จ�ำนวน 3 วัน วันที่
30 มิถุนายน 2559  วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 1 กันยายน 2559
		 2.2 การเผยแพร่ผลงาน
- คณะฯ จัดงานมหกรรมคุณภาพ เผยแพร่ผลงาน Dean’s Innovation CQI  Kaizen เรือ่ งเล่าเร้าพลัง  
VDO Clip
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- คณะฯ ผ่านเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจ�ำปี 2559 ดังนี้  
		 ประเภท การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
1. มีดหัน่ เนือ้ ในการท�ำผ่าตัดผ่านกล้อง ชนิดขับเคลือ่ นใบมีดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าติดเครือ่ งกล (Ramathibodi
Motor Blade)
2. นวัตกรรมระบบนัด-เลื่อนนัดผ่านสมาร์ทโฟน : Rama Appointment
3. ระบบการให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยขั้นสูงเพื่อประชาชน
4. การให้สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำที่บ้านแบบครบวงจร
5. ถักทอสายใยพ่อ-แม่-ลูกผูกพันแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
6. เครื่องตรวจสอบการรับรองสิทธิอัจฉริยะ
7. ธนาคารนมแม่รามาธิบดี
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บทที่ 2 โครงการระดับคณะฯ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มีการวางแผนและเตรียมการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
2559 โดยมีความคืบหน้าในการเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สามารถทดลองเปิด
ด�ำเนินงานได้ภายในเดือนตุลาคม 2560 และพร้อมเปิดด�ำเนินการในเดือนธันวาคม 2560
1. โครงสร้างองค์กร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจ�ำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ได้เห็นชอบ
โครงสร้างองค์กรของสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ และอยูร่ ะหว่างเสนอมหาวิทยาลัยมหิดลเพือ่ ให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติโครงสร้างดังนี้
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ส�ำนักการศึกษาและวิจัย

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ฝ่ายบริหาร

2. ด้านการก่อสร้าง
• ระยะที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 19 กันยายน 2559  ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 85.08
• ระยะที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 19 กันยายน 2559  ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 79.18

แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าโครงการฯ ระยะที่ 1
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แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าโครงการฯ ระยะที่ 2
3. โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย
โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาคารเรียนอเนกประสงค์ จ�ำนวน 7 ชั้น เพื่อใช้ส�ำหรับการเรียนการสอน และ
การวิจัยทางการศึกษา และเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับพรีคลินิกเพิ่มขึ้น
4. การก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์
คณะกรรมการประจ�ำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี ได้ มี ม ติ เ ห็ นชอบให้ มี ก ารก่ อ สร้ าง
พระราชานุสาวรีย์ ประดิษฐาน ณ หน้าศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมด้านจิตวิญญาณของสถาบันฯ
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5. การก่อสร้างศูนย์อาหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะกรรมการประจ�ำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มมี ติเห็นชอบให้มกี ารก่อสร้างศูนย์อาหาร
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อเป็นพื้นที่เชื่อมต่อพื้นที่บริการ การศึกษาและที่พักอาศัย  
6. การเตรียมทรัพยากรบุคคล
มีการสรรหาและบรรจุบุคลากร และพัฒนาบุคลากร เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
สังกัด
จ�ำนวนที่ต้องการ
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
886
ฝ่ายบริหารสถาบันฯ
68
พยาธิวิทยา
84
รวมทั้งสิ้น
1,038
หมายเหตุ ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

ด�ำเนินการบรรจุแล้ว คงเหลือรอสรรหาเพิ่มเติม
377
509
5
55
8
76
390
640

7. ก�ำหนดการพิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ส�ำนักราชเลขาธิการ ได้แจ้งให้คณบดีทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญ
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560  เวลา 9.00 น. ซึ่งคณะฯ จะต้องเตรียมการในเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ในพิธี
ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป

RAMA CHANNEL

สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล หนึ่งในการด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
หลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้น
เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพ และเรือ่ งราวการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่
ประชาชน โดยน�ำความรูจ้ ากบุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ น�ำเสนอเรือ่ งราว
ความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารความรู้ทางด้านสุขภาพ
ความรู้ทางการแพทย์ ตลอดจนความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองง่ายๆ เพื่อลดโอกาสการเกิดโรค ตลอดจน
เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวความเคลื่อนไหวทางด้านสุขภาพ การแพทย์ และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมูลนิธิรามาธิบดีฯ  ในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์
สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ผ่านรูปแบบรายการสด และ
เทปบันทึกรายการ โดยมีรายการสดดังต่อไปนี้
1. รายการพบหมอรามา ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 17.00 – 19.00 น.
2. รายการ Rama Square ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 12.00 – 13.00 น.
และยังมีรายการคุณภาพที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอื่นๆ อาทิเช่น รายการแฟ้มลับคดีอร่อย สวยศาสตร์  
พยัคฆ์ร้ายวัยทอง Happy Parenting Healthy Living เป็นต้น รายการที่ผลิตขึ้นส�ำหรับการออกอากาศในสถานี
โทรทัศน์รามาแชนแนลนั้นจ�ำต้องตอบโจทย์ของสถานีที่ว่า ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี โดยการผลิตรายการขึ้น
ทั้งหมดนั้นสถานีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล
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1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลป้องกัน และรักษาสุขภาพให้ประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
4. เพื่อเผยแพร่ผลงาน และคุณูปการของบุคลากรคณะฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
5. เพือ่ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของคณะฯ ให้ประชาชนได้รจู้ กั และสามารถขับเคลือ่ นไปสูน่ โยบายระดับชาติ
6. เพื่อเป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
ตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้นสอดคล้องกับปณิธานทีว่ า่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องการเป็นประทีปส่องทางด้านสุขภาพของประเทศ และเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ที่ถูกต้องสู่ประชาชน
โดยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญของโรงพยาบาลรามาธิบดี เพือ่ ให้ประชาชนมีแนวทางในการดูแลสุขภาพ
ทัง้ ทางด้านการสร้างเกราะป้องกัน การระวังการเกิดโรค และการรักษาโรคอย่างถูกต้อง รามาแชนแนล สถานีโทรทัศน์
แห่งเดียวที่มีเจตนารมณ์ และจุดยืนชัดเจนในการเป็นสถานีที่ต้องการขับเคลื่อนองค์ความรู้จากแพทย์สู่ประชาชน
ในบทบาทที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตแพทย์และบุคลากร เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความ
คาดหวังที่จะท�ำงานร่วมกับองค์กรที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน และมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาวะ สุขภาพดีให้กับคนไทยทั้ง
ประเทศ โดยไม่แสวงหาก�ำไร รายการทีผ่ ลิตขึน้ เพือ่ ออกอากาศภายในสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลนัน้ มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องทั้งด้านข้อมูล ความเหมาะสมในการน�ำเสนอ เพื่อส่งต่อเนื้อหารายการที่ให้ความรู้ทางด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
1. ระบบดาวเทียม True visions ช่อง 42
2. www.ramachannel.tv
3. Facebook : ramachanneltv
4. YouTube : ramachanneltv
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงรายการต่างๆ ที่สถานีผลิตได้มากขึ้น   สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลได้ท�ำ
ความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ DR.TV ภายใต้การก�ำกับดูแลของสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 11 จังหวัดจันทบุรี เพือ่ น�ำรายการ
ต่างๆ ไปออกอากาศให้ครอบคลุมในการรับชมรายการได้มากยิ่งขึ้น
แผนงานและยุทธศาสตร์ ต้องเพิ่มช่องทางการออกอากาศ ช่องทางรับชมรายการให้มากขึ้น โดยอาศัยการ
กระจายรายการที่ผลิตขึ้นไปออกอากาศยังสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตลอดจนกระจายรายการต่างๆ
ไปยังโรงเรียนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  โรงพยาบาลประจ�ำต�ำบล  โรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอ โรงพยาบาลประจ�ำ
จังหวัด  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกสาร  ชุมชนที่มีเครือข่าย  สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ได้รับแจ้งประเภท
ช่องรายการจากส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ให้อยูใ่ นประเภทที่ 5 คือ บริการโทรทัศน์ประเภทกีฬา การท่องเทีย่ ว หรือส่งเสริมสุขภาพ ซึง่ เป็นการน�ำเสนอ
เนื้อหา หรือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬา การท่องเที่ยว หรือสุขภาพ โดยรูปแบบรายการที่ผลิตขึ้นนั้น
จะครอบคลุมเนื้อหารายการหลักเกี่ยวกับ
1. ความรู้เรื่องสุขภาพ สาเหตุการเกิดโรค การดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการเกิดโรค
3. น�ำเสนอข่าวสารด้านสุขภาพ เทคโนโลยีต่างๆ ทางการแพทย์  
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ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ (Center for Health Policy and Management)

1. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของภารกิจต่างๆ ของคณะฯ
ก. การผลักดันองค์ความรู้ของคณะฯ สู่นโยบายของประเทศ ศูนย์ฯ ได้ประสานกับผู้ช่วยเลขาธิการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประธานกลุม่ ภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ ในการน�ำเสนอ
ผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดบริการของ นพ.สุรเวช น�้ำหอม จากโครงการพัฒนา
ศักยภาพและสร้างเครือข่ายคัดกรอง ป้องกันและดูแลแผลเท้าเบาหวานครบวงจรแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในเขต
กรุงเทพมหานคร: การถ่ายทอดองค์ความรู้และการร่วมมือดูแลผู้ป่วยจากระบบบริการสุขภาพตติยภูมิสู่ปฐมภูมิ
โดย นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผอ.สปสช. เขต 13 กทม. นพ.ปานเทพ คณานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบ
บริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ สปสช. ได้เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดท�ำ
รูปแบบมาตรฐานในการตรวจเท้าเบาหวานทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและระดับภูมิภาค โดยจัดการประชุม
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นร่วมกับส่วนงานต่างๆ ได้แก่ ส�ำนักการแพทย์ และส�ำนักอนามัย กรุงเทพฯ กรมการแพทย์ และ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จะด�ำเนินการ
ร่วมกับแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ สปสช. ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ดังกล่าวให้เป็น
รูปธรรมต่อไป
		 ข. การขับเคลื่อนงานของส�ำนักงานเลขาธิการของเครือข่าย AUN-Health Promotion Network
ศูนย์ฯ ได้ประสานกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาให้ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ ในเชิงกลไก บทบาท การพัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อน
นโยบาย และการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็นสมาชิก
ของเครือข่าย AUN เป็นแกนน�ำ  5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
AUN-HPN รวมทั้งถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสู่
มหาวิทยาลัยแกนน�ำในประเทศอาเซียน ทั้ง 25 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเวลา 3 ปี

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

		 ค. การสร้างศักยภาพของบุคลากรคณะฯ ในงานวิจัยและการก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพ ศูนย์
นโยบายและการจัดการสุขภาพ ตระหนักถึงการส่งเสริมงานวิจัยในเชิงนโยบายสุขภาพ โดยส่งเสริมให้บุคลากรเห็น
คุณค่าของงานวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ซึ่งมีวิทยากรที่เป็น
มหาวิทยาลัยมหิดล
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นักคิดเชิงนโยบายระดับประเทศบรรยายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผศ.นพ.ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล (ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) นักวิจัยเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา นพ.เฉวตสรร นามวาท (ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
วัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) แพทย์เชี่ยวชาญระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ และคุณบังอร ฤทธิภักดี
(ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่) ผู้ขับเคลื่อนนโยบายปลอดบุหรี่ระดับอาเซียน เป็นต้น

เสวนาวิชาการ (Coffee talk series) : เชื้อดื้อยาปัญหา
แห่งชาติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องบรรยาย 623 อาคารเรียนรวม

การอบรมปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
วันที่ 5 กันยายน 2559 ห้องประชุม 907 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

2. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม และการสร้างเครือข่ายกับองค์กรเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ ศูนย์ฯ
ได้สนับสนุนเครือข่ายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม โดยได้ผลักดันให้เกิดการก�ำหนดนโยบายการลดบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทย ผ่านมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558  ท�ำให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�ำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย เครือข่าย
ลดบริโภคเค็ม ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น จัดตัง้ กลไกการด�ำเนินงานระดับชาติ ในการ
ประสานงานและบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย โดยก�ำหนดให้เป็น
วาระแห่งชาติ และจัดท�ำยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย

1. การบริการวิชาการสู่สังคม
จัดการแถลงข่าวโรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาการตรวจวินจิ ฉัยสาเหตุ
ทางพันธุกรรมในผูป้ ว่ ยกลุม่ ออทิซมึ พัฒนาการล่าช้า หรือสติปญ
ั ญาบกพร่อง
และพิการซ�้ำซ้อนแต่ก�ำเนิด ด้วยวิธีโครโมโซมอะเรย์ความละเอียดสูง
(Chromosomal Microarray: CMA) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมือ่ วันที่
17 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 610 อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึง่ เป็นความส�ำเร็จครัง้ ส�ำคัญจากการวิจยั และพัฒนาโดยทีมแพทย์กลุม่ วิชา
สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาการเด็ก
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และการสนับสนุนทุนโดยโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย วิธกี ารตรวจไมโครโซมอะเรย์
ความละเอียดสูง (Chromosomal Microarray: CMA) เปิดให้บริการโดยคณะฯ ข้อมูลเพิม่ เติม www.geneticrama.com
นอกจากนี้โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยและงานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว
“รามาธิบดีกับการผลักดันวาระแห่งชาติ : เรื่องการลดบริโภคเกลือและโซเดียม” เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมท่านผูห้ ญิงวิระยา ชวกุล ศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ์ โดยได้รบั เกียรติจาก นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการแถลงข่าว ซึ่งภายในงานมีการเสวนาวิชาการ ได้แก่ ภัยเงียบ
จากการบริโภคเกลือและโซเดียม การลดเกลือจากจินตภาพสู่ความเป็นจริง รวมทั้งการสาธิตการตรวจวัดความเค็ม
ในอาหารที่รับประทานประจ�ำวัน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวนมาก
2. การผลิตต้นแบบและการส่งต่อต้นแบบที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดสรรงบประมาณให้กับกิจกรรมต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี โดยด�ำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
		 ก. การผลิตต้นแบบที่สามารถน�ำไปใช้ได้ในวงกว้าง
			 สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายคัดกรอง ป้องกันและดูแลแผลเท้าเบาหวาน
ครบวงจรแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่ แก้ไขปัญหาจ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การตรวจเท้า
ประจ�ำปีในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ พบว่า มีจำ� นวนน้อยมากเมือ่ เทียบกับจังหวัดอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศ โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรือ้ รังและโรคเฉพาะ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ ต้นแบบได้ศกึ ษา
และพัฒนาโดย อ.นพ.สุรเวช น�้ำหอม และทีมวิจัยจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ โดยน�ำองค์ความรู้และกระบวนการท�ำงานร่วมกันในการจัดการช่องว่างของปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา
ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทชุมชนกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
		 ข. การส่งต่อต้นแบบที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�ำไปใช้
			 กิจกรรมการอบรมพัฒนาผูจ้ ดั การด้านงานอนามัยโรงเรียนในชุมชน ด�ำเนินการจัดประชุมถอดบทเรียน
กิจกรรมด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อการพัฒนางานบริการและสนับสนุนงาน
ด้านอนามัยในโรงเรียนทั่วประเทศ แก่ผู้จัดการงานอนามัยโรงเรียนในชุมชน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การพัฒนาผู้จัดการด้านอนามัยโรงเรียน ส�ำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครู ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2559
แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือพยาบาลที่สังกัดหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณครูที่รับผิดชอบงานด้าน
อนามัยโรงเรียน จ�ำนวนประมาณ 100 คน

กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอรับต้นแบบสื่อวิดีทัศน์
(ออนไลน์) เรือ่ งเข้าใจเด็กทีม่ ภี าวะบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ (LD) และการช่วยเหลือเบือ้ งต้น โดยน�ำสือ่ ทีไ่ ด้ไปอบรม
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.bangkokeducation.in.th ของ
ส�ำนักการศึกษาเพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวงกว้างต่อไป
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โครงการฟาร์มสร้างสุข

โครงการฟาร์มสร้างสุข ด�ำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเริ่มตั้งแต่ปี 2557 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร (Organization-supported
Agriculture System) ทีค่ รบวงจรทัง้ เป็นผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค และระบบตลาด สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรียท์ ไี่ ม่ใช้สารเคมี  
ยาฆ่าแมลงให้ผู้ป่วยและบุคลากรได้บริโภค รวมถึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำ� คัญของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและ
ประชาชนทัว่ ไป อีกทัง้ มุง่ หวังเพือ่ พัฒนาเป็นต้นแบบกิจการเพือ่ สังคมโดยกลุม่ บุคลากร/ผูเ้ กษียณขององค์กร ให้สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมด�ำเนินการสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ในปีท่ี 1 และ 2 ได้ดำ� เนินการแก้ปญ
ั หาสภาพดินและน�ำ้ ทีเ่ ป็นกรดมาก และวางระบบงานต่าง ๆ ติดตามแก้ปญ
ั หา
อย่างเป็นวงจร ในปีนี้สภาพอากาศร้อนจัดและน�้ำในคลองแห้ง ถนนทรุด กระทบต่อโครงการมาก ท�ำให้ผลิตน้อยลง
และน�ำผลผลิตมาสูโ่ รงพยาบาลไม่ได้ จึงพัฒนางานด้านอืน่ ๆ เพิม่ เติมได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร
ปรับระบบก�ำกับติดตามงาน สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงานและจัดกิจกรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางสุขภาพและการเกษตร การเผยแพร่แนวคิดของโครงการเป็นประจ�ำ และตามโอกาสที่เหมาะสม
ผลผลิตที่ได้ที่ส�ำคัญ อาทิเช่น กล้วย ข้าวโพด ฟักทอง ซึ่งใช้เป็นปริมาณมากต่อวันส�ำหรับท�ำอาหารปั่นส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ย รวมถึงข้าว ผัก ผลไม้อนื่ ๆ จะถูกขนส่งผลผลิต และน�ำมาสูค่ รัวโรงพยาบาลรามาธิบดี สัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดยมีการ
แจ้งชนิดและปริมาณล่วงหน้าได้ 7 วัน ในปี 2559 ปริมาณผลผลิตเป็นกล้วย 560 หวี ข้าว และพืชผักอืน่ ๆ อีกประมาณ
300 - 400 กิโลกรัมต่อเดือน ซึง่ ได้ถกู สุม่ ตรวจแล้วไม่พบสารเคมีตกค้างเลย นอกจากนีเ้ พิม่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ สบูก่ อ้ น
สบู่เหลว แชมพู รวมถึงร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ปรับปรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทางเลือกช่วยลดรายจ่าย
ค่าไฟฟ้าลงได้กว่าร้อยละ 30
ด้านชุมชนสัมพันธ์ได้ด�ำเนินการใน 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ชาวบ้านที่ใช้ยาฆ่าแมลง นักเรียนระดับประถม
ศึกษาตอนปลาย และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีความร่วมมือจากนักศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาจารย์พยาบาล บุคลากรภายในคณะ ประสานงานเป็นอย่างดีร่วมกับครู
แพทย์ พยาบาลทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงพยาบาลชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีทผี่ า่ นมา
มีผู้เข้าเยี่ยมดูงานและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 8 ครั้ง 209 คน ได้จัดท�ำร่างการถอดบทเรียน 4 เรื่อง เผยแพร่แนวคิดไปสู่
หน่วยงานน�ำไปประยุกต์ใช้ 4 แห่ง นอกจากนีไ้ ด้เผยแพร่กจิ กรรมและแนวคิดต่อประชาชนทัว่ ไปทัง้ ทางจดหมายข่าว
รายเดือน และสื่อสังคมออนไลน์ facebook
ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการฯ นี้ในปีที่ 4 จะมุ่งสานต่อแนวทางที่ด�ำเนินงานมาแล้วโดยถอดบทเรียนในการ
ด�ำเนินงานที่ผ่านมา สกัดเป็นองค์ความรู้ผสมผสานกับความรู้ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และ
พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรูต้ น้ แบบวิถเี กษตรอินทรียเ์ พือ่ สุขภาพ ขยายไปสูน่ กั เรียน นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์
ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
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โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมเคลื่อนที่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มีพันธกิจด้านการให้บริการทางการแพทย์ การตรวจรักษา
พยาบาลประชาชนผู้มารับบริการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติในด้านที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข โรงพยาบาล
รามาธิบดีได้ร่วมมือกับ
ส�ำนักราชเลขาธิการ และ
มูลนิธิพระดาบส เพื่อ
จัดโครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ และทันตกรรม
เคลื่อนที่ โดยออกปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549
หลังจากนั้น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ
ทันตกรรมเคลื่อนที่ ได้ขยายกว้างออกไปทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดังภาพแผนที่
ประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงการจัดโครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และทันตกรรมเคลื่อนที่ไปแล้วทั้งสิ้น 47 จังหวัด โดยเป็น
พื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ
ยังพบปัญหาด้านสาธารณูปโภคด้านการขาดแคลนเวชภัณฑ์
ขาดการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆ
ดังนั้น การจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรม
เคลื่อนที่ จึงเป็นอีกแนวทางที่สามารถสร้างเสริมและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนได้ โดยผ่านกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพ การให้ค�ำแนะน�ำด้านสุขอนามัยที่ถูกต้อง
รวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย
ในปีงบประมาณ 2557 - 2559 มีแพทย์ ทันตแพทย์
แผนที่แสดงจังหวัดที่ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรของคณะฯ
และทันตกรรมเคลื่อนที่
ที่ออกปฏิบัติงาน ครั้งละ 50 คน และมีจ�ำนวน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และทันตกรรมเคลื่อนที่ ดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2559
ปีงบประมาณ 2557   ออกปฏิบัติงาน 11 ครั้ง 19 จังหวัด จ�ำนวนผู้ป่วย 3,829 ราย
ปีงบประมาณ 2558   ออกปฏิบัติงาน 13 ครั้ง 18 จังหวัด จ�ำนวนผู้ป่วย 5,288 ราย
ปีงบประมาณ 2559   ออกปฏิบัติงาน 14 ครั้ง 18 จังหวัด จ�ำนวนผู้ป่วย 4,850 ราย
โดยจ�ำนวนผู้ป่วยของแต่ละปีงบประมาณ สามารถจ�ำแนกเป็นผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยทันตกรรม ดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2559

บทที่ 3 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์/พยาบาล
สภาอาจารย์ หอจดหมายเหตุ
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ ด้านการศึกษา ดังนี้
1. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ รวม 3 ทุน จ�ำนวน 90,000 บาท   
2. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาแพทย์ และศิษย์เก่าแพทย์ จ�ำนวน 787,140 บาท มีดังนี้
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุก 1 - 2 ครั้งต่อเดือน
- จัดท�ำเนียบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1 – 46  แก้ไขข้อมูลของศิษย์เก่าฯ ที่แจ้งเปลี่ยน
ย้ายที่อยู่ และพิมพ์ข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม
- สนับสนุนโครงการ “Love Forward ส่งต่อความรัก ครั้งที่ 3” จัดโดย ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี
และคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท  จ�ำนวน 20,000 บาท
- สนับสนุนการมอบของที่ระลึกส�ำหรับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและคณะฯ
จ�ำนวน 426,325 บาท
- สนับสนุนบัตรชมคอนเสิรต์ การกุศลฯ “น�ำ้ ใจพยาบาลรามาธิบดี สูจ่ กั รีนฤบดินทร์ กับวงดนตรีสนุ ทราภรณ์”
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี กรุงเทพฯ จ�ำนวน
30,000 บาท
- จัดงานปาฐกถารจิต บุรี ครัง้ ที่ 26 เรีอ่ ง “Reconnecting with Nature ฟืน้ ฟูความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ”
องค์ปาฐกโดย นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ (ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุน่ ที่ 20) ผูไ้ ด้รบั รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ดีเด่น ด้านอุทิศตนเพื่อสังคม ปี 2558 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  
- จัดงานปาฐกถารจิต บุรี ครัง้ ที่ 27 องค์ปาฐกโดย นพ.ทวีศกั ดิ์ โชติวฒ
ั นพงษ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาฯ รุน่ ที่ 7
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ด้านบริการ เรือ่ ง Repairing Valve Repairing Lives  “การซ่อมลิน้ หัวใจ
การซ่อมชีวิต”   ในงานประชุมวิชาการรามาธิบดี ประจ�ำปี 2559 Ramathibodi International Academic
Conference 2016 (RIAC2016) “Scale The Heights of Academic Strength” วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ  
- จัดงานมุทติ าจิตในโอกาสอายุ 60 ปีของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุน่ ที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม  2559
ณ ห้องประชุม ABC910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
- จัดโครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 โครงการทัศนศึกษาฯ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม
ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ชมความก้าวหน้าของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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รายงานประจ�ำปี 2559
ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ฟังดนตรีงานอิ่มบุญ อิ่มใจ คอนเสิร์ต “51ปี งานเพลง
หมอวราห์” และสนับสนุนการรับบริจาคเพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  
มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 โครงการทัศนศึกษาฯ ณ จังหวัดลพบุรี และสระบุรี
- สนับสนุนโครงการค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 21 ประจ�ำปี 2559 วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย
ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี จ�ำนวน 20,000 บาท
- สนับสนุนงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่นที่ 49 สู่ชั้นคลินิก ประจ�ำปี 2559
จัดโดยงานกิจการนักศึกษา ส�ำนักงานการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  
สนับสนุนเสื้อปฏิบัติการทางการแพทย์  จ�ำนวน 65,160 บาท
- สนับสนุนบัตรชมคอนเสิร์ตการกุศลฯ “มหิดลหรรษาเริงร่ากับสนุทราภรณ์ ครั้งที่ 7 โดยวงดนตรี
สุนทราภรณ์วงใหญ่” จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
ถนนราชินี จ�ำนวน 5,000 บาท
- สนับสนุนโครงการละครเวทีการกุศล Rama D’RAMA ครั้งที่ 9 “สองพบ” จัดโดยนักศึกษาแพทย์
รามาธิบดี ชั้นปีที่ 3  วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี จ�ำนวน 30,000 บาท
- สนับสนุนการจัดท�ำจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ปีที่ 36 ฉบับที่ 87/2559 จ�ำนวน
146,055 บาท
- จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจ�ำปี 2559 Ramathibodi Alumni Night 2016
“รามาฯ บ้านของเรา” วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาฯ รุ่นที่ 26 เจ้าภาพ และศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดี รุ่นที่ 6, 16, 36 (เจ้าภาพร่วม)
- จัดงานเสวนา “5 ทศวรรษรามาธิบดีก้าวเข้าสู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” และร่วมฟังมุมมอง
ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดเี ด่น ต่อการพัฒนาคณะฯ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเรียนและปฏิบตั กิ าร
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
- สนับสนุนโครงการงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจ�ำปี 2559 (บัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 46)
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี จ�ำนวน 15,000 บาท และสนับสนุนของที่ระลึก
จ�ำนวน 29,600 บาท  
- ให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการ อ�ำนวยความสะดวกในด้านการรักษาพยาบาลแก่ญาติสายตรง ศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์อาวุโส จ�ำนวน 42 ครั้ง
- ด�ำเนินการให้หนังสือรับรองเพือ่ ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลแก่ศษิ ย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ตามระเบียบ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�ำนวน 56 ครั้ง
3. กิจกรรมส�ำหรับศิษย์เก่า เช่น การคัดเลือก และมอบรางวัลศิษย์เก่า จัดงานคืนสูเ่ หย้า งานมุทติ าจิต โครงการ
ทัศนศึกษา สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล จัดท�ำจุลสาร จัดท�ำฐานข้อมูลศิษย์เก่า web site จัดพวงหรีดให้กับ
ญาติและศิษย์เก่าที่ถึงแก่กรรม สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษารามาธิบดี
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งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจ�ำปี 2558

ประชุมวิชาการประจ�ำปี 2559 Ramathibodi International Academic Conference 2016 (RIAC2016)
“Scale the Heights of Academic Strength” งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 27
และการปาฐกถาพิเศษจากศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจ�ำปี 2559

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี พิธีมุทิตาจิตในโอกาสต่างๆ
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ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลต่างๆ หรือเป็นผู้น�ำสูงสุดขององค์กรในปี พ.ศ. 2559
ล�ำดับ
ชื่อ-นามสกุล
1. นพ.สวรรค์  กาญจนะ  
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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รางวัล/ต�ำแหน่งส�ำคัญ
- ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ด้านการ
บริหาร โดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ประจ�ำปี 2559
- แพทย์ เชี่ ย วชาญ รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลทุ ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
ศ.นพ.ดร.บุญเสริม  วิทยช�ำนาญกุล    - ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ด้านวิชาการ
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3
โดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจ�ำ
ปี 2559
- หั ว หน้ า หน่ ว ยวิ จั ย แห่ ง ความเป็ น เลิ ศ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพกุ ้ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี   
- ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ด้านอุทิศตน
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 20
เพื่ อ สั ง คม โดยสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า แพทย์
รามาธิบดี ประจ�ำปี 2559
- รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล
สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
นพ.ทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ์   
- ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ด้านการ
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 7
บริการ โดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ประจ�ำปี 2559
- ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
- ที่ ป รึ ก ษาทรงคุ ณ วุ ฒิ ก ลุ ่ ม งานศั ล ยศาสตร์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข  
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์
อธิบดีกรมการแพทย์ การแต่งตั้งโยกย้าย
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 12 ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์วรจิต
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 16 การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ยข้ า ราชการระดั บ สู ง ของ
กระทรวงสาธารณสุข
นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ  
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตัง้
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 13 โยกย้ า ยข้ า ราชการระดั บ สู ง ของกระทรวง
สาธารณสุข

วันที่/สถานที่
วันเสาร์ที่ 23
กรกฎาคม 2559

ระดับ
คณะฯ

วันเสาร์ที่ 23
กรกฎาคม 2559

คณะฯ

วันเสาร์ที่ 23
กรกฎาคม 2559

คณะฯ

วันเสาร์ที่ 23
กรกฎาคม 2559

คณะฯ

วันพุธที่ 17
สิงหาคม 2559
วันพุธที่ 17
สิงหาคม 2559

ประเทศ

วันพุธที่ 17
สิงหาคม 2559

ประเทศ

ประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

_17-0203(001-096)P4.indd 82

3/23/60 BE 5:16 PM

รายงานประจ�ำปี 2559

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

1. กิจกรรมสนับสนุนทุนด้านศึกษาและวิชาการทางการพยาบาล
มอบทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ให้กบั นักศึกษา จ�ำนวน 1 ทุน ดังนี้ น.ส.สุดารัตน์ เพชรพรรณ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 15,000 บาท
2. การแสดงความยินดีกับบุคลากร
2.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ปราณี  เสนาดิศัย  อดีตหัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  
2.2 แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
คนปัจจุบัน ที่ได้รับต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
3. การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
คณะกรรมการสมาคมบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้ด�ำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 6 รางวัล  มีรายนามดังนี้
3.1 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รศ.ดร.สุภาพ อารีเอื้อ (ศิษย์เก่าพยาบาล
รามาธิบดี รุ่นที่ 14)
3.2 สาขาการศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รศ.ประคอง อินทรสมบัติ (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
กิตติมศักดิ์)
3.3 สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ (ศิษย์เก่า
พยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 6)
3.4 สาขาการบริการสังคม 1 รางวัล ได้แก่ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีกิตติมศักดิ์)
3.5 สาขาผู้บริหาร จ�ำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 7)
และ ผศ.ดร.สิริพร ศศิมลฑลกุล (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 14)
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รายงานประจ�ำปี 2559
4. กิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกสมาคมฯ
4.1 เยี่ยมไข้แก่ศิษย์เก่าฯ ทุกท่านตามที่ได้รับแจ้งในกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ และคลอดบุตร
4.2 จัดท�ำระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ แจกให้กับสมาชิก จ�ำนวน 3,000 เล่ม
4.3 ให้การสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล การแข่งขันกอล์ฟการกุศล จ�ำนวน 5,000 บาท
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559
4.4 ให้การสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล การจัดดนตรีการกุศล จ�ำนวน 4,000 บาท  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
4.5 ให้การสนับสนุนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก แด่พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
เนื่องในวันพยาบาลสากลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
4.6 งาน BYE NIOR NR 43 จ�ำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
4.7 ให้การสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จ�ำนวน 3,000 บาท  
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
4.8 ให้การสนับสนุนซื้อบัตรคอนเสิร์ต งานเพลงหมอวราห์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 จ�ำนวน
15,000 บาท
4.9 ให้การสนับสนุนการจัดละครเวที “RAMA D’RAMA ครัง้ ที่ 9” เรือ่ งสองพบ ของชมรมนักศึกษาแพทย์
รามาธิบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 จ�ำนวน 5,000 บาท
4.10 ให้การสนับสนุนสมาคมอนามัยครอบครัว ประเทศไทย ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จ�ำนวน
3,000 บาท
4.11 ให้การสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศล ครั้งที่ 2 จ�ำนวน 6,000 บาท
4.12 ให้การสนับสนุน ซื้อบัตรคอนเสิร์ต “เพลินเพลงสบายๆ สไตล์สุนทราภรณ์” ของสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ�ำนวน 6,000 บาท
4.13 ให้การสนับสนุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในการจัดงานบวงสรวงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ�ำนวน 20,000 บาท
4.14 ให้การสนับสนุนซื้อบัตรมวยการกุศลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 2,000 บาท  
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
4.15 จัดงานท�ำบุญวันเกิดสมาคมฯ ณ ห้อง 708 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และจัดงานคืนสู่เหย้า 2559 ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ อาคารศรีจุลทรัพย์
4.16 ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี น.ส.ธาราทิพย์ ชื่นตา และ น.ส.ปริตตา วงศ์สูงยาง เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ของคณะฯ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ เข้าร่วมพิธี ณ
หอประชุมอารี วัลยะเสรี
4.17 สั่งเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก เพื่อใช้ท�ำบัตรสมาชิกของสมาคมฯ ให้ทันสมัยมากขึ้น
5. กิจกรรมวิชาการ
5.1 สนับสนุนการให้ทุนวิจัยเพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัย ที่มีคุณค่าทาง
วิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพของประชาชน โดยสมาชิกศิษย์เก่าผู้ที่ได้รับทุนเป็นคนแรกในปีการศึกษานี้ คือ
น.ส.พรธรรมรส โพธิ นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ สาขาการผดุงครรภ์ ในหัวข้อ “ผลของโปรแกรม
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รายงานประจ�ำปี 2559
การออกก�ำลังกายโดยใช้แรงต้านต่อการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดในสตรีมีครรภ์ที่เป็นเบาหวาน ชนิด A1”
จ�ำนวน 9,950 บาท โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ได้มอบเงินสดจ�ำนวนดังกล่าวจากกองทุนเพื่อการวิจัย
ของ ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 25 มกราคม 2559
ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
5.2 จัดประชุมวิชาการหัวข้อเรื่องสื่อสารอย่างไรให้ประทับใจและไม่เป็นวิกฤต โดย ผศ.ณัฐา ฉางชูโต
ณ เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559

สภาอาจารย์รามาธิบดี

กรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี ชุดที่ 22 วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 1 เมษายน 2558 – 31  มีนาคม 2560
1. ผศ.น.ท.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ
ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี
2. ศ.พญ.อลิสา
ลิ้มสุวรรณ
รองประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี
3. อ.นพ.ธัชพงศ์
งามอุโฆษ
กรรมการ
4. ผศ.นพ.วีรพัฒน์
สุวรรณธรรมา
กรรมการ
5. ผศ.นพ.จ�ำรูญ
ตั้งกีรติชัย
กรรมการ
6. รศ.พญ.ชลทิพย์
วิรัตกพันธ์
กรรมการ
7. ผศ.นพ.ธีรวัฒน์
ชลาชีวะ
กรรมการ
8. อ.นพ.อิทธิรัตน์
วัชรานานันท์
กรรมการ
9. อ.นพ.วิชช์
เกษมทรัพย์
กรรมการ
10. อ.นพ.ไพศาล
บุญสะกันต์
กรรมการ
11. ผศ.นพ.ภาวิทย์
เพียรวิจิตร
กรรมการ
12. ผศ.ดร.พัชรินทร์
นินทจันทร์
กรรมการ
13. ผศ.ดร.ธิราภรณ์
จันทร์ดา
เลขาธิการสภาอาจารย์รามาธิบดี
ผลงานของสภาอาจารย์รามาธิบดี
1. แพทยสภามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ ประจ�ำปี 2559 ได้แก่ รศ.พญ.นงนุช สิระชัยนันท์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2. เสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี 2559  
ได้แก่ ศ.พญ.อ�ำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
3. เสนอชื่อแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในชนบท ได้แก่ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ซึ่งปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และเป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีรุ่นที่ 20  
4. เสนอชื่อคนดีศรีมหิดล ประจ�ำปี 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
5. จัดตั้งกองทุนมุทิตาจิตเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่มีรายได้น้อย
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ
1. ร่วมประชุมกรรมการประจ�ำส่วนงานฯ
2. คณะกรรมการโครงสร้างของคณะฯ   
3. คณะกรรมการงบประมาณของคณะฯ
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4. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรอาจารย์แพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
5. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัด
6. ได้รับมอบหมายจากทางคณะฯ ให้เป็นผู้ดูแลส�ำนักงานอาจารย์แพทย์
7. ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�ำ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 7.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  
8. ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ กรรมการประจ�ำคณะฯ จากคณาจารย์ประจ�ำ วันที่ 26 กุมภาพันธ์  
2559 เวลา 7.30 – 15.00 น. ณ บริเวณอาคารเรียนรวม ชั้น 1
9. ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�ำ วันที่ 19 เมษายน
2559 เวลา 7.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

ผลการด�ำเนินงานโดยสรุปได้ดังนี้
1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
ประวัติศาสตร์ของคณะฯ
2. จัดท�ำโครงการจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ค�ำบอกเล่า (Oral History) การก่อสร้างสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ จ�ำนวน 4 ครั้ง
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3. จัดท�ำประวัตศิ าสตร์คำ� บอกเล่า (Oral History) บุคลากรสายวิชาการ/วิชาชีพและสนับสนุน จ�ำนวน 3 ท่าน
4. จัดท�ำฐานข้อมูลโครงการจดหมายเหตุฯ ภาพถ่ายการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยใช้
ภาพถ่ายจากฐานข้อมูลดังกล่าวในการรายงานความก้าวของโครงการฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ
5. จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ จ�ำนวน 11 เรื่อง
6. บุคลากรของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ให้บริการบรรยายและน�ำชมส่วนจัดแสดงภายใน
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จ�ำนวน 31 ครั้ง
7. บุคลากรของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี เป็นวิทยากรบรรยายประวัติศาสตร์ เพื่อบริการ
วิชาการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จ�ำนวน 3 ครั้ง
8. การพัฒนาบุคลากรหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
8.1 เข้าร่วมฝึกอบรม/เสวนา/ฟังบรรยาย 4 ครั้ง
8.2 การศึกษาดูงาน 27 ครั้ง
9. จัดงาน “เทิดดวงใจปวงประชาแห่งชาวรามาธิบดี ครั้งที่ 2” ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
10. ให้บริการข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับประวัตแิ ละพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แก่หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จ�ำนวน 23 ครั้ง
11. เข้าเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ระดับประเทศ Thailandmuseum.com ซึ่งด�ำเนินการโดย Museum Siam
ทัง้ ในรูปแบบ app และ web site โดยได้รบั เกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในงานดังกล่าว ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
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บทที่ 4 มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ
บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ำกัด
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ด�ำเนินงานตามพันธกิจหลัก ผ่านการจัดกิจกรรมระดมทุนและรับเงินบริจาคเพื่อน�ำมา
จัดสรรและสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในทุกพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
กิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ
1. งานกาล่าดินเนอร์การกุศล “บรมราชกุมารี ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด” ประจ�ำปี 2559 เพื่อระดมทุนโครงการ
เพื่อผู้ป่วยยากไร้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 18.30 – 21.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา

2. งาน “ราชอิสริยาภรณ์ คุณากรการให้...ไม่สิ้นสุด” ประจ�ำปี 2558 พิธีแสดงความยินดีกับผู้บริจาคที่
ได้รบั มอบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์  ซึง่ ได้รว่ มบริจาคให้มลู นิธริ ามาธิบดีฯ เมือ่ วันที่
9 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

3. กิจกรรม “รวมพลังอาสา” ครั้งที่ 6 และงานถ่ายทอดสด “หนึ่งน�้ำใจ ล้านค�ำขอบคุณ” ครั้งที่ 9
เพือ่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผมู้ จี ติ ศรัทธาและประชาชนทัว่ ไปได้รว่ มบริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ห้องส่งหนองแขม)
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กิจกรรมเพื่อสังคมโดยความร่วมมือจากพันธมิตร
ได้รับการสนับสนุนการด�ำเนินงานเป็นอย่างดีจากองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิลปิน ดารา
ดีไซเนอร์ และบุคคลที่มีชื่อเสียงจากวงการต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การออกแบบลวดลายส�ำหรับจัดท�ำ
ของทีร่ ะลึก การให้ความอนุเคราะห์พนื้ ทีส่ ำ� หรับการจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดซุม้ ประชาสัมพันธ์ การจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก
การตั้งกล่องรับบริจาค และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อน�ำรายได้จากการด�ำเนินกิจกรรมร่วมบริจาค
สมทบทุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ  

กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสาโดยความร่วมมือจากศิลปิน นักแสดง ผู้มีชื่อเสียง และองค์กรพันธมิตรต่างๆ ร่วมกิจกรรม
เยี่ยมผู้ป่วยพร้อมมอบอาหาร การร้องเพลงให้ความบันเทิง และจ�ำหน่ายของที่ระลึกตามสถานที่ต่างๆ อาทิ
สยามพารากอน และส�ำนักงานใหญ่ขององค์กรพันธมิตร เป็นต้น
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บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ำกัด

ก้าวส�ำคัญของอาร์เอฟเอส ในด้านการยกระดับมาตรฐานด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งบริษัท อาร์เอฟเอส จ�ำกัด (RFS) เพื่อพัฒนา
องค์ความรูด้ า้ นการจัดการสิง่ สนับสนุนโรงพยาบาล (HFM: Healthcare Facility Management) โดยไม่มงุ่ หวังก�ำไร
วิสัยทัศน์ (Vision): เราจะเป็นผู้น�ำในการให้บริการและค�ำปรึกษาทางด้านการจัดการระบบสนับสนุน
โรงพยาบาล โดยน�ำองค์ความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ ยกระดับการจัดการระบบสนับสนุนโรงพยาบาลของประเทศ ด้วยบุคลากร
มืออาชีพ
พันธกิจ (Mission) 1. น�ำมาตรฐานที่ดีมาใช้ในการให้บริการด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลของ
ประเทศไทย  2. เป็นศูนย์กลางในการสร้างบุคลากรมืออาชีพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรด้านสนับสนุน
โรงพยาบาล 3. ให้บริการด้านการจัดการระบบสนับสนุนโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มุ่งเน้น
ผู้รับบริการเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการทางการแพทย์  
ค่านิยม (Core Value) คือ “Change for better care”
ผลการด�ำเนินงานด้าน Healthcare Facility Management

ตัวชี้วัดคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ เปอร์เซ็นต์ Service Level Agreement (SLA) ซึ่งจะ
วัดในมิตกิ ารให้บริการทีป่ ระกอบด้วย การส่งมอบบริการตามเวลาทีก่ ำ� หนด (Complete Job within Target) จ�ำนวน
และคุณภาพบริการ (Response Time with in Target) การตีกลับหรือท�ำซ�ำ 
้ (Repeated Work or Rejected Work)
และรายงานอุบัติการณ์ (Number of Incident Reports) โดยวัดผ่านระบบ SIFFMs ที่เชื่อมโยงกับระบบ Service
Center ทีต่ รวจสอบตัง้ แต่เวลาทีร่ บั งาน ไปจนถึงด�ำเนินงานแล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ ำ� หนด พบว่าบริการท�ำได้คอ่ นข้างดี
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อย่างต่อเนื่อง และยังมีความพร้อมใช้ของระบบและอุปกรณ์ส�ำคัญที่เป็น critical facility คือระบบสนับสนุนต่างๆ
ทีส่ ง่ ผลต่อลูกค้าโดยตรงหรือความปลอดภัย ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบน�ำ 
้ และระบบไฟฟ้า การจัดการทีเ่ ป็นระบบ
และการเตรียมพร้อมระบบส�ำรองกรณีฉกุ เฉิน ท�ำให้ได้ average uptime ร้อยละ 100  ต่อเนือ่ งดังแสดงในแผนภาพ
7.1-4 Average uptime of critical facility
ประสิทธิภาพของการบริหาร HFM service โดยรวมจะพบว่าต้นทุนการบริหารด้าน HFM service ทั้งหมด
ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแม้รายได้จะเพิ่ม ท�ำให้ร้อยละของ HFM service budget เทียบกับรายได้ของศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ลดลงเรือ่ ยๆ แสดงถึงประสิทธิภาพทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ นอกจากการวัดประเมินเทียบกับเป้าหมายและ
ข้อมูลในอดีต เพื่อตอบโจทย์ของคณะฯ ในการตั้งบริษัทอาร์เอฟเอส มาเพื่อให้มีการบริหารงานด้าน Facility อย่าง
มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยอย่างเหมาะสม อันเป็นผลดีต่อตัวชี้วัดของคณะฯ
ในเรื่องการบริหาร Supply chain ไปด้วย
บริษทั ฯ สนับสนุนการด�ำเนินการของ รพ. จึงมีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมต่อชุมชน
และสังคม ตั้งแต่การบริหารจัดการขยะ แยกประเภท ติดตามดูแลขยะแต่ละประเภท รวมถึงอุบัติการณ์จากการ
ทิ้งขยะผิดประเภท เพื่อเป็นสัญญาณแสดงความมีประสิทธิผลของการให้ความรู้และก�ำกับดูแลการทิ้งขยะให้ถูกต้อง
ซึ่งเริ่มเมื่อปี 2556 และได้ผลที่ดีขึ้นใน 2557 บริษัทให้ความส�ำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยประเมินการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านจราจร ให้ชุมชนที่เป็นพื้นที่การจราจรคับคั่ง ซึ่งเคยมีการร้องเรียนในช่วงต้นที่เปิดบริการใน 2556
และลดลงในปี 2557 เป็นต้นมา  นอกจากนีก้ ารบริหารการใช้พลังงานมีการติดตามอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า เทียบกับ
จ�ำนวนผู้มาใช้บริการ อัตราค่าใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหัวลดลง
ด้านการเป็นศูนย์กลางในการสร้างบุคลากรมืออาชีพ
และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
โดยจัดสัมมนาระดับประเทศด้านระบบสิ่งสนับสนุน
โรงพยาบาล (Healthcare Facility Management) ทุกด้าน
อย่างครบวรจร ครั้งแรกในประเทศไทย ผ่านการน�ำเสนอ
แนวทางปฎิบัติที่ดีระดับสากล ทั้งด้านการบริหารจัดการ
วิ ศ วกรรมบริ ก าร วิ ศ วกรรมเครื่ อ งมื อ แพทย์ ระบบ
สาธารณู ป โภค และการบริ ห ารสิ่ ง แวดล้ อ มภายใน
โรงพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าสัมมนาในการ
ต่อยอดน�ำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษทั อาร์เอฟเอส จ�ำกัด (Ramathibodi
Facilities Service) ได้มีการวางแผนในการจัดงานสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำเสนอมุมมอง ในด้านการบริหาร
จัดการระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดย
สามารถรับทราบข่าวสารข้อมูลการสัมมนาได้ทาง www.THFMseminar.com
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จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล (RFS Academy)
BECT® Program Biomedical Engineering
Competency Training บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรภายในประเทศให้มีองค์ความรู้ทัดเทียมในระดับ
นานาชาติ จึ ง จั ด อบรมด้ า นเครื่ อ งมื อ แพทย์ เ ป็ น ครั้ ง แรกใน
ประเทศไทย โดยความร่วมมือจาก ECRI Institute การอบรม
แบ่ ง เป็ น 2 หลั ก สู ต รหลั ก ๆ ดั ง นี้ หลั ก สู ต รเครื่ อ งมื อ แพทย์
(Medical Equipment : ME) มุ่งเน้นภาคปฏิบัติ และหลักสูตร
บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ท างการแพทย์ (Technology
Management : TM) มุ่งเน้นการถ่ายทอด Best Practice หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
สร้างระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ให้สอดคล้องกับการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ

Basic Hospital Transportation Course พนักงานยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนั้น ถือว่าเป็นบุคลากร
ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการทางคลินิกภายในโรงพยาบาล จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตรการยก
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน (Basic Hospital Transportation) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาให้พนักงานยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
มีความรู้พื้นฐานด้านโรงพยาบาล ด้านการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงทักษะต่างๆ และการบริการอย่างมีคุณภาพ
ให้เกิดเป็นมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนการสร้างผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริการยกเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยภายในโรงพยาบาล
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ISO 9001 : Quality Management Systems Certificate GMP/
HACCP: Guarantee safety and Quality of Food Service บริษทั อาร์เอฟเอส จ�ำกัด ใช้ระบบบริหารจัดการด้าน
คุณภาพ (ISO 9001) มาเป็นแนวทางหลักในการควบคุมกระบวนการ ซึ่งได้รับการรับรองครอบคลุมทุกบริการที่
บริษัทฯ ด�ำเนินการอยู่ รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice Standard) และ
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ในบริการอาหารผู้ป่วย และ Room Service เพื่อให้
มั่นใจว่าการผลิตอาหารมีความปลอดภัย และได้รับการควบคุมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับวัตถุดิบถึงการส่งมอบ
Q-Mark: An Honor Reward that Reflects Leadership, Integrity and Good Corporate
Governance บริษทั ฯ ยังได้รบั รางวัล Q-Mark (ภาคการค้าและบริการ) ซึง่ แสดงถึงการให้บริการทีม่ จี ริยธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม
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บทที่ 5 ก้าวต่อไปของรามาธิบดี
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ได้มีพิธีรับมอบต�ำแหน่งคณบดีท่านเดิม ศ.นพ.วินิต
พัวประดิษฐ์ ต่อคณบดีท่านใหม่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา มีนโยบายที่เป็นงานต่อเนื่อง 14 แผนงาน/โครงการ ดังนี้
1. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
3. การน�ำเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในคณะฯ
4. ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตแพทยศาสตร์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
5. โครงการร่วมกับส�ำนักราชเลขาธิการ
6. การร่วมกับมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
7. การปรับปรุงส�ำนักงานคณบดี ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 5
8. การขอเชื่อมโยง Sky walk ของรามาธิบดี บนถนนราชวิถี สู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
9. การก่อสร้างหอพักบุคลากรถนนพระรามที่หก (ซอยโพธิ์แก้ว)
10. การใช้ประโยชน์บนที่ดินและให้ที่พัก ผศ.นพ.สุทธิพงศ์ ลิมปิสวัสดิ์ พร้อมผู้ดูแลตามข้อตกลง
11. การใช้พื้นที่ของการทางพิเศษบริเวณซอยศาสนา
12. ข้อตกลงกับคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ ผู้บริจาคที่ดินที่บางพลี
13. การดูแลบุคคลส�ำคัญและอาจารย์อาวุโสของคณะฯ โดยศูนย์ดูแลผู้อุปการคุณของคณะฯ
14. การดูแลสุขภาพและให้ทนุ การศึกษาบุตรนางรัชนี  รับพร อดีตเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการพัสดุทปี่ ระสบอุบตั เิ หตุ
หม้อไอน�้ำของคณะฯ ระเบิด
นอกจากแผนงาน/โครงการตามที่ ไ ด้ รั บ มอบดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ศ.นพ.ปิ ย ะมิ ต ร ศรี ธ รา คณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาคณะฯ สู่สถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับสากล
ด้วยการผลิตบุคลากรในสาขาแพทยศาสตร์ ผลิตพยาบาล รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ สร้างองค์ความรู้ใหม่
ผ่านงานวิจัย สร้างระบบดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรรวมทั้งการรักษาโรคที่ซับซ้อน เพื่อท�ำให้เกิดสุขภาวะที่ยั่งยืน
ของชุมชนและสังคมถ้วนหน้า ผ่านการปฏิบัติงานตามพันธกิจ โดยมีค่านิยมหลัก 6 ข้อ คือ “มุ่งเรียนรู้   คู่คุณธรรม
ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม” คณะฯ จะต้องได้รับว่าเป็นหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้รับรางวัล TQC และ Advanced HA ภายใน 3 ปี  การด�ำเนินงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความยั่งยืนด้านการเงินด้วยการสร้างรายได้และลดรายจ่าย แนวทางการพัฒนาในอีก
4 ปีข้างหน้า คือ
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บูรณาการ

การสื่อสาร
การมีส่วนร่วม

•
•
•
•
•
•
•
•

การศึกษา  การวิจัย  การบริการสุขภาพ
พัฒนาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ขยายพื้นที่รามาธิบดี พญาไท
การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในทุกระดับ
ให้บุคลากรเข้าถึง Social Media ทุกคน
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ
กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล
สร้าง Network กับหน่วยงานภาคเอกชน

งานที่นับว่าท้าทายอย่างมากในปีงบประมาณ 2560 คือ การเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งมี
ก�ำหนดการเปิดในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สถาบันการแพทย์แห่งใหม่นจี้ ะมีทงั้ โรงพยาบาล  ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วจิ ยั
หอพัก อาคารนันทนาการ รวมทัง้ พืน้ ทีส่ เี ขียว โดยคาดหวังว่าสถาบันฯ แห่งนีจ้ ะเป็นแหล่งบ่มเพาะบัณฑิตทีม่ พี หุศกั ยภาพ  
สร้างผลงานวิจัยที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะที่ดีขึ้นของสังคมไทยต่อไป
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