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รายงานประจำาปี 2560

คำ�นำ�

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	2560	เพ่ือเป็นการ

รายงานผลการด�าเนินงานทีส่�าคญัในรอบปีท่ีผ่านมา	ต่อคณะกรรมการประจ�ามหาวทิยาลยัมหดิล	ซึง่แสดงให้เห็นการ

ขบัเคล่ือนการด�าเนินงานสูวิ่สยัทศัน์	“การเป็นสถาบนัการแพทย์ชัน้น�าในระดบัสากล”		โดยพัฒนากระบวนการท�างาน

ในทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ	 

จนท�าให้เกิดผลงานท่ีเป็นต้นแบบซึง่เป็นท่ียอมรบั	สร้างองค์ความรู	้ก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง	มกีารเจรญิเติบโต

ที่ยั่งยืน	และมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

	 ในปี	2560	เป็นช่วงการเตรียมการเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	มุ่งหวังที่จะสร้างให้เป็นเมืองการศึกษาในฝัน	เพ่ือผลิตแพทย์และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ที่ดีที่สุด	การเตรียมการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	และสามารถเปิดด�าเนินการเบื้องต้นได้ในเดือนธันวาคม	

2560	ด้านการศึกษาได้มีการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตครั้งใหญ่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในยุคไทยแลนด์	4.0	ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถใช้หลักสูตรใหม่ได้ทันในปีการศึกษา	2562	นี้	ด้านการวิจัยได้มีการท�าวิจัย

มุ่งเป้าที่ท�าให้ได้ผลลัพธ์ส�าคัญในหลายๆ	ด้าน	เช่น	ด้านการรักษาด้วยการตัดต่อพันธุกรรม	ด้าน	Metabolomics	และ	

ด้านผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและสังคม	และได้ร่วมมือกับภาคเอกชน	เช่น	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	บริษัท

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทเบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)	เพ่ือตอบโจทย์วิจัยที่จะได้ใช้ประโยชน์

ร่วมกัน	ด้านการรักษาพยาบาลประสบความส�าเร็จในการรักษาโรคสลับซับซ้อน	เช่น	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจในผู้ป่วย

ทีใ่ช้เครือ่งพยงุหัวใจเป็นเวลานาน		การผ่าตดัสมองโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตดั	และการปลูกถ่ายอวัยวะ	รวมถึงการผ่าน

การรับรองสถานพยาบาล	ครั้งที่	4		โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)	(ส.ร.พ.)

	 คณะฯ		ขอขอบคณุคณาจารย์และบุคลากรทกุท่าน	ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการจดัท�ารายงานประจ�าปีฉบบัน้ี		และ

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ	รวมท้ังเป็นการสื่อสารให้ทุกภาคส่วนทราบถึงผลการด�าเนินงานของ

คณะฯ	และขอน้อมรับค�าติชม	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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คณะกรรมก�รประจำ�ส่วนง�น
(วาระต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

1 ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

6 ศ.พญ. จิรพร เหล่�ธรรมทัศน์
   รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

5 ศ.คลินิก นพ. พรชัย มูลพฤกษ์
   รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2 ศ.คลินิก นพ. พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส

3 ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธร�
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

4 รศ.นพ. วิช�ญ โชคธนะศิริ
   รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์
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4 อ.นพ. สมเกียรติ ลีละศิธร
   รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

1 รศ.ร.อ.นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2 ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา (เริ่ม 15 สิงหาคม 2560)

3 ศ.น.ท.หญิง พญ. ศิรินธร� สิงหร� ณ อยุธย�
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

5 รศ.นพ. อ�ทิตย์ อังก�นนท์
   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ

6  รศ.ดร. พูลสุข เจนพ�นิชย์ วิสุทธิพันธ์
    รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

7  ศ.นพ. สมนึก ดำ�รงกิจชัยพร
    รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ถึง 6 ธันวาคม 2559)
    รองคณบดีฝ่ายประสานการตรวจประเมินตามระบบคุณภาพ
    (เริ่ม 7 ธันวาคม 2559)
    รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560)
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   รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ
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   หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

1 ศ.นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
   รองคณบดีฝ่ายวิจัย

2 ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์
   รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ

5 น.ส. นร� เป�อินทร์
   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
   (เริ่ม 7 ธันวาคม 2559)

6 ศ.น.อ.นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
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คณะกรรมก�รประจำ�ส่วนง�น
(วาระต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

7  ศ.นพ. สมนึก ดำ�รงกิจชัยพร
    รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ถึง 6 ธันวาคม 2559)
    รองคณบดีฝ่ายประสานการตรวจประเมินตามระบบคุณภาพ
    (เริ่ม 7 ธันวาคม 2559)
    รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560)
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1 รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีล�อุดมลิปิ
   ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

2 ศ.นพ. อร่�ม โรจนสกุล
   ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

3 รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี
   ผู้อำานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

4 รศ.พญ. ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
   หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

5 อ.นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น
   ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

6 ศ.คลินิก นพ. ช�ญยุทธ ศุภช�ติวงศ์
   หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
   (ถึง 1 กรกฎาคม 2560)
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คณะกรรมก�รประจำ�ส่วนง�น
(วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
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คณะกรรมก�รประจำ�ส่วนง�น
(วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

1 รศ.ดร.พญ. ภัทรวัณย์ วรธน�รัตน์
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา (ถึง 14 สิงหาคม 2560)
   หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (เริ่ม 12 กรกฎาคม 2560)

2 อ.ดร.นพ. ปรเมษฐ์ ฉ�ย�รัตนศิลป์
   หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

3 รศ. กฤษณ� เลิศสุขประเสริฐ
   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย
   และความผิดปกติของการสื่อความหมาย

4 รศ.พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์
   หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

5 ผศ.พญ. สมใจ แดงประเสริฐ
   หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

6 ศ.นพ. วชิร คชก�ร
   หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ (เริ่ม 20 ตุลาคม 2559)

1 2

3
4 5 6
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1 ผศ.นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์
   หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
   (เริ่ม 19 พฤษภาคม 2560)

2 ศ.นพ. ม�โนช หล่อตระกูล
   หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

3 ศ.นพ. อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
   (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560)

4 ศ.นพ. แสงชัย พฤทธิพันธุ์
   หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

5 ศ.นพ. วิชัย เอกพล�กร
   หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

6 รศ.นพ. วิชัย ประส�ทฤทธ�
   หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

1 2 3
4 5

6

คณะกรรมก�รประจำ�ส่วนง�น
(วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)



รายงานประจำาปี 2560

11

คณะกรรมก�รประจำ�ส่วนง�น
(วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

1 ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
   ประธานสภาอาจารย์ (เริ่ม 1 เมษายน 2560)

2 อ.นพ. ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
   กรรมการประจำาคณะฯ จากคณาจารย์ประจำา

3 ผศ.น.ท.นพ. ภ�กร จันทนมัฎฐะ
   ประธานสภาอาจารย์ (ถึง 31 มีนาคม 2560)

4 น�ง สุช�ด� แก้วบุบผ�
   เลขานุการคณะฯ

5 น�ง วันทน� วีระถ�วร
   กรรมการประจำาคณะฯ จากสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ

6 ศ.พญ. อลิส� ลิ้มสุวรรณ
   กรรมการประจำาคณะฯ จากคณาจารย์ประจำา

7 น�ย ทวิช ฉิมประส�ท
   กรรมการประจำาคณะฯ 
   จากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการ

1 2

3

4 5
6 7
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1 รศ.พญ. เย�วนุช คงด่�น
   รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำานวยความสะดวก
   (ถึง 30 เมษายน 2560)
   รองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
   (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560)

5 ผศ.นพ. ธงชัย พงศ์มฆัพฒน์
   หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
   (ถึง 18 พฤษภาคม 2560)

2 รศ.นพ. สร�ยุทธ สุภ�พรรณช�ติ
   รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
   (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560)
   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
   (ถึง 30 เมษายน 2560)

6 อ.นพ. ส�ธิต กรเณศ
   หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ (ถึง 19 ตุลาคม 2559)

7 รศ.พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิช�ญบัญช�
   หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

8 อ.นพ. ธัชพงศ์ ง�มอุโฆษ
   กรรมการประจำาคณะฯ จากคณาจารย์ประจำา

9 ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
   กรรมการประจำาคณะฯ จากคณาจารย์ประจำา

3 อ.นพ. สุกิจ แย้มวงษ์
   รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำานวยความสะดวก
   (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560)
  
4 ผศ.นพ. สมช�ย เวียงธีรวัฒน์
   หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

คณะกรรมก�รประจำ�ส่วนง�น
(วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
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บทนำา

ประวัติความเป็นมา

	 พ.ศ.	2507	รัฐบาลได้วางนโยบายหลักในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	ระยะที่	2	พ.ศ.	2507	-	

2509	ให้มีการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม	 เมื่อวันที่	 25	

มถุินายน	2508	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชฯ	

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามว่า	“คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบด”ี	และทรงมพีระบรมราชโองการให้ประกาศ

พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

เมือ่วนัที	่27	กรกฎาคม	2508		ต่อมาเมือ่วันที	่30	ธันวาคม	2508	

ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลงัแรก	

ในวันท่ี	3	พฤษภาคม	2512	เวลา	15.00	น.	ได้เสด็จพระราชด�าเนิน

ทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี

อย่างเป็นทางการ

	 ในช่วงการก่อตัง้ม	ีศ.	นพ.ชชัวาล	โอสถานนท์	อธิการบดี

มหาวทิยาลัยมหิดล	ท�าหน้าทีร่ักษาการคณบดี	ตอ่มาเมื่อ	พ.ศ.	

2512	สภามหาวิทยาลัยมหดิล	ได้แต่งต้ังให้	ศ.	นพ.อาร	ีวัลยะเสวี	

ด�ารงต�าแหน่งคณบดีท่านแรก	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	เป็นคณะแพทยศาสตร์ล�าดับท่ีสี่

ของประเทศไทย	มพัีนธกิจหลกัในด้านการผลติบณัฑิตทางการ

แพทย์และการพยาบาล	ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	และ

ให้การรักษาพยาบาล	ตลอดจนการสร้างสรรค์งานวิจัย	จนได้

รับการยอมรับว่าเป็นผู้น�าในระดับประเทศและภูมภิาค	ผลงาน

วิจยัหลายเรือ่งได้น�าไปใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ	

ผลงานทางด้านสร้างเสริมสขุภาพ	มคีวามโดดเด่นจนได้รบัการ

ยอมรับโดยท่ัวไปว่าเป็นคณะแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ

ชั้นน�า	
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ขนาดพื้นที่
	 เมือ่เริม่ก่อตัง้มเีนือ้ทีจ่�านวน	37	ไร่	3	งาน	90	ตารางวา		

ต่อมาได้มกีารแลกเปลีย่นทีด่นิในซอยลาดพร้าว	71	บริจาคโดย

ท่านผูห้ญิงยสวด	ีบูรณะสมัฤทธิ	อมัพรไพศาล	กับท่ีดนิของกรม

ประชาสงเคราะห์	จ�านวน	3	ไร่	2	งาน	เพ่ือก่อสร้างอาคาร

สวัสดิการและวิจัย	 ในปี	 2548	คณะฯ	 ได้ทราบว่าสถาน

สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพักเด็กและครอบครัว	ซึ่ง

ตั้งอยู่บริเวณแยกตึกชัยประสบปัญหาความแออัดและก�าลัง

หาสถานที่ใหม่ที่เหมาะสมกว่า	คณะฯ	จึงได้ประชุมร่วมกับ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	โดยให้การสนบัสนนุเงินทุนก่อสร้างอาคาร 

ในสถานสงเคราะห์ที	่อ.ปากเกรด็	จ.นนทบรุ	ีและขอสทิธ์ิในการ

เช่าพ้ืนที่บนเนื้อที่	7	ไร่	2	งาน	99.86	ตารางวา	เพ่ือก่อสร้าง

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์		และในปี	2553	คณะฯ	ได้รับมอบ

ที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ตั้งอยู่	ต.บางปลา	

อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	จ�านวน	291	ไร่	3	งาน	81	ตารางวา	

เพ่ือก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	และคุณหญิง

กานดา	 เตชะไพบูลย์	 ได ้บริจาคท่ีดิน	 จ�านวน	 27	 ไร ่ 	 2	 

ตารางวา	เพื่อสมทบเพิ่มเติมอีกด้วย

วิสัยทัศน ์

เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�าในระดับสากล	

ค่านิยม 

มุ่งเรียนรู้		คู่คุณธรรม		ใฝ่คุณภาพ		ร่วมสานภารกิจ		

คิดนอกกรอบ		รับผิดชอบสังคม	

วัฒนธรรมองค์กร

ประสานความต่าง	สร้างสิ่งที่ดีกว่า	

(Harmony	in	Diversities	and	Look	Forward)

ปณิธาน

ปัญญาของแผ่นดิน	(Wisdom	of	the	Land)

พันธกิจ 			จัดการศึกษา	สร้างงานวิจัย	ให้บริการวิชาการและ 

	 				ดูแลสุขภาพ	เพื่อสุขภาวะของสังคม

ด้านการศึกษา	:	 จัดการศึกษาด้านการแพทย์	พยาบาลและ 

	 	 วิทยาศาสตร์สุขภาพ	เพ่ือตอบสนองความ 

	 	 ต้องการของประเทศ	

ด้านการวิจัย	:	 สร้างงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู ้ด ้าน 

	 	 วิทยาศาสตร ์สุ ขภาพ	 และการน� า ไป 

	 	 ประยุกต์ใช้

ด้านบริการวิชาการ	:	 ให้ความรู้	หรือค�าปรึกษาทางวิชา 

	 	 	 การด้านการแพทย์	พยาบาล	และ 

	 	 	 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้านการดูแลสุขภาพ	:	 ให้การดูแลสุขภาพ	 (สร้างเสริม	 

	 	 	 ป้องกัน	รักษาพยาบาลและฟื้นฟู 

	 	 	 สุขภาพ)	ท่ีมคีณุภาพ	เพ่ือสนบัสนุน

	 	 	 การเรียนการสอน	และการวิจัย

แผนยุทธศาสตร์
มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Perspectives) 7 ด้าน 

	 1.	 จัดการศึกษาด้านการแพทย์	 พยาบาลและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน	เพ่ือให้ได้

บณัฑิตทีม่คีณุภาพ	มคีวามเป็นผู้น�า	เข้าใจระบบสาธารณสขุของ

ประเทศ	และมีศักยภาพสูงทางการวิจัย

	 2.	มุ่งสร้างงานวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงและก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม	สร้างนวตักรรมทางการแพทย์	การบริการสขุภาพ	

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ	 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 3.	สร้างระบบการดูแลผู้ป่วยโดยสร้างเครือข่ายเพ่ือ

การดแูลผูป่้วยแบบครบวงจรตัง้แต่ก่อนมารบับรกิารจนถึงการ

ส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ	เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน	 

การวิจัยเป็นหลัก	และสามารถให้การดูแลรักษาโรคซับซ้อนที่

ไม่สามารถรักษาที่อื่นได้

	 4.	บริหารจัดการสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ท่ี 

เหมาะสม	เพ่ือพัฒนาทักษะ	ความเชี่ยวชาญ	ศักยภาพของ

อาจารย์	และมรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกับ

พันธกิจของคณะฯ

	 5.	มุง่พัฒนาปรบัปรงุประสทิธิภาพการปฏบิตังิานและ

ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน	ตามหลักคุณภาพและการ

วิเคราะห์กระบวนการท่ีส�าคัญ	เพ่ือให้เกิดกระบวนการการปฏิบัติ

งานที่ดีที่สุด

	 6.	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่สามารถสนับสนุน

การเรยีนการสอน	การวจัิย	การบริการและงานบริหาร	ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพและเป็นไปตามความคาดหวัง

	 7.	บรหิารจดัการทรพัยากร	พ้ืนท่ี	สิง่แวดล้อม	และอาคาร

สถานทีใ่ห้มคีวามปลอดภยัและเป็นมติรกับผูร้บับรกิาร	บคุลากร	

ส่ิงแวดล้อมและชมุชนโดยรอบ
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ด้านทรัพยากรบุคคล
	 ฝ่ายทรพัยากรบคุคล	ส�านกังานคณบดี	ท�างานประสาน

กับทกุภาคส่วนของคณะฯ	ทัง้หน่วยงานตามพันธกิจและภาควิชา

ต่างๆ	ซึ่งการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมถึง

กระบวนการด้านบริหารบุคลากร	 (Human	Resources	 

Management)	 เช่น	การสรรหาคัดเลือก	การบรรจุ	แต่งตั้ง	 

โอนย้าย	เงนิเดอืนและค่าตอบแทน	สิทธิประโยชน์	ประเมินผล

การปฏิบัติงาน	สวัสดิการ	รวมถึงศูนย์กีฬารามาธิบดี	และศูนย์

ดูแลเด็กเล็กส�าหรับบุตรของบุคลากร	ด้านการพัฒนาบุคลากร	

(Human	Resources	Development)	รับผิดชอบการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร	การอบรม	สัมมนา	การน�าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ	รวมถึงการเข้าสู ่ต�าแหน่งทางวิชาการทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน	ส่วนด้านกลยุทธ์บุคคล	(Human	

Resources	Strategy)	ทีร่บัผดิชอบโครงการผลกัดันยุทธศาสตร์

ของฝ่ายและคณะฯ	เพื่อพัฒนาองค์กร	

	 ตามที่คณะฯ	ก�าหนดยุทธศาสตร์	7	ข้อ	เพื่อบรรลุวิสัย

ทศัน์ของคณะฯ	นัน้	ยุทธศาสตร์ท่ี	4	Faculties	Excellence	และ

ยุทธศาสตร ์ที่ 	 5	 Professional	 Support	 Excellence	 

มีวัตถุประสงค์ในการน�าระบบบริหารทรัพยากรบุคคลช่วย

บริหารจัดการ	และสนับสนุน	ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็น

เลิศในวิชาชีพของตน	สามารถส่งมอบผลงานท่ีตอบสนองต่อ

วิสยัทศัน์ของคณะฯ	โดยน�าค่านยิมองค์กรเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานใน

การตัดสินใจและด�าเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน  

	 1.	ผลการด�าเนินงานยุทธศาสตร์ท่ี	4	Faculties	Excel-

lence	ในปี	2560	ด�าเนินการจัดกลุ่มต�าแหน่งงานสายวิชาการ

เป็นอาจารย์แพทย์	(อาจารย์มหิดล)	มีภาระงานหลักด้านการ

สอนและการวจิยั	แพทย์สายบรกิาร	(อาจารย์คลนิกิ)	มภีาระงาน

ด้านการบริการ	การบริหารระบบโรงพยาบาลและคณุภาพการ

บริการ	เพ่ือบุคลากรท�างานตามสมรรถนะของต�าแหน่งงาน	 

มีเส้นทางการเติบโตตามสายอาชีพท่ีเหมาะสม	และคณะฯ	

สามารถจัดแผนการพัฒนาให้ตรงตามสมรรถนะ	และสามารถ

จ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน

	 2.	ผลการด�าเนินงานยุทธศาสตร์ที่	5	Professional	 

Support	Excellence	ในปี	2560	ก�าหนดให้หน่วยงานสาย

สนับสนุนทุกหน่วยงานต้องน�าวิสัยทัศน์	เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

และนโยบายต่างๆ	ของคณะฯ	และของหน่วยงาน	มาก�าหนด

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและจดัท�า	Service	Level	Agreement	 

(SLA)	เพ่ือก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินงานของกระบวนการ

ท�างานที่ส�าคัญ	และมีพันธะสัญญาต่อผู้รับบริการในการ 

ส่งมอบงานทีม่คีณุภาพ	พร้อมทบทวนกระบวนการและปรบัปรงุ

การท�างานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ	ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อบุคลากร

สายสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งมอบงานจะส่งผลให้

สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนต่อสายวิชาการมีความ

เหมาะสม		นอกจากนีใ้นปี	2560	คณะฯ	ก�าหนดนโยบายไม่เพ่ิม

อัตราก�าลังสายสนับสนุน	เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการอัตรา

ก�าลงัอย่างมปีระสทิธิภาพ	ในขณะเดยีวกันฝ่ายทรพัยากรบคุคล

ได้จดัอบรมและ	Workshop	ให้หน่วยงานมคีวามรู้	ความเข้าใจ

เก่ียวกับ	SLA	จากการอบรมหน่วยงานต่างๆ	สามารถจัดท�า	

SLA	ครบถ้วนสมบูรณ์ประมาณร้อยละ	80	ที่เหลืออยู่ระหว่าง

การปรับปรุงให้สมบูรณ์	โดยหน่วยงานจะสามารถด�าเนินการ

ตาม	SLA	นอกจากนี้มีการจัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากรตาม

สมรรถนะ	(Training	Roadmap)	เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน

พิจารณาให้บุคลากรได้อบรมในหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา		

	 3.	พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบ

สารสนเทศบคุลากรเพ่ือสนับสนนุการท�างานต่างๆ		ทีส่อดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์

	 	 3.1	พัฒนาระบบ	iTraining	เพ่ือขออนมุตัโิครงการ

ฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ	และบันทึกประวัติการฝึกอบรม

ของบุคลากร	

	 	 3.2	พัฒนาระบบ	iCheckup	II	ที่ให้บุคลากรกรอก

แบบสอบถามสุขภาพ	ดูผลการตรวจสุขภาพและประวัติการ

ตรวจสุขภาพประจ�าปี	

	 	 3.3	ร่วมพัฒนาระบบกับฝ่ายการพยาบาล	อาคาร

สมเดจ็พระเทพรตัน์	และฝ่ายสารสนเทศ	โครงการ	“ระบบบรหิาร

ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพยาบาล	RAMA	NSA”	ได้

รับรางวลั	“ดเีด่น”	ประเภท	Oral	Presentation	ในงานมหกรรม

คุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล		

	 4.	ด� า เ นินกิจกรรม ท่ีสอดคล ้องและสนับสนุน

ยุทธศาสตร์	ได้แก่		

	 	 4.1	โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และแพทย์สาย

วิชาการ	ทีมุ่ง่ปลกูฝังความคดิ	ค่านยิม	และวัฒนธรรมความเป็น	

“รามาธิบดี”	ในบทบาทการเป็นอาจารย์แพทย์	ซึ่งเป็นการเริ่ม

ต้นพัฒนาเส้นทางสายอาชพี	ทีมุ่ง่เน้น	Self-Development	และ

ส่งเสริมศักยภาพการเป็นอาจารย์แพทย์		
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	 	 4.2	โครงการกลยุทธ์สู่ความส�าเร็จในการเสนอขอ

ต�าแหน่งทางวิชาการ	ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรสาย

วิชาการเพ่ือก้าวสู่ต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	รวมถึงเป็นเวที

แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์จากผู ้ทรงคุณวุฒิที่มี

ประสบการณ์		

	 	 4.3	โครงการ	Academic	Position	Club	เป็นเวที

ให้ค�าปรึกษาในรูปแบบการพูดคุยกลุ ่มย่อยเพ่ือเสนอขอ

ต�าแหน่งทางวิชาการส�าหรบับคุลากรสายวิชาการให้ประสบผล

ส�าเร็จจ�านวน	3	ครั้ง	

	 	 4.4	 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพ่ือ

สนับสนนุการขอต�าแหน่งทางวิชาการ	ซึง่ให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าที่

ที่ช่วยอาจารย์จัดท�าเอกสารผลงานวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้

อาจารย์สามารถส่งผลงานวิชาการเสนอขอต�าแหน่งทาง

วิชาการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	

	 	 4 .5	 โครงการพัฒนาหัวหน ้างาน	 ประจ�าป ี 

งบประมาณ	2560	ที่เน้นพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระดับ

หัวหน้างานบริหารท่ัวไปให้ท�างานแบบมืออาชีพและสามารถ

ช่วยสนับสนุนการท�างานของผู ้บริหารระดับสูงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 	 4.6	โครงการอบรมผู้บริหารระดับต้น	 ท่ีได้รับการ

รบัรองจากมหาวิทยาลยัมหิดลแล้ว	เพ่ือเตรยีมผูท้ีด่�ารงต�าแหน่ง

หวัหน้างานให้มคีวามรูค้วามเข้าใจการบรหิารจดัการด้านต่างๆ	

ทักษะการท�างาน	การสอนงาน	ตลอดจนทิศทางนโยบายของ

องค์กร	ซึ่งจะช่วยผลักดันงานต่างๆ	ขององค์กรให้บรรล ุ

เป้าหมายได้

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และแพทย์สาขาวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
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รายงานประจำาปี 2560

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

	 1.	พัฒนาระบบทีอ่ยู่ระหว่างการทดสอบ	ได้แก่	การลา	

online	และ	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	online	ให้สามารถ

ใช้งานจริงในปี	2561		

	 2.	ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานสายสนับสนุนมี	SLA	ของ

กระบวนการท�างานท่ีส�าคัญ	รวมท้ังน�า	SLA	มาเป็นเกณฑ์ใน

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลงาน	

 

	 3.	จัดท�า	Successor	Pool	และแผนการพัฒนา	 

Successor

	 4.	จัดท�า	Training	Roadmap	ส�าหรับการพัฒนา

บุคลากรตาม	Competency	รวมท้ังออกแบบหลักสูตรและ

แผนการฝึกอบรมตาม	Training	Roadmap	

อัตรากำาลังบุคลากร	(ณ	30	กันยายน	2560)

ตำาแหน่ง

สถานภาพ

รวม
ข้าราชการ

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

ส่วนงาน

ลูกจ้างเงินงบ

ประมาณ

ลูกจ้าง 

ส่วนงาน

สายวิชาการ

•	ศาสตราจารย์ 10 33 - - - 43

•	รองศาสตราจารย์ 28 87 4 - - 119

•	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 174 3 - - 206

•	อาจารย์ 20 366 - - - 386

•	นักวิจัย 5 4 1 - - 10

สายสนับสนุน

•	สนับสนุนวิชาการ

		-	ผู้ช่วยอาจารย์

12

-

114

38

427

-

-

-

19

-

572

38

		-	อื่นๆ 12 76 427 - 19 534

•	สนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ 102 1,548 1,805 - 73 3,528

•	สนับสนุนทั่วไป	

		-	ระดับปฏิบัติการ

6 104 666 - 24 800

•	สนับสนุนทั่วไป	

		-	ระดับช่วยปฏิบัติการ

39 383 2,789 251 915 4,377

รวมทั้งสิ้น 251 2,813 5,695 251 1,031 10,041
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รายงานประจำาปี 2560

ด้านการคลัง
	 ได ้ด�าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานของ 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ	 เพ่ือมุ ่งสู ่เป้าหมาย	

“Ramathibodi	Financial	Sustainability“	ประกอบด้วยกลยุทธ์	

5	ด้าน	ได้แก่	การบริหารงานเชิงรุก	(Proactive)	การพัฒนา

บุคลากร	(Human	Resources)	การบริหารงานโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนางาน	(Information	Technology)	และการสร้างความ

มั่นคงและยั่งยืน	(Sustainable)	

 1. ผลการดำาเนินงานด้านการบรหิารงบประมาณ

	 	 	 	 ในปี	 2560	คณะฯ	 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

19,585	ล้านบาท	แบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน	2,880	ล้าน

บาท	และเงนิรายได้คณะฯ	16,705	ล้านบาท	จ�าแนกตามหมวด

รายจ่ายต่างๆ	ดังแสดงในภาพที่	1	ซึ่งผลการด�าเนินงานเป็นไป

ตามแผนการเบิกจ่ายโดยมีการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้	คอื	อตัราการใช้งบประมาณแผ่นดนิ	85%	(เป้าหมาย	

≥	70%)	และอัตราการใช้งบประมาณรายได้	73%	(เป้าหมาย	

≥	70%)	ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด�าเนินโครงการภายใต้

แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

	 ได้มีการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงบประมาณ	 โดยมีการติดตามตัวชี้ วัดด้านการใช้ 

งบประมาณเป็นประจ�าทกุเดือน	และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพ่ือ

วางแผนเร่งรดัการเบกิจ่ายรวมทัง้ได้จดัโครงการสมัมนาร่วมกับ

หน่วยงานภายในคณะฯ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง	การจัดท�า

งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	และสัมมนาภายใน

ประเทศ	ทั้งนี้เพ่ือให้การด�าเนินงานใช้จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานต่างๆ	เป็นไปอย่างเรียบร้อยลดข้อผิดพลาดซึ่งส่งผล

ให้การใช้จ่ายของคณะฯ	เป็นไปตามเป้าหมาย	

 2. ผลการดำาเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน

	 	 	 	การรับ-จ่ายเงินของคณะฯ	 ได้ด�าเนินการตาม	 

ข้อบังคับ	ประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะฯ	อย่างเคร่งครัด	

มกีารประเมนิระบบการควบคมุภายในและประเมนิความเสีย่ง

ตามรอบระยะเวลา	นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการพัฒนา

คณุภาพงานเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการรบั-จ่ายเงนิ	ได้แก่	การ

ปรบัปรงุมาตรฐานการรบัเงนิบรจิาค	เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจแก่

ผูบ้รจิาค	การเพ่ิมประสทิธิภาพการเบกิจ่ายค่ายาและเวชภณัฑ์	

เพ่ือให้สามารถได้รับส่วนลดจากการซื้อยาและเวชภัณฑ	์ 

การอบรมให้ความรูเ้รือ่งเงนิยมืทดรองจ่ายและเงนิสดย่อย	เพ่ือ

ให้หน่วยงานภายในคณะฯ	ปฏิบัติตามข้อบังคับ	ประกาศของ

มหาวิทยาลยัและคณะฯ	ได้อย่างถูกต้อง	นอกจากนียั้งมกีารจดั

ท�าแผนประมาณการเงินสด	(Financial	Plan)	และติดตาม

สถานะ	การใช้เงนิสดอย่างเป็นระบบเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงนิ

และการน�าเงินไปลงทุน	ซึ่งแผนดังกล่าวท�าให้สามารถบริหาร

จดัการเงนิสดได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	คณะฯ	ยังคงรกัษาสภาพ

คล่องได้แม้ต้องมีการใช้จ่ายงบลงทุนสูง	

                                                          
 

 

รายงานประจาํปี 2560 

ด้านการคลัง  
ได้ดําเนินงานตามนโยบายการบริหารงานของ 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย 
“Ramathibodi Financial Sustainability“ ประกอบด้วยกล
ยทุธ์ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานเชิงรุก (Proactive) การ
พฒันาบคุลากร (Human Resources) การบริหารงานโดย
ยดึหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) การใช้เทคโนโลยี
เพื่อพฒันางาน (Information Technology) และการสร้าง
ความมัน่คงและยัง่ยืน (Sustainable)  

1. ผลการดาํเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ 
 ในปี 2560 คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 

19,585 ล้านบาท  แบง่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 2,880 
ล้านบาท และเงินรายได้คณะฯ 16,705 ล้านบาท จําแนก
ตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ซึ่งผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายโดยมีการเบิกจ่าย
สงูกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ คือ อตัราการใช้งบประมาณ
แผ่นดิน 85%(เป้าหมาย ≥ 70%) และอัตราการใช้
งบประมาณรายได้ 73% (เป้าหมาย ≥ 70%) ก่อให้เกิด
ประสิท ธิภาพต่อการ ดํ า เนิน โครงการภายใ ต้ แผน
ยทุธศาสตร์ของคณะฯ 

 

  
 
 ได้มีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ โดยมีการติดตามตัวชีว้ัดด้านการใช้
งบประมาณเป็นประจําทุกเดือน  และรายงานผลต่อ
ผู้ บริหารเพ่ือวางแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายรวมทัง้ได้จัด
โครงการสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายในคณะฯ เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง การจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม และสมัมนาภายในประเทศ ทัง้นีเ้พ่ือให้
การดําเนินงานใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างเรียบร้อยลดข้อผิดพลาดซึง่สง่ผลให้การใช้จ่าย
ของคณะฯ เป็นไปตามเป้าหมาย  
 
 

2. ผลการดาํเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงนิ 
การรับ-จ่ายเงินของคณะฯ ได้ดําเนินการตาม 

ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะฯ อย่าง
เคร่งครัด มีการประเมินระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินความเสี่ยงตามรอบระยะเวลา นอกจากนีย้งัมีการ
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรับ-จ่ายเงิน ได้แก่ การปรับปรุงมาตรฐานการรับเงิน
บริจาค  เ พ่ือเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ บริจาค   การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์ เ พ่ือให้
สามารถได้รับส่วนลดจากการซือ้ยาและเวชภัณฑ์  การ
อบรมให้ความรู้เร่ืองเงินยืมทดรองจ่ายและเงินสดย่อย 
เ พ่ือให้หน่วยงานภายในคณะฯ  ปฏิบัติตามข้อบังคับ 

งบบคุลากร  งบดําเนินงาน  งบลงทนุ  งบเงินอดุหนนุ  รวม

งบประมาณแผ่นดิน 1,571 203 792 315 2,880 
งบประมาณเงินรายได้ 1,793 10,197 4,091 624 16,705 
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 3. ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารลูกหนี้

	 	 	 	 ได้ด�าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 

ลูกหนี้โดยใช้แนวคิด	Lean	และได้จัดท�าโครงการลดเวลาเพิ่ม 

มูลค่า	และโครงการเพ่ิมมูลค่าพัฒนาการตรวจสอบค่ารักษา

สิทธิประกันสังคม	โดยเป็นการพัฒนาระบบการเรียกเก็บหนี้

สิทธิกรมบัญชีกลางและสิทธิประกันสังคม	ซึ่งผลลัพธ์จากการ 

ด�าเนินงาน	ท�าให้ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ลดลง	เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ดังแสดงในภาพที่	2	ส่งผลให้คณะฯ	เกิด

สภาพคล่องทางการเงนิ	และสามารถน�าเงนิไปลงทุนเพ่ือน�าผล

ประโยชน์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคณะฯ	ต่อไป

 4. ผลการดำาเนินงานด้านการจัดเก็บค่ารักษา

พยาบาล

	 	 	 	 ได ้ท�าการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 

จัดเก็บค่ารักษาพยาบาลโดยได้มีการด�าเนินโครงการสร้าง

มาตรฐานการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ

ต่อผู้รับบริการ	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	กิจกรรมตะกร้าสร้าง

วินัย	กิจกรรมกระเป๋าเตรียมความพร้อม	และ	กิจกรรม	Super-

visor	และในปี	2561	จะท�าการเพิ่มวิธีการรับช�าระเงิน	โดยจะ

น�าระบบ	QR	Payment	เข้ามาใช้เพ่ือเป็นทางเลอืกให้แก่ผูช้�าระ

เงิน	รวมทั้งจะพัฒนาระบบจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลให้เข้าสู่

มาตรฐานสากล	ISO	9001:2015	และจะด�าเนนิการให้ผ่านการ

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป

 5. ผลการดำาเนินงานด้านการจัดทำารายงาน

ทางการเงิน

	 	 	 	 ได้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินตามเกณฑ  ์

คงค้างและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของกิจการท่ี

ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	โดยได้มีการเสนอรายงานทางการ

เงนิต่อผูบ้รหิารเป็นประจ�าทกุเดอืน	พร้อมผลการวเิคราะห์	รวม

ทั้งได้แต่งตั้งคณะท�างานด้านการเงินการคลัง	ประกอบด้วย	

Finance	Business	Intelligence	Team	และ	Finance	War	 

Room	Team	ประกอบด้วยผู้บริหารของฝ่ายการคลัง	และ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชีจากหน่วยงานภายนอก	โดย

มีการพัฒนาการรายงานทางด้านการเงิน	ด้วยโปรแกรม	BI	

(Business	Intelligence)	เพ่ือท�าให้การตดิตามตวัชีวั้ดทางการ

เงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ทั้งนี้รายงานทางการเงินของคณะฯ	

ได้ผ่านการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2556	จนถึงปัจจุบัน	รวมเป็นระยะเวลา	 

5	ปีอย่างต่อเนื่อง	

 6. ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพงาน

	 	 	 	 ในด้านการพัฒนาคุณภาพงาน	ฝ่ายการคลังได้

ด�าเนินการตามกรอบนโยบายการบริหารงานของรองคณบดี

ฝ่ายการคลังและการพัสดุ	โดยได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรจัด

ท�าผลงานพัฒนาคุณภาพงานและส่งผลงานเข้าร่วมแสดงทั้ง

ภายในและภายนอกคณะฯ	โดยส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในงาน

มหกรรมคุณภาพงาน	ครั้งท่ี	24	ประจ�าปี	2560	จ�านวนท้ังสิ้น	

130	เรื่อง	ประกอบด้วย	CQI	จ�านวน	9	เรื่อง	Kaizen	จ�านวน	

115	เรื่อง	เรื่องเล่าเร้าพลัง	จ�านวน	4	เรื่อง	และ	Clip	Video	

จ�านวน	2	เรื่อง	

                                                          
 

 

รายงานประจาํปี 2560 

ประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ได้อย่างถูกต้อง 
นอกจากนี ย้ัง มีการจัด ทําแผนประมาณการ เงินสด 
(Financial Plan) และติดตามสถานะ การใช้เงินสดอย่าง
เป็นระบบเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินและการนําเงินไป
ลงทุน ซึ่งแผนดงักล่าวทําให้สามารถบริหารจดัการเงินสด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ ยงัคงรักษาสภาพคล่องได้
แม้ต้องมีการใช้จา่ยงบลงทนุสงู  

3. ผลการดาํเนินงานด้านการบริหารลูกหนี ้
ได้ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 

ลกูหนีโ้ดยใช้แนวคิด Lean และได้จดัทําโครงการลดเวลา

เพิ่มมลูค่า และโครงการเพิ่มมลูค่าพฒันาการตรวจสอบค่า
รักษาสิทธิประกนัสงัคม โดยเป็นการพฒันาระบบการเรียก
เก็บหนีส้ิทธิกรมบัญชีกลางและสิทธิประกันสังคม ซึ่ง
ผลลพัธ์จากการดําเนินงาน ทําให้ระยะเวลาการเรียกเก็บ
หนีล้ดลง เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 2 ส่งผลให้คณะฯ เกิดสภาพคล่องทางการเงิน และ
สามารถนําเงินไปลงทุนเพ่ือนําผลประโยชน์ท่ีได้รับกลบัมา
พฒันาคณะฯ ตอ่ไป 

 

 
 

4. ผลการดํา เ นินงานด้านการจัดเก็บค่า
รักษาพยาบาล 

ได้ทําการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
จดัเก็บค่ารักษาพยาบาลโดยได้มีการดําเนินโครงการสร้าง
มาตรฐานการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลเพ่ือเพ่ิมความพึง
พอใจต่อผู้ รับบริการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม
ตะกร้าสร้างวินยั  กิจกรรมกระเป๋าเตรียมความพร้อม และ 
กิจกรรม Supervisor และในปี 2561 จะทําการเพิ่มวิธีการ
รับชําระเงิน โดยจะนําระบบ QR Payment เข้ามาใช้เพ่ือ
เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ ชําระเงิน  รวมทัง้จะพฒันาระบบ
จัดเก็บค่ารักษาพยาบาลให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ISO 
9001:2015 และจะดําเนินการให้ผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานต่อไป 

5. ผลการดําเนินงานด้านการจัดทํารายงาน
ทางการเงนิ 

ได้มีการจดัทํารายงานทางการเงินตามเกณฑ์คง
ค้างและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการท่ี

ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยได้มีการเสนอรายงาน
ทางการเงินต่อผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน พร้อมผลการ
วิเคราะห์ รวมทัง้ได้แต่งตัง้คณะทํางานด้านการเงินการคลงั 
ประกอบด้วย Finance Business Intelligence Team และ 
Finance War Room Team ประกอบด้วย ผู้บริหารของฝ่าย
การคลัง  และผู้ เ ช่ียวชาญด้านการเงินและบัญชีจาก
หน่วยงานภายนอก โดยมีการพฒันาการรายงานทางด้าน
การเงิน ด้วยโปรแกรม BI (Business Intelligence) เพ่ือทํา
ให้การติดตามตัวชีว้ัดทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ทัง้นีร้ายงานทางการเงินของคณะฯ ได้ผ่านการรับรองโดยไม่
มีเง่ือนไขจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2556 จนถงึปัจจบุนั รวมเป็นระยะเวลา 5 ปีอยา่งตอ่เน่ือง  

6. ผลการดาํเนินงานด้านการพฒันาคุณภาพงาน 
ในด้านการพฒันาคณุภาพงาน ฝ่ายการคลงัได้

ดําเนินการตามกรอบนโยบายการบริหารงานของรอง
คณบดีฝ่ายการคลงัและการพสัดุ โดยได้มีการส่งเสริมให้
บคุลากรจดัทําผลงานพฒันาคณุภาพงานและสง่ผลงานเข้า 
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รายงานประจำาปี 2560

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

	 1.	ผลงานประเภท	Kaizen	เรื่อง	“สะดวกใส่	ไม่ผิด

พลาด”	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ในงานมหกรรมคุณภาพงาน	 

ครั้งที่	24	ประจ�าปี	2560	

	 2.	ผลงานประเภท	CQI	เรือ่ง	“ลดเวลา	เพ่ือเพ่ิมมลูค่า”	

ได้รบัรางวัลชมเชย	ประเภท	Oral	Presentation	ในงานมหกรรม

คุณภาพงาน	ของมหาวิทยาลัยมหิดล	ประจ�าปี	2560	

	 3.	ผลงานการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	หัวข้อ	

“การพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพ่ือเสริมสร้างธรรมา 

ภิบาลในองค์กร”	ได้รับคัดเลือกให้น�าเสนอในงาน	MUQD	

Market	อันดับที่	1	ของมหาวิทยาลัยมหิดล

	 4.	ผลงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	 ได้รับรางวัล 

ชนะเลศิ	ในหวัข้อ	“เราจะท�า	HA	ไปท�าไมประชาชน	ได้ประโยชน์

อะไร”	ในงานการประชมุวชิาการประจ�าปี	HA	National	Forum	

ครั้งที่	18	จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การ

มหาชน)	
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ด้านการพัสดุ
	 ภายหลงัจากฝ่ายการพัสดไุด้ด�าเนนิงานภายใต้ระบบ

บริหารงานคุณภาพ	(Quality	Management	System:	QMS)	

ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน	ISO	9001:	2015	และเป็นไปตาม

กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	พันธกิจแนวทางตามยุทธศาสตร ์

ของคณะฯ	เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการด�าเนินการให้ 

บริการด้านพัสดุภายในองค์กรซึ่งผลการด�าเนินการเชิงรุกที่มี

ประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	อย่างเป็นระบบแบบมี

คุณภาพในปีงบประมาณ	2560	มีดังนี้

 การจัดหาครุภัณฑ์ในระบบ Central Procurement ปีงบประมาณ 2558-2560

ปีงบประมาณ
ปริมาณการจัดหาครุภัณฑ์

จำานวนรายการ มูลค่าการจัดหา (บาท)

2558 2,098 2,147,549,384.13

2559 2,361 3,580,495,642.83

2560 2,509 3,061,454,833.00

 งานด้านจัดซื้อและบริหารสัญญา ปีงบประมาณ 2560

ประเภท จำานวนรายการ มูลค่าการจัดหา (บาท)

การจัดหาวัสดุ 3,022 387,560,324.11

การจัดหาครุภัณฑ์	/	ที่ดิน	/	สิ่งก่อสร้าง 917 14,119,565.00

 งานบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ 2558-2560

การเบิก-จ่าย (วัสดุทั่วไป)
2558 2559 2560

เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์

อัตราวัสดุขาดสต๊อกวัสดุที่มียอดเป็นศูนย์ <5% 0.90% <5% 1.04% <3% 0.5%

อัตราวัสดุจ่ายไม่ครบ <5% 4.58% <5% 1.87% <3% 1.64%

อัตราวัสดุคงคลัง <2	เดือน 1.25	

เดือน

<2	เดือน 0.9	เดือน <2	เดือน 1.35	

เดือน

ใบค้างจ่ายเกิน	14	วัน - - - - <20	ใบ 4	ใบ

ใบเบิกจ่ายที่จ่ายผิด - - - - <1% 0%

ใบเบิกจ่ายที่เกิน	15	นาทีเฉพาะการจ่ายวัสดุ	

Express

- - - - <1% 0%

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ - - - - >90% 94%

	 -	คือ	ยังไม่ได้มีการก�าหนดเป็นตัวชี้วัด
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ

1. โครงการพัสดุ Charity

    โครงการพัสดุ Charity ปีงบประมาณ 2558-2560

ปีงบประมาณ มูลค่าที่คณะฯ บริจาค

2558 6,543,928.00

2559 4,374,970.00

2560 7,155,420.00

	 คณะฯ	ได้มีส่วนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	โดย

จัดท�า	“โครงการพัสดุ	Charity”	ซึ่งเป็นการจ�าหน่ายพัสดุ	ด้วย

วิธีการโอนหรือบริจาคพัสดุที่หมดความจ�าเป็นในการใช้งาน

และมีสภาพดี	 โดยบริจาคให้หน่วยงานของรัฐและองค์กร

สาธารณกุศลท่ีขาดแคลนงบประมาณ	 ท่ัวทุกภูมิภาคของ

ประเทศ	ในปีงบประมาณ	2560	ได้บริจาครวม	47	ครั้ง	คิดเป็น

เงนิ	7,155,420	บาท	คณะฯ	ได้มส่ีวนแสดงความรบัผดิชอบต่อ

สังคม	โดยจ�าหน่ายพัสดุ	โดยบริจาคให้หน่วยงานของรัฐและ

องค์กรสาธารณกุศลที่ขาดแคลนงบประมาณซึ่งถือเป็นการ

ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน

	 หน่วยงานราชการ/องค์กรสาธารณกุศลทีไ่ด้รบับริจาค	

ปีงบประมาณ	2560	ดังนี้	

	 1.		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน	จ.ขอนแก่น

	 2.		 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน	9	ส่วนหน้า	อ.นาทวี	จ.สงขลา

	 3.			 โรงเรียนบ้านหนองนา	อ.เดิมบางนางบวช

	 	 จ.สุพรรณบุรี

	 4.	 โรงพยาบาลเลย	

	 5.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าปาง

	 	 เขต	2	เกาะคา	จ.ล�าปาง

	 6.	 วัดก�าแพงมณี	อ.วิเศษชัยชาญ	จ.อ่างทอง

	 7.	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	จ.ชลบุรี

	 8.	 กองพันทหารสื่อสารที่	21	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ

	 9.	 โรงพยาบาลเบตง	จ.ยะลา

	 10.	 โรงพยาบาลสระบุรี	จ.สระบุรี

	 11.	 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)

	 	 อ.องครักษ์	จ.นครนายก

	 12.	 หน่วยอณูพันธุศาสตร์	สถานส่งเสริมการวิจัย		

	 	 คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	มหาวิทยาลยัมหดิล

	 13.	 โรงพยาบาลเรณูนคร	จ.นครพนม

	 14.	 โรงเรียนบ้านจันเดย์	อ.ทองผาภูมิ	จ.กาญจนบุรี

	 15.	 กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์	

	 	 กรมการทหารสื่อสาร	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ

	 16.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ลา	อ.บางระจนั	จ.สงิห์บรุี

	 17.	 โรงพยาบาลอ่างทอง	อ.เมือง	จ.อ่างทอง

	 18.	 ศนูย์ช่วยเหลือผู้ล้ีภัยในเขตเมือง	เขตดนิแดง	กรงุเทพฯ

	 19.	 โรงพยาบาลแม่สอด	จ.ตาก

	 20.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลแหลมกลัด	จ.ตราด

	 21.	 โรงพยาบาลกระบี่	จ.กระบี่

	 23.	 กองพันทหารสื่อสารที่	13	กองพลทหารปืนใหญ่

	 	 ต่อสู้อากาศยาน	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ

	 24.	 ส�านักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม	

	 25.	 โรงเรียนวัดล�าพระยา	(แช่มช้อยวิทยา)	

	 	 อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา

	 26.	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	

	 27.	 โรงพยาบาลทัพทัน	จ.อุทัยธานี

	 28.	 โรงเรียนบ้านปากดง	อ.เดมิบางนางบวช	จ.สุพรรณบรุี

	 29.	 วัดโคกโพธิ์ราม	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ

	 30.	 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า	อ.ดอนเจดีย์	

	 	 จ.สุพรรณบุรี

	 31.	 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง	อ.เดิมบางนางบวช	 	

	 	 จ.สุพรรณบุรี

	 32.	 วัดดอนใหญ่	อ.บางแพ	จ.ราชบุรี

	 33.	 เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 34.	 โรงเรียนบ้านปลายคลอง	22	อ.องครกัษ์	จ.นครนายก

	 35.	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 36.	 โรงพยาบาลศรีสงคราม	จ.นครพนม

	 37.	 โรงเรียนวัดกลาง	(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา)

	 	 อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ

	 38.	 โรงพยาบาลวังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา

	 39.	 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช	(วาสนมหาเถระ)

	 	 อ.นครหลวง	จ.พระนครศรีอยุธยา

	 40.	 โรงพยาบาลศรีสงคราม	อ.ศรีสงคราม	จ.นครพนม

	 41.	 โรงพยาบาลสกลนคร	อ.เมือง	จ.สกลนคร

	 42.	 โรงเรียนบ้านจาน	อ.โนนไทย	จ.นครราชสีมา

	 43.	 โรงเรียนสุวรรณตะไล	อ.สามชุก	จ.สุพรรณบุรี

	 44.	 โรงพยาบาลชัยบาดาล	จ.ลพบุรี

	 45.	 คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
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2. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุ โดยการเพิ่มรอบการเบิก-จ่าย

วัสดุ	ประจ�าเดือน

 เดิม	หน่วยงานเบิกวัสดุ	ได้เดือนละ	1	ครั้ง	ท�าให้ต้อง

ใช้พ้ืนท่ีของหน่วยงานมาก	เพ่ือใช้ในการจัดเก็บวัสดุเพ่ือใช้

ตลอดทั้งเดือน

 ใหม	่หน่วยงานเบิกวัสดุ	ได้เดือนละ	2	ครั้ง	ท�าให้ลด

พื้นที่ของหน่วยงานได้มาก	และลดพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุของ

คณะฯ	โดยจัดท�าเป็น	โครงการเบิกจ่ายวัสดุระบบใหม่	(The	

New	IMS)	โดยมีวัตถุประสงค์	เพ่ือคืนพ้ืนที่ให้หน่วยงานได้ใช้

ประโยชน์มากขึ้น	และคืนเวลาเพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติตาม

ภารกิจของตน

	 ในการเพ่ิมรอบการเบกิ-จ่ายวัสดุ	ประจ�าเดือนนอกจาก

จะเป็นการลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บวัสดุท้ังของหน่วยงานและ 

คลังวัสดุแล้วน้ัน	การด�าเนินการนี้ยังท�าให้อัตราวัสดุคงคลัง	มี

ความเหมาะสม	สามารถลดต้นทุนวัสดุคงคลังได้อย่างมาก

3. งานด้านนวัตกรรมและการพัฒนา

	 มกีารศกึษาและพัฒนาการท�างานในทกุมติิจนได้องค์

ความรู	้	น�ามาปรบัปรงุพัฒนาจนเกิดเป็น	และ	ได้ส่งผลงานเข้า

ร่วมงานมหกรรมคุณภาพงาน	ครั้งท่ี	24	ของคณะฯ	จ�านวน	 

6	เรื่อง	แบ่งออกเป็นผลงานคุณภาพ	CQI	จ�านวน	3	เรื่อง	และ	

kaizen	จ�านวน	3	เรื่อง

	 3.1		ผลงานคุณภาพ	CQI	จ�านวน	3	เรื่อง

	 	 1.	โครงการ	Smart	Inventory	“จัด...จ่าย...ได้

มาตรฐาน”	 เป็นการจัดท�าเพ่ือวิเคราะห์การจัด-จ่ายวัสดุ	 

โดยน�าทฤษฎี	ABC	Classification	มาใช้เพ่ือการพัฒนาการ

ปฏบิตังิานด้านการจดัเก็บ	จดัจ่ายวัสดุ	เพ่ือสนับสนนุพันธกิจของ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	อย่างยั่งยืน

	 	 2.	โครงการ	Efficient	Purchasing	By	MRP	เพื่อ

เป็นการ	 forecast	จุดสั่งซื้อท่ีเหมาะสม	 โดยการปรับปรุง

กระบวนการการสั่งซื้อวัสดุให้ตรงตาม	ความต้องการอย่าง 

คุม้ค่า	ลดปัญหาวัสดคุงคลงัขาดและเกินความจ�าเป็นลดต้นทุน

งบประมาณในการจัดซื้อให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 3.	 โครงการ	“Smart	Store	Strong”	เป็นการ 

จดัท�าโครงการเพ่ือ	วิเคราะห์การใช้พ้ืนท่ีคลังจดัเก็บวัสดุ	อาคาร

สมเดจ็พระเทพรัตน์	เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บให้ประสทิธิภาพ

ตอบสนองการท�างานให้รวดเร็ว	ถูกต้องอย่างย่ังยืน

	 3.2	 ผลงาน	Kaizen	จ�านวน	3	เรื่อง

	 	 1.	เรื่อง	การลดขั้นตอนการตรวจรับงานก่อสร้าง	

เป็นการวิเคราะห์ข้ันตอนการตรวจรบังานก่อสร้าง	จากน้ันมกีาร

ปรับลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ�าเป็น	เพ่ือไม่เป็นภาระให้

กับผู้ปฏิบัติงานและลดความสูญเสียในการท�างาน	ท�าให้

สามารถปฏิบัติการตรวจรับงานก่อสร้าง	ได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 2.	เร่ือง	“Do….ได้....Do….ด”ี	เป็นการพัฒนาการ

ผลิตสื่อ	เพ่ือเผยแพร่ข้ันตอนการปฏิบัติงานจากเดิมรูปแบบ

เอกสาร	เป็นรูปแบบวิดีทัศน์	เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างให้

หน่วยงานรับชมเพ่ือให้หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจง่ายข้ึน

เก่ียวกับการเบกิพัสดแุละเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานด้าน

การเบิกจ่ายวัสดุ

	 	 3.	เรือ่ง	Mini	e-catalog	เป็นการน�าระบบ	E-Book	

มาใช้ในการน�าเสนอรายการวัสดุ	ในรูปแบบภาพวัสดุ	ทุก

รายการในมิติที่สามารถมองได้ชัดเจน	แสดงรายละเอียดเกี่ยว

กับวิธีการใช้งานของวสัดแุต่ละรายการ	และประการส�าคญั	คอื

มีระบบการค้นหาที่ง่าย	และมีประสิทธิภาพ
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ด้านสารสนเทศ
	 พัฒนาระบบสารสนเทศ	สนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้

มคีวามรูด้้านคอมพิวเตอร์	และกระจายการใช้ข้อมลูสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร		บริการรักษาพยาบาล	การศึกษา	และการวิจัย	

เพ่ือให้มกีารใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม	ทนัสมยัและมปีระสทิธิภาพ

ผลการดำาเนินงาน

	 1.	พัฒนาระบบใหม่	(New	Project)

	 	 1.1	จดัหา	ติดต้ังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	และเชือ่มต่อ

ระบบเครอืข่ายรองรบัระบบเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีพัฒนาโดย

ฝ่ายสารสนเทศ

	 	 1.2	พัฒนาโปรแกรมลงทะเบียน	VPN	ให้กับทีม	

Network	เพ่ือสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน	VPN	ได้

รวดเร็ว

	 	 1.3	พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเชื่อมต่อไม้กั้น

ทางเข้า-ออกที่จอดรถคณะฯ	ให้งานรักษาความปลอดภัย	เพื่อ

ลดเวลาการตรวจสอบการเชื่อมต่อของไม้กั้นทางเข้าที่จอดรถ	

	 	 1.4	ระบบรายงานอุบัติการณ์	(Incident	Occur-

rence	Report)	เพ่ือรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	

รวบรวมเป็นบทเรยีนเพ่ือใช้ในการแก้ไขและสร้างวัฒนธรรมใน

การเรียนรู้ร่วมกัน

	 	 1.5	ระบบ	Barcode	on	Web	เพื่อเรียกดูรายงาน

การตรวจนบั	Stock	ส�าหรบัน�าข้อมลูมาใช้บรหิารจดัการคลงัยา	

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์	และคลงัพัสดุ	และเตรยีมข้อมลูการนบั	

Stock	เข้าสู่ระบบ	SAP	เพื่อช่วยลดการผิดพลาดของข้อมูลที่มี

ปริมาณมาก

	 	 1.6	Dashboard	เพือ่แสดงผลการด�าเนนิกจิกรรม

ท่ีเก่ียวข้องกับตวัชีวั้ดด้านคุณภาพและการรบัรองคณุภาพของ

สถานพยาบาล	ได้แก่	Medication	Reconciliation	และ	 

Rational	Drug	Use	Hospital

	 	 1.7	ระบบรายงานยอดผู้ป่วยนัดจากระบบธุรกิจ

อัจฉริยะบน	Intranet

	 	 1.8	ระบบรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อใน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 	 1.9	Data	 registry	 สุขภาพบุคลากรคณะฯ	 

ระยะที่	1

	 	 1.10	ระบบ	Print	and	Scan	Report	ส�าหรับงาน

เวชระเบียน	เพื่อแสดงจ�านวนการพิมพ์เอกสาร	และการสแกน

เอกสารทั้งหมดภายในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก	ช่วยท�าให้งาน 

เวชระเบยีนตรวจสอบข้อมูลของเอกสารท่ีพิมพ์และทีส่แกนกลบั

เข้ามาได้ครบถ้วน

	 2.		ปรับปรุงระบบ	(Project	Improvement)

	 	 2.1	ระบบ	SAP	Development	และ	SAP	Quality	

assurance	ติดตั้งใน	Virtual	machine	เพื่อลดงบประมาณซื้อ

เคร่ือง	Server	และเพ่ือลดงบประมาณในการย้าย	Hardware	

เมื่อหมดอายุการใช้งาน

	 	 2.2	การบีบอัดฐานข้อมูลให้กับระบบ	SAP	และ

เวอร์ชนัระบบการจัดการฐานข้อมลู	เพ่ือลดเวลาในการ	Backup	

ฐานข้อมูล

	 	 2.3	Tune	ระบบฐานข้อมูลระบบ	SAP	โดยการ

สร้าง	Index	เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน	และลด

งบประมาณในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา

	 	 2.4	โปรแกรมการจัดการ	Web	board	เช่น	เรื่อง

การปักหมุด	ปิดกระทู้	เพื่อลดเวลาในการท�างาน

	 	 2.5	Server	Kaspersky	เปลี่ยน	PC	เป็น	VMware	

ช่วยเรื่องการจัดการ	และเพิ่มประสิทธิภาพดีขึ้น

	 	 2.6	ย้าย	Server	Oracle	ชุดทดสอบ	เพ่ือช่วยให้

เพ่ิมประสทิธิภาพการตอบสนองการใช้งานบรกิารให้กับงานเวช

สารสนเทศคลินิก	และหน่วยฝึกอบรมสารสนเทศได้อย่าง 

ต่อเนื่อง

	 	 2.7	เว็บไซด์	SharePoint	ส�าหรับจัดเก็บเอกสาร	

online	ส�าหรับห้อง	LIS	ภาควิชาพยาธิวิทยา

	 	 2.8	ปรับ	Kaspersky	เป็นเวอร์ชัน	10	 ท่ีเคร่ือง	

Client	ท�าให้สามารถก�าจัดไวรัส	และแก้ไขชื่อไฟล์	exe	ที่โดน

ไวรัสให้เป็นชื่อไฟล์เดิม

	 	 2.9	ตดิตัง้ระบบเครือข่ายไร้สายกระจายครอบคลมุ

พื้นที่อาคาร	1	ชั้น	1-3

	 	 2.10	พัฒนาเครอืข่ายไร้สายรองรบัการเชือ่มต่อกับ

ระบบตรวจนับคลังยาและคลังพัสดุ

	 	 2.11	ออกแบบ	ปรับปรุง	และย้ายอปุกรณ์กระจาย

สญัญาณเครอืข่ายหลกั	(Distribute	Network	Layer)	อาคาร	1	

การปรับปรุงพื้นที่การเงินกลางจาก	1	Gbps	เป็น	10	Gbps

	 	 2.12	ระบบสารสนเทศการบริหารจดัการทรพัยากร	

เพ่ือขยายขอบเขตการใช ้งานรองรับสถาบันการแพทย  ์

จักรีนฤบดินทร์

	 	 2.13	ระบบสารสนเทศจดัตัง้การส�ารองข้อมลู	เรยีก

คืนข้อมูล	และลดขนาดฐานข้อมูล
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	 	 2.14	ระบบขอข้อมูลออนไลน์	ระยะที่	2	ซึ่งขยาย

ขอบเขตการให้บริการจากระดับภาควิชาและฝ่ายต่างๆ	ไปยัง

ระดับหน่วยงานต่างๆ	ที่ไม่ได้สังกัดภาควิชาและฝ่าย

	 	 2.15	ระบบ	iCheckup	ได้พัฒนาเพ่ิมการออนไลน์

ผลตรวจจากห้องปฏิบตักิาร	ซึง่แพทย์สามารถตรวจสอบข้อมลู

ผลการตรวจได้ถูกต้องครบถ้วน	

	 3.	โครงการอบรม	“ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย	พวกเรา

สบายใจ	คนไข้ได้รับความคุ้มครอง”	ให้กับบุคลากรภายใน

คณะฯ	

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

	 1.		ผลงานเด่น	นวัตกรรม	(Innovation)

	 	 1.1	ระบบ	Barcode	โดยใช้อุปกรณ์	Hand	Held	

ทดแทนการสแกน	Barcode	และบันทึกผลการตรวจนับ	ท�าให้

เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจนับ	Stock	ให้ถูกต้อง	รวดเร็ว 

ยิ่งขึ้น

	 	 1.2	ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร	JTMI	

ประจ�าปี	2559	และได้น�าเสนอผลงาน	TMI	ประจ�าปี	2559	แบบ	

Oral	Presentation	ได้แก่	A	decision	tree	model	for	predict-

ing	the	survival	patients	receiving	recombinant	activated	

factor	VIIa	และ	A	predictive	model	of	statins	potency	

related	to	long-term	bisphosphonates	use	 	

	 2.	รางวัลที่ได้รับ

	 	 2.1	งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล	

ประจ�าปี	2559	ได้รับรางวัล	Team	Good	Practice	Award		

เรือ่ง	“การพัฒนารปูแบบบรหิารจดัการเวชภัณฑ์ของห้องผ่าตดั

สติู-นรเีวชฯ”	พัฒนาร่วมกับ	ห้องผ่าตดัสติู-นรเีวช		หน่วยพัฒนา

ระบบ		งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

	 	 2.2	งานมหกรรมคณุภาพ	คร้ังที	่25	ประจ�าปี	2560	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	เรื่อง	“เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจนับ

เวชภณัฑ์คงคลงัด้วยเทคนิคการตรวจนับเวชภัณฑ์คงคลงัแบบ

วนรอบ	(Cycle	Counting)	อย่างถูกต้อง”		พัฒนาร่วมกับหน่วย

พัฒนาระบบ		งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

	 1.	 พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล	ทัง้ท่ีโรงพยาบาล

รามาธิบดี	และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	 ให้

สามารถตอบสนองต่อการใช้งาน	มีความเสถียร	เอื้ออ�านวยให้

เกิดการบริการสุขภาพ	การเรียน	การสอน	การวิจัย	อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 2.	พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล

รามาธิบด	ีและโรงพยาบาลรามาธิบดจีกัรนีฤบดนิทร์	ให้เป็นต้น

แบบการส่งต่อข้อมูลสาธารณสุข

	 3.	ด�าเนินการพัฒนาหรือจัดหาระบบงานอื่นๆ	ด้าน

สารสนเทศ	เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

หน่วยงานต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง

	 3.	ปรบัปรงุระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน	เพ่ือให้บคุลากรและ

นักศึกษาสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	พัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน

การแพทย์
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รายงานประจำาปี 2560

	 คณะฯ	ด�าเนินการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล	

โดยบูรณาการพันธกิจหลักทั้ง	3	ด้าน	คือ	ด้านการศึกษา	ด้าน

การวิจัย	และด้านการดูแลสุขภาพ	มีการวางระบบ	ติดตาม	

ประเมินผล	พร้อมสนับสนุน	ส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ	โดยใช้

เครือ่งมอืคุณภาพท่ีจ�าเป็นในการพัฒนากระบวนการท�างานให้

เหมาะสมกับบริบทของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน	ที่ผ่านมา

คณะฯ	รับการประเมินคุณภาพท้ังภายใน	และภายนอกเพ่ือหา

โอกาสปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง	มกีารน�านโยบายคุณภาพลงสูก่าร

ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการรับรู ้อย่างทั่วถึง	มีการจัดการความรู ้	 

สร้างเครือข่ายชุมชนแนวปฏิบัติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	และ 

มุ่งสู่วิสัยทัศน์	คือ	การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�าในระดับ

สากลต่อไป

ผลการดำาเนินงาน 

1.  ด้านบริหารคุณภาพ

 1.1 การรับรองคุณภาพ คณะฯ	สนับสนุน	ส่งเสริมให ้

หน่วยงานเกิดองค์ความรู้	เพ่ือพัฒนากระบวนการท�างานจน

ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรชั้นน�าต่างๆ	ดังนี้

ลำาดับ ชื่อหน่วยบริการ ชื่อใบรับรอง

1. ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ISO15189,	ISO15190,	ISO22870

2. ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์	ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร ์

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

ISO17025:	2005

3. งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี	งานอุปกรณ์การแพทย์	

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	งานเวชระเบียน	งานบริการผ้า

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	งานบริหารเวชภัณฑ์	ฝ่ายเภสัชกรรม

ISO9001:	2015

4. ฝ่ายโภชนาการ HACCP,	GMP,	ISO22000:	2005

5. ฝ่ายการพัสดุ ISO9001:	2015

6. ฝ่ายเวชสารสนเทศ CMMI	V1.3	for	Development-Maturity	

Level	3,	ISO/IEC20000-1:	2001

7. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Hospital	Re-Accreditation	(ครั้งที่	4)

ด้านพัฒนาคุณภาพ
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รายงานประจาํปี 2560  

 

 

  1.2 การประกันคุณภาพ 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

ระบาดวิทยาคลิ นิก  (หลักสูตรนานาชาติ ) (Clinical 
Epidemiology and Biostatistics: CE-PhD) รับการตรวจ
ประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ MU 
AUN-QA จ า ก คณ ะก ร รม ก า รป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ
มหาวิทยาลยัมหิดล  เดือนมีนาคม 2560 

- คณะทํางานพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
รับรองสถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านจากแพทยสภา 
ตรวจประเมินรับรองคุณภาพการฝึกอบรม Postgraduate  
Medical Education WFME Global Standards for 
Quality Improvement  สาขาอายุรศาสต ร์  ภาควิชา
อายรุศาสตร์  เดือนมีนาคม 2560 

- สภาการพยาบาลตรวจประเมินเพ่ือรับรอง
สถาบนัการศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยั 
มหิดล เดือนมีนาคม 2560 

- โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA (หลักสูต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต ) จาก
คณะกรรมการประเมินคณุภาพมหาวิทยาลยัมหิดล เดือน
สงิหาคม และเดือนกนัยายน 2560 

- หลั ก สู ต รวิ ท ย าศ าสต รม ห าบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ รับการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์  AUN-QA จาก

คณะกรรมการประเมินคณุภาพมหาวิทยาลยัมหิดล เดือน
กนัยายน 2560 

1.3 การประเมินคุณภาพ  
- คณะฯ ทบทวนผลดําเนินการและจัดทํา

รายงานประเมินตนเองด้านการศึกษาระดับหลักสูตร
ปริญญาตรี และหลักสูตรระดับหลังปริญญา และมี
กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา  AUN-QA ประจําปี  2560 (IQA : 
Internal Quality Assurance) จํ า น วน รวม ทั ้ง สิ น้  25 
หลกัสตูร ระหวา่งเดือน มิถนุายน – กนัยายน 2560  

- คณะฯ จดัทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ในระดับคณะฯ โดยดําเนินการย่ืนสมัครเพ่ือรับการ
ประเมินตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในปี 
2560 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 และขอรับเป็นรายงาน
ป้อนกลบั เพ่ือนํามาดําเนินการพฒันาคณุภาพองค์กร 

1.4 ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ  
 คณะฯ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

โดยการจัดฝึกอบรมและให้คําปรึกษากลุ่มกิจกรรม
คุณภาพ พัฒนาความรู้ของบุคลากรในเร่ืองคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานมากขึน้ 
โดยกําหนดระดับของผู้ รับการอบรมเป็น  ผู้ บ ริหาร   
facilitator และบุคลากร ซึ่งคณะฯ จัดอบรมตามหัวข้อ
ตา่ง ๆ ดงันี ้

 
 
 

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรชั้นน�า

 1.2  การประกันคุณภาพ

	 	 -	 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาระบาดวิทยา

คลินิก	(หลักสูตรนานาชาติ)	(Clinical	Epidemiology	and	

Biostatistics:	CE-PhD)	รับการตรวจประเมินคุณภาพการ

ศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์	MU	AUN-QA	จากคณะ

กรรมการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล	เดือนมีนาคม	

2560

	 	 -	 คณะท�างานพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการรบัรองสถาบนั

ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านจากแพทยสภา	ตรวจประเมนิรับรอง

คุณภาพการฝึกอบรม	Postgraduate	Medical	Education	

WFME	Global	Standards	for	Quality	Improvement	สาขา

อายุรศาสตร์	ภาควิชาอายุรศาสตร์	เดือนมีนาคม	2560

	 	 -	สภาการพยาบาลตรวจประเมนิเพ่ือรบัรองสถาบนัการ

ศกึษาพยาบาล	โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวทิยาลยัมหดิล	เดอืนมนีาคม	2560

	 	 -	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีรับการตรวจประเมิน

คณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์	AUN-QA	(หลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต)	จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล	เดือนสิงหาคม	และเดือนกันยายน	2560

	 	 -	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาฟิสิกส์

การแพทย์	รบัการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัหลักสตูร

ตามเกณฑ์	AUN-QA	จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล	เดือนกันยายน	2560

 1.3  การประเมินคุณภาพ 

	 	 -	คณะฯ	ทบทวนผลด�าเนินการและจัดท�ารายงาน

ประเมินตนเองด้านการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี	และ

หลักสูตรระดับหลังปริญญา	และมีกระบวนการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	AUN-QA	

ประจ�าปี	2560	(IQA	:	Internal	Quality	Assurance)	จ�านวน

รวมท้ังสิน้	25	หลกัสตูร	ระหว่างเดอืน	มถินุายน-กันยายน	2560	

	 	 -	คณะฯ	จัดท�ารายงานประเมินตนเอง	(SAR)	ใน 

ระดับคณะฯ	โดยด�าเนินการย่ืนสมัครเพื่อรับการประเมินตาม

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(TQA)	ในปี	2560	เมื่อวันท่ี	 

4	กรกฎาคม	2560	และขอรับเป็นรายงานป้อนกลับ	เพื่อน�ามา

ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กร

 1.4  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 

	 	 คณะฯ	สนับสนุน	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโดยการ

จัดฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษากลุ่มกิจกรรมคุณภาพ	พัฒนา

ความรู้ของบุคลากรในเร่ืองคุณภาพอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธิภาพการท�างานมากขึน้	โดยก�าหนดระดบัของผูร้บัการ

อบรมเป็น	ผูบ้ริหาร	facilitator	และบคุลากร	ซึง่คณะฯ	จดัอบรม

ตามหัวข้อต่างๆ	ดังนี้

	 	 1.4.1	 เครื่องมือคุณภาพ	(3P/Kaizen/CQI/work	 

system	&	work	process)	คณะฯ	จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ด้านคณุภาพ	ทกุเดอืนจ�านวน	11	คร้ัง	และอบรมหลักสตูร	CQI-

Kaizen	ให้กับพยาบาล	
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รายงานประจำาปี 2560

	 	 1.4.2	เกณฑ์คุณภาพ	(TQA/EdPEx/AUN-QA/WFME/

JCI/HA/ISO)	คณะฯ	จัดอบรมการให้ความรู้เรื่องเกณฑ์	การ

เขยีนแบบประเมนิตนเอง	และการตรวจประเมนิ	ดงันี	้อบรมเชงิ

ปฏิบัติการ	หลักสูตร	การน�า	Net	Promoter	Score	(NPS)	และ	

SERVQUAL	มาใช้ในการรับฟังลูกค้าให้กับบุคลากรในระบบ

ดูแลสุขภาพและสายสนุนท่ีสนใจ	อบรมหลักสูตร	EEG	for	

A-HA:	จาก	HA	สู	่A-HA	ให้กับหัวหน้าฝ่าย/งาน/หน่วย	ในระบบ

ดูแลสุขภาพ	(Healthcare	Cluster)	และกิจกรรม	เส้นทางสู่

ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ	(Ramathibodi	Healthcare	

Journey	to	Excellence)	จ�านวน	2	ครั้ง	(Episode	4	Go	On	to	

Advanced	HA,	Episode	5	Step	up	to	Advanced	HA)	ให้

กับบุคลากรในระบบดูแลสุขภาพ	(Healthcare	Cluster)

2. ด้านจัดการความรู้

 2.1  การส่งเสริมการจัดการความรู้ 

	 	 คณะฯ	จัดฝึกอบรม/ให้ค�าปรึกษากับ	Facilitator	และ

บุคลากร	ดังน้ี	การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการ

ความรูเ้พ่ือพัฒนาศกัยภาพ	Facilitator	:	การถอดบทเรยีนความ

ส�าเร็จและการบันทึกความรู ้ปฏิบัติเพ่ือสร้างองค์ความรู ้,	 

การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ	Facilitator	:	การถอด

บทเรยีนโครงการและการจดัการความรูจ้ากทฤษฎีสูก่ารปฏบิติั	

ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติจริงในการถอดบทเรียน

งานมหกรรมคุณภาพ	รวมทั้งการประชุม/สัมมนาพันธกิจด้าน

การศึกษา

 2.2  การเผยแพร่ความรู้

	 	 คณะฯ	ด�าเนินการจัดท�าแนวทางปฏิบัติ	 (Quality	

Procedure)	และแบบฟอร์มด้านการจดัการความรู	้เพ่ือรวบรวม

องค์ความรู ้	 โดยจัดเก็บองค์ความรู ้ผ่าน	Website	KM	บน	 

Intranet	 เผยแพร่องค์ความรู ้ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ	 

ในงานจัดการความรู้สู ่งานประจ�า	(KM	Day)	งานมหกรรม 

คุณภาพ	 และเผยแพร่ส ่งประกวดภายนอกคณะฯ	 เช ่น	

มหาวิทยาลัยมหิดล	สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย	

(QCC)	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(กพร.)	

เป็นต้น

ผลงานเด่น 

	 การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดบัประเทศ	ได้แก่	

ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	จากผล

งานเรื่อง	โครงการบริหารยาเคมีบ�าบัดทางหลอดเลือดด�าส่วน

กลางทีบ้่าน	(Home	Chemotherapy	Rama	Model)	ซึง่คณะฯ	

ได้รับ	รางวัลประเภทการพัฒนาการบรกิาร	ระดบัดีเด่น	ประจ�าปี	

2560	

 

 

รายงานประจาํปี 2560  

 
 1.4 ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ  

 คณะฯ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
โดยการจัดฝึกอบรมและให้คําปรึกษากลุ่มกิจกรรม
คุณภาพ พัฒนาความรู้ของบุคลากรในเร่ืองคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานมากขึน้ 
โดยกําหนดระดับของผู้ รับการอบรมเป็น  ผู้ บ ริหาร   
facilitator และบุคลากร ซึ่งคณะฯ จัดอบรมตามหัวข้อ
ตา่ง ๆ ดงันี ้

1.4.1 เคร่ืองมือคณุภาพ (3P/Kaizen/CQI/work 
system & work process)  คณะฯ จดัปฐมนิเทศบคุลากร
ใหม่ด้านคุณภาพ ทุกเดือนจํานวน 11 ครัง้ และอบรม
หลกัสตูร CQI-Kaizen ให้กบัพยาบาล  

1 .4 .2  เกณฑ์คุณภาพ  ( TQA/EdPEx/AUN-
QA/WFME/JCI/HA/ISO)  คณะฯ จดัอบรมการให้ความรู้
เร่ืองเกณฑ์   การเขียนแบบประเมินตนเอง และการตรวจ
ประเมิน ดงันี ้อบรมเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร การนํา Net 
Promoter Score (NPS) และ SERVQUAL มาใช้ในการ
รับฟังลูกค้าให้กับบุคลากรในระบบดูแลสุขภาพและ
สายสนนุท่ีสนใจ   อบรมหลกัสตูร EEG for A-HA: จาก 
 

 
HA สู ่A-HA ให้กบัหวัหน้าฝ่าย/งาน/หน่วย ในระบบดแูล
สขุภาพ (Healthcare Cluster) และกิจกรรม เส้นทางสู่
ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ (Ramathibodi 
Healthcare Journey to Excellence) จํานวน 2 ครัง้ 
(Episode 4 Go On to Advanced HA , Episode 5 
Step up to Advanced HA) ให้กบับคุลากรในระบบดแูล
สขุภาพ (Healthcare Cluster) 
2. ด้านจัดการความรู้ 

2.1 การส่งเสริมการจัดการความรู้  
คณะฯ จดัฝึกอบรม/ให้คําปรึกษากบั Facilitator 

และบุคลากร ดงันี ้การอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูรการ
จดัการความรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพ Facilitator : การถอด
บทเรียนความสําเร็จและการบันทึกความรู้ปฏิบัติเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ , การจดัการความรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพ 
Facilitator : การถอดบทเรียนโครงการและการจดัการ
ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้ เข้าร่วมอบรมได้รับ
การฝึกปฏิบัติจ ริงในการถอดบทเรียนงานมหกรรม
คุณภาพ  รวมทั ง้การประชุม /สัมมนาพันธกิจ ด้าน
การศกึษา 
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2.2 การเผยแพร่ความรู้ 
คณะฯ  ดํ า เ นินการจัด ทํ าแนวทางปฏิบัติ 

(Quality Procedure) และแบบฟอร์มด้านการจดัการ
ความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ โดยจัดเก็บองค์ความรู้
ผ่าน Website KM บน Intranet เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่

บคุลากรภายในคณะฯ ในงานจดัการความรู้สู่งานประจํา 
(KM Day)  งานมหกรรมคณุภาพ และเผยแพร่สง่ประกวด
ภายนอกคณะฯ เช่น มหาวิทยาลยัมหิดล สมาคมสง่เสริม
คณุภาพแหง่ประเทศไทย(QCC) สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ(กพร.) เป็นต้น 

 

 

อัตราผลงานคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ (จาํนวนผลงานคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์เทยีบกับจาํนวนผลงานที่ส่งประกวดทัง้หมด) 

รับรางวัลเลิศรัฐ	วันที่	11กันยายน	พ.ศ.	2560

ณ	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลีย์	ประตูน�้า
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กิจกรรม
1/2560 2/2561 3/2561 4/2561

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

1.	ด้านบริหารคุณภาพ

			1.1	รับรองคุณภาพ

			1.2	ประกันคุณภาพ

			1.3	ประเมินคุณภาพภายใน

			1.4	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

						1.4.1	จัดอบรมพัฒนาบุคลาการ

															(ผ่านเครื่องมือคุณภาพ)

						1.4.2	จัดอบรมพัฒนาบุคลากร

																(ผ่านเกณฑ์คุณภาพ)

2.	ด้านการจัดการความรู้

			2.1	ส่งเสริมการจัดการความรู้		

									ผ่าน	KM	Tools

			2.2	การเผยแพร่ผลงาน

- - - - > on Process       Plan
หมายเหตุ	:-
	 	 คณะฯ	รับการตรวจประเมินคุณภาพด้านการศึกษา	EdPEx300	จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)
	 	 คณะฯ	ส่งผลงานคุณภาพเข้าร่วมประกวดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล	ประจ�าปี	2560	(MUQF)
	 	 คณะฯ	ส่งผลงานคุณภาพเข้าร่วมประกวดส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(กพร.)
	 	 คณะฯ	ส่งผลงานคุณภาพเข้าร่วมประกวดสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย	(QCC)
	 	 คณะฯ	ก�าหนดจัดงานมกรรมคุณภาพประจ�าปี	2561	ระหว่างวันที่	23-24	สิงหาคม	พ.ศ.	2561

1
8

16 23-24

2

2
1

3
4
5

3 4 5
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	 งานวิเทศสัมพันธ์	 เป็นหน่วยงานหน่ึงภายใต้สังกัด

ส�านักงานคณบด	ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ีท�า

หน้าทีใ่นการประสานงาน	ส่งเสรมิและผลกัดันให้เกิดความร่วม

มือระหว่างคณะฯ	กับสถาบันในต่างประเทศ	ในด้านความร่วม

มือทางการศึกษา	งานวิจัย	การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	

การประสานเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมสอนหรือ

ท�าวิจัย	การให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันต่างประเทศเข้า

เย่ียมชมดูงาน	การให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาแพทย์เพ่ือเดิน

ทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางการศึกษาและ

วัฒนธรรมในต่างประเทศ	การร่วมพิจารณาให้ทุนแก่แพทย	์

อาจารย์แพทย์	และช่วยประสานทรปิการเดนิทางต่างๆ	ของทมี

ผู้บริหารเพ่ือเดินทางไปหารือสร้างความร่วมมือ	รวมถึงการ

สรรหาทนุจากแหล่งทนุต่างๆ	เพ่ือน�ามาสนับสนนุให้แก่บคุลากร

และหน่วยงานภายในคณะฯ	ได้เกิดการพัฒนาแลกเปลีย่นเรยีน

รูแ้ละสร้างให้เกิดผลงานต่อยอดออกมาทดัเทียมในระดบัสากล	

นอกเหนือจากน้ียังมีภาระงานอื่นๆ	ในด้านการใช้ภาษาต่าง

ประเทศที่งานวิเทศสัมพันธ์ด�าเนินการ	อาทิเช่น	การจัดท�า

หนงัสอืรบัรองทุนให้กับแพทย์ท่ีได้รบัทุนคณะฯ	ไปฝึกอบรม	การ

ตรวจสอบบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทีห่น่วยงานในคณะฯ	จดั

ท�ากับสถาบันต่างประเทศ	เป็นต้น

ผลการดำาเนินงาน 

 ด้านวิเทศสัมพันธ์
International Relations

                                                           รายงานประจาํปี 2560 

 

งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้
สงักัดสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ทําหน้าท่ีในการประสานงาน ส่งเสริมและ
ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะฯ กบัสถาบนัใน
ต่างประเทศ ในด้านความร่วมมือทางการศึกษา งานวิจยั 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  การประสานเชิญ
ผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาร่วมสอนหรือทําวิจยั การ
ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบนัต่างประเทศเข้าเย่ียมชม
ดงูาน การให้ทนุสนบัสนนุแก่นกัศึกษาแพทย์เพ่ือเดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมในต่างประเทศ การร่วมพิจารณาให้ทุนแก่

แพทย์ อาจารย์แพทย์ และช่วยประสานทริปการเดินทาง
ต่างๆ ของทีมผู้ บริหารเพ่ือเดินทางไปหารือสร้างความ
ร่วมมือ รวมถึงการสรรหาทุนจากแหล่งทุนต่างๆ เพ่ือ
นํามาสนับสนุนให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายใน
คณะฯ ได้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างให้
เกิดผลงานต่อยอดออกมาทัด เทียมในระดับสากล 
นอกเหนือจากนี ย้ังมีภาระงาน อ่ืนๆ  ในด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศท่ีงานวิเทศสมัพนัธ์ดําเนินการ อาทิเช่น 
การจดัทําหนงัสือรับรองทุนให้กับแพทย์ท่ีได้รับทุนคณะฯ 
ไปฝึกอบรม การตรวจสอบบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือท่ี
หน่วยงานในคณะฯ จดัทํากบัสถาบนัต่างประเทศ เป็นต้น 

ผลการดาํเนินงาน  

134
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1





1

1





8 9 

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา Short course Training

จาํนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาแลกเปล่ียนตัง้แต่  สัปดาห์ขึน้ไป

คน
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ผลงานเด่น

 1. การสร้างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU/MOA/Agreement) กับสถาบันชั้นนำาต่างประเทศ

ประเทศ สถาบัน

France Commissariat	A	L'Energie	Atomique	(CEA)

South	Korea Korea	Gynecologic	Cancer	Bank/	Gangnam	Severance	Hospital	/	Yonsei	University	/	

Konkuk	University	Glocal	Campus

Lao	PDR National	Institute	of	Public	Health	under	Ministry	of	Health

Taiwan The	National	Sun	Yat-Sen	University	/	Chang	Gung	Memorial	Hospital

USA The	George	Washington	University	/	Alfred	I	duPont	Hospital	for	Children

                                                           รายงานประจาํปี 2560 

 
 

ผลงานเด่น 
1. การสร้างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU/MOA/Agreement) กับ สถาบันชัน้นําต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ สถาบนั 
France Commissariat A L'Energie Atomique (CEA) 
South Korea Korea Gynecologic Cancer Bank/ Gangnam Severance Hospital / Yonsei University / 

Konkuk University Glocal Campus 
Lao PDR National Institute of Public Health under Ministry of Health 
Taiwan The National Sun Yat-Sen University / Chang Gung Memorial Hospital 
USA The George Washington University / Alfred I duPont Hospital for Children 


4

11





4



8

1

1

8 9 

Visiting Scholar
คน
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 2. การประสานให้เกิดการเดินทางไปเยือนสถาบันชั้นนำาในต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และเจรจาสร้างความร่วมมือ

ประเทศ สถาบัน

France Commissariat	A	L'Energie	Atomique	(CEA)	/	Faculty	of	Medicine	of	Paris/	University	of	

Paris-DESCARTES	/	Pasteur	Institute

UK University	of	Surrey	/	Imperial	College	of	London/	Oxford	University	/	Queen	Square	Brain	Bank

Myanmar University	of	Medicine,	Taunggyi	/	University	of	Medicine,	Magway	/	University	of	Medicine,	

Mandalay	/	University	of	Nursing,	Mandalay	/	University	of	Medicine	1,	Yangon	/	University	of	

Medicine	2,	Yangon	/	University	of	Nursing	Yangon	/	Defense	Service	Academy

Nepal Kathmandu	University	/	Dhulikhel	Hospital,	Pokhara	University

Israel Hadassah	Medical	Organization	/	Goldyne	Savad	Institute	of	Gene	Therap	/	Hadassah	Medical	

Center	/	The	Azrieli	Center	for	Stem	Cells	and	Genetic	Research	/	The	Hebrew	University	of	

Jerusalem

Taiwan Taipei	Medical	University	/	Academia	Sinica,	National	Taiwan	University	/	China	Medical	

University

USA University	of	California	-	Los	Angeles	/	Children’s	Hospital	Los	Angels	/	Westat	Research	

Company

Japan Tokyo	Medical	and	Dental	University
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 3. การประสาน และให้การต้อนรบัผู้แทนจากสถาบนัต่างประเทศ เพือ่มาศกึษาดงูาน แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ

เจรจาสร้างความร่วมมือ

ประเทศ สถาบัน

France Commissariat	A	L'Energie	Atomique	(CEA)	/	

Montpellier	University	/	Neurospin

China Tsinghua	University	/	Xiamen	University	/	Renmin	

University	of	China

Hong	Kong Hong	Kong	College	of	Health	Service	Executive

Israel Hadassah	Medical	Organization

Japan Fukushima	Medical	Device	Industry	Promotion	

Agency	/	Jichi	Medical	University	/	Tropical	

Medical	Association	of	Juntendo	University	/	Kansai	

Medical	University	/	Tohoku	University	Graduate	

School	of	Medicine

Lao	PDR National	Institute	of	Public	Health

Nepal Norvic	International	Hospital

Norway Oslo	University

Taiwan National	Sun	Yat-sen	University

Myanmar University	of	Taunggyi

UK University	of	Sheffield

USA Wake	Forest	School	of	Medicine	/	Global	Health	at	

the	University	of	California	University	of	

Washington	/	University	of	California

Vietnam The	Central	Committee	for	Staff	Health	Protection	of	

the	Vietnam’s	Communist	Party

Other	Organi-

zation

The	Asian	Forum	of	Parliamentarians	on	Population	

and	Development	/	United	Nations	Population	

Funds
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 4. การประสานให้เกิดความร่วมมือด้านงานวจิยักับสถาบนัต่างประเทศ

Commissariat	A	L’Energie	Atomique	(CEA),	France	

					-		Thalassemia

					-		Diffusion	tensor	imaging	

-	Pastuer	Institute,	France

					-		Disorder	of	Sexual	differentiation	

-	Johns	Hopkins	University,	US

					-		Gut	on	a	Chip

-	Korea	Gynecologic	Cancer	Bank,	Gangnam	

		Severance	Hospital,	Yonsei	Univerity,	Korea	

					-		Tumor	BioBank

-	National	Institute	of	Public	Health,	Ministry	of	

		Health	Lao	PDR	

					-		National	health	examination	survey	

					-		Pharmacogenomics

-	The	National	Sun	Yat-Sen	University,	College	of

		Science,	Taiwan	

					-		Molecular	Genetics	Study	in	Cancer

-		Westat,	USA

					-		Metabolic	Syndrome	in	HIV/AID

-	Newton	Fund,	UK	(research	collaboration	in	

		Future)

					-		University	of	Cambridge

					-		King’s	college	

					-		University	of	Birmingham

					-		Brunel	University

 5.  โครงการพิเศษ

	 	 โครงการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

สาธารณสุขส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	ครั้งท่ี	19	ช่วงวันที่	 14	

กุมภาพันธ์	-	24	มีนาคม	2560

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 

	 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทางการวิจยักับสถาบนัการ

ศึกษาในต่างประเทศโดยผ่าน	

	 1.	การเพ่ิมจ�านวนนักศึกษาแพทย์และนักศึกษา

พยาบาลทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลังปริญญาของคณะฯ	

ให้มโีอกาสเพ่ิมพูนความรูผ่้านโครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียนกับ

สถาบันในต่างประเทศ

 

	 2.	การเพ่ิมจ�านวนนักวิชาการอาคันตุกะ	(Visiting	

Scholar)	และจ�านวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการ

ศึกษาต่างประเทศที่คณะฯ	เข้ามาสอนหรือท�าวิจัย	หรือบริหาร

การศึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาด้านวิขาการให้แก่นักศึกษาของ

คณะฯ	

	 3.	 ร ่วมประสานกับฝ่ายการศึกษาในการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาของคณะฯ	ให้ก้าวสู่รางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติ	

	 4.	ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	 โดย 

มุ่งเป้าการเพิ่มงานวิจัยเป็นผลลัพธ์





บทที่่ 1
ผลก�รดำ�เนินง�นต�มพันธกิจ

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1  ผลการดาํเนินงานตามพนัธกจิ 
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ด้านการศึกษา
	 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร  ์

โรงพยาบาลรามาธิบด	ี(2558	-	2562)	ทีมุ่ง่สูวิ่สยัทศัน์	“รามาธิบดี

จะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�าในระดับสากล”	จึงก�าหนดให้

พันธกิจด้านการศึกษา	ด้านการบริการ	และด้านการวิจัย		เป็น

กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว	ส�าหรับพันธกิจด้าน

การศกึษาได้ก�าหนดนโยบายในการผลติบณัฑิตทางการแพทย์

และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ	มีความเป็นผู้น�า	 เข้าใจระบบ

สาธารณสุข	มีศักยภาพสูงทางวิจัย	เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ให้เกิดสุขภาวะของสังคมหรือชุมชน	(Change	Agent)	และ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ	โดยจัดการศึกษาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี	4	หลักสูตร	ระดับปริญญาโท	19	หลักสูตร	

ปริญญาเอก	6	หลักสูตร	และหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์

ประจ�าบ้าน	แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	และพยาบาลชัน้สงูระดบั

วุฒิบัตรรวม	94	หลักสูตร	โดยก�าหนดกลยุทธ์หรือเสาหลักใน

การด�าเนินงานไว้	4	ด้าน	ตาม	Strategy	House	(รูปที่	1)	ดังนี้

	 1)	การพัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยสอดคล้องกับผู้เรยีน

ในศตวรรษที	่21	(Planned	&	Organized	Curriculum)	

	 2)	การจัดประสบการณ์ทางคลินิกที่สอดคล้องกับ

หลักสูตร	(Structured	Clinical	Experiences)		

	 3)	การคดัสรรอาจารย์ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่	ีและก�ากับ

ดแูลนกัศกึษาอย่างใกล้ชดิ	(Appropriate	Role	Models)		

	 4)	การสร้างบรรยากาศและจัดระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	(Supportive	Learning	

Environment)	

รูปที่1	กลยุทธ์ด้านการศึกษา

ผลการดำาเนินงานปี 2560

 1. จำานวนหลักสูตรและจำานวนนักศึกษาในป  ี

การศกึษา 2560 คณะฯ	จัดการศึกษาในการผลิตบัณฑติสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	(ตารางที่	1)

 2. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพและวุฒิบัตร 

ผู้เชี่ยวชาญ	บัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับใบ

ประกอบวิชาชพี	โดยผ่านการสอบเพ่ือรบัใบประกอบวิชาชพีท้ัง	

3	ข้ันตอน	เมือ่ส�าเร็จการศกึษา	บณัฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาความผิดปกติ

ของการสื่อความหมาย	สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ	แพทย์

ประจ�าบ้าน	และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	สอบได้วุฒิบัตร	

(ตั้งแต่การสอบครั้งแรก)	ร้อยละ	100,	85,	67,	98	และ	99	ตาม
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 ตารางที่ 1 จำานวนนักศึกษาแยกตามหลักสูตร และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2560

จำานวน

หลักสูตร

นักศึกษา

รับใหม่

นักศึกษา

คงอยู่

ผู้สำาเร็จ

ปีการศึกษา 

2559 

1. ระดับปริญญาตรี 4 522 2,271 412

			1.1	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 1 205 1,144 167

			1.2	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 256 921 229

			1.3	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

									สาขาวิชาความผิดปกติการสื่อความหมาย

1 27 110 16

			1.4	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการ	

									ฉุกเฉินการแพทย์	(เริ่มปีการศึกษา	2557)

1 34 96 -

2. ระดับบัณฑิตศึกษา 25 125 611 105

				2.1	ระดับปริญญาโท 19 108 467 92

				2.2	ระดับปริญญาเอก 6 17 144 13

3. วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 94 330 891 284

				3.1	ระดับแพทย์ประจ�าบ้าน 29 208 648 175

				3.2	ระดับแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 64 119 217 109

				3.3	หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร 1 3 26 -

รวมทั้งหมด 123 977 3,773 801

 3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีการตีพิมพ์เผยแพร ่

ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

	 		 •	แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดร้อยละ	25	

	 		 •	แพทย์ประจ�าบ้านร้อยละ	19	

	 	 •	ระดบัปรญิญาเอกร้อยละ100	(ตพิีมพ์เฉลีย่	1.31	

เรื่องต่อคน)		

	 	 •	ระดับปริญญาโทร้อยละ	76

 4. คะแนนสูงสุด และตำ่าสุดของการสอบเข้าผ่าน

ระบบกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

	 คะแนนสูงสุดเป็นล�าดับท่ี	3	และคะแนนต�่าสุดเป็น

ล�าดับที่	2	ในปีการศึกษา	2560	(รูปที่	2)
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รายงานประจำาปี 2560

  5. อัตราการจบตามวงรอบหลักสูตรต่างๆ (รูปที่ 3)

 6. การประกันคุณภาพการศึกษา  

	 	 6.1	ระดับส่วนงาน	ทุกหลักสูตรได้รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน			

	 	 6.2	ระดับมหาวิทยาลัย	ได้รับการตรวจประเมิน

คณุภาพการศกึษา	MU	AUN-QA	โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล	

AUN-QA	จ�านวน	3	หลักสูตร	(พยาบาลศาสตรบัณฑิต	วิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาฟิสกิส์การแพทย์	และปรชัญาดุษฎี

บัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก	(นานาชาติ)

	 	 6.3	ระดบันานาชาติ	หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต

ผ่านการประเมินโดยเกณฑ์	World	Federation	for	Medical	

Education	(WFME)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558	และมี	2	หลักสูตร	 

 

ย่ืนเสนอขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

อาเซียน	ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	AUN-QA	(นัดตรวจเยี่ยม

ประมาณเดือนกันยายน	2561)

	 6.4	ระดับชาติ	ราชวิทยาลัยและแพทยสภา	ได้แก่	

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญแพทย์เฉพาะทาง	ได้รับการตรวจประเมิน

คณุภาพการศกึษาจากคณะท�างานพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการ

รับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน	แพทยสภา	โดยใช้

เกณฑ์	WFME	1	หลักสูตร	 (แพทย์ประจ�าบ้าน	สาขาวิชา

อายุรศาสตร์ทั่วไป)	ผลการตรวจประเมินฯ	อยู่ในระดับดีมาก	

ส�าหรับหลักสูตรอื่นรอรับการตรวจในปี	2561
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ด้านการศึกษา 
  
 
 

รูปที่  คะแนนสอบเข้าผ่านระบบกสพท. (ก) คะแนนสูงสุด  (ข) คะแนนตํ่าสุด เทยีบระหว่าง 
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ป.โท ป.เอก
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หมายเหต ุ ระยะเวลาเฉลีย่ท่ีใช้ในการศกึษาของบณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษา  ปริญญาโท คือ 3 ปี 5 เดือน  

 และปริญญาเอก คือ 6 ปี 2 เดือน 

ร้อยละ 
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 7. ความพงึพอใจของนักศึกษาในการเป็นนักศกึษา

รามาธบิดี	นกัศกึษามคีวามพึงพอใจค่อนข้างสงู	ส่วนใหญ่เกิน	

80%	ขึน้ไป	(รปูท่ี	4)	ในด้านภาพรวมการจดัการศกึษาหลกัสตูร	

ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์	 ระบบการวัดผลและ 

ประเมินผล	การได้รับความช่วยเหลือหรือค�าปรึกษาแนะน�า	 

การเผยแพร่ข่าวสารส�าคัญและเป็นประโยชน์	ด้านบรรยากาศ

การเรียนรู้	ส่วนที่ต้องปรับปรุง	คือ	เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต

และสวัสดิการหอพัก	

 8. ความผูกพันด้านการศึกษา 

	 	 8.1	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีก�าลัง

จะจบ	ทีต่อบว่าหากเลอืกเรยีนได้ใหม่	ก็ยังเลอืกทีจ่ะเรยีนทีค่ณะ 

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ในระดับมาก-มากที่สุด	 

(รูปที่	5)
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รูปที่ 4     ผลประเมินความพงึพอใจของนักศกึษาในการเป็นนักศกึษารามาธิบด ี

ร้อยละ 
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1

ภาพรวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก resident fellow

7 8 9

รูปที่  ร้อยละของผู้เรียนที่กาํลังจะจบหลักสูตรระดบัปริญญาตรี ความคิดเหน็ระดบั -5 หากให้เลือกอกี 
 ก็เลือกเรียนที่รามาธิบดี (หมายเหตุ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาปฏบิตัิการฉุกเฉินการแพทย์  
 ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา) 

87.50
71.04

82.61
94.23

67.95

90.0093.65
76.39

31.25
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1

แพทยศาสตรบัณฑติ พยาบาลศาสตรบัณฑติ วทบ.ส่ือความหมายฯ

ร้อยละของผู้ตอบระดับ 4-

7 8 9
แพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วทบ.ส่ือความหมายฯ
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47

รายงานประจำาปี 2560

	 	 8.2		ร้อยละของผู้เรียนท่ีก�าลังจะจบการฝึกอบรม

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ	(ชั้นปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม	2559)	 

ที่ตอบว่าหากเลือกสถาบันฝึกอบรมในสาขานั้นๆ	ได้ใหม่ก็ยัง

เลือกท่ีจะรับการฝึกอบรมที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	(ในระดับมาก-มากที่สุด)	(รูปที่	6)

 9. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต พบว่าในด้าน

คุณลักษณะของบัณฑิตรามาธิบดีระดับปริญญาตรี	 โท	เอก	 

หลังการท�างานอย่างน้อย	1	ปี	พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ในจะดับที่ดี	(มากกว่า	4)	(รูปที่	7)
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ร้อยละของผู้ตอบระดับ -5 

รูปที่  ร้อยละของผู้เรียนที่กาํลังจะจบการฝึกอบรมวุฒบิตัรผู้เช่ียวชาญ ความคิดเหน็ระดับ 4-5 หากให้เลือกอกี 
 ก็เลือกฝึกอบรมที่รามาธิบด ีแยกตามสาขาวิชา 

77.9 83.7


1

3
4


7
8
9

1

แพทย์ประจาํบ้าน แพทย์ประจาํบ้านต่อยอด

รูปที่ 7 ระดบัความพงึพอใจผู้ใช้บณัฑิต ( ระดบั) 

4. 4.19 4.3 4.38 4.19 3.91
4.48
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ระดับ
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ภาพรวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี พบ. ป.ตรี พยบ. ป.ตรี วทบ. 
ส่ือความหมายฯ 
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รูปที่  ร้อยละของผู้เรียนที่กาํลังจะจบการฝึกอบรมวุฒบิตัรผู้เช่ียวชาญ ความคิดเหน็ระดับ 4-5 หากให้เลือกอกี 
 ก็เลือกฝึกอบรมที่รามาธิบด ีแยกตามสาขาวิชา 

77.9 83.7


1

3
4


7
8
9

1

แพทย์ประจาํบ้าน แพทย์ประจาํบ้านต่อยอด

รูปที่ 7 ระดบัความพงึพอใจผู้ใช้บณัฑิต ( ระดบั) 

4. 4.19 4.3 4.38 4.19 3.91
4.48



1



3

4



ระดับ

8 9 

ภาพรวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี พบ. ป.ตรี พยบ. ป.ตรี วทบ. 
ส่ือความหมายฯ 

4-5
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โครงการพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตร

 ก. การศึกษาระดับปริญญา

  1. การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับ

ผู้เรยีนในศตวรรษท่ี 21 (Planned & Organized Curriculum)	

มีลักษณะเป็น	outcome-based	curriculum	โดยอาศัยกรอบ

แนวคิด	(รูปที่	8)	และหลักการส�าคัญในการปรับปรุง	(รูปที่	9)

 

รูปท่ี	8	 แผนภูมิแสดงกรอบการปรับปรุงหลักสูตร	ซึ่งอาศัยข้อมูล 

	 ความต้องการของปัญหาสขุภาพเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา	 

	 ผู้เรียน	และสถาบัน

รูปท่ี	9	 รูปแสดงหลักการส�าคัญของการปรับปรุงหลักสูตร	ซึ่งมี	5	 

	 องค์ประกอบ

ผลการดำาเนินงาน

	 การจดัท�าเอกสารรายละเอยีดรายวิชาระดบัปรคีลนิิก	

(มคอ.3)	ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	2560	

ส่วนรายวิชาระดบัคลนิกิก�าลงัอยู่ในระหว่างการก�าหนดรูปแบบ

การสอน	ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน	ท่ีต้องการให้ใช้

หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา	2561	ได้มีการปรับแผน	และ

ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จทันใช้ในปีการศึกษา	2562	

 2.  โครงการรับนักศึกษาแพทย์แนวใหม	่(รูปที่	10)	

เป็นโครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกผู ้เรียนให้เหมาะสม	 

กับวตัถุประสงค์ของหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ	โดยก�าหนด

หลกัการ	5	ประการ	ได้แก่	(1)	วิธีคัดเลอืกมคีวามน่าเชือ่ถือและ

ได้ผูเ้รยีนตามคณุลกัษณะทีก่�าหนด	(2)	มคีวามยุตธิรรม	(3)	เป็น

ทีย่อมรบัของสงัคม	(4)	คุม้ค่าต่อการด�าเนินการ	และ	(5)	ความ

พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

รูปท่ี	10	 ขั้นตอนในการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในหลักสูตร 

	 แพทยศาสตรบัณฑิต	(BMAT,	biomedical	admission	 

	 test;	GPA,	grade	point	average;	MMI,	multi-miniinterview)

		

01 

02 

03 

04 

05 

Standardize learning outcomes and 
individualize the learning process 

PEOPLE-CENTERED 

CONTINUITY OF SUPERVISION 
Continuing professional identity formation 

& clinical experience  with close supervision 

Integrated interdisciplinary approach 
without boundary of departments 

INTEGRATION 

Build habits of inquiry and innovation 
committed to social accountability 

RESEARCH 

Provides an ideal setting to lay the 
foundation for leadership competencies 

TEAMWORK & LEADERSHIP 

รูปที่ 10 

รูปที่ 11 

                
                                           

 

รายงานประจาํปี 2560 

 
โครงการพฒันาผู้เรียนและหลักสูตร 

ก. การศึกษาระดับปริญญา 
 1. การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับผู้เรียนในศตวรรษที่  1 (Planned & Organized 
Curriculum) มีลักษณะเป็น outcome-based curriculum 
โดยอาศัยกรอบแนวคิด (รูปท่ี 8) และหลกัการสําคญัใน
การปรับปรุง (รูปท่ี 9) 
 

 
 
รูปที่ 8 แผนภูมิแสดงกรอบการปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่ ง 
 อาศัยข้อมูลความต้องการของปัญหาสุขภาพ 
 เกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา ผู้เรียน และ สถาบัน 
 
 

 
รูปที่  รูปแสดงหลักการสําคญัของการปรับปรุง 
 หลักสูตร ซ่ึงมี  องค์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน  การจัดทําเอกสารรายละเอียด
รายวิชาระดบัปรีคลินิก (มคอ.3) ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์
แล้วเสร็จในปี พ.ศ.   ส่วนรายวิชาระดบัคลินิกกําลงั
อยู่ในระหว่างการกําหนดรูปแบบการสอน ยงัดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จตามแผน ท่ีต้องการให้ใช้หลกัสตูรปรับปรุงใน
ปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับแผน และตัง้เป้าให้แล้ว
เสร็จทนัใช้ในปีการศกึษา 2562  

.  โครงการรับนักศึกษาแพทย์แนวใหม่ (รูปท่ี 0) 
เป็นโครงการพฒันาระบบการคดัเลือกผู้ เรียนให้เหมาะสม 
กับวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต โดย
กําหนดหลกัการ 5 ประการ ได้แก่  (1) วิธีคดัเลือกมีความ
น่าเช่ือถือและได้ผู้ เรียนตามคณุลกัษณะท่ีกําหนด   (2) มี
ความยตุิธรรม   (3) เป็นท่ียอมรับของสงัคม  (4) คุ้มคา่ตอ่
การดําเนินการ และ (5) ความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
 
รูปที่  ขัน้ตอนในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (BMAT, biomedical admission 
test; GPA, grade point average; MMI, multi-miniinterview) 
 
ผลการดาํเนินงาน จํานวนนกัศกึษารับตรงด้วยระบบนี ้
(ตารางท่ี 2) 
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รายงานประจำาปี 2560

ผลการดำาเนินงาน	จ�านวนนักศึกษารับตรงด้วยระบบนี้	(ตารางที่	2)

 ตารางที่ 2 จำานวนผู้สมัครและผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรง

ข้อมูลผู้สมัคร
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

สมัคร รับจริง สมัคร รับจริง

โรงเรียนระบบปกติ 210 12 286 15

โรงเรียนนานาชาติ	(ในประเทศ) 84 9 79 9

โรงเรียนในต่างประเทศ 21 4 25 -

รวม 315 25 390 24

เฉลี่ยคะแนน	BMAT

(Max-Min)

- 15
(18.6-13.7)

- 14.9
(17.9-13.9)

 3. โครงการต้นกล้ารามาธบิด ีเป็นโครงการส่งเสรมิ

และพัฒนาทกัษะการท�างานวจิยั	การท�างานเป็นทีม	และภาวะ

ผู้น�า	โดยด�าเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี้	

	 	 •	การสร้างแรงกระตุ้นในการท�าวิจยัผ่าน	Research	

Camp

	 	 •	การให้ทุนวิจัย	Dean’s	Research	Novice	

Awards	แก่ผู้เสนอ	Research	Proposal

	 	 •	การให้ทุน	Dean’s	Research	Awards	เพ่ือไปน�า

เสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

	 	 •	การให้ทุน	Dean’s	Talent	Awards	เพื่อไปดูงาน

และฝึกการท�าวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

	 	 •	รางวัล	Dean’s	Star	Award	เมือ่ได้รบัการยอมรบั

และเสนอชือ่จากเพ่ือนร่วมชัน้		ทกุข้ันตอนนกัศกึษาจะได้รบัการ

ดูแลและรับค�าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา	

ผลการดำาเนินงาน	(ตารางที่	3)

 ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดความสำาเร็จและผลการดำาเนินงานในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

ตัวชี้วัดโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

ปีการศึกษา 2559

หน่วยนับ เป้าหมาย
ผลการ

ดำาเนินงาน

1.	จ�านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ	(สะสม) คน 40 70

2.	จ�านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย	(สะสม) คน 40 83

3.	จ�านวนนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ที่จับคู่ท�างานวิจัยร่วมกัน	(สะสม) คู่ 40 41

4.	จ�านวนนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัล	Dean's	Research	Novice	Awards คน 30 2

5.	จ�านวนนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัล	Dean's	Research	Awards คน 20 1

6.	จ�านวนนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัล	Dean's	Star	Award คน 1 1

7.	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ต่อโครงการระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 80 78.80

8.	ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อโครงการระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 80 78.60
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 4. โครงการ RAMATHIBODI Mentoring System  

พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือก�ากับและดูแลนักศึกษา

อย่างต่อเน่ืองก่อนข้ึนเรียนชั้นคลินิก	โดยมีวัตถุประสงค์ในการ

สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นความส�าคัญของการเรียนในช้ัน 

ปรีคลินิก	ได้รับประสบการณ์การฝึกทักษะพื้นฐานทางคลินิกที่

สอดคล้องกับรายวิชาพ้ืนฐานทางการแพทย์	และเรียนรู้แบบ

อย่างการเป็นแพทย์ที่ดี	(สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา	

1:5)		

ผลการดำาเนินงาน	(ตารางที่	4)

 ตารางที่ 4 การดำาเนินการและตัวชี้วัดในระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ RAMATHIBODI Mentoring System

ปีการศึกษา 2559

หน่วยนับ เป้าหมาย
ผลการ

ดำาเนินงาน

1.	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ	มีแผนพัฒนารายบุคคลและมีการติดตาม	

				โดยอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 100 100

2.	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ	มีผลการประเมินแรงจูงใจในการเรียนดีขึ้น ร้อยละ 80 ก�าลังด�าเนิน

การวิจัย

3.	ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการฯ	

				อยู่ในระดับดี	-	ดีมาก

ร้อยละ 80 79

4.	จ�านวนอาจารย์ที่ร่วมโครงการในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	อย่างน้อย

				ร้อยละ	80	ตามเป้าหมาย

คน 35 37

5.	มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบ 1 1

6.	มีระบบการพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการเป็นที่ปรึกษา ระบบ 1 1

7.	จ�านวนวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา	ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ 

				นานาชาติ

เรื่อง 1 -

 5. การพัฒนานักศึกษา	คณะฯ	มุ่งพัฒนานักศึกษา

ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์	(เป็นคนดี	มีปัญญา	น�าพาสุข)	 

ท่ีสอดคล้องกับ	Mahidol	Core	Value	นอกจากจะมีความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพแล้วยังต้องมีทักษะการด�าเนินชีวิต

อย่างสมดุลและมีความสุข	สรุปผลงานที่ส�าคัญได้	ดังนี้

	 	 5.1	การสร้างความผกูพันกับคณะ	(1)	การปฐมนิเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่	1	 (2)	 พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล 

ชั้นปีที่	2	(3)	พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและเสื้อกาวน์แก่นักศึกษา

ชั้นปีที่	2	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์	(4)	การมอบเสื้อปฏิบัติการแก่นักศึกษาชั้นปีท่ี	3	

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาความผิดปกติของการส่ือ

ความหมาย	(5)	พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี	4	

(6)	จดัระบบอาจารย์ทีป่รกึษาสายรหสั	(7)	กิจกรรมสานสมัพันธ์

ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

	 	 5.2		ด้านการพัฒนาตน	(Self	development)

	 	 	 5.2.1	การให้นักศึกษาเลือกท�ากิจกรรมตาม

ความสนใจ	โดยจัดให้เป็นรายวิชาพัฒนาตนในหลักสูตร	เช่น	

ศิลปะการแสดง	ลีลาศ	นาฏศิลป์	ดนตรีไทย	เสริมทักษะภาษา

ต่างประเทศ	

	 	 	 5.2.2	การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้าน

ต่างๆ	ได้แก่	โครงการบ้านของเรารามาธิบดี	โครงการ	To	Be	

Ramathibodi	Medical	Students	และกิจกรรมเสริมหลักสูตร	

(Faculty	Hours)	

	 	 	 5.2.3	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่าง

คณะฯ	ต่างมหาวิทยาลัย	และต่างประเทศ	ผลการด�าเนินงาน	

(ตารางที่	5)
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 ตารางที่ 5 จำานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2560

ประเภทกิจกรรม/โครงการ
ปีงบประมาณ 2560 (หน่วยนับ = โครงการ)

พบ. พย.บ. วท.บ.ส. วท.บ.ฉ. ร่วมกัน รวม

วิชาการ	 23 0 0 1 3 27

กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ	 4 0 0 1 0 5

บ�าเพ็ญประโยชน์	และรักษาสิ่งแวดล้อม 3 0 2 0 7 12

นันทนาการ	 5 0 1 1 0 7

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 6 2 0 0 1 9

ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 3 1 0 0 1 5

กิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต		 28 1 5 0 1 35

รวม 72 4 8 3 13 100

	 พบ.,	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 พย.บ.,	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

	 วท.บ.ส.,	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

	 วท.บ.ฉ.,	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

	 ร่วมกัน,	โครงการที่ท�าร่วมกันหลายหลักสูตร

ละครเวที โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3
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การศึกษาระดับหลังปริญญา
	 1.	เตรยีมการเพ่ือเปิดหลกัสตูร	Dual	degree	in	Trans-

lational	Medicine	Program	ร่วมกับ	College	of	Science,	

National	Sun	Yat-sen	University,	Taiwan	โดยเปิดหลักสูตร

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	

	 2.	เริ่มโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของแพทย์

ประจ�าบ้านแพทย์ประจ�าบ้าน	(Resident	as	a	teacher)	โดยมี

ฐานคิดว่าแพทย์ประจ�าบ้านเปรียบเสมือนครูด่านหน้าทาง

คลินิก	(front	line	clinical	teacher)	แพทย์ประจ�าบ้านที่ผ่าน

การฝึกทักษะความเป็นครูจะมีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้และ	supervise	นักศึกษาแพทย์ได้ดี	และมักจะจบไป

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกว่าคนที่ไม่ได้รับการฝึก	อีกทั้งมักจะช่วย

ให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น	 (better	physician	and	better	

patient	care)	ทั้งนี้มีการ

	 	 2.1	สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน	Resident	as	a	

teacher	(R-A-T)	ระหว่างคณาจารย์ทุกภาคร่วมกัน

	 	 2.2	จัด	workshop	RAT	ให้กับแพทย์ประจ�าบ้าน

และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดภาควิชาต่างๆ	โดยด�าเนินการ

ร่วมกันกับอาจารย์ในภาควิชา

	 3.	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการ

ท�างานและการสงัคม	(Professional	and	Interpersonal	Skills	 

Development)	ให้กบัแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดชั้นปีที่	1	และ

แพทย์ประจ�าบ้านผู้สนใจ	ประกอบด้วย	workshop	จ�านวน	7	

หวัข้อ	(EQ	for	executive,	Leadership,	Conflict	management,	

บคุลกิภาพและการวางตวั,	Energy	saving,	Bad	and	Good	

presentation	และ	Mindfulness)	และ	มีการเรียนการสอน

ระบบ	Online	หลกัสตูร	Soft	Skills	ของบณัฑิตวิทยาลยั	จ�านวน	

4	ด้าน	(Language	and	communication	skills,	Leaderships	

and	management	skills,	Research	skills,	 Information	

technology	skills)	ซึ่งผู ้ท่ีผ่านเกณฑ์การอบรมและได้รับ

ประกาศนีบัตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา/ปีการฝึกอบรม	จะต้องมี

ชั่วโมงการอบรม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของจ�านวนชั่วโมงการ

อบรม	Workshop	ทัง้หมด	และผ่านหลกัสตูร	Soft	Skills	ทัง้	4	

หวัข้อหลัก

	 4.	ให้ทุนสนับสนุนแพทย์ประจ�าบ้าน	(Resident)	และ

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	(Fellow)	ในการเดินทางไปน�าเสนอ

ผลงานในทีป่ระชมุวิชาการระดบันานาชาต	ิจ�านวน	1,000,000	

บาท/ปี	มผีูไ้ด้รบัตพิีมพ์เฉลีย่ร้อยละ	50	ของผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	

โดยมรีายนามแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	

ที่ได้รับทุนเสนอผลงาน	ดังนี้
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ชื่อแพทย์ประจำาบ้าน/ต่อยอด การประชุมและประเทศ การนำาเสนอ

1.	นพ.พันธกานต์	ตันสุวรรณรัตน์ 37th	International	Symposium	on	Intensive	Care	and	

Emergency	Medicine,	Belgium

Poster

2.	พญ.ผณินทร	ธัญวิริยะ 7th	World	Glaucoma	Congress,	Finland Oral

3.	นพ.ศิระ	อรุณมงคล 7th	World	Glaucoma	Congress,	Finland Poster

4.	พญ.นรินทร์	คงเจริญสกุล 15th	Congress	of	the	Asian	Society	of	

Transplantation,	Philippines

Poster

5.	พญ.ศศิกาญจน์	ภักดีโต 2017	International	Society	of	Thrombosis	and	Haemo-

stasis,	Germany

Oral

6.	นพ.ปิยวุฒิ	กรีพาภิรมย์ 2017	AAAAI	Annual	Meeting,	USA Poster

7.	พญ.วิมลวรรณ	โชคทวีศักดิ์ 43rd	Annual	North	American	Neuro-Ophthalmology	

Society	Meeting	Annual	Meeting	Abstract	

Instructions,	USA

Poster

8.	นพ.อมรพรรณ	เลิศฤทธิ์ ENDO	2017:	The	Endocrine	Society	Annual	

Meeting,	USA

Poster

9.	นพ.เอกสิทธิ์	วาณิชเจริญกุล ENDO	2017:	The	Endocrine	Society	Annual

Meeting,	USA

Poster	and	Oral	

(2	เรื่อง)

10.	พญ.อารีสา	มโนชญ์ปิติพงศ์ ENDO	2017:	The	Endocrine	Society	Annual	

Meeting,	USA

Poster

11.	พญ.สุวิมล	ปรัศว์เมธีกุล British	Orthopaedic	Research	Society	2017,	UK Poster

	 5.	ทุนสนับสนุนแพทย์ประจ�าบ้าน	(Resident)	และ

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	(Fellow)	ในการเดินทางไปฝึกอบรม	

ณ	สถาบันต่างประเทศ	จ�านวน	1,000,000	บาท/ปี	มผีูไ้ด้รบัการ

คัดเลือกเฉลี่ย	15	คนต่อปี	นอกจากน้ียังช่วยให้เกิดความร่วม

มือทางวิชาการและวิจัยระดับภาควิชา	 เช่น	ภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์	(การท�า	MOU	ร่วมกับ	The	National	Center	for	

Child	Health	and	Development,	Tokyo,	Japan	(NCCHD))	

และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	(อยูร่ะหว่างการท�า	MOU	ร่วม

กับ	University	of	Gothenburg,	Sweden)	โดยมรีายนามสถาบนั

ที่แพทย์ประจ�าบ้าน	และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	เดินทางไป

ฝึกอบรม	ดังนี้

แพทย์หญิงศศิกาญจน์	ภักดีโต	แพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่	3	
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	น�าเสนอผลงานในที่ประชุม	

XXVI	Congress	of	the	International	Society	on	Thrombosis	
and	Haemostasis	and	63rd	Annual	Scientific	and	
Standardization	Committee	Meeting	ประเทศเยอรมนี
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ประเทศ สถาบันที่ไปฝึกอบรม (Elective) จำานวนแพทย์ฯ ที่ได้รับทุน

สหรัฐอเมริกา	(8	คน)

Children's	National	Health	System,	Washington	DC 1

Children’s	National	Medical	Center,	Washington	DC 1

Children's	Hospital	Los	Angeles,	California 1

Massachusetts	General	Hospital,	Harvard	University,	

Mssahusetts

1

The	UCLA	Stein	Eye	Institute 1

Brigham	and	Women's	Hospital,	Harvard	University,	

MA

1

Alfred	I.	duPont	Hospital	for	Children 1

Medstar	Union	Memorial	Hospital 1

แคนาดา	(2	คน)
Princess	Margaret	Hospital 1

McGill	University,	Montreal	General	Hospital 1

สวิตเซอร์แลนด์	(1	คน) The	University	Hospital	of	Basel,	Switzerland 1

ออสเตรเลีย	(1	คน) The	Royal	Victorian	Eye	and	Ear	Hospital 1

ญี่ปุ่น	(2	คน)
Tohoku	University	School	of	Medicine 1

Kurashiki	Medical	Center 1

รวม 14 คน

นายแพทย์ชายนันท์	วิจิตรตระการรุ่ง	แพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่	4	ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	

ได้รับทุนสนับสนุนในการเดินทางไปฝึกอบรม	ณ	The	University	Hospital	of	Basel	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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นักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

	 ในปี	2560	มีนักศึกษา	อาจารย์	และศิษย์เก่าที่ได้รับ

รางวัลทางด้านการศึกษาในระดับคณะ	ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับชาติ	และระดับนานาชาติ	ตามตารางที่	6	ดังนี้	

 ตารางท่ี 6 จำานวนนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลทางด้านการศึกษาในระดับคณะ ระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ปี 2560

ประเภท

ระดับรางวัล (หน่วยนับ = รางวัล)

คณะ
มหา 

วิทยาลัย
ชาติ นานา ชาติ

1. นักศึกษา/แพทย์ประจำาบ้าน/แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด 35 11 10 2

					1.1	 ระดับปริญญาตรี

	 -	แพทยศาสตรบัณฑิต 14 3 1

	 -	พยาบาลศาสตรบัณฑิต 8 1 2

	 -	วทบ.สาขาวิชาความผิดปกติการสื่อความหมาย 9 4 1

	 -	วทบ.สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4 1

					1.2	 ระดับปริญญาโท

	 -	วทม.สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 1

	 -	วทม.สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 4

	 -	พยม.สาขาวิขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

					1.3	 ระดับปริญญาเอก

	 -	ปร.ด.สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 1

					1.4	 การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน

	 -	สาขาออร์โธปิดิกส์ 1

	 -	สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา 1

					1.5		 การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด

	 -	อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 1

2. อาจารย์ 2 1 4 -

				2.1	อาจารย์แพทย์ 4

				2.2	อาจารย์พยาบาล 1 1

				2.3	อาจารย์อื่นๆ 1

3. ศิษย์เก่า 4 - 1 1

				3.1	ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 4 - 1 1
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

การศึกษาระดับปริญญา

	 1.	การจัดท�าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้แล้ว

เสร็จเพื่อใช้ในปีการศึกษา	2562	

	 2.	การวางโครงสร้างการบรหิารจดัการโรงเรยีนแพทย์

รามาธิบดี	สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร์	เพ่ือให้เกิดความ

พร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 3.	การพัฒนาระบบงานและข้ันตอนด้านการศึกษา	

(educational	work	process	&	work	flow)	การท�างานของ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 4.	การสรรหาอาจารย์แพทย์สังกัดสถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์

	 5.	การก่อสร้างอาคารกายวิภาค

	 6.	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวงจรชีวิต

นักศึกษา	(student	life	cycle	management)

	 7.	การพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิกท่ี

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

	 8.	การจัดท�าคู่มือนักศึกษาแพทย์

การศึกษาหลังปริญญา

	 1.		เพ่ิมปัจจัยสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ให้มปีระสบการณ์ในระดบันานาชาตแิละสามารถพัฒนาสูก่าร

เป็นสากลทัง้ด้านวิชาการและการวิจยั	โดยกระบวนให้การสนุบ

สนุนทุนในการเดินทางไปน�าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ

ระดบันานาชาติ	และให้ความช่วยเหลอืด้านทักษะภาษาองักฤษ

ด้วยระบบ	Google	cloud	translate

	 2.		เพ่ิมพูนทักษะทางด้านสงัคมให้กับนักศกึษาระดบั

บัณฑิตศึกษา	แพทย์ประจ�าบ้าน	และแพทย์ประจ�าบ้าน 

ต่อยอด	พร้อมท้ังส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 

ประโยชน์	 เช่น	กิจกรรม	social	activities,	extra-curricular	

activities	และ	corporate	social	responsibility	โดยสนับสนนุ

ให้มีความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง

นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาและแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง

	 3.	เปิดหลักสูตรระดบับณัฑิตศกึษา	จ�านวน	3	หลกัสตูร	

(หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาเวชศาสตร์การ

แพทย์คลินิก	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	 สาขาวิชา

เวชศาสตร์การแพทย์คลินกิ	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต	สาขา

วิชาเวชศาสตร์การแพทย์คลินิก)	ส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้าน	

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	และอาจารย์แพทย์ให้มีคุณวุฒิ

ทางการศึกษาที่สูงข้ึน	 ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตร์

คณะฯ	ด้าน	Faculty	excellence:	การบริหารและพัฒนา

อาจารย์	การสร้าง	สัดส่วนภาระงานอาจารย์ที่เหมาะสม	

	 4.		 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของแพทย์

ประจ�าบ้าน	(Resident	as	a	Teacher):	ด�าเนินงานตามแผน

งานอย่างต่อเนื่องจากปี	2560	เพื่อให้ครอบคลุมทุกภาควิชาฯ

	 5.		ส่งเสรมิและสนับสนุการประกันคณุภาพการศกึษา

ในระดับสากล	 ให้ทุกหลักสูตรมีการด�าเนินการอย่างต่อ

เนื่องจากปี	2560:	หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ	์

AUN-QA	/	หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์	

WFME	
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
	 โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดีได้รบัการรบัรองรบัรองจาก

สภาการพยาบาล	 ในการเป็นสถาบันการศึกษาวิชาการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์	 เป็นระยะเวลา	5	ปีการศึกษา	 

(ปีการศึกษา	2560	-	2564)	มีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ	โดยมีผลการด�าเนินงานในด้าน

ต่างๆ	ดังนี้

 ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี 

	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตได้รับการตรวจรบัรอง

การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ	(สกอ.)	และ

เกณฑ์ระดบัสากลของเครอืข่ายมหาวิทยาลยัอาเซยีน	(Mahidol	

University:	ASEAN	University	Network	Quality	Assurance:	

MU:	AUN-QA)	เมื่อวันที่	4	กันยายน	2560	มีการรับนักศึกษา

ปีการศึกษาละประมาณ	230	-	250	คน	

	 ในปีการศึกษา	2560	นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา

จ�านวน	168	 ทุน	 เป็นทุนจากคณะฯ	จ�านวน	81	 ทุน	จาก

มหาวิทยาลัยมหิดลจ�านวน	45	ทุน	และจากองค์กรและบุคคล

ภายนอกคณะฯ	จ�านวน	42	ทนุ	หลกัสตูรฯ	มกีารวางแผนเตรยีม

ความพร้อมเพือ่การจัดการเรียนการสอน	ณ	สถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์	โดยให้นักศึกษามีประสบการณ์ร่วมกับชุมชน

โดยรอบสถาบันฯ	(community	engagement)	และมีการ 

เตรียมอัตราก�าลังส�าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน

การปฏิบัติงาน	เป็นระยะเวลา	10	ปี	(2559	-	2568)	

ผลงานเด่นการศึกษาระดับปริญญาตรี 

	 1.	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

สนับสนุนทักษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที	่21	โดยเน้น	transform-

ative	education	เช่น	Flipped	classroom,	Team	Based	

Learning,	Case	Based	Learning,	การเรียนแบบสะท้อนคิด	

(Reflection)	การฝึกทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จ�าลอง	(Skill	

&	Simulation	LAB)	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ

สหสาขาวิชาชพี	(Inter-Professional	Education:	IPE)	ระหว่าง

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	

หลักสูตรเวชปฏบิตักิารแพทย์ฉุกเฉิน	และหลักสูตรเภสชัศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นต้น	
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	 2.	สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล

กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	ได้แก่	VIA	University	 

College,	St.Luke’s	International	University,	Mie	Prefectural	

College	of	Nursing,	Osaka	Prefecture	University,National	

Taiwan	University,	Taipei	Medical	University,	Tzu	Chi	

University	และ	Universitas	Gadjah	Mada	มีนักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ	จ�านวน	30	คน	และ

นกัศกึษาพยาบาล	1	คน	ได้รบัการคัดเลอืกจากสมาคมพยาบาล

แห่งประเทศไทยให้ได้รับทุนและเป็นตวัแทนเข้าร่วมการประชมุ	

ICN	26th	Quandrennial	Congress	2017	ณ	เมืองบาเซโลนา	

ประเทศสเปน

	 	3.	หลักสูตรฯ	ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย

มหิดล	ให้ส่งขอรบัการตรวจประเมนิ	โดยผูป้ระเมนิจากเครอืข่าย

มหาวิทยาลัยอาเซียน	ASEAN	University	Network	Quality	

Assurance:	AUN-QA	ในวันที่	25-27	กันยายน	2561

	 4.	รายวิชาการพยาบาลรากฐาน	โดยสาขาวิชาการ

พยาบาลพ้ืนฐาน	ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล	

จ�านวน	100,000	บาท	ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการด�าเนินการเสร็จ

สมบูรณ์มากที่สุดของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาโดยการผลิต

ส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ด้วยโปรแกรม	(Small	Private	Online	Course:	

SPOC)	โดยเสนอขอรับทุนต่อในปี	2561	

ด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

	 ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์	ASEAN	 

University	Network	Quality	Assurance:	AUN-QA	ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2558	กระทรวง

ศึกษาธิการ	และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขา

พยาบาลศาสตร์	พ.ศ.	2560	ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร 

มหาบัณฑิต	ทั้ง	7	หลักสูตร	ปี	2560	มีผู ้ส�าเร็จการศึกษา

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต	จ�านวน	47	คน	การศกึษา

ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	5	คน	การศึกษาการพยาบาลขั้นสูง	

(ระดับวุฒิบัตร)	จ�านวน	7	คน	นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหา

บณัฑิตได้รับทนุสนับสนุนการศกึษา/วิจยั	จากโรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี	จ�านวน	6	ทุน	ทุนสนับสนุนการท�าวิทยานิพนธ์จาก

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�านวน	

6	ทนุ	และนักศกึษาระดบัปรญิญาโทได้รบัทนุจากสภาวจิยัแห่ง

ชาติ	จ�านวน	2	ทุน		

ผลงานเด่นด้านบัณฑิตศึกษา 

	 1.	ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	

Norvic	 International	 Hospital	 สหพันธ ์สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเนปาล	มีแผนร่วมกันด�าเนินการจัดหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก	

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ	ซึง่เป็นการช่วยส่งเสริมมาตรฐานด้านการ

ศึกษาให้กับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน

	 2.	นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	

จ�านวน	1	คน	ได้รับทุนสนับสนุนทุนการศึกษาจากโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี	ในโครงการ	The	Summer	Exchange 

Programme	2017	for	Graduate	Students	of	Nursing	ณ	

University	of	Tokyo

	 3.	นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	

จ�านวน	5	คน	ได้รับทุนร่วมจาก	Universitas	Gadjah	Mada	

เข้าร่วม	The	2016	Summer	Course	“Inter-professional	

Health	Care”	ณ	Faculty	of	Medicine,	Universitas	 

Gadjah	Mada	ประเทศอินโดนีเซีย	

	 4.	 นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	จ�านวน	 

2	คน	ได้รับทุนสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

มหิดล	ในการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	ณ	โรงแรม	Hyatt	

Regency	Osaka	ประเทศญี่ปุ่น	
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ด้านการสร้างเครือข่ายวิจัยและแหล่งทุนวิจัย

	 โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดีมกีลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

ด้านการวิจัย	 เพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์โรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี	สร้างงานวิจัยมุ ่งเป้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม		

คณาจารย์โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี	ตีพิมพ์ผลงานวจิยั	ระดบั

นานาชาติ	9	เรื่อง	ระดับชาติ	44	เรื่อง	

บริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล  

	 มีการจัดประชุมวิชาการที่ตอบสนองนโยบาย 

ระดับชาติ	ทั้งสิ้น	10	เรื่อง	มีพยาบาลเข้าร่วมการอบรมจากทั่ว

ประเทศ	จ�านวน	1,542	คน	และมีการจัดอบรมการพยาบาล

เฉพาะทางจ�านวน	4	หลักสูตร	มีผู ้ส�าเร็จการอบรมท้ังส้ิน	 

135	คน	สนบัสนนุการปฏิบติังานของอาจารย์พยาบาลในคลนิิก

เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาลอย่างต่อเนื่อง	

เช่น	คลินิก	Wound	Care	and	Ostomy	Care	คลินิกผู้สูงอายุ	

คลินิกหัวใจ	คลินิกพัฒนาการเด็ก	คลินิก	self-help	group	

(มะเร็งเต้านม)	มีการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายการ

ศึกษาและฝ่ายบริการ	(Collaboration	Nursing	Service	and	

Nursing	Education)	เพ่ือร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ทั้งทางด้านการให้การพยาบาลในคลนิกิและชมุชนในเขตความ

รบัผดิชอบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

ผลงานเด่น

	 รามาธิบดพียาบาลสารได้รบัการประเมนิและตอบรับ

เข้าสูฐ่านข้อมลู	ASEAN	Citation	Index	(ACI)	ได้รบัการรบัรอง

คุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(Thailand- 

Journal	citation	Index:	TCI)	วารสารกลุม่ที	่1	สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	เป็นระยะเวลา	5	ปี	(ตัง้แต่	1	มกราคม	2558-31	

ธันวาคม	2562)	มกีารผลติต�าราทางการพยาบาล	จ�านวน	2	เล่ม	

คือ	กฎหมายส�าหรบัพยาบาลและจรยิธรรมในวิชาชพีพยาบาล	

 การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุลต่อการทำางาน 

Green campus

	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีศาลายา	ได้รับรางวัล

ชมเชย	จากโครงการประกวดสวนมมุสวยของกองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยมหิดล	และได้รับรางวัล	1	ใน	3	 

หน่วยงานท่ีท�ากิจกรรมประหยัดน�้า	จากโครงการรามารักษ์น�้า	

ซึ่งสนับสนุนด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่สมดุลต่อการท�างาน	

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 

ด้านการศึกษา

	 วางแผนเปิดหลกัสตูรฝึกอบรมทัง้ในระดบัปรญิญาตรี

และบณัฑิตศกึษาทีส่นองความต้องการของประเทศในภูมภิาค

เอเชีย	ได้แก่	หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาผู้ป่วย

ติดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อ	และหลักสูตรพยาบาลศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

ด้านการวิจยั

	 สนับสนุนอาจารย์พยาบาลในการท�าวิจัยมุ่งเป้า	งาน

วิจยัทีต่อบสนองต่อสงัคมและนโยบายชาต	ิสร้างเครอืข่ายวิจยั

ร่วมกับต่างประเทศ	(Collaboration)	สนับสนุนคณาจารย์ใน

การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล	(Research	&	Innovation)	

สนับสนุนคณาจารย์ในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล	

(Research	&	Innovation)

ด้านบริการวิชาการ

	 การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับต่าง

ประเทศ	และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติที่สนองความ

ต้องการของประเทศ	วางแผนเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ๆ

ทีส่นองความต้องการของประเทศ	ได้แก่	หลกัสตูรการพยาบาล

เฉพาะทางสาขาการพยาบาลโภชนบ�าบัด	การพยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม	และการพยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป	หลักสูตร	2	เดือน	(ส�าหรับผู้ที่ส�าเร็จ

การศกึษาระดบัปรญิญาโท)	เพ่ือเพ่ิมความเชีย่วชาญของอาจารย์

พยาบาลด้านบรกิารพยาบาลในคลินิกต่างๆ	การพัฒนารูปแบบ

การดแูลสขุภาพในชมุชนท้ังในเขตความรบัผดิของโรงพยาบาล

รามาธิบดี	และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์			

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม

	 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการ

ปฏิบัติงานในต�าแหน่งต่างๆ	และการปรับปรุงการปฏิบัติงานสู่

ความเป็นเลิศขององค์กรส�าหรับสายสนับสนุน	สนับสนุน

คณาจารย์ในการเข้าสู่ต�าแหน่งวิชาการให้เร็วขึ้น	พัฒนา	Web	

site	โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีท้ังเขตพญาไท	และวิทยาเขต

ศาลายาโดยเชือ่มโยง	กับ	Web	site	ของคณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบดี	และมหาวิทยาลัยมหิดล	ส่งเสริมให้ทุก

หน่วยงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	(Eco-University)	
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	 การด�าเนินงานตามพันธกิจทางด้านการวิจัยของ

คณะฯ	ผ่านระบบและกลไกตัง้แต่ระดบันโยบายตลอดถึงระดบั

ปฏิบัติคือในระดับนโยบายมีผู ้รับผิดชอบในรูปของคณะ

กรรมการรวม	2	ชดุ	มหีน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายทางด้านการ

วิจัยของคณะฯ	แล้วน�านโยบายลงสู่การปฏิบัติในระดับภาค

วิชา/ส�านักงาน/โครงการจัดตั้ง	และหน่วยงานตามล�าดับ	 

ซึ่งประกอบด้วย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการใช้

ประโยชน์เชิงนโยบายและสงัคม	และคณะกรรมการบรหิารงาน

วิจัย	

	 เมื่อคณะฯ	ได้ก�าหนดเป็นนโยบายทางด้านการวิจัย	

ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว	จะเป็นการน�าสู่การปฏิบัติ	ท�าหน้าท่ี

ให้การสนับสนุนภารกิจการบริหารงานวิจัยภายใต้การก�ากับ

ดแูลของรองคณบดฝ่ีายวิจยั	ซึง่มกีารด�าเนนิงานผ่านหน่วยงาน

สนับสนุนหลัก	คือ

	 1.	 งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย	ท�าหน้าที่

สนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการทางด้านการ

วิจยัตามยุทธศาสตร์ด้านการวจิยั	โดยการด�าเนินงานสนบัสนุน

ส่วนใหญ่อยู่ในรปูของคณะกรรมการ	เช่น	คณะกรรมการบรหิาร

ทุนพัฒนาศกัยภาพในการท�าวจิยัของอาจารย์	คณะอนกุรรมการ

พิจารณาเงินรางวัลแก่ผู ้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับสากล	คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

อดุหนุนการวจิยัเงนิรายได้คณะฯ	คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจยั

ร่วมคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะ

วิทยาศาสตร์	คณะกรรมการส่งเสรมิการวจิยัเพ่ือการใช้ประโยชน์

เชิงนโยบายและสังคม	และคณะกรรมการพิจารณาทุน

สนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า	เป็นต้น

	 2.	งานสนับสนุนวิจัยทางคลินิก	บริหารจัดการผ่าน

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน	คณะกรรมการพิจารณา

โครงการ	และงบประมาณงานวิจยัท่ีได้รบัการสนับสนุนทุนวิจยั

จากภาคเอกชน

	 3.	งานห้องปฏิบัติการวิจัย	 ได้ให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิจัยแก่บุคลากรของคณะฯ	ในด้านสถานท่ี	 

เคร่ืองมอื	บคุลากร	ทัง้นักวิจยัและผู้ช่วยนกัวิจยั	เทคโนโลยี	และ

ความรู้	โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพ

สูงสุด	มีการด�าเนินงานในลักษณะการสร้างงานวิจัยที่สะท้อน

ความเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�าในระดับสากล	และใช้งาน

วิจัยเป็นพื้นฐานการด�าเนินการในทุกพันธกิจ	

ผลการดำาเนินงาน

 1. การส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์

ของงานวิจัยในด้านนโยบายและสังคม

	 คณะฯ	ได้มีการประชุมประจ�าเดือน	โดยคณบดีเป็น

ประธานในการประชมุเพ่ือระดมความคดิเหน็จากผูท้รงคณุวุฒิ

ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ	และหาแนวทางในการผลักดัน

งานวิจัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ		ตลอดจนค้นหา

โจทย์วิจัยที่เหมาะสมเพ่ือต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้

ประโยชน์ได้	ผลจากการประชุมนี้ก่อให้เกิดการพฒันาทางด้าน	

health	technology	assessment	ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น	การ

ด�าเนินการดงักล่าวได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2559	

ปัจจุบนัมผีลงานวิจยัทีไ่ด้รบัข้อคดิเหน็การสนบัสนนุเพ่ิมเตมิเพ่ือ

ให้ใช้ประโยชน์ได้อาทิเช่น

ด้านการวิจัย
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	 1.	การเสนอเชิงนโยบายในการจัดประชุม	PMAC

	 2.	การวิจัยโรค	pythiosis

	 3.	การตรวจ	 non-invasive	 prenatal	 testing	 

	 	 Thai-NIPT

	 4.	การวิจัยเรื่องใบกระท่อม

	 5.	การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน

	 6.	การนอนหลับกับโรคเบาหวาน

	 7.	การวิจัยโรค	retinoblastoma

	 8.	การพัฒนาถุงเก็บน�้าดีในการผ่าตัดด้วย	

	 	 laparoscope

 2. การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านห้องปฏิบัติ

การวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

	 การด�าเนนิการดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคณุภาพ

ของงานวิจัยของคณะฯ	โดยได้พัฒนาการวิจัยและวิเคราะห ์

ทางด้าน	microbiome,	serum/urine	metabolomics	targeted	

proteomics	รวมท้ัง	exosomal	microRNA	ตลอดจนได้ร่วมมอื

กับคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	และศูนย์ความเลิศ

ด้านชีววิทยาศาสตร์	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

ในการพัฒนา	high	throughput	screening	เพ่ือการค้นหา 

ตวัยา	ในด้านการค้นตวัยาได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สกัดและ

พัฒนาขิงเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาอาการคลื่นไส้

อาเจยีนจากการให้ยาเคมบี�าบดั	นอกจากน้ี	ยังได้เตรยีมอปุกรณ์

และสถานที่เพ่ือพัฒนาการรักษาโรคด้วย	CAR-T	cell	โดยที่

บคุลากรของคณะฯ	มศีกัยภาพและได้รบัการสนับสนนุทุนวจิยั

จากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 3. การให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า 

	 คณะฯ	ได้รเิริม่ให้มทีนุอดุหนนุกลุม่วิจยัมุง่เป้าจากเงนิ

รายได้คณะฯ	มาตั้งแต่ปี	2559	โดยมุ่งเกิดการรวมกลุ่มนักวิจัย

และมีการวิจัยข้ามศาสตร์	มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบโจทย์วิจัยท่ี

มผีลกระทบในเชงิวิชาการหรอืการใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตัสิงู	

 4. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ

		 ได ้จัดให ้มี ทุนวิจัยจากเงินรายได ้คณะฯ	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนนักนักวิจัยรุ่นใหม่	และกระตุ้นให้

บุคลากรมีความสนใจในการท�าวิจัย	และมีการติดตามผลงาน

ตีพิมพ์อย่างเป็นระบบ	การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้คณะฯ	เมือ่เปรียบเทยีบ	3	ปี	พบว่าจ�านวนเงนิทีค่ณะฯ	

ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัย	ดังนี้	
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 5. ทนุอุดหนุนการวจัิยเงนิจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ)

	 เป็นนโยบายของคณะฯ	ที่สนับสนุนให้นักวิจัยของ

คณะฯ	ได้รับอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	และ 

เมือ่เปรยีบเทยีบข้อมลู	3	ปี	พบว่าในปีงบประมาณ	2560	คณะฯ	 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ดังนี้
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 6. การวิจัยทางคลินิกท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

ภาคเอกชน

	 การด�าเนินงานในส่วนของโครงการวิจัยท่ีได้รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากผลการด�าเนินการเปรียบเทียบ	3	ปี	 

 

พบว่าในคณะฯ	มีจ�านวนเงินจากโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้

รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน	ดังนี้

 7. การสร้างรายได้จากการวิจัย

	 คณะฯ	 ได้มีการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของ

บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์สู ่สังคมและมูลค่าเชิงพาณิชย์	ผลการ 

ด�าเนินการในด้านรายรับจากยอดขายนวัตกรรมที่ผ่านหน่วย

บริหารจัดการนวัตกรรม	งานบริหารท่ัวไปสนับสนุนการวิจัย	

เปรียบเทียบ	3	ปีดังนี้			
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7. การสร้างรายได้จากการวิจยั 
คณะฯ ได้มีการสนับสนุนผลงานนวตักรรมของ

บคุลากรภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู่สงัคมและมูลค่าเชิงพาณิชย์ ผล

การดําเนินการในด้านรายรับจากยอดขายนวัตกรรมท่ี

ผ่านหน่วยบริหารจัดการนวัตกรรม งานบริหารทั่วไป
สนบัสนนุการวิจยั เปรียบเทียบ 3 ปีดงันี ้   

 

 
8. ผลงานวิ จัย ท่ี ไ ด้ รับการ ตีพิม พ์ ในระดับ

นานาชาติ 
จํานวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติปีปฏิทิน จากผลงานตีพิมพ์ท่ีสืบค้น ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 จากฐานข้อมูล ISI, Scopus และ  
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สรุปกาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายสินค้าจากนวัตกรรม

  8. ผลงานวจัิยท่ีได้รบัการตพีมิพ์ในระดบันานาชาติ

	 จ�านวนผลงานวิจัยที่ ได ้รับการตีพิมพ ์ในระดับ

นานาชาติปีปฏิทิน	จากผลงานตีพิมพ์ที่สืบค้น	ณ	 วันท่ี	30	

กันยายน	2560	จากฐานข้อมูล	ISI,	Scopus	และ	PubMed	 

พบว่าผลงานตีพิมพ์ในปี	2560	มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น	อย่างไร 

ก็ตาม	มจี�านวนของบคุลากรเพ่ิมข้ึน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาจารย์

แพทย์	ท�าให้จ�านวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์อาจเพ่ิมขึ้นไม่

มากนัก	เปรียบเทียบ	3	ปี	ดังนี้			 
 

 

รายงานประจาํปี 2560  
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สัดส่วนผลงานตีพมิพ์ต่อจาํนวนบุคลากรสายวชิาการ

**จํานวนผลงานวิจยัท่ีไมน่บัซํา้ ในปี 2559 และปี 2560 ใช้จํานวนบคุลากรสายวิชาการ Full Time Equivalent (FTE) เป็นตวัหาร** 

ผลงานเด่น

			 1.	ศ.นพ.ปิยะมิตร	ศรีธรา	ได้รับรางวัลเกียรติคุณ

ระบาดวิทยา	ประเภทผลงานระบาดวิทยาดีเด่น	จากมูลนิธิ 

สชุาต	ิเจตนเสน	ในผลงานวจิยั	“การศึกษาระยะยาวถึงอทิธิพลของ 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด	และเมแทบอลิซมึ

ในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”	 เมื่อวันที่	7	

สิงหาคม	2560
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รายงานประจำาปี 2560

		 2.	ศ.นพ.สมนึก		สังฆานุภาพ	ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่ม

วิจัย	(เมธีวิจัยอาวุโส	สกว.)	สาขาอายุรศาสตร์	ประจ�าปี	2560

	 3.	ศ.พญ.ศศิโสภิณ	เกียรติบูรณกุล	และ	รศ.	ดร. 

อัมรินทร์	 ทักขิญเสถียร	ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณ 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของ

มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจ�าปี	2559	เมื่อวันท่ี	27	กรกฎาคม	

2560		

	 4.	ผศ.	ดร.	ภก.ชลภัทร	สขุเกษม	ได้รบัรางวัลเกียรตยิศ	

ศ.	นพ.อวย	เกตุสิงห์	“งานวิจัยดีเด่นเภสัชวิทยา”	จากสมาคม

เภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

แผนการดำาเนินงานสำาคัญ ในปีงบประมาณ 2561

		 โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมทาง

สุขภาพ	ในปี	2560	คณะฯ	ได้ริเริ่มสร้างศูนย์พัฒนาเครื่องมือ

แพทย์และนวัตกรรมทางสขุภาพ	เป็นศูนย์กลางสนบัสนนุ	ความ

คิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมแบบสหวิทยาการระหว่าง

นักศึกษาท้ังระดับก่อนและหลังปริญญา	บุคลากรทางการ

แพทย์	นักวิทยาศาสตร์	และวิศวกร	พร้อมท้ังการเชื่อมโยงกับ 

แหล่งทนุ	และภาคเอกชน	นอกจากนี	้ยังเป็นแหล่งอ�านวยความ

สะดวกเก่ียวกับการให้ค�าแนะน�า	ตดิต่อประสานงาน	การเตรยีม

เอกสารเพ่ือจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา	การขายสิทธ์ิและ

การน�านวัตกรรมออกสู่สังคมและเชิงพาณิชย์	ซึ่งเร่ิมท�าการ

ก่อสร้าง	ณ	สถานที่บริเวณช้ันใต้ดิน	อาคาร	4	โดยคาดว่าจะ

ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม	2561

ศ.นพ.สมนึก
สังฆานุภาพ

ศ.พญ.ศศิโสภิณ
เกียรติบูรณกุล 

ผศ. ดร. ภก.ชลภัทร
สุขเกษม

รศ. ดร.อัมรินทร์
ทักขิญเสถียร
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 กลุ ่มภารกิจดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร  ์

โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวทิยาลยัมหิดล	ได้รับมอบหมาย

จากคณะฯ	ในการท�าหน้าที่จัดการดูแลสุขภาพท่ีเป็นเลิศแก่ 

ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น	มุ่งเน้นการบูรณาการกับกลุ่มภารกิจ

ด้านการศึกษาและการวิจัย	โดยมีเป้าหมายส�าคัญร่วมกัน	คือ	

การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�าในระดับสากล

	 กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพด�าเนินการโดยมีเป้าหมายท่ี

สอดคล้องกับคณะฯ	ในการเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มุ่ง

สร้างสรรค์การดูแลสุขภาพท่ีย่ังยืน	ภายใต้กรอบการบริหาร

จดัการในระดบัสากล	ได้แก่	มาตรฐาน	Hospital	Accreditation	

(HA),	Advanced-HA	(A-HA),	Joint	Commission	Interna-

tional	(JCI),	International	Organization	for	Standardization	

(ISO)	และมาตรฐานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้แนวคิด	3P	(purpose	/	process	/	

performance)	และ	3C-PDSA	(core	value	และ	concept	/	

context	/	criteria	และ	standard	-	plan	/	do	/	study	/	act)	ใน

การบรหิารจดัการหน่วยงานและการเชื่อมโยงกบัหน่วยงานอื่น	

โดยออกแบบโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการทีบ่รูณาการ

โรงพยาบาลรามาธิบด	ี(RAMA)	ศนูย์การแพทย์และหน่วยงาน 

อื่นๆ	ที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกัน	ภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการ

ระบบดูแลสุขภาพ	ส่งมอบการดูแลสุขภาพแก่ผู ้ป่วยและ 

ผูรั้บผลงานอืน่ผ่านทีมน�าทางคลนิิก	ส่งเสริมการใช้ค่านิยมของ

คณะฯ	คือ	มุ่งเรียนรู้	 คู่คุณธรรม	ใฝ่คุณภาพ	ร่วมสานภารกิจ	 

คิดนอกกรอบ	รับผิดชอบสังคม	 เป็นกรอบแนวคิดในการ

วางแผนการปฏิบัติงานการด�าเนินงานและการเรียนรู้ร่วมกัน	

	 กลุม่ภารกจิดแูลสขุภาพได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์	(ภาพ

ที่	1)	ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่	3	ของมหาวิทยาลัยมหิดล	

คอื	Excellence	in	professional	services	and	social	engage-

ment	และแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	คือ	Health	service	management	การสร้างระบบ

การดแูลผูป่้วยแบบ	End	to	End	ให้สอดคล้องกับแต่ละพันธกิจ	

ได้ท�าการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่หน่วยงานและบุคลากรให้

วางแผนและปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องผ่านการส่ือสารตาม

โครงสร้างและการส่ือสารในวงกว้างในกิจกรรมต่างๆ	โดยใน

ปีงบประมาณ	2560	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

ด้านการดูแลสุขภาพ
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รายงานประจำาปี 2560

ภาพที่ 1 การทบทวนแผนที่กลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพ 2560 - 2562

I  ผลการดำาเนินการด้านการนำา

 I-1 การผ่านการรับรองต่ออายุกระบวนการพฒันา

คุณภาพ ครั้งที่ 4	จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	

(องค์การมหาชน)	(สรพ.)

 I-2 หน่วยงานได้รบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ

ในระดับสากล	(ตารางที่	1)

1

เป็นโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่สรา้งสรรคก์ารดแูลสขุภาพ
ทีม่คีณุภาพอยา่งย ัง่ยนื  

วสิยัทศัน์

วตัถปุระสงค์
เชงิกลยทุธ์

พฒันาระบบบรหิารจดัการที่
มุง่สรา้งผลการด าเนนิงาน

ทีเ่ป็นเลศิ

สรา้งความผกูพนัและเสรมิ
พลงัผูป่้วย ครอบครวั 

ชุมชน และสงัคม ในการ
ดแูลสขุภาพ

สรา้งบรรยากาศ
และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้

ตอ่การพฒันา

นโยบาย/
แผนการ
ด าเนนิงาน

- เพิม่การใหค้วามรูแ้ละเสรมิ
พลังผูป่้วยและครอบครัวใน
การดแูลสขุภาพของตนเอง

- สรา้งเสรมิสขุภาพกลุม่โรค
ไมต่ดิตอ่ทีส่ าคญั และ
มะเร็ง

- สรา้งสมดลุในการดแูล
สขุภาพของผูป่้วยกลุม่
ตา่งๆ 

- พัฒนากระบวนการดแูล
สขุภาพใหส้อดคลอ้ง
กบัพันธกจิดา้น
การศกึษาและวจัิย

- บรูณาการการเรยีนการ
สอนเรือ่งคณุภาพและ
ความปลอดภัย รวมทัง้
การบรหิารจัดการดา้น
การดแูลสขุภาพใน
หลักสตูรตา่งๆ

- สนับสนุนการพฒันางาน
ประจ าสูง่านวจัิย

- Dual degree เชน่ MD-
Master of hospital 
management

- สง่เสรมิกระบวนการสรา้งความปลอดภยัของ
ผูป่้วยและบคุลากร (2 P Safety)

- พัฒนากระบวนการดแูลสขุภาพอยา่งบรูณาการ
- ผูป่้วยฉุกเฉนิและอบุตัเิหตุ
- ผูป่้วยแบบประคบัประคอง
- การผา่ตดัแบบผูป่้วยนอก

- สง่เสรมิการพัฒนาการดแูลรักษาผูป่้วยทีม่ี
ปัญหาซบัซอ้นใหม้ผีลการรักษาทีด่ใีนระดบั
สากล

- เพิม่การดแูลสขุภาพทีบ่า้น
- เพิม่ E-health ในกระบวนการดแูลสขุภาพ
- เพิม่ความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอกคณะฯ 

ทัง้ภาครัฐและเอกชน
- เชือ่มโยงการดแูลสขุภาพทีว่ทิยาเขตพญาไท

และสถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร์
- บรูณาการแพทยท์างเลอืกกบัการแพทยแ์ผน

ปัจจบุนั

- สง่เสรมิการด าเนนิงานอยา่ง
เป็นระบบทีมุ่ง่เนน้ผลลพัธ์

- เพิม่การมสีว่นรว่มของแพทยใ์น
การบรหิารจัดการดา้นการดแูล
สขุภาพ

- ผา่นการรับรองคณุภาพ
สถานพยาบาลขัน้กา้วหนา้
ภายในเวลาทีก่ าหนด

- สง่เสรมิการด าเนนิงานของศนูย์
สนับสนุนพันธกจิและศนูยค์วาม
เป็นเลศิ

- เพิม่บทบาทองคก์รวชิาชพีใน
การพัฒนาคณุภาพ

- พัฒนาระบบการจดัการ
ผลการด าเนนิงานของ
บคุลากร

- จัดหาและปรับปรงุพืน้ที่
เพิม่เตมิ

- การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่อือ้ตอ่การ
ท างาน

- สรา้งคณุภาพชวีติทีด่ี
ของบคุลากร

- พัฒนาการสือ่สารทีม่ี
ประสทิธภิาพ

- สรา้งรายไดพ้อเพยีง
เพือ่พัฒนาพันธกจิตา่งๆ 
ของคณะฯ

- ทบทวนโครงสรา้ง
องคก์รและบรหิารดา้น
การดแูลสขุภาพ

บรูณาการดแูลสุขภาพ
กบัการศกึษาและวจิยั

พนัธกจิ ใหก้ารดแูลสขุภาพทีม่คีวามเป็นเลศิในระดบัสากล ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยทีม่โีรคซบัซอ้นสนบัสนนุการศกึษาและวจิยั

วสิยัทศันค์ณะฯ 
“เป็นสถาบนั

ทางการแพทยช์ ัน้น า
ในระดบัสากล”

การทบทวนแผนทีก่ลยทุธด์า้นการดแูลสขุภาพ
2560 - 2562

ปรบัรปูแบบการดแูลสขุภาพของผูป่้วยทีม่ ี
ปญัหาซบัซอ้น
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 ตารางที่ 1 หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล 

 I-3 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รับรางวัล

ชนะเลิศ	“โรงพยาบาลที่มีผลการด�าเนินงานด้านการล้างมอืใน

ระดับดีเลิศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”	Asia	Pacific	Hand	 

Hygiene	Excellence	Award	จาก	Asia	Pacific	Society	of	

Infection	Control	(APSIC)	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2560

 I-4 นวตักรรมระบบนัด-เลือ่นนัดผ่านสมาร์ทโฟน 

Rama	Appointment	ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	

ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ	ระดับดี

 I-5 โครงการบริหารยาเคมีบำาบัดทางหลอดเลือด

ดำาส่วนกลางท่ีบ้าน (Home Chemotherapy RAMA Model: 

HCRM)	ได้รับรางวัลเลิศรัฐ	ประเภทการพัฒนาการบริการ	

ระดับดีเด่น	จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

 I-6 ผลงานด้านการดูแลสุขภาพ	ที่ได้รับรางวัลใน

ระดับมหาวิทยาลัย	ระดับชาติ	และระดับนานาชาติ	(ตารางท่ี	

2)

 ตารางท่ี 2 จำานวนผลงานด้านการดูแลสุขภาพ ท่ีได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ

จำานวนผลงาน (เรื่อง) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ�านวนผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย NA 2 2 9

จ�านวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 5 6 7 5
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II  ผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 II-1 อัตราความพึงพอใจของผู ้ ป่วยนอก และ 

ผู ้ ป่วยใน ปี งบประมาณ  - สูงกว่าค่า

เป้าหมายโดยตลอด แต่ยังมีอัตราข้อร้องเรียนสูงกว่า

เป้าหมายที่กําหนด ดังภาพท่ี  -  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

. . .3 .. 3.1 3. .1









1

ปี  ปี  ปี  ปี 

ผู้ป่วยนอกทั ่วไป ผู้ ป่วยนอก Premium
ร้อยละ

Good

Target

>  %

ภาพที่  อัตราความพึงพอใจของผู้ ป่วยนอกปีงบประมาณ  - 

. .1 . .. . .1 .









1

ปี  ปี  ปี  ปี 

ผู้ ป่วยในทั ่วไป ผู้ ป่วยใน Premium
ร้อยละ

Good

Target

>  %

ภาพที่ 3 อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยในปีงบประมาณ  - 
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II  ผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 II-1 อัตราความพึงพอใจของผู ้ ป่วยนอก และ 

ผู ้ ป่วยใน ปี งบประมาณ  - สูงกว่าค่า

เป้าหมายโดยตลอด แต่ยังมีอัตราข้อร้องเรียนสูงกว่า

เป้าหมายที่กําหนด ดังภาพท่ี  -  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

. . .3 .. 3.1 3. .1









1

ปี  ปี  ปี  ปี 

ผู้ป่วยนอกทั ่วไป ผู้ ป่วยนอก Premium
ร้อยละ

Good

Target

>  %

ภาพที่  อัตราความพึงพอใจของผู้ ป่วยนอกปีงบประมาณ  - 

. .1 . .. . .1 .









1

ปี  ปี  ปี  ปี 

ผู้ ป่วยในทั ่วไป ผู้ ป่วยใน Premium
ร้อยละ

Good

Target

>  %

ภาพที่ 3 อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยในปีงบประมาณ  - 

II  ผลการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

  II-1 อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก และ 

ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ	2557-2560	สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

โดยตลอด	แต่ยังมีอัตราข้อร้องเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด	

ดังภาพที่	2	-	5
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.

.

.1
.13











1

1

ปี  ปี  ปี  ปี 

ภาพที ่    อัตราข้อร้องเรียนของผู้ ป่วยนอก (Customer Complaint Report: CCR)

ปีงบประมาณ  - 

ข้อร้องเรียนต่อ 1,  visits Good

เป้าหมาย < 

3.

.3
.1

.











1

ปี  ปี  ปี  ปี 

ภาพที ่    อัตราข้อร้องเรียนของผู้ ป่วยใน (Customer Complaint Report: CCR)

ปีงบประมาณ  - 

ข้อร้องเรียนต่อ 1,  patient days
Good

เป้าหมาย < 
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.

.
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1

ปี  ปี  ปี  ปี 

ภาพที ่    อัตราข้อร้องเรียนของผู้ ป่วยนอก (Customer Complaint Report: CCR)

ปีงบประมาณ  - 

ข้อร้องเรียนต่อ 1,  visits Good

เป้าหมาย < 

3.

.3
.1

.











1

ปี  ปี  ปี  ปี 

ภาพที ่    อัตราข้อร้องเรียนของผู้ ป่วยใน (Customer Complaint Report: CCR)

ปีงบประมาณ  - 

ข้อร้องเรียนต่อ 1,  patient days
Good

เป้าหมาย < 

 II-2 จำานวนอุบตักิารณ์ไม่พึงประสงค์ ซึง่เป็นผลจาก

การรักษายังพบได้อยู่	ดังภาพท่ี	6	แต่คณะฯ	ให้ความส�าคัญ

อย่างย่ิงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย	โดยก�าหนดแนวทางใน

การหาสาเหตุ	และป้องกันเพื่อลดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
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 II-  จํานวนอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ ซ่ึงเป็นผล
จากการรักษายังพบได้อยู่ ดังภาพที่   แต่คณะฯ ให้
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู ้ ป่วย โดย

กําหนดแนวทางในการหาสาเหตุ และป้องกันเพ่ือลด
อุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

 

 

 II-3  มีการดําเนินกิจกรรมให้การดูแลสุขภาพ
ของชุมชนในความรับผิดชอบ  โดยส่งเสริมกลุ่ม
มิตรภาพบําบัด เพื่อช่วยเหลือดูแลกันเอง (Self Help 
Group) (ภาพท่ี ) และให้ความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพ

ผ่าน Rama Channel อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั ้ งสนับสนุน
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ในงานต่างๆ และกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพนอกสถานที่ เพื่อให้มีการสร้างเสริม
สุขภาพของผู ้ ป่วย ชุมชน และสังคมในวงกว้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VALUE]. . . .











1

ปี  ปี  ปี  ปี 

ภาพที ่ อัตรา Self Help Group ที ่มีผลสําเร็จระดับ 3 ขึ ้นไป

ร้อยละ
Good

เป้าหมาย > 



3














ปี  ปี  ปี  ปี 

ภาพที ่ จํานวนอุบัติการณ์ Sentinel and Never event

ปีงบประมาณ  - 
เร่ือง
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 II-  จํานวนอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ ซ่ึงเป็นผล
จากการรักษายังพบได้อยู่ ดังภาพที่   แต่คณะฯ ให้
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู ้ ป่วย โดย

กําหนดแนวทางในการหาสาเหตุ และป้องกันเพ่ือลด
อุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

 

 

 II-3  มีการดําเนินกิจกรรมให้การดูแลสุขภาพ
ของชุมชนในความรับผิดชอบ  โดยส่งเสริมกลุ่ม
มิตรภาพบําบัด เพื่อช่วยเหลือดูแลกันเอง (Self Help 
Group) (ภาพท่ี ) และให้ความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพ

ผ่าน Rama Channel อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั ้ งสนับสนุน
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ในงานต่างๆ และกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพนอกสถานที่ เพื่อให้มีการสร้างเสริม
สุขภาพของผู ้ ป่วย ชุมชน และสังคมในวงกว้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VALUE]. . . .











1

ปี  ปี  ปี  ปี 

ภาพที ่ อัตรา Self Help Group ที ่มีผลสําเร็จระดับ 3 ขึ ้นไป

ร้อยละ
Good

เป้าหมาย > 



3














ปี  ปี  ปี  ปี 

ภาพที ่ จํานวนอุบัติการณ์ Sentinel and Never event

ปีงบประมาณ  - 
เร่ือง

 II-4 ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยซับซ้อนเทียบเคียงกับระดับสากล	โดยมีการเทียบเคียงกับตัวชี้วัดของ	Thailand	 

Hospital	Indicator	Project	(THIP)

 
                                                          

 

รายงานประจําปี 2560  

 

II-  ผลการดูแลรักษาผู ้ ป่วยซับซ้อนเทียบเคียงกับระดับสากล โดยมีการเทียบเคียงกับตัวชี ้วัดของ 
Thailand Hospital Indicator Project (THIP) 

 

 
 

 

  

 

1 1



1

  .

1 1
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เว
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าม
ห
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ชศ

าส
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คร
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ครั
ว

ศัล
ยศ

าส
ตร์

ภาพที่   ร้อยละของหน่วยงาน (สาขาวิชา)ในภาควิชาที่มีผลการรักษาผู้ ป่วยซับซ้อน

อยู่ในระดับสากล ประจําปีงบประมาณ  
ร้อยละ

Good

Target > %
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II-  ผลการดูแลรักษาผู ้ ป่วยซับซ้อนเทียบเคียงกับระดับสากล โดยมีการเทียบเคียงกับตัวชี ้วัดของ 
Thailand Hospital Indicator Project (THIP) 
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ภาพที่   ร้อยละของหน่วยงาน (สาขาวิชา)ในภาควิชาที่มีผลการรักษาผู้ ป่วยซับซ้อน

อยู่ในระดับสากล ประจําปีงบประมาณ  
ร้อยละ

Good

Target > %

 II-3 มีการดำาเนินกิจกรรมให้การดูแลสุขภาพของ

ชุมชนในความรับผิดชอบ	โดยส่งเสริมกลุ่มมิตรภาพบ�าบัด	

เพื่อช่วยเหลือดูแลกันเอง	(Self	Help	Group)	(ภาพที่	7)	และ

ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผ่าน	Rama	Channel	อย่าง 

สม�า่เสมอ	รวมท้ังสนบัสนนุกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลือ่นท่ีในงาน

ต่างๆ	และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนอกสถานที่	เพื่อให้มีการ

สร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย	ชุมชน	และสังคมในวงกว้าง
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II-5  การมุ่งพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน 

	 ในปี	2560	คณะฯ	ได้น�าเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนา 

การรักษาผู้ป่วยซับซ้อนที่ส�าคัญได้แก่

 1) การผ่าตดัรกัษาโรคหัวใจด้วยหัวใจเทียม  Heart 

Mate 3

	 	 การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	(หรือปลูกถ่ายหัวใจ)	ใหม่

ให้กับผูป่้วยโรคหวัใจล้มเหลวระยะสดุท้าย	เป็นวิธีการท่ีจะช่วย

ให้ผู้ป่วยชีวิตยืนยาวข้ึนโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับคน

ปกติ	ซึ่งภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีด

โลหิตไปเลีย้งร่างกายได้อย่างเพียงพอ	และมกัพบร่วมกับภาวะ

น�า้ท่วมปอด	(pulmonary	oedema)	ซึง่พยาธิสภาพต่างๆ	ทีเ่กิด

กับหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่เกิดจากการ

ท่ีมหิีนปนูเกาะทีผ่นงัหลอดเลอืดทีท่�าให้เกิดกล้ามเน้ือหัวใจตาย	

โรคของกล้ามเน้ือหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อหรือการได้รับ 

สารพิษ	เป็นต้น		แต่การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจมีข้อจ�ากัด	คือ	ไม่

สามารถท�าได้กับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวทุกราย	โดยเฉพาะผู้ป่วย

ที่มีอายุมากเกินกว่า	65	ปี	หรือผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานอวัยวะใน

ระดับที่สูง	 	ซึ่งเป็นข้อบ่งห้ามในการท�าผ่าตัดปลูกหัวใจ	ทาง

เลือกที่สามารถให้การรักษาในผู้ป่วยกลุ่มน้ี	คือ	การผ่าตัดใส่

เครื่องช่วยการท�างานของหัวใจ	(ventricular	assist	device)

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีวิสัยทัศน์

และพันธกิจของการเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นน�าของประเทศ	

จึงมีภารกิจที่จะต้องให้การบริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นเลิศ

ในทกุด้านรวมท้ังการรกัษาผูป่้วยโรคหัวใจในระยะสดุท้าย	คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป ็นสถาบันแรกใน

ประเทศไทยที่ได้น�าเครื่อง	Heartmate	3® ซึ่งเป็นเครื่องที่มี

เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในขณะนี้	และได้ท�าการผ่าตัดใส่เครื่อง	

Heartmate	3®	ส�าเร็จเป็นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบดีและเป็นเคร่ืองแรกของประเทศไทย	โดย

ให้การรักษาผู้ป่วยชายไทยอายุ	74	ปี	ที่มีอาการหัวใจล้มเหลว

ระยะสดุท้าย	ซึง่เคยรบัการรกัษาด้วยยามาก่อนแต่ก็ยงัมอีาการ

น�า้ท่วมปอดเป็นระยะๆ	ถ้าผูป่้วยรายนียั้งคงได้รบัการรกัษาด้วย

ยาต่อไปแล้วผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายในเวลาไม่นาน	การท�าการ

ผ่าตดัรกัษาประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด	ีและในขณะน้ีผูป่้วย

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเหมือนปกติมาตลอดระยะ

เวลาเกือบ	2	ปี	หลังการผ่าตัด	

	 การผ่าตัดเปลีย่นหัวใจ	(หรือปลูกถ่ายหัวใจ)ใหม่ให้กับ

ผู้ป่วย	ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมแพทย์ผู้ท�าการ

ผ่าตัด	คือ	รศ.	นพ.ปิยะ	สามนคติวัฒน์	และทีมแพทย์ผู้ดูแล 

ผู้ป่วย	คือ	อ.นพ.ธีรภัทร	ยิ่งชนม์เจริญ	
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 2) การใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดสมอง และไขสันหลัง

	 	 การผ่าตัดสมองนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการ

พัฒนาและก้าวหน้าเป็นล�าดับ	อันเนื่องมาจากการพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รวมถึงความก้าวหน้าด้านวศิวกรรม

ชีวการแพทย์	หัวใจหลักของการผ่าตัดสมอง	คือ	ความละเอียด

และถูกต้องแม่นย�า	ในการเข้าสู่เป้าหมายในสมองทั้งนี้เพราะ

สมองเป็นอวัยวะทีบ่อบบางและเกิดการบาดเจบ็เสยีหายได้ง่าย	

หากถูกกระทบกระเทือน	นอกจากนี้	ภายในสมองยังมีหลอด

เลอืดแดงและหลอดเลอืดด�า	ซึง่มคีวามส�าคัญอย่างมากต่อการ

ท�างานของสมอง	หากเกิดการฉกีขาดก็จะส่งผลเสยีต่อสมองใน

เวลาต่อมา

	 สมองลอยอยู่ในน�้าไขสันหลัง	 (CSF)	 เมื่อกะโหลก

ศีรษะและเย่ือหุ ้มสมองถูกเปิดออก	น�้าไขสันหลังจะมีการ 

รั่วซึมเป็นผลให้สมองที่ลอยอยู่มีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งไป

จากเดิม	ดังน้ันการเข้าสู่เป้าหมายในสมองจึงเกิดปัญหาใหญ่

ขึ้น	อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและต�าแหน่งของ

เนื้อสมองในกะโหลกศีรษะ	ท�าให้มีโอกาสผิดพลาดจาก 

เป้าหมายในกะโหลกศรีษะเป็นอย่างมากในการผ่าตดัสมอง	ดังนัน้	

หากสามารถเข้าถึงเป้าหมายในกะโหลกศีรษะได้อย่างแม่นย�า

และถูกต้อง	ก็จะท�าให้การผ่าตดัสมองมคีวามปลอดภัย	ลดโอกาส

การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลากหลายอย่าง	ได้แก่	ภาวะเลอืดออก

ในสมอง	ภาวะสมองเสียหาย	หรือโรคลมชักในสมอง

	 การผ่าตดัสมองด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตดัจงึเป็นค�าตอบ

ท่ีจะช่วยให้การผ่าตัดสมองมีความปลอดภัยสูงและลดภาวะ

แทรกซ้อนภายหลงัการผ่าตดั	ทัง้นี	้หุน่ยนต์จะช่วยหาเป้าหมาย

และแนวทางในการเข้าสูเ่ป้าหมายในกะโหลกศรีษะได้อย่างถูก

ต้องแม่นย�า	ซึ่งหุ ่นยนต์ท่ีใช้อยู ่ในโรงพยาบาลรามาธิบดี	 

ชื่อ	Renaissance	นี้	 เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาโดยอาศัย

ภาพถ่ายทางการแพทย์	คือ	MRI	และ	CT	ของสมอง	โดยอาศัย

หลักการของภาพ	MRI	จากโลกเสมือนจริง	(virtual	reality)	มา

ซ้อนทบับนภาพ	CT	ของโลกแห่งความเป็นจรงิ	(real	world)	อกี

ทั้งหุ ่นยนต์จะท�าการค�านวณระยะทางที่แม่นย�าเพ่ือเข้าหา 

เป้าหมาย	ภายหลังจากที่ประสาทศัลยแพทย์ได้ก�าหนดแนว

และทิศทาง	รวมถึงเป้าหมายในสมองแล้ว	หุ่นยนต์จะท�าการ

ค�านวณพิกัดและต�าแหน่ง	 (position	and	coordination)	 

ใน	3	มติ	ิจากนัน้ประสาทศลัยแพทย์จะเป็นผู้เปิดกะโหลกศรีษะ	

โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง	3	มิลลิเมตร	แล้วด�าเนินการ

ผ่าตัดตามระยะทาง	แนวทาง	และเป้าหมายท่ีหุ่นยนต์ได้

ก�าหนดไว้	ซึ่งระยะในการคาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่เกิดขึ้นได้

จากการค�านวณของหุ่นยนต์นี้จะมี	น้อยกว่า	1	มิลลิเมตร	

	 ด้วยความแม่นย�าและประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ช่วย

ผ่าตดัในปัจจบุนัท�าให้ผูป่้วยได้รบัความปลอดภยัสงูสดุและลด

ภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจเกดิข้ึนได้ภายหลงัการผ่าตดั	ซึง่จะส่งผล

ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังการผ่าตัดสมอง	ทีมแพทย์

ผู้ท�าการผ่าตัด	 คือ	ผศ.นท.นพ.สรยุทธ	ช�านาญเวช	สาขา

ประสาทศัลยศาสตร์	ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
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 3) 3D Endoscopic Mitral Valve Surgery

	 ในอดีต	การผ่าตัดลิ้นหัวใจนั้น	จ�าเป็นต้องท�าผ่าตัด

ผ่านแผลกลางหน้าอก	ถึงแม้จะได้ผลการรักษาที่ดีมาก	แต่

กระนั้น	ผู้ป่วยจะต้องมีบาดแผลยาว	20-25	เซนติเมตร		กระดูก

หน้าอกจะต้องถูกเลื่อยผ่ากลาง	และยึดกลับคืนภายหลังจาก

ผ่าตัดเสร็จ	(รูปที่	1)	ท�าให้มีการเสียเลือดจ�านวนมาก	ปวดแผล

ค่อนข้างมาก	และใช้เวลาในการพักฟื้นหลังผ่าตัดนาน	8	-	12	

สัปดาห์	ซ�้ายังทิ้งรอยแผลเป็นยาวตั้งแต่คอหอยถึงลิ้นปี่และยัง

อาจเกิดภาวะแผลเป็นนูนได้ในผู้ป่วยบางราย	(รูปที่	2)	ใน

ปัจจุบัน	เทคโนโลยีการผ่าตัดได้ก้าวหน้ามากขึ้น	มีการคิดค้น

เครื่องมือผ่าตัดใหม่ๆ	และใช้กล้องวิดิทัศน์ช่วยในการผ่าตัด	

ท�าให้การผ่าตัดทุกแขนง	สามารถท�าได้โดยบาดแผลมีขนาด

เล็กลง	ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลง	ฟื้นตัวไวขึ้น

	 ในส่วนของโรงพยาบาลรามาธิบดีนั้น	รศ.นพ.สุชาต	

ไชยโรจน์	ได้รเิริม่บกุเบกิและพัฒนาการผ่าตัดลิน้หวัใจแผลเลก็

เป็นล�าดับต้นๆ	ของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	โดยได้

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	และเชิญศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก

ต่างประเทศมาสอนแสดงวธีิการผ่าตัดแผลเลก็เป็นประจ�าทกุปี

	 และเมื่อปี	พ.ศ.2558	อ.นพ.สยาม	ค้าเจริญ	ได้รับทุน

พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ	เพ่ือไปศึกษาท่ีประทศเบลเย่ียม	และ

ได้กลบัมาพัฒนาต่อยอดการผ่าตดัลิน้หวัใจแผลเลก็	แบบผ่าน

กล้อง	วิดิทัศน์ระบบ	3	มิติ	โดยไม่ต้องมีการตัดกระดูกทรวงอก

และซี่โครง	

รูปที่	1	:	แผลผ่าตัดกลางหน้าอก											รูปที่	2	:	แผลเป็นนูน

 วิธีการผ่าตดัลิน้หวัใจแผลเลก็น้ัน	ต้องอาศัยเครือ่งมอื

ผ่าตัดเฉพาะทางท่ียาวเป็นพิเศษแตกต่างออกไปจากเดิม	โดย

จะผ่าตดัผ่านช่องซีโ่ครงท่ี	4	และใช้กล้องวดิทิศัน์	ใส่ไปช่วยเพ่ิม

ก�าลงัขยายภาพและการมองเหน็ภาพท่ีมคีวามชดัลกึด้วยระบบ	

3	มติิ	ใส่สายเคร่ืองปอดและหวัใจเทียมไปท่ีเส้นเลอืดบรเิวณขา

หนบี	เพ่ือช่วยพยุงการท�างานของปอดและหวัใจ	ให้ศลัยแพทย์

สามารถหยุดการเต้นของหัวใจชั่วคราว	และเข้าไปผ่าตัด

ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้โดยปลอดภัย

	 เมื่อหัวใจถูกท�าให้หยุด	ศัลยแพทย์จะสามารถเปิด

เข้าไปในห้องหัวใจ	เพื่อประเมินพยาธิสภาพของลิ้นหัวใจที่เสีย

หายและพิจารณาการซ่อมล้ินหัวใจด้วยเทคนิคท่ีเหมาะสมได	้

เช่นเย็บเส้นเอ็นเทียมทดแทนส่วนท่ีฉีกขาด	การใส่วงแหวนรัด

กระชับลิ้นหัวใจ		หรือสามารถเปลี่ยนใส่ลิ้นหัวใจเทียมในกรณี

ที่ลิ้นหัวใจเดิมเสียเกินกว่าจะซ่อมส�าเร็จ
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	 โครงการผ่าตดัลิน้หัวใจแผลเลก็นี	้ได้รบัการช่วยเหลอื

จากสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วยดีมาโดยตลอด	ได้แก่	

ศลัยแพทย์ในหน่วยศลัยศาสตร์หัวใจและทรวงอกทุกท่าน	

	 อ.พญ.อรพร	สีห์	อายุรแพทย์โรคหัวใจและคณะ	

ให้การวินิจฉัยแปลผลตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ	และร่วม

วางแผนการผ่าตัด

	 ผศ.กนกพร	คุณาวิศรุต	ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและ

คณะ	ที่พัฒนาการดมยาสลบด้วยขั้นตอนท่ีซับซ้อนย่ิงขึ้น	เพ่ือ

ช่วยให้การผ่าตัดแผลเล็กผ่านไปได้ด้วยดี	

	 คุณพิมพ์ณดา	พิชัยภาณุพัฒน์	และคุณปภาวดี	เหล่า

พาณิชย์เจริญ	พยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัดหัวใจ	ได้ร่วมคิดค้น

พัฒนาอุปกรณ์ผ่าตัดหัวแผลเล็กโดยใช้วัสดุท่ีหาได้จากใน

ประเทศไทย	ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดลงได้มาก

	 คณุวรรณฤดี	ทองเชดิ	คุณวไิลลกัษณ์	ศรประสทิธิ	์และ

คณะ	นกัเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	ช่วยดแูลเครือ่งปอดและ

หัวใจเทียมระหว่างผ่าตัด

	 ตลอดช่วงเวลา	8	ปีที่ผ่านมา	หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ	

หลอดเลอืดและทรวงอก	ได้ท�าการผ่าตดัลิน้หัวใจแบบแผลเลก็

ไปแล้วกว่า	500	ราย	เฉพาะในปี	พ.ศ.	2560	ที่ผ่านมา	มีการ

ผ่าตัดแผลเล็กมากว่า	80	ราย	ทั้งการเปลี่ยนลิ้นหัวใจและซ่อม

ลิ้นหัวใจไมทรัล	เอออร์ติก	และไทรคัสปิด	ท�าให้แผลผ่าตัดเล็ก

ลงเหลือ	3-5	 เซนติเมตร	โดยไม่มีการตัดกระดูกซี่โครงและ

กระดูกหน้าอก	ผลการรักษาและ	ความปลอดภัยในการผ่าตัด

ทัดเทียมกับการผ่าตัดแบบมาตรฐานดั้งเดิม	ผู้ป่วยเสียเลือด

ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดลดลง	การให้เลือดทดแทนหลัง

ผ่าตัดลดลง	ปวดแผลน้อยลง	ระยะเวลาพักฟื้นในหอผู้ป่วย

วิกฤตสัน้ลงจาก	3	วัน	เหลอื	18	วัน	ระยะเวลานอนโรงพยาบาล

สั้นลงจาก	8	วัน	เหลือ	5-6	วัน	ผู้ป่วยฟื้นตัวและกลับไปด�าเนิน

ชวีติประจ�าวันได้เรว็ย่ิงขึน้จาก	8-12	สปัดาห์	เหลอื	4-6	สปัดาห์	

ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้หญิงมีความพึงพอใจต่อแผลผ่าตัดมากข้ึน	

เพราะแผลซ่อนอยู่ใต้รอยพับเต้านม

	 การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบแผลเล็กนั้น	สามารถท�าได้

อย่างปลอดภยัเทยีบเท่าการผ่าตดัแบบดัง้เดมิ	ช่วยให้ผูป่้วยเจบ็

ตัวน้อยลง	ฟื้นตัวไวขึ้น	สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ�าวันและ

ท�างานได้เร็วขึ้น	ทั้งยังช่วยลดอัตราการครองเตียงในหอผู้ป่วย

วิกฤต	ลดวันนอนโรงพยาบาล	ลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้

จ่าย	ช่วยเพิ่มโอกาสส�าเร็จในการผ่าตัดในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ	มี

หลายโรคร่วมและความเสี่ยงสูงได้		ที่ส�าคัญยังเป็นก้าวแรกใน

พัฒนาไปสู่การผ่าตัดหัวใจด้วยหุ่นยนต์ในอนาคตอีกด้วย		
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	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้มีการ

แต่งต้ังคณะท�างานปลูกถ่ายอวัยวะในช่องอก	เพ่ือด�าเนินการ

ให้มกีารปลกูถ่ายหวัใจเกิดขึน้	ในเวลาต่อมาคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับการรับรองจากสภากาชาดไทยให้

เป็นสถาบันท่ีสามารถปลูกถ่ายอวัยวะในช่องอกเป็น	1	ใน	5	

แห่งของประเทศไทย	และได้ท�าการผ่าตดัปลกูถ่ายหวัใจส�าเรจ็

เป็นคร้ังแรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี 

โดยคณะแพทย์	พยาบาล	เภสัชกรคลินิกและบุคลากรที่มีส่วน

เก่ียวข้องของคณะแพทยศาสตร์ให้การรักษาผู้ป่วยชายไทยอายุ	

35	ปี	 ท่ีได้รับการส่งต่อมาจากอ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	 

ซึ่งมีอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน	อันเป็นผลสืบเน่ืองจาก 

โรคกล้ามเนือ้หัวใจล้มเหลวเรือ้รงัมาก่อน	โดยทีผู่ป่้วยได้รบัการ

ประคับประคองระบบไหลเวียนโลหิตด้วยการน�าเลือดออกมา

เติมออกซิเจนภายนอกร่างกาย	(extracorporeal	membrane	 

oxygenation,	ECMO)	มาจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร	์ 

ต่อมาผู้ป่วยรายนี้ได้รับหัวใจจากผู้บริจาคซ่ึงมีภาวะสมองตาย

จากอบุตัทิางรถจกัรยานยนต์	และการผ่าตดัประสบความส�าเรจ็

เป็นอย่างดี	แต่เป็นท่ีทราบกันดีว่าผลการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ

ในผู้ป่วยท่ีได้รับการประคับประคองระบบไหลเวียนโลหิตด้วย	

ECMO	มาก่อนมักจะไม่ประสบผลส�าเร็จโดยท่ีผู้ป่วยส่วนมาก

จะเสียชีวิต	แต่ด้วยความสามารถของคณะท�างานโครงการ 

ปลูกถ่ายอวัยวะในช่องอกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	ซึ่งน�าทีมผ่าตัดโดย	รศ.นพ.	ปิยะ	สมานคติวัฒน	์ 

ภาควิชาศัลยศาสตร์	ท�าให้ผลการรักษาในผู้ป่วยรายนี้เป็นไป

ด้วยดี

4)  การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

หลังผ่าตัด 

สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว
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4)  การผ่าตัดเปล่ียนหัวใจ 

 

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้
มีการแต่งตั ้ งคณะทํางานปลูกถ่ายอวัยวะในช่องอก เพื่อ
ดําเนินการให้มีการปลูกถ่ายหัวใจเกิดขึ ้น  ในเวลา
ต่อมาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับ
การรับรองจากสภากาชาดไทยให้เป็นสถาบันท่ีสามารถ
ปลูกถ่ายอวัยวะในช่องอกเป็น 1 ใน  แห่งของประเทศ
ไทย และได้ทําการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจสําเร็จเป็นครั ้ง
แรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย
คณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกรคลินิกและบุคลากรท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ให้การรักษาผู ้ ป่วย
ชายไทยอายุ 3 ปีที่ ได้รับการส่งต่อมาจากอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ซึ่งมีอาการหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลัน อันเป็นผลสืบเนื่องจากโรคกล้ามเนื ้ อหัวใจ
ล้ม เ ห ลว เ รื ้อ รั งม าก่ อน  โ ดยที่ ผู ้ ป่ วย ไ ด้ รั บ การ
ประคับประคองระบบไหลเวียนโลหิตด้วยการนํา
เ ลื อ ดอ อกม า เ ติม ออก ซิ เ จน ภ ายน อก ร่ า งกา ย 

(extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) 
มาจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต่อมาผู ้ ป่วยรายนี ้
ได้รับหัวใจจากผู ้บริจาคซึ่งมีภาวะสมองตายจากอุบัติ
ทางรถจักรยานยนต์ และการผ่าตัดประสบความสําเร็จ
เป็นอย่างดี แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าผลการผ่าตัดปลูก
ถ่ายหัวใจในผู ้ ป่วยที่ได้รับการประคับประคองระบบ
ไหลเวียนโลหิตด้วย ECMO มาก่อนมักจะไม่ประสบ
ผลสําเร็จโดยที่ผู ้ ป่วยส่วนมากจะเสีย ชีวิต แต่ด้วย
ความสามารถของคณะทํางานโครงการปลูกถ่ายอวัยวะ
ในช่องอกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ซึ่งนําทีมผ่าตัดโดย  รศ .นพ .  ปิยะ  สมานคติวัฒน์  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทําให้ผลการรักษาในผู ้ ป่วยรายนี ้
เป็นไปด้วยด ี
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II-6 การดำาเนินงานบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์คงคลัง ทำาให้ลดมูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง 

 ภาพท่ี 9 ผลการดำาเนินการด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำางานสำาคัญตามมาตรฐานและกระบวนการ

สนับสนุนสำาคัญ
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 II- การดําเนินงานบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์คงคลัง ทําให้ลดมูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง  

ภาพที ่ 9  ผลการดําเนินการด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางานสําคัญตามมาตรฐานและ 

กระบวนการสนับสนุนสําคัญ 

 

 
 

 

 II- การเตรียมความพร้อมด้านภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ(ตารางที่ 3) 

ตารางที ่ 3 การเตรียมความพร้อมด้านภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ
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31,1,13. 
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3

ปี  ปี  ปี 

มูลค่ายาคงคลัง (บาท) อัตราการหมุนเวียนยาคงคลัง (วัน)

อัตราการหมุนเวียนยาคงคลังและมูลค่ายาคงคลัง

ปีงบประมาณ  - 

 3 1,31 1,11 1   3 

13%

%

%

3%

%

%

1%

1%











1,

1,

ปี  : ก่อนการ

ดําเนินงาน

ปี  ปี  ปี 

ล้
าน

บ
าท

มูลค่าการปรับเวชภัณฑ์คงคลังประจําปี (ล้านบาท)

มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์

มูลค่าการปรับเวชภัณฑ์คงคลังประจําปี
มูลค่าการปรับเวชภัณฑ์คงคลังประจําปี (ร้อยละ)

II-7 การเตรียมความพร้อมด้านภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ตารางที่ 3)

 ตารางที่ 3 การเตรียมความพร้อมด้านภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
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 II- การดําเนินงานบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์คงคลัง ทําให้ลดมูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลัง  

ภาพที ่ 9  ผลการดําเนินการด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางานสําคัญตามมาตรฐานและ 

กระบวนการสนับสนุนสําคัญ 

 

 
 

 

 II- การเตรียมความพร้อมด้านภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ(ตารางที่ 3) 

ตารางที ่ 3 การเตรียมความพร้อมด้านภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ
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ปี  ปี  ปี 

มูลค่ายาคงคลัง (บาท) อัตราการหมุนเวียนยาคงคลัง (วัน)

อัตราการหมุนเวียนยาคงคลังและมูลค่ายาคงคลัง

ปีงบประมาณ  - 

 3 1,31 1,11 1   3 

13%

%

%

3%

%

%

1%

1%











1,

1,

ปี  : ก่อนการ

ดําเนินงาน

ปี  ปี  ปี 

ล้
าน

บ
าท

มูลค่าการปรับเวชภัณฑ์คงคลังประจําปี (ล้านบาท)

มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์

มูลค่าการปรับเวชภัณฑ์คงคลังประจําปี
มูลค่าการปรับเวชภัณฑ์คงคลังประจําปี (ร้อยละ)

II-8 คณะฯ ได้จัดการดูแลสุขภาพของบุคลากรครอบคลุมท้ังด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคการรักษาและการ
ฟื้นฟู ซึ่งมีการนำาปัญหาสุขภาพที่พบไปวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบ
 ภาพที่ 10 การดูแลสุขภาพของบุคลากร
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II- คณะฯ ได้จัดการดูแลสุขภาพของบุคลากรครอบคลุมทัง้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
 การรักษาและการฟ้ืนฟู ซึ่งมีการนําปัญหาสุขภาพที่พบไปวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

ภาพที่  การดูแลสุขภาพของบุคลากร 

 

II- ด้านการเงิน พันธกิจดูแลสุขภาพมีบทบาทคัญในการสร้างรายได้ให้คณะฯ เพื่อนํามาพัฒนาและ 
 สนับสนุนพันธกจิด้านการศกึษาและวจัิย  

ภาพที่ 1  แสดงรายได้และกาํไร (ขาดทุน) ของกลุ่มภารกจิดูแลสุขภาพ และศูนย์สนับสนุนพันธกจิ 

 
 

แผนดาํเนินการพัฒนาต่อเน่ืองในปี 1-

 กําหนดเป้าหมายสู่  Advanced HA จึง กําหนด
โครงการพฒันาท่ีสําคญัท่ีจะดําเนินการ ดงันี ้ 

1. Healthcare Leadership to A-HA 

. Patient and Community Relation Management  

3. Integrated Healthcare Quality Center 

. Healthy and Happy Healthcare Staff 

. Healthcare Process Improvement 

. Professional Organization Development 

. P Safety in Action  

8. Integrated Patient Care  

. Integration of Quality and Safety in Curriculum 

1. Redesign Healthcare Finance Processes 

โดยวางขัน้ตอนในการดําเนินการ ดงันี ้
1. กําหนดผู้ รับผิดชอบในการทําแผนพฒันาของแต่

ละโครงการและวางแนวทางเพ่ือการพัฒนาตาม
กระบวนการ 3P / C-PDSA 

2.  การวางแผนงาน /โครงการ   ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ แนวทางดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากร 
กําลังคน ระยะเวลา การส่ือสารและแผนความเส่ียง 
การวดัผลและการปรับปรุงผลการดําเนินงาน  

 . ผู้ รับผิดชอบโครงการ  นําเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการอํานวยการระบบดแูลสขุภาพ  

4. กํากับติดตามให้มีการดําเนินการตามแผนและ
นําเสนอความคืบหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการ 
อํานวยการระบบดแูลสขุภาพ ทกุ  เดือน   

5. ส่ือสารถ่ายทอดแผนพฒันาทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของการพัฒนาและร่วม
ดําเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนีห้น่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องควรนําผลการ
ดําเนินงานด้านการเงินมาพิจารณาและวางแผนการ
พฒันาเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อการดําเนินงาน
ของคณะฯ 

 

3.3 % 

(,3  ราย)

. % 

(, ราย)
. % 

(, ราย)









1

ปี  ปี  -  ปี 

อัตราบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาํปี

 ปีงบประมาณ  - ร้อยละ

 

11



1



3

ปี  ปี  ปี 

บุคลากรที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทาํงาน

 ปีงบประมาณ  - ราย

, 
, 

1, 
11,1 

1,3 

3 

-1 -1 -31 

1 

-,


,
,
,
,

1,
1,
1,

ปี  ปี  ปี  ปี  ปี 

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ

รวมรายได้และกาํไร (ขาดทุน) ของกลุ่มภารกิจดแูลสุขภาพ

 
 13 1  

3 
1 

 

  











1,

ปี  ปี  ปี  ปี  ปี 

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ

รวมรายได้และกาํไร (ขาดทุน) ด้านการดแูลสุขภาพ

ของศูนย์สนับสนุนพนัธกิจ
ล้านบาท

ล้านบาท 

ร้อยละ
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II-9 ด้านการเงนิ พนัธกิจดแูลสขุภาพมบีทบาทสำาคัญในการสร้างรายได้ให้คณะฯ เพือ่นำามาพฒันาและสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการศึกษาและวิจัย 

  ภาพที่ 11 แสดงรายได้และกำาไร (ขาดทุน) ของกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ และศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

แผนดำาเนินการพัฒนาต่อเนื่องในปี 2561-2562 
	 ก�าหนดเป้าหมายสู่	Advanced	HA	จึงก�าหนดโครงการ
พัฒนาที่ส�าคัญที่จะด�าเนินการ	ดังนี้	
	 1.	Healthcare	Leadership	to	A-HA
	 2.	Patient	and	Community	Relation	Management	
	 3.	Integrated	Healthcare	Quality	Center
	 4.	Healthy	and	Happy	Healthcare	Staff
	 5.	Healthcare	Process	Improvement
	 6.	Professional	Organization	Development
	 7.	2P	Safety	in	Action	
	 8.	Integrated	Patient	Care	
	 9.	Integration	of	Quality	and	Safety	in	Curriculum
	 10.	Redesign	Healthcare	Finance	Processes
โดยวางขั้นตอนในการด�าเนินการ	ดังนี้
	 1.	ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการท�าแผนพัฒนาของแต่ละ
โครงการและวางแนวทางเพ่ือการพัฒนาตามกระบวนการ	3P	
/	3C-PDSA

	 2.		การวางแผนงาน/โครงการ	ประกอบด้วยวตัถุประสงค์	
แนวทางด�าเนินงาน	รวมถึงทรัพยากร	ก�าลังคน	ระยะเวลา	การ
สื่อสารและแผนความเสี่ยง	การวัดผลและการปรับปรุงผลการ
ด�าเนินงาน	
	 3.	 ผู ้ รับผิดชอบโครงการ	น�าเสนอโครงการต่อคณะ
กรรมการอ�านวยการระบบดูแลสุขภาพ	
	 4.	 ก�ากับติดตามให้มีการด�าเนินการตามแผนและ 
น�าเสนอความคบืหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการอ�านวยการ
ระบบดูแลสุขภาพ	ทุก	6	เดือน		
	 5.		สื่อสารถ่ายทอดแผนพัฒนาท่ัวท้ังองค์กร	 เพ่ือให  ้
ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของการพัฒนาและร่วมด�าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
	 นอกจากนีห้น่วยงานทีเ่ก่ียวข้องควรน�าผลการด�าเนนิงาน
ด้านการเงินมาพิจารณาและวางแผนการพัฒนาเพ่ือลดผล 
กระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�าเนินงานของคณะฯ	
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II- คณะฯ ได้จัดการดูแลสุขภาพของบุคลากรครอบคลุมทั ้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
 การรักษาและการฟ้ืนฟู ซึ ่งมีการนําปัญหาสุขภาพที่พบไปวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

ภาพที ่  การดูแลสุขภาพของบุคลากร 

 
 

II- ด้านการเงิน  พันธกิจดูแลสุขภาพมีบทบาทคัญในการสร้างรายได้ให้คณะฯ เพื ่อนํามาพัฒนาและ 
 สนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาและวิจัย  

ภาพที ่ 1  แสดงรายได้และกําไร (ขาดทุน) ของกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ และศูนย์สนับสนุนพันธกิจ 

  
 

แผนดําเนินการพัฒนาต่อเนื่องในปี 1-

 กําหนดเป้าหมายสู่ Advanced HA จึงกําหนด
โครงการพัฒนาที่สําคัญที่จะดําเนินการ ดังนี ้   

1. Healthcare Leadership to A-HA 

. Patient and Community Relation Management  

3. Integrated Healthcare Quality Center 

. Healthy and Happy Healthcare Staff 

. Healthcare Process Improvement 

. Professional Organization Development 

. P Safety in Action  

8. Integrated Patient Care  

. Integration of Quality and Safety in Curriculum 

1. Redesign Healthcare Finance Processes 

โดยวางขั ้ นตอนในการดําเนินการ ดังนี ้
1. กําหนดผู ้รับผิดชอบในการทําแผนพัฒนาของแต่

ละโครงการและวางแนวทางเพื่อการพัฒนาตาม
กระบวนการ 3P / C-PDSA 

2.  การวางแผนงาน / โครงการ  ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ แนวทางดําเนินงาน  รวมถึงทรัพยากร 
กําลังคน ระยะเวลา การส่ือสารและแผนความเสี่ยง 
การวัดผลและการปรับปรุงผลการดําเนินงาน  

.  ผู ้ รับผิดชอบโครงการ นํ าเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการอํานวยการระบบดูแลสุขภาพ  

4. กํากับติดตามให้มีการดําเนินการตามแผนและ
นําเสนอความคืบหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการ 
อํานวยการระบบดูแลสุขภาพ ทุก  เดือน   

5. สื่อสารถ่ายทอดแผนพัฒนาทั่วทั ้ งองค์กร เพื่อให้
ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของการพัฒนาและร่วม
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนีห้น่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรนําผลการ
ดําเนินงานด้านการเงินมาพิจารณาและวางแผนการ
พัฒนาเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ ้ นต่อการดําเนินงาน
ข อ ง ค ณ ะ ฯ 

 

[VALUE] % 

(,3  ราย)

[VALUE] % 

(, ราย)
[VALUE] % 

(, ราย)









1

ปี  ปี  -  ปี 

อัตราบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี

 ปีงบประมาณ  - ร้อยละ
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บุคลากรที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน
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ปี  ปี  ปี  ปี  ปี 

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

รวมรายได้และกําไร (ขาดทุน) ของกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ
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ปี  ปี  ปี  ปี  ปี 

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

รวมรายได้และกําไร (ขาดทุน) ด้านการดูแลสุขภาพ

ของศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
ล้านบาท ล้านบาท 
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รายงานประจำาปี 2560

	 หนึ่งในสี่พันธกิจหลักของคณะฯ	 คือ	 งานบริการ

วิชาการ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ทุกรูปแบบไปยังบุคลากรภายใน	อันได้แก่	อาจารย์	นักศึกษา	

บคุลากรภาคส่วนต่างๆ	ของคณะฯ	และไปยงับคุลากรภายนอก	

ซึง่ได้แก่	ศษิย์เก่า	บุคลากรด้านสาธารณสขุ	และประชาชน	งาน

ด้านบริการวิชาการ	ด�าเนินการภายใต้ฝ่ายวิชาการและ

วัฒนธรรม	ซึง่มวิีสยัทศัน์ว่า	“เด่นเลศิวิชาการ	สบืสานวัฒนธรรม”	

โดยใช้กลยุทธ์วิชาการเชิงรุก	มีความเป็นสากล	และน�าความรู้

และนวัตกรรมสู่สังคม	

ผลการดำาเนินงาน

 1. การจัดประชุมอบรมทางวิชาการ

	 	 ปีงบประมาณ	2560	คณะฯ	จัดประชุม	อบรมทาง

วิชาการ	ปาฐกถา	ทั้งหมด	99	ครั้ง	โดยแบ่งเป็น	ระดับชาติ	84	

ครัง้	และนานาชาต	ิ15	ครัง้	ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้	โดย

เฉพาะอย่างย่ิงประชุม	อบรมระดับนานาชาติ	ที่เพ่ิมขึ้นกว่า

ปีงบประมาณที่แล้ว	มากกว่า	1	เท่า	อีกทั้งยังมีรายรับที่มาก 

กว่ารายจ่าย	ในปีงบประมาณ	2560	เป็นจ�านวน	8,163,787.00	

บาท	 เทียบเคียงกับปีงบประมาณ	2559	ซึ่งเป็นจ�านวน	

7,713,348.31	บาท

ด้านการบริการวิชาการ  
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ด้านการบริการวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หนึ่งในส่ีพนัธกิจหลกัของคณะฯ คืองานบริการ
วิชาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสขุทุกรูปแบบไปยงับุคลากรภายใน อนัได้แก่ 
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภาคส่วนต่างๆของคณะฯ 
และไปยงับคุลากรภายนอก ซึง่ได้แก่ ศิษย์เก่า บคุลากร
ด้านสาธารณสุข  และประชาชน  งานด้านบริการ
วิชาการ ดําเนินการภายใต้ฝ่ายวิชาการและวฒันธรรม 
ซึ่งมีวิสยัทศัน์ว่า “เด่นเลิศวิชาการ สืบสานวฒันธรรม” 
โดยใช้กลยทุธ์วิชาการเชิงรุก มีความเป็นสากล และนํา
ความรู้และนวตักรรมสูส่งัคม  
 

ผลการดาํเนินงาน 
1. การจัดประชุมอบรมทางวชิาการ 

 ปีงบประมาณ 2560 คณะฯ จัดประชุม อบรม
ทางวิชาการ ปาฐกถา ทัง้หมด 99 ครัง้ โดยแบ่งเป็น 
ระดับชาติ 84 ครัง้ และนานาชาติ 15 ครัง้ ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชมุ อบรม
ระดับนานาชาติ ท่ี เพิ่มขึน้กว่าปีงบประมาณท่ีแล้ว 
มากกว่า 1 เท่า อีกทัง้ยงัมีรายรับท่ีมากกว่ารายจ่าย ใน
ปีงบประมาณ 2560 เป็นจํานวน 8,163,787.00 บาท 
เทียบเคียงกับปีงบประมาณ  2559 ซึ่งเป็นจํานวน 
7,713,348.31 บาท 
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 2. โครงการตำารารามาธิบดี

	 	 ปีงบประมาณ	2560	คณะฯ	อนมุติัให้ทุนผลติต�ารา/

หนงัสอื	จ�านวน	3	เรือ่ง	สือ่อิเลก็ทรอนกิส์	จ�านวน	2	เรือ่ง	ยอดการ

จ�าหน่ายต�ารา	หนงัสอื	4,065	เล่ม	คดิเป็นจ�านวนเงิน	998,707.25	

บาท	มกีารจดัสรรผลประโยชน์ในอตัราร้อยละ	70	ให้กับผู้รับทนุ

ผลิตต�ารา	7	เล่ม	คิดเป็นจ�านวนเงิน	480,801.00	บาท

 3. การให้บริการทางวชิาการต่อองค์กรภายนอก 

	 	 บุคลากรของคณะฯ	ได้รบัเชญิจากองค์กรภายนอก

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	(คน/ครั้ง)	ให้เป็นวิทยากร	จ�านวน	

2,930	คน/8,790	ครั้ง	อาจารย์พิเศษ	จ�านวน	1,628	คน/4,875	

ครัง้	กรรมการ/ผูท้รงคณุวุฒ	ิจ�านวน	1,730	คน/5,190	ครัง้	และ

คณะฯ	ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนบุคลากรให้ไปเป็นวิทยากร	

ณ	ต่างประเทศ	จ�านวน	9	ทุน	รวมเป็นเงิน	570,800	บาท

 4. รามาธิบดีเวชสาร

	 	 หลังจากคณะฯ	ได้น�ารามาธิบดีเวชสารเข้าสู่ฐาน

ข้อมูลวารสารในเว็บไซด์	TCI	กลุ่ม	1	แล้ว	ก็มีผลงานส่งเข้ามา

เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เพิ่มขึ้นตามล�าดับ		นอกจากนี้ยัง

ได้น�ารามาธิบดีเวชสารข้ึนส่ือออนไลน์ที่ใช้	Citation	 เป็น

มาตรฐาน	ได้แก่	Google	Scholar	และ	Research	Gate	ดัง

แสดงในกราฟ

 5. สื่อออนไลน์

	 	 คณะฯ	 ได้จัดท�าบทความเผยแพร่ใน	 “ไทยรัฐ

ออนไลน์”	ทกุวันศกุร์	รวม	52	ครัง้	เรือ่งทีม่ผีูเ้ข้าชมมากทีส่ดุ	คอื	

“รูเ้ท่าทัน	โรคไทรอยด์”	โดย	พญ.ชติุนธร	ศรพีระประแดง	จ�านวน

ผู้เข้าชม	60,022	ครั้ง	

	 	 จัดท�า	Website	และ	Facebook	 เพ่ือเผยแพร ่

ความรู	้ดังนี้

	 	 1.	http://ramacme.ra.mahidol.ac.th

	 	 2.	http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th	

	 	 3.	http://med.mahidol.ac.th/cme	

	 	 4.	เฟสบุ๊ค	สาระสุขภาพกับ	ramaclinic.com

	 	 5.	เฟสบุ๊คชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี	http://med.

mahidol.ac.th/buddhismclub

	 	 คณะฯได้สร้างเครือข่ายออนไลน์ทางด้านวิชาการ

กับหน่วยงานภายนอก	อาทิเช่น	กระทรวงสาธารณสุข	สมาคม	

ราชวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ	เสนอองค์กรต่างประเทศ	นอกเหนือ

จากเครือข่ายภายใน	เช่น	งานสื่อสารองค์กร	งานวิเทศสัมพันธ์	

งานกิจการนักศึกษา	สมาคมศิษย์เก่าแพทย์และพยาบาล

รามาธิบดี
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2. โครงการตาํรารามาธิบดี 
ปีงบประมาณ 2560 คณะฯ อนุมัติให้ทุนผลิต

ตํารา/หนงัสือ จํานวน 3 เร่ือง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 
2 เร่ือง ยอดการจําหน่ายตํารา หนงัสือ 4,065 เล่ม คิด
เป็นจํานวนเงิน 998,707.25 บาท มีการจัดสรร
ผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 70 ให้กับผู้ รับทุนผลิต
ตํารา 7 เลม่ คิดเป็นจํานวนเงิน 480,801.00 บาท 

3. การให้บริการทางวิชาการต่อองค์กร
ภายนอก 

บุคลากรของคณะฯ  ได้ รับเชิญจากองค์กร
ภายนอกทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน (คน/ครัง้) ให้เป็น
วิทยากร จํานวน  2,930 คน/8,790 ครัง้  อาจารย์พิเศษ  

จํานวน 1,628 คน/4,875 ครัง้   กรรมการ/ผู้ทรงคณุวฒุิ 
จํานวน 1,730 คน/5,190 ครัง้  และคณะฯ ได้พิจารณา
ใ ห้ทุนสนับสนุนบุคลากร ใ ห้ ไป เ ป็นวิ ทยากร  ณ 
ตา่งประเทศ จํานวน 9 ทนุ รวมเป็นเงิน 570,800 บาท 

4. รามาธิบดีเวชสาร 
หลังจากคณะฯ ได้นํารามาธิบดีเวชสารเข้าสู่

ฐานข้อมูลวารสารในเว็บไซด์ TCI กลุ่ม 1 แล้ว ก็มี
ผลงานส่งเข้ามาเพ่ือขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เพิ่มขึน้
ตามลําดบั  นอกจากนีย้งัได้นํารามาธิบดีเวชสารขึน้ส่ือ
ออนไลน์ท่ีใช้ Citation เป็นมาตรฐาน ได้แก่ Google 
Scholar และ Research Gate   ดงัแสดงในกราฟ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ส่ือออนไลน์ 
คณะฯ ได้จัดทําบทความเผยแพร่ใน “ไทยรัฐ

ออนไลน์” ทกุวนัศกุร์ รวม 52 ครัง้ เร่ืองท่ีมีผู้ เข้าชมมาก
ท่ีสุดคือ  “ รู้ เท่าทัน โรคไทรอยด์” โดย พญ .ชุตินธร  
ศรีพระประแดง จํานวนผู้ เข้าชม 60,022 ครัง้  

จดัทํา Website และ Facebook เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ ดงันี ้

1. http://ramacme.ra.mahidol.ac.th 
2. http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th  
3. http://med.mahidol.ac.th/cme  
4. เฟสบุ๊ค สาระสขุภาพกบั ramaclinic.com 
5. เฟสบุ๊คชมรมพทุธธรรมรามาธิบดี 

http://med.mahidol.ac.th/buddhismclub 
 
 

 คณะฯได้สร้างเครือข่ายออนไลน์ทางด้าน
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น กระทรวง
สาธารณสุข สมาคม ราชวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ เสนอ
องค์กรตา่งประเทศ นอกเหนือจากเครือข่ายภายใน เช่น 
งานส่ือสารองค์กร  งานวิเทศสัมพันธ์  งานกิจการ
นักศึกษา  สมาคมศิษ ย์ เ ก่ าแพทย์และพยาบาล
รามาธิบดี 

6. การประชุมทางไกลทางการแพทย์ 
(Teleconference) 
 คณะฯดําเนินการประชุมทางไกลทางการ
แพทย์ เพ่ือสนบัสนนุวิชาการ การเรียนการสอน การทํา
วิจยัแก่หน่วยงานตา่งๆ เป็นจํานวนทัง้หมด 316 ครัง้ 
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การผลติส่ือทางการแพทย์อ่ืนๆ 

1. ส่ือวิดีทัศน์ จํานวน 883 เร่ือง จุลสารข่าว
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ฉบับท่ี 48-51 จัดส่งให้กับ
โรงพยาบาลทัว่ประเทศ โรงเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา 
ประจําอําเภอและจังหวัดห้องสมุดประจําอําเภอและ
จงัหวดั  เรือนจํา รวมทัง้สมาชิกจลุสารข่าวฯ กวา่ 2,000 แหง่ 

2. งานกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ 4,551 ชิน้/แผน่/ภาพ   
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 10 เร่ือง 
4. ติดตัง้และใช้ส่ือโสตทศันปูกรณ์ ณ หอประชุม 

อารี วัลยะเสวี ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และ 
ห้องประชมุท่านผู้หญิงวิระยา ชวกลุ  529 ครัง้ รวมทัง้
ให้บริการเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี 113 ครัง้ 

5. ถ่ ายภาพ น่ิงตามใบสั่ ง ของแพทย์และ
หน่วยงานตา่งๆ 240 ครัง้ 32,581 ภาพ 

6. บนัทกึเสียงและตดัตอ่เสียงในส่ือตา่ง  ๆ103 ครัง้ 
7. แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ จํานวน 2 

แอพพลเิคชัน่ คือ เร่ือง Articulation Test และยาผู้สงูอาย ุ
ผลงานที่ภาคภูมใิจ 

1. รางวัลจากงานมหกรรมคุณภาพ (Quality 
Conference) ครัง้ท่ี 24 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี วนัท่ี 24 - 25 สงิหาคม 2560 

1. วิดีโอคลิป เร่ือง โปรมการจองระบบการ
ประชมุทางไกล Teleconference  

2. เร่ืองเลา่เร้าพลงั จํานวน 2 ผลงาน 
3. Kaizen จํานวน 3 ผลงาน 
4. CQI จํานวน 3 ผลงาน 
5. VDO Clip จํานวน 2 ผลงาน 

2. การประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบัน ระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  และคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (JCMS 2017) ภายใต้

หวัข้อเร่ือง Hand in Hand towards Healthy Society 
(ร่วมมือกนัสรรสร้างสขุภาวะของสงัคม) ระหว่างวนัท่ี 
13-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ท่ีคณะฯ รับผิดชอบการ
ประชาสมัพนัธ์และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เร่ือง พระ
บรมราชจักรีวงศ์เพ่ือการแพทย์ไทย ท่ีประสบความ 
สําเร็จอย่างดีย่ิง รวมทัง้กิจกรรมภาคประชาชน ใน
หวัข้อเร่ืองเด็กไทยคณุภาพดียคุ 4.0 อย่าให้จอเลีย้งลกู 
และอันตรายของบุหร่ีไฟฟ้า ด้วยความร่วมมือกับงาน
สร้างเสริมสขุภาพของคณะฯ และภาคสว่นต่างๆ ทําให้
ทัง้ 2 เร่ือง ได้รับการขยายสูน่โยบายระดบัประเทศ 
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 6. การประชมุทางไกลทางการแพทย์ (Teleconfer-

ence)

	 	 คณะฯด�าเนินการประชุมทางไกลทางการแพทย	์

เพ่ือสนับสนุนวิชาการ	การเรียนการสอน	การท�าวิจัยแก่หน่วย

งานต่างๆ	เป็นจ�านวนทั้งหมด	316	ครั้ง

การผลิตสื่อทางการแพทย์อื่นๆ

	 1.	สื่อวิดีทัศน์	จ�านวน	883	เรื่อง	จุลสารข่าวศูนย์การ

ศึกษาต่อเนื่อง	 ฉบับที่ 	 48-51	 จัดส่งให้กับโรงพยาบาล 

ทั่วประเทศ	โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	ประจ�าอ�าเภอและ

จังหวัดห้องสมุดประจ�าอ�าเภอและจังหวัด	 เรือนจ�า	รวมทั้ง

สมาชิกจุลสารข่าวฯ	กว่า	2,000	แห่ง

	 2.	งานกราฟฟิกคอมพิวเตอร์	4,551	ชิ้น/แผ่น/ภาพ		

	 3.	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	10	เรื่อง

	 4.	ติดตั้งและใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์	ณ	หอประชุมอารี	

วัลยะเสวี	ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ	เวชชาชีวะ	และห้องประชุม

ท่านผู้หญิงวิระยา	ชวกุล		529	ครั้ง	รวมทั้งให้บริการเครื่องเสียง

เคลื่อนที่	113	ครั้ง

	 5.	ถ่ายภาพนิ่งตามใบสั่งของแพทย์และหน่วยงาน

ต่างๆ	240	ครั้ง	32,581	ภาพ

	 6.	บันทึกเสียงและตัดต่อเสียงในสื่อต่างๆ	103	ครั้ง

	 7.	แอพพลเิคชัน่	บนโทรศัพท์มอืถือ	จ�านวน	2	แอพพลิ

เคชั่น	คือ	เรื่อง	Articulation	Test	และยาผู้สูงอายุ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

	 1.	รางวัลจากงานมหกรรมคณุภาพ	(Quality	Confer-

ence)	ครั้งท่ี	24	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 

วันที่	24	-	25	สิงหาคม	2560

	 	 1.	วิดีโอคลิป	เรื่อง	โปรมการจองระบบการประชุม

ทางไกล	Teleconference	

	 	 2.	เรื่องเล่าเร้าพลัง	จ�านวน	2	ผลงาน

	 	 3.	Kaizen	จ�านวน	3	ผลงาน

	 	 4.	CQI	จ�านวน	3	ผลงาน

	 	 5.	VDO	Clip	จ�านวน	2	ผลงาน

	 2.	การประชุมวิชาการร่วม	3	สถาบัน	ระหว่างคณะ

แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบดี	และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

(JCMS	2017)	ภายใต้หัวข้อเรื่อง	Hand	in	Hand	towards	

Healthy	Society	(ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม)	

ระหว่างวันที	่13-15	กันยายน	2560	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	

แอท	 เซ็นทรัลเวิลด ์ 	 กรุงเทพฯ	 ที่คณะฯ	 รับผิดชอบการ

ประชาสมัพันธ์และนทิรรศการเทิดพระเกียรติ	เร่ือง	พระบรมราช

จักรีวงศ์เพ่ือการแพทย์ไทย	ที่ประสบความส�าเร็จอย่างดีย่ิง	 

รวมทั้งกิจกรรมภาคประชาชน	ในหัวข้อเรื่องเด็กไทยคุณภาพดี

ยุค	4.0	อย่าให้จอเล้ียงลูก	และอันตรายของบุหร่ีไฟฟ้า	ด้วย

ความร่วมมอืกับงานสร้างเสรมิสขุภาพของคณะฯ	และภาคส่วน

ต่างๆ	ท�าให้ทั้ง	2	เรื่อง	ได้รับการขยายสู่นโยบายระดับประเทศ

	 จัดประกวดรางวัลต�ารารามาธิบดี	มีผู ้ได ้รางวัล	 

3	ท่าน	โดยได้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดเข้าประกวดรางวัล

มหิดลสาขาการแต่งต�ารา	ต่อไป
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	 3.	เพิ่มตัวแทนจ�าหน่ายต�าราหนังสือของคณะฯ	อีก	7	

ศูนย์หนังสือ	เพื่อเผยแพร่ผลงานของคณะฯ	ให้กว้างขวางขึ้น

	 4.	น�ารามาธิบดีเวชสารเข้าสูส่ือ่ออนไลน์ทีใ่ช้	Citation	

เป็นมาตรฐานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ได้แก่	Google	

Scholar	และ	Research	Gate	

	 5.	ผลงานเด่นด้านการประชุมทางไกลทางการแพทย์	

Teleconference

	 	 5.1	พัฒนาระบบการส่งสัญญาณ	live	Surgery	

ผ่านอปุกรณ์	Teleconference	ให้สามารถส่งสญัญาณทางภาพ

ระบบ	D	ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย	

โดยใช้งบประมาณเพียง	20,000	บาท	ทดแทนการใช้ระบบ	

Fiber	optic	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ	200,000	บาท	ท�าให้

สามารถส่งสัญญาณภาพระบบ	3D	จากห้องผ่าตัด	1	ชั้น	4	

อาคารสิริกิติ์	ไปยังโรงแรม	ดิเอ็มเพรส	จ.เชียงใหม่	 เป็นการ

ถ่ายทอดสด	3D	ข้ามจังหวัดด้วยระบบอินเตอร์เน็ตพ้ืนฐาน	ที่ 

ผู้ชมปลายทางสามารถใส่แว่นตา	3D	และเหน็ภาพเป็นสามมติิ

เช่นเดียวกับแพทย์ในห้องผ่าตัด	ไม่เคยพบว่ามีการท�าเช่นนี้ใน

ประเทศไทยมาก่อน

	 	 5.2	สามารถดึงสัญญาณภาพ	จากเคร่ืองควบคุม

ของ	Robot	เพื่อการผ่าตัด	เข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสดแบบ	3D	

โดยท่ีผู้ชมปลายทางสามารถใส่แว่นตา	3D	และเห็นภาพเป็น

สามมิติเช่นเดียวกับแพทย์ในห้องผ่าตัด	ไม่เคยพบว่ามีการท�า

เช่นนีใ้นประเทศไทยมาก่อน	(ช่องส่งสญัญาณภาพของ	Robot	

ถูกออกแบบมาให้ส่งสัญญาณภาพในรูปแบบ	2D	เท่านั้น

	 	 5.3	ถ่ายทอดสดผ่านระบบปิดในพ้ืนที่ไม่สามารถ

เดินสายสัญญาณได้	ของงาน	National	EMS	Rally	2016	และ	

2017

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

	 1.	โครงการจัดตั้ง	“ศูนย์หนังสือรามาธิบดี”	 เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางจ�าหน่ายส่ือจากภาควิชา	และหน่วยงานต่างๆ	ของ

คณะฯ

	 2.	เพิ่มจ�านวนแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพบนมือถือ

	 3.	น�าไอทีมาใช้พัฒนางานด้านบริการวิชาการเชิงรุก

ทุกระบบ
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	 งานสร้างเสริมสุขภาพเป็นผู้ด�าเนินการ	และประสานงานร่วม

กับภาควิชา	หน่วยงานต่างๆ	ภายใต้การก�ากับดแูลของคณะกรรมการ

อ�านวยการสร้างเสริมสุขภาพ	บูรณาการในทุกพันธกิจ	สร้างนโยบาย

และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการสร้างสุขภาพ	ในรามาธิบดีและสังคม

ผลการดำาเนินงาน

	 คณะฯ	สนับสนุนให้ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพ	โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	4	กลุ่มหลัก	คือ	บุคลากร	นักศึกษา	

ผู้ป่วยและญาติ	ชุมชนและสังคม	มีโครงการ/กิจกรรม	และผลงาน	

ดังนี้

 1. จำานวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่ม 

เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ

2558 2559 2560

บุคลากร 21 10 9

นักศึกษา 13 13 13

ผู้ป่วยและญาติ 26 35 26

ชุมชนและสังคม 10 4 9

รวม 70 62 57

 2. ผลงานตาม KPI 

ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
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ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสร้างเสริมสุขภาพเป็นผู้ ดําเนินการ และ
ประสานงานร่วมกบัภาควิชา หน่วยงานตา่งๆ  ภายใต้การ
กํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการสร้างเสริม
สุขภาพ บูรณาการในทุกพันธกิจ สร้างนโยบายและสิ่ง 
แวดล้อมเอือ้ต่อการสร้างสขุภาพ ในรามาธิบดีและสงัคม 

ผลการดาํเนินงาน 
คณะฯ สนบัสนนุให้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มหลกั 
คือ บุคลากร นกัศึกษา ผู้ ป่วยและญาติ ชุมชนและสงัคม 
มีโครงการ/กิจกรรม และผลงาน ดงันี ้

1. จํานวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

8 9  

บคุลากร 21 10 9 

นกัศกึษา 13 13 13 

ผู้ ป่วยและญาต ิ 26 35 26 

ชมุชนและสงัคม 10 4 9 

รวม 70 62 57 
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เรื่อง

จาํนวนนโยบายสุขภาพหรือการเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ

ที่คณะฯ มีส่วนสําคัญในการผลักด้นให้เกิด

เป้าหมาย

1 เรื่อง/ปี

4 4
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8 9 

จาํนวนรางวัลของโครงการ/นวัตกรรมสู่สังคมที่ได้รับระดับชาติ

หรือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ

เรื่อง

เป้าหมาย

 เรื่อง/ปี
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ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสร้างเสริมสุขภาพเป็นผู้ ดําเนินการ  และ
ประสานงานร่วมกบัภาควิชา หน่วยงานตา่งๆ  ภายใต้การ
กํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการสร้างเสริม
สุขภาพ บูรณาการในทุกพันธกิจ สร้างนโยบายและสิ่ง 
แวดล้อมเอือ้ต่อการสร้างสขุภาพ ในรามาธิบดีและสงัคม 
ผลการดาํเนินงาน 

คณะฯ สนบัสนนุให้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มหลกั 
คือ บคุลากร นกัศกึษา ผู้ ป่วยและญาติ ชมุชนและสงัคม 
มีโครงการ/กิจกรรม และผลงาน ดงันี ้

1. จํานวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 

บคุลากร 21 10 9 
นกัศกึษา 13 13 13 
ผู้ ป่วยและญาต ิ 26 35 26 
ชมุชนและสงัคม 10 4 9 

รวม 70 62 57 
 
2. ผลงานตาม KPI  
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เรื่อง

จาํนวนนโยบายสุขภาพหรือการเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ

ที่คณะฯ มีส่วนสําคัญในการผลักด้นให้เกิด

เป้าหมาย

1 เรื่อง/ปี
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จาํนวนรางวัลของโครงการ/นวัตกรรมสู่สังคมที่ได้รับระดับชาติ
หรือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ

เรื่อง

เป้าหมาย

2 เรื่อง/ปี
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 ผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ ่ม 

เป้าหมาย

 1. บุคลากร

						 	 1.1	โครงการเริม่ต้น	60	นาที	เพ่ือสขุภาพดใีนอนาคต	

จัดขึ้นเพ่ือเป็นการรณรงค์	และสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

ออกก�าลังกาย	ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส�าคัญของการ 

ออกก�าลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดีในอนาคต	มีบุคลากรท่ีเข้าร่วม 

โครงการฯ	 (ร ่วมออกก�าลังกาย)	ทุกวันพุธ	 ระหว่างเวลา	 

15.30	-	16.30	น.	ณ	บริเวณชั้น	1	อาคารเรียนรวม	จ�านวน	253	

คน	จัดกิจกรรมทั้งหมด	31	ครั้ง	มีบุคลากรเข้าร่วมทดสอบ

สมรรถภาพทางกายเปรยีบเทียบก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการฯ	

จ�านวน	42	คน	

	 	 1.2	โครงการรามาร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ	เพ่ือ 

ส่งเสริมบุคลากรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี	สร้างเป็น

บุคคลต้นแบบ	สนับสนุนให้หน่วยงานมีโครงการสร้างเสริม 

สขุภาพท่ีตรงตามปัญหาสขุภาพของหน่วยงาน	รวมถึงการสร้าง

เครอืข่ายของการมสีขุภาพดีในองค์กร	โดยมโีครงการที่ผ่านการ 

คดัเลอืก	3	โครงการ	คอื	โครงการเวชระเบยีน	Check	up	รูก่้อนเกิด

โรค	โครงการ	Smart	Health	by	RAMA	NUTRISPORT	โครงการ	

ปลูกผักสร้างสุข	นอกจากนี้ยังมีบุคคลต้นแบบด้านการลด 

น�้าหนัก	ออกก�าลังกาย	และจติอาสา	ขึน้รบัมอบรางวัลในงาน

มหกรรมคุณภาพ	(Quality	Conference)	ครั้งที่	24	ปี	2560	 

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่	24-25	สิงหาคม	2560

 2. นักศึกษา 

	 	 2.1	โครงการ	Give	and	Grow	เป็นการตรวจสุขภาพ

ให้กับประชาชนในชุมชน	ต�าบลดอนพุด	ณ	 วัดโคกโพธ์ิ	 

โรงพยาบาลชุมชนดอนพุด	จังหวัดสระบุรี	ระหว่างวันที่	27-28	

มกราคม	2560	โดยนักศึกษาแพทย์	ปี	3-6	เข้าร่วมกิจกรรม	

จ�านวน	90	คน	เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นแพทย์ใน

อนาคต	ปลูกจิตส�านึกการท�าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม	และการ

ท�างานร่วมกับผู้อื่น	

	 	 2.2	โครงการอาสาปันรัก	สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท	

ครัง้ท่ี	1	เป็นกิจกรรมส�าหรบันักศึกษาแพทย์ในการท�าประโยชน์

แก่สังคม	พัฒนาจิตใจ	และเพ่ิมทักษะการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 

ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	เมื่อวันที่	8	เมษายน	2560	

มีนักศึกษาแพทย์	ชั้นปีที่	1-2	เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	25	คน	

ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน	

ต�าบลดอนพุด	อ�าเภอดอนพุด	จังหวัดสระบุรี

การออกก�าลังกาย		ณ	บริเวณชั้น	1	อาคารเรียนรวม
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รายงานประจำาปี 2560

 3. ผู้ป่วยและญาติ

	 	 3.1	เครือข่ายมิตรภาพบ�าบัดรามาธิบดี	(self	help	

group)	เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ป่วยประกอบด้วย	ผู้ป่วย

และญาติของแต่ละกลุ่ม	ภายใต้การก�ากับการดูของแพทย ์

ผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อเสริมพลังและสร้างความผูกพันในกลุ่ม	ในปีที่

ผ่านมาได้จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายมิตรภาพบ�าบัด	ในวัน

จันทร์	ที่	24	เมษายน	2560	ณ	อาคารเรือนไทย	(ระเบียบ	คุณะ

เกษม)	สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัย

มหิดล	เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของกลุ่ม/ชมรม	ใน	1	ปีที่

ผ่านมา	และถอดบทเรียนเครือข่ายมิตรภาพบ�าบัดรามาธิบด	ี

เพ่ือรวบรวมเน้ือหาจัดท�าเป็นหนังสือถอดบทเรียนเครือข่าย

มิตรภาพบ�าบัด	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	32	คน	จากแบบ

ประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมมีความรู้	ความเข้าใจ	และสามารถน�า

ความรูท่ี้ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานได้	ร้อยละ	70.83	ได้

รับประโยชน์จากการอบรม	ร้อยละ	62.5	มีความพึงพอใจที่ได้

เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	54.17	ปัจจุบันมีกลุ่มมิตรภาพบ�าบัด

รามาธิบดี	จ�านวน	20	กลุ่ม

	 	 3.2	อบรมให้ความรู้เรื่อง	บทบาทหน้าที่การเป็น

อาสาสมัครผู้ป่วย	เมื่อวันศุกร์ที่	14	กรกฎาคม	2560	ณ	ศูนย์

เสรมิพลงัสร้างสขุภาพ	ชัน้	1	อาคารเรยีนรวม	เพ่ือให้อาสาสมคัร

เกิดทศันคตท่ีิดีเก่ียวกับการดูแลผูป่้วยด้วยกันเอง	เข้าใจบทบาท

หน้าท่ีในการเป็นอาสาสมัครผู้ป่วย	และส่งเสริมสนับสนุนให้

กลุ่มผู้ป่วย	ญาติ	บุคลากรทางการแพทย์	 เชื่อมโยงเครือข่าย

ระหว่างกัน	เพ่ือความย่ังยืนของกลุ่ม/ชมรม	มีผู้เข้าร่วมอบรม 

ท้ังสิ้น	45	คน	จากแบบประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมทุกคนมีความ

พึงพอใจโดยรวม	มาก-มากที่สุด	สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ได้

 4. ชุมชนและสังคม

	 	 4.1	การประชมุวชิาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สาม

สถาบัน	พ.ศ.	2560	:จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ	(JCMS	2017)	

กิจกรรมภาคประชาชน	โดยงานการศกึษาต่อเน่ือง	เมือ่วันท่ี	15	

กันยายน	2560	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์

ชัน้	23	ภายใต้แนวคดิเดก็ไทยคณุภาพดยีคุ	4.0	เรือ่ง	อย่าปล่อย

ให้จอเลี้ยงลูก	และ	บุหรี่ไฟฟ้ากับเยาวชน

	 	 4.2	จดัอบรมให้ความรู้แก่พ่ีเล้ียง	ณ	สถานสงเคราะห์

เดก็อ่อนพญาไท	เมื่อวันที่	18,	21-22	กันยายน	2560	เป็นการ 

บูรณาการการท�างานร่วมกันของ	โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด	ี

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย

และความผิดปกติของการสื่อความหมาย	ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้าง

เสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก	และงาน

สร้างเสรมิสขุภาพ	เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรูพ้ื้นฐาน

ในการดูแลเด็ก	รวมถึงการเรียนรู ้เรื่องการสร้างเสริมความ

ปลอดภัยในเด็ก	มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน	4	รุ่น	รวม	151	คน	

พบว่ามคีวามพึงพอใจประโยชน์ทีผู่เ้ข้าร่วมได้รบัจากการอบรม	

มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	97.33		

ระดมความคิดเพื่อถอดบทเรียน

เครือข่ายมิตรภาพบ�าบัด

คณะผู้บริหารและผู้ศึกษาดูงาน
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 3. ผู้ป่วยและญาต ิ
3.1 เครือขา่ยมิตรภาพบําบดัรามาธิบดี (self help 

group) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ ป่วยประกอบด้วย 
ผู้ ป่วยและญาติของแต่ละกลุม่ ภายใต้การกํากบัการดขูอง
แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อเสริมพลงัและสร้างความผูกพนัใน
กลุ่ม ในปีท่ีผ่านมาได้จดักิจกรรมอบรมเครือข่ายมิตรภาพ
บําบดั ในวนัจนัทร์ ท่ี 24 เมษายน 2560 ณ อาคารเรือน
ไทย  (ระเบียบ  คุณะเกษม ) สถาบันวิจัยภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานของกลุ่ม/ชมรม ใน 1 ปีท่ีผ่านมา และถอด
บทเรียนเครือข่ายมิตรภาพบําบดัรามาธิบดี เพ่ือรวบรวม
เนือ้หาจัดทําเป็นหนงัสือถอดบทเรียนเครือข่ายมิตรภาพ
บําบดั มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 32 คน จากแบบประเมิน
พบว่าผู้ เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 
70.83 ได้รับประโยชน์จากการอบรม ร้อยละ 62.5 มีความ
พึงพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 54.17 ปัจจุบันมี
กลุม่มิตรภาพบําบดัรามาธิบดี จํานวน 20 กลุม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 อบรมให้ความรู้เร่ือง บทบาทหน้าท่ีการเป็น

อาสาสมัครผู้ ป่วย เม่ือวนัศุกร์ ท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ณ 
ศนูย์เสริมพลงัสร้างสขุภาพ ชัน้ 1 อาคารเรียนรวม เพ่ือให้
อาสาสมคัรเกิดทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยด้วยกนั
เอง เข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการเป็นอาสาสมคัรผู้ ป่วย และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ ป่วย  ญาติ  บุคลากรทาง
การแพทย์ เช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างกนั เพ่ือความยัง่ยืน
ของกลุ่ม/ชมรม มีผู้ เข้าร่วมอบรมทัง้สิน้ 45 คน จากแบบ 
ประเมินพบว่าผู้ เข้าร่วมทุกคนมีความพึงพอใจโดยรวม 
มาก-มากท่ีสดุ สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ได้ 

 
 

. ชุมชนและสังคม 
4.1 การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์

สามสถาบัน พ.ศ. 2560 :จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ(JCMS 
)  กิจกรรมภาคประชาชน  โดยงานการศึกษา
ต่อเน่ือง เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ชัน้ 23 ภายใต้แนวคิดเด็กไทย
คณุภาพดียคุ 4.0 เร่ือง อย่าปลอ่ยให้จอเลีย้งลกู และ บหุร่ี
ไฟฟ้ากบัเยาวชน 

 
4.2 จัดอบรมให้ความ รู้แก่ พ่ี เลี ย้ ง  ณ  สถาน

สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เม่ือวนัท่ี  18,21-22 กนัยายน 
2560 เป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกนัของ โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และงานสร้างเสริมสุขภาพ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้พืน้ฐานในการ
ดูแลเด็ก  รวมถึงการเรียนรู้เร่ืองการสร้างเสริมความ
ปลอดภยัในเด็ก มีผู้ เข้าร่วมอบรมจํานวน 4 รุ่น รวม 151 
คน พบว่ามีความพึงพอใจประโยชน์ท่ีผู้ เข้าร่วมได้รับจาก
การอบรม มาก-มากท่ีสดุ ร้อยละ 97.33   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดมความคดิเพ่ือถอดบทเรียน 
เครือข่ายมิตรภาพบาํบดั 

คณะผู้บริหารและผู้ศึกษาดูงาน 
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	 	 4.3	ด�าเนินการเรือ่งนโยบายส่งเสรมิอาหารสขุภาพ

ในองค์กร	ได้แก่	การเพ่ิมทางเลือกอาหารสุขภาพท่ีเข้าถึงง่าย	

การสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในระดับหน่วยงานและบุคคล	จัด

โครงการและกิจกรรมต่างๆ	เช่น	โครงการฟาร์มสร้างสุขภาพ

ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์	การด�าเนินการปรับต�ารับอาหารท่ีห้อง

อาหารคาเฟทเีรยีของฝ่ายโภชนาการให้เป็นต�ารบัอาหารสขุภาพ	

การจัดอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ	การเฝ้าระวังสารเคมีและส่ิงปน

เปื ้อนในอาหาร	และการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้าง

เสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารลดหวาน	มัน	เค็ม

	 	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 โดยฝ่าย

โภชนาการ	ร่วมกับงานบริการวิชาการ	งานสร้างเสริมสุขภาพ	

งานสื่อสารองค์กร	หน่วยสวัสดิการรามาธิบดี	 เพ่ือพัฒนา

ต้นแบบโรงพยาบาล	ในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ	ลด

หวาน	มัน	 เค็ม	สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม	รณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนรบัรูแ้ละหนัมาเลอืก

บรโิภคอาหารสขุภาพ	จดัอบรมบคุลากร	และผูป้ระกอบการร้านค้า	

เมือ่วันท่ี	21	ธันวาคม	2559	มร้ีานค้าทีเ่ข้าร่วมอบรมจ�านวน	46	

ร้าน	มกีารปรบัสตูรอาหารโดยน�าเมนูแต่ละร้านอาหาร	มาตรวจ

คุณค่าทางโภชนาการและปรับสูตรอาหารเพ่ือเป็นเมนูสุขภาพ

ประจ�าแต่ละร้าน		

	 	 4.4	โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก	เพ่ือ

ปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรของคณะฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญ	

ของการลดการใช้ถุงพลาสตกิภายในคณะฯ	โดยลดการแจกถุง

หูห้ิวท่ีห้องอาหารคาเฟทีเรีย	และใช้ถุงผ้าแทนต้ังแต่วันที่	1	

พฤษภาคม	2560

ผลงานภาคภูมิใจ

 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 

	 เนือ่งจากสถานสงเคราะห์เดก็อ่อนพญาไท	ได้รบัคดัเลอืก	

ให้เป็น	1	ใน		6	พื้นที่ศึกษาดูงาน	ส�าหรับการประชุมนานาชาติ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ประจ�าปี	2560	กรณีตัวอย่างกลุ่ม

เปราะบาง	เดก็ในสถานสงเคราะห์	ภายใต้หัวข้อ	Collaboration	

to	Develop	Social	Welfare	and	Health	Care	for	Vulnerable	

Children	การประชมุวชิาการฯ	ในครัง้นีท้างคณะฯ	ได้รบัเกียรติ

ในการน�าเสนอ	เรือ่ง	การร่วมมอืบรกิารในการสร้างเสรมิสุขภาพ

ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	โดยความร่วมมือของ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย

และความผิดปกติของการส่ือความหมาย	หน่วยงานต่างๆ	 

ภายในคณะฯ	และทีมงานจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	(สปสช.)	รวมท้ังเป็นผู้ประสานงานหลักในการจดัท�า

ชดุความรู	้Ramathibodi	Collaborative	Services	for	Promoting	

Health	of	Phayathai	Babies	Home	ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

และศึกษาดูงาน	

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

	 1.	การสร้างเสรมิสขุภาพในบคุลากร	เร่ือง	ความรอบรู้

อาหารสุขภาพและการออกก�าลังกาย

	 2.	การสร้างเสริมสุขภาพในนักศึกษาแถลงข่าว:	ความส�าเร็จในการจัดกิจกรรมโรงพยาบาล

สร้างเสริมสุขภาพ	ด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ

ลด	หวาน	มัน	เค็ม	4	ภาค	
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รายงานประจำาปี 2560

บทนำา

		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช	(รชักาล

ที่	9)	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	เสด็จพระราช 

ด�าเนนิมาทรงประกอบพิธีเปิด	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ในวันเสาร์ที่	3	พฤษภาคม	พ.ศ.

2512	ซึ่งตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาคณะฯ	ได้ให้ความส�าคัญใน

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง	และในปี	2559	

ได้มีการต่อยอดส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมเชิง

อนุรักษ์	 โดยมีแนวทางอนุรักษ์และด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงสิ่ง

แวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติท่ีมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	ซึ่งการ

บริหารงานศิลปวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีมี

ความสัมพันธ์มีผลกระทบซึ่งกันและกัน	ดังนั้นเมื่อวันที่	14	

มีนาคม	พ.ศ.2559	จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 (อท.ศว.)	 โดย	ศ.พญ.สฤกพรรณ	 

วิไลลกัษณ์	รองคณบดฝ่ีายวิชาการและวัฒนธรรม	ด�ารงต�าแหน่ง

ท่ีปรกึษา	และผศ.	ดร.แอนนา	วงษ์กุหลาบ	เป็นประธานกรรมการ	

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงานวัฒนธรรมของคณะฯ	เพ่ือด�าเนินงาน

ด้านอนรุกัษ์ศลิปวัฒนธรรมเชงิอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	เพ่ือส่งเสรมิ

สบืสานสขุภาวะให้สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลยัมหิดลและ

ระดับประเทศ

ผลการดำาเนินงาน

	 1.	 งานน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

	 2.	 การด�ารงต�าแหน่งผู้แทนคณะฯ	เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับเชิญในงานระดับมหาวิทยาลัย

มหิดลและระดับประเทศ	

	 3.	 กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมระดบัคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของคณะกรรมการ	อท.ศว.และทูตวัฒนธรรมรามาธิบด	ี

เช่น	งานท�าบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	2560	

กิจกรรมงานวันเปิดบริการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	ครบ	48	ปี	เป็นต้น			

	 4.	โครงการสืบสานพุทธศาสนา	โดยคณะอนุกรรมการ

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี	จ�านวนรวม	11	โครงการ	

	 5.	 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย	โดยคณะ

อนกุรรมการชมรมนาฏศลิป์และดนตรีไทยรวม	11	กิจกรรม	เช่น	

การฝึกหัดนาฏศิลป์หรือดนตรีไทยแก่นักศึกษา	การฝึกหัด 

ร�าไทยเพื่อรองรับงานแบบเฉพาะกิจ	เป็นต้น							

	 6.	 กิจกรรมวาดภาพสีน�้า	เพื่อส่งเสริมสุนทรียมิติทาง

จิตใจ	โดยคณะอนุกรรมการชมรมรักษ์สีน�้า	

	 7.	กิจกรรมส่งเสริมสืบสานสนับสนุนวัฒนธรรม	โดย

คณะกรรมการ	อท.ศว.	ภายใต้โครงการหงส์เหิน	เช่น	กิจกรรม

เชิญคณะกรรมการบริหารคณะฯ	 เข้าเย่ียมชม	 “นิทรรศน์

รัตนโกสินทร์”	วันที่	18	พฤษภาคม	2560	เป็นต้น

	 8.	กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับ

คณะฯ	ที่ร่วมมือกับงานสร้างเสริมสุขภาพและสื่อสารองค์กร	

	 9.	กิจกรรมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย 

ระดับคณะฯ	เช่น	ประเพณีสงกรานต์	เป็นต้น	

ผลงานเด่นปี 2560

	 1.	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช

องค์ท่ี	20	ทรงพระกรุณาเสด็จคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด	ีมหาวิทยาลยัมหิดล	วันเปิดบรกิารคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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	 2.		การจดันทิรรศการเทิดพระเกียรต	ิพระบรมราชจกัรี

วงศ์	เพ่ือการแพทย์ไทย	วันท่ี	13-15	กันยายน	2560	ในงานการ

ประชุมวิชาการร่วมสามสถาบัน	JCMS	2017	ณ	โรงแรม 

เซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพ	

	 3.	 	โครงการหงส์เหิน	เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ	ท�าให้

สามารถคัดเลือกบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม

สืบสานงานวัฒนธรรมและต่อยอดวัฒนธรรมความดไีด้จ�านวน	

20	ท่าน	

	 4.		กิจกรรมการบูรณาการส่วนงานต่างๆ	ภายใต้การ

ดแูลของผูอ้�านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี	เช่น	งานสงกรานต์	

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมสุขภาวะแก่บุคลากร	ผู้ป่วย

และญาติ	เป็นต้น

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

	 1.	การจัดท�าโครงการหงส์เหิน	2561	 เพ่ือพัฒนา 

ต่อยอดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับคณะฯ

	 2.	การจัดงานวันสงกรานต์	2561	สนับสนุนอนุรักษ์

มรดกวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับรัฐบาล

                                                          

   

รายงานประจาํปี 2560 

ผลงานเด่นปี 2560 
1 .  สม เ ด็ จพระอ ริยวงศาคตญาณ  สม เด็ จ

พระสังฆราชองค์ ท่ี  20  ทรงพระก รุณาเสด็ จคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
วนัเปิดบริการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

2.  การจดันิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบรมราช
จกัรีวงศ์ เพ่ือการแพทย์ไทย วนัท่ี 13-15 กนัยายน 2560 
ในงานการประชุมวิชาการร่วมสามสถาบนั JCMS 7 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพ  

3.  โครงการหงส์เหิน เม่ือเสร็จสิน้โครงการฯ ทําให้
สามารถคัดเลือกบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมใน

กิจกรรมสืบสานงานวัฒนธรรมและต่อยอดวัฒนธรรม
ความดีได้จํานวน 20 ทา่น  

4.  กิจกรรมการบูรณาการส่วนงานต่างๆ ภายใต้
การดูแลของผู้ อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เช่น  
งานสงกรานต์ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมสุข
ภาวะแก่บคุลากร ผู้ ป่วยและญาติ เป็นต้น 

แผนการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 
1. การจดัทําโครงการหงส์เหิน 2561 เพ่ือพฒันา

ตอ่ยอดงานสง่เสริมศิลปวฒันธรรมระดบัคณะฯ 
2. การจัดงานวันสงกรานต์ 2561 สนับสนุน

อนรัุกษ์มรดกวฒันธรรมไทยท่ีสอดคล้องกบัรัฐบาล 
 

 



บทที่่ 2
โครงก�รระดับคณะฯ
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รายงานประจำาปี 2560

	 ศูนย์ต่างๆ	ที่มีความเด่นในด้านการบริการสุขภาพ	

ด�าเนินงานในเชิงบูรณาการ	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ

สุขภาพ	การวิจัย	การบริการวิชาการ	และสร้างผลงานให้เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล	ร่วมสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ	ในด้าน

การศึกษา	การวิจัย	การบริการสุขภาพ	และการบริการวิชาการ 

สูส่งัคม	ให้บรรลวุสิยัทัศน์ท่ีก�าหนด	อกีท้ังสนับสนนุการพัฒนางาน

ของเขตสุขภาพท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะฯ	(เขต	 

3,	9)	ให้บรรลุการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	 

ทั้งในด้านการบริการสุขภาพ	บริการวิชาการ	งานวิจัย	และการ

สร้างบุคลากร	ปัจจุบัน	มีศูนย์ท่ีอยู่ภายในสังกัดศูนย์เพ่ือความ

เป็นเลิศ	จ�านวน	6	ศูนย์	ดังต่อไปนี้

ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ (Center of Excellence)



94

1. ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด
		 ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รับการรักษาการปลูก

ถ่ายไขกระดูกท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐานวิชาชพี	สามารถเทยีบ

เคียงกับผลการรักษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ผลการดำาเนินงาน 

ด้านการศึกษา

	 เป็นที่ปรึกษาในการสร้างศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก	

พร้อมท้ังฝึกสอนพยาบาลให้กับ	โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์	

และโรงพยาบาลหาดใหญ่	จนสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้

ด้านการวิจัย

	 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	จ�านวน	5	เร่ือง		

ได้แก่

	 1.	Hematopoietic	stem	cell	 transplantation	for	

homozygous	β -thalassemia	 and	β -thalassemia/ 
hemoglobin	E	patients	 from	haploidentical	donors. 

U	Anurathapan,	S	Hongeng,	S	Pakakasama,	N	Sirachainan,	

D	Songdej,	A	Chuansumrit,	P	Charoenkwan,	A	Jetsrisuparb,	

K	Sanpakit,	P	Rujkijyanont,	A	Meekaewkunchorn, 

Y	Lektrakul,	P	Iamsirirak,	P	Surapolchai,	W	Satayasai,	 

S	Sirireung,	R	Sruamsiri,	PA	Wahidiyat,	A	Ungkanont, 

S	Issaragrisil	and	B	S	Andersson.	Bone	Marrow	Trans-

plant.	2016	Jun;51(6):813-8.	

	 2.	Curative	 Stem	Cell	 Transplantation	 for	 

Severe	Hb	H	Disease	Manifesting	From	Early	Infancy:	

Phenotypic	and	Genotypic	Analyses.	Surapolchai	P,	

Sirachainan	N,	So	CC,	Hongeng	S,	Pakakasama	S,	

Anurathapan	U,	Chuansumrit	A.	Hemoglobin.	2016;40: 

70-3.

	 3.	Choeyprasert	W,	Hongeng	S,	Anurathapan	U,	

Pakakasama	S.	Bacteremia	during	neutropenic	episodes	

in	children	undergoing	hematopoietic	stem	cell	transplantation	

with	ciprofloxacin	and	penicillin	prophylaxis.	Int	J	Hematol.	

2017;105:213-20.

	 4.	The	Effect	of	Mycophenolate	Mofetil	on	Graft	

Versus	Host	Disease	in	Cyclosporine	Induced	Thrombotic	

Microangiopathy	after	Allogeneic	Hematopoietic	Stem	

Cell	Transplantation	Niparuck	P,	Pukiat	S,	Puavilai	T,	

Ativitavas	T	and	Ungkanont	A.	J	Bone	Res	2016,	4:1.

	 5.	Survival	Benefit	of	Intravenous	Busulfan	(120	

mg/M2)	and	Fludarabine	Myeloablative	Regimen	for	

Treatment	 of	Myeloid	Malignancies.	Niparuck	P,	 

Pukiat	S,	Puavilai	T,	Ativitavas	T,	Chantrathammachart	P,	

Boonyawat	K,	Wacharapomin	P,	Angchaisuksiri	P,	

Chuncharunee	 S,	 Jootar	 S,	 Atichartakarn	 V	 and	 

Ungkanont	A.	J	Stem	Cell	Res	Ther	2016,	6:5
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รายงานประจำาปี 2560

 รายงานประจาํปี 2560  

 

 

ด้านการบริการสุขภาพ 
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จาํนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก 
ปีงบประมาณ 2558 - 2560

ราย

ทาํงานร่วมกับสหรัฐอเมริกา  เร่ืองการทาํ  Gene Therapy ในคนไข้ธาลัสซีเมีย 

ด้านการบริการสุขภาพ

ท�างานร่วมกับสหรัฐอเมริกา		เรื่องการท�า		Gene	Therapy	ในคนไข้ธาลัสซีเมีย
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2. ศูนย์พิษวิทยา

บทนำา

	 ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์พิษ

วิทยาชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย	โดยพันธกิจในการจัดองค์กรเพ่ือ

เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการด้านพิษวิทยา	เป็นแหล่งฝึก

อบรมแพทย์	พยาบาล	และเภสัชกรด้านพิษวิทยา	ท�าการวิจัย

เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู ้ที่เก่ียวข้องกับพิษวิทยา	รวมทั้ง

รณรงค์และชี้น�าสังคมด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ผลการดำาเนินงานปี 2560

1. งานบริการ

	 ศูนย์พิษวิทยาได้ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาในการ

ดแูลรกัษาผูป่้วยทีไ่ด้รบัพิษจากยา	สารเคม	ีพืชพิษ	และสตัว์พิษ

โดยมีจ�านวนผู ้รับบริการมากขึ้นทุกปีจาก	 19,232	 ราย	 

ในปีงบประมาณ	2558	เป็น	23,754	ราย	ในปีงบประมาณ	2560			

นอกจากนั้นได้มีการติดตามผู้ป่วยท่ีมีภาวะเป็นพิษที่ส�าคัญ 

ต่อเน่ืองเพ่ือให้ได้ทราบถึงลักษณะทางคลินิก	และผลลัพธ์ 

ทางคลินิก	ตลอดจนประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเพ่ือให ้

ผู้ป่วยได้รับการยาต้านพิษที่จ�าเป็นในกรณีที่เป็นยาขาดแคลน

 

2. โครงการยาต้านพิษ

	 โครงการยาต้านพิษท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างหลาย

ภาคส่วนอาทิเช่น	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

(สปสช.)	องค์การเภสัชกรรม	สถานเสาวภา	สภากาชาด	

กระทรวงสาธารณสุข	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

สมาคมพิษวิทยาคลินิก	 ท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2554	เพ่ือให้

โครงการมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จึงได้มีการด�าเนินโครงการ

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง	ดังนี้	

	 2.1	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายยา

ก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษและการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล	ปี	2560	

ได้ด�าเนินการร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

(สปสช.)	และสมาคมพิษวิทยาคลินิก	โดยแบ่งการด�าเนินงาน

ออกเป็น	4	โครงการย่อย	คือ

	 	 2.1.1	การฝึกซ้อมทดสอบระบบการดูแลผู้ป่วย

ภาวะพิษฉุกเฉินจังหวัดระยอง		เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2560	เพื่อ

ทดสอบการประสานการท�างานแบบบูรณาการของระบบการ

ดแูลผูป่้วยภาวะพิษฉกุเฉนิหรอื“ระบบ	Fast	Track”	โดยเฉพาะ

กับเหตุการณ์ที่หากมีผู้ป่วยเกิดภาวะพิษจากสารไซยาไนด์ท่ี

จ�าเปน็ต้องรักษาด้วยยาต้านพษิ	(cyanide	antidote)	ประกอบ

ด้วย	3%	sodium	nitrite	และ	25%	sodium	thiosulfate	ภายใน

เวลาไม่เกิน	1	ชั่วโมง		

	 	 สรุปผลการฝึกซ้อม	ท�าให้ได้ค�าแนะน�า	ข้อเสนอ

แนะต่างๆ	 ที่จะน�ามาปรับใช้	ปรับปรุง	 เพ่ิมเติม	หรือแก้ไข 

จดุบกพร่องต่างๆ	เพ่ือให้ระบบสามารถด�าเนินงานแบบบรูณาการ

ในการช ่วยเหลือผู ้ได ้ รับพิษฉุกเฉินอย่างทันการณ์และ 

มีประสิทธิภาพ	ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	ในการ 

ส่งเสรมิให้เครอืข่ายยาต้านพิษท่ีจดัตัง้แล้ว	คอื	เครอืข่ายจงัหวัด

ระยอง	สามารถท�างานอย่างย่ังยืนมปีระสทิธิภาพ	และเป็นการ

ต่อยอดการพัฒนาเครือข่ายฯให้เป็นต้นแบบของเครือข่าย

มาตรฐานต่อไป	ทัง้ยังเป็นต้นแบบในการจดัท�าระบบรองรบัการ

ดูแลผู้ป่วยภาวะพิษฉุกเฉินให้กับจังหวัดอื่นของประเทศด้วย

 	 	 2.1.2	การสร้างเครือข่ายยาต้านพิษข้ึนที่พ้ืนท่ี

จงัหวัดสงขลา	เมือ่วันท่ี	15	-	16	มถุินายน	2560	เนือ่งจากมกีาร

พฒันาเครอืข่ายรองรบัการดแูลผูป่้วยในภาวะฉกุเฉนิทีม่ีความ

จ�าเป็นต้องใช้ยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษในปี	2558	-	2559	 

ที่ผ่านมาแล้วจ�านวน	6	แห่ง	โดยเครือข่ายฯ	เหล่านี้ท�าให้การ

บริหารจัดการยา	การใช้ยาและการกระจายยามีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	สามารถลดระยะเวลาในการจัดส่งยาและเพ่ิมการ 

เข้าถึงยาในกลุม่นีไ้ด้	จงึเห็นว่าควรพัฒนาให้มเีครอืข่ายรปูแบบ

นีค้รอบคลมุท่ัวประเทศ	พร้อมกันน้ีได้ให้หน่วยบรกิารจากพ้ืนที่

เสี่ยงภัย	3	จังหวัดของภาคใต้	คือ	ยะลา	ปัตตานี	และนราธิวาส	

เข้าร่วมสงัเกตการณ์และแลกเปลีย่นเรยีนรู	้เพ่ือน�าไปปรบัใช้ใน

การพัฒนาเครือข่ายของจังหวัดนั้นๆ

	 	 สรุปผล	ก่อนเข้าร่วมสร้างเครือข่าย	ผู้เข้าร่วม

ประชุม	ร้อยละ	94.44	ประเมินว่าการจัดสร้างเครือข่ายฯ	 

มีประโยชน์มากถึงมากท่ีสุด	แต่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว	 

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	(ร้อยละ	100)	มีความเห็นในทาง

เดียวกันถึงประโยชน์ของการมีเครือข่ายยาต้านพิษของจังหวัด	

                                                          

-1- 

 

รายงานประจาํปี 2560 

 
2. ศูนย์พษิวทิยา 
 

 
 

บทนํา 
 ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีมีวิสยัทศัน์ท่ีจะเป็น
ศูนย์พิษวิทยาชัน้นําในภูมิภาคเอเชีย โดยพันธกิจใน
การจัดองค์กรเพ่ือเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการ
ด้านพิษวิทยา เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล 
และเภสชักรด้านพิษวิทยา  ทําการวิจยัเพ่ือสร้างสรรค์
องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับพิษวิทยา  รวมทัง้รณรงค์
และชีนํ้าสงัคมด้านสขุภาพและความปลอดภยั 
 
ผลการดาํเนินงานปี 2560 
1. งานบริการ 
 ศนูย์พิษวิทยาได้ให้คําแนะนําและคําปรึกษา
ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีได้รับพิษจากยา สารเคมี พืช
พิษ และสตัว์พิษโดยมีจํานวนผู้ รับบริการมากขึน้ทกุปี
จาก 19,232 ราย ในปีงบประมาณ 2558 เป็น 23,754 
ราย ในปีงบประมาณ 2560   นอกจากนัน้ได้มีการ
ติดตามผู้ ป่วยท่ีมีภาวะเป็นพิษท่ีสําคญัต่อเน่ืองเพ่ือให้
ได้ทราบถึงลักษณะทางคลินิก และผลผลลัพธ์ทาง
คลินิก ตลอดจนประสานงานระหว่างโรงพยาบาล
เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับการยาต้านพิษท่ีจําเป็นในกรณีท่ี
เป็นยาขาดแคลน 
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จาํนวนผู้ รับบริการจากศูนย์พิษวิทยา 
ปีงบประมาณ 8 - 

 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการยาต้านพษิ 
 โครงการยาต้านพิษ ท่ี เป็นความร่วมมือ
ระห ว่ า งห ล ายภ าค ส่ วน อ า ทิ เช่ น  สํ านั ก งาน
หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสชั
ก รรม   สถาน เสาวภา   สภากาชาด  กระท รวง
สาธารณสขุ  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
สมาคมพิษวิทยาคลินิก ท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 
เพ่ือให้โครงการมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้มีการ
ดําเนินโครงการเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ือง ดงันี ้ 
 2.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
เครือขา่ยยากําพร้ากลุม่ยาต้านพิษและการใช้ยาอย่าง
สมเหตสุมผล ปี 2560 ได้ดําเนินการร่วมกบัสํานกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสมาคม
พิษวิทยาคลินิก  โดยแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 4 
โครงการยอ่ย คือ 

2.1.1 การฝึกซ้อมทดสอบระบบการ
ดแูลผู้ ป่วยภาวะพิษฉุกเฉินจังหวดัระยอง  เม่ือวนัท่ี 9 
มีนาคม 2560 เพ่ือทดสอบการประสานการทํางาน
แบบบูรณาการของระบบการดูแลผู้ ป่วยภาวะพิษ
ฉุ ก เฉิ นห รือ “ระบบ  Fast Track” โดย เฉพ าะกับ
เหตุการณ์ ท่ีหากมีผู้ ป่ วย เกิดภาวะพิษจากสาร
ไซยาไนด์ท่ีจําเป็นต้องรักษาด้วยยาต้านพิษ (cyanide 
antidote) ป ระกอบ ด้ วย  % sodium nitrite และ 
2 5 % sodium thiosulfate ภ าย ใน เวล า ไม่ เกิ น   
ชัว่โมง   

สรุปผลการฝึกซ้อม ทําให้ได้คําแนะนํา 
ข้อ เสนอแนะต่างๆ  ท่ี จะนํามาปรับใช้  ปรับป รุง 
เพ่ิมเติม หรือแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้ระบบ
สามารถดําเนินงานแบบบูรณาการในการช่วยเหลือผู้
ได้รับพิษฉกุเฉินอย่างทนัการณ์และมีประสทิธิภาพ ซึง่
ตรงกับวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ในการส่งเสริมให้
เครือข่ายยาต้านพิษท่ีจัดตัง้แล้ว คือเครือข่ายจังหวดั
ระยอง สามารถทํางานอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ 
และเป็นการต่อยอดการพัฒนาเครือข่ายฯให้เป็น
ต้นแบบของเครือข่ายมาตรฐานต่อไป  ทัง้ยังเป็น
ต้นแบบในการจดัทําระบบรองรับการดแูลผู้ ป่วยภาวะ
พิษฉกุเฉินให้กบัจงัหวดัอ่ืนของประเทศด้วย 

ราย 
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รายงานประจำาปี 2560

	 	 2.1.3	การติดตามการท�างานของเครอืข่ายยาต้าน

พิษเดิม	 6	 แห่ง	 ได ้แก ่ 	 1)	 เครือข ่ายฯ	 จังหวัดอุดรธานี		 

2)	 เครือข่ายฯ	จังหวัดเชียงใหม่	ล�าพูน	และแม่ฮ่องสอน	 

3)	เครือข่ายฯ	จังหวัดตาก	4)	เครือข่ายฯ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 

5)	เครือข่ายฯ	จังหวัดระยอง	และ	6)	เครือข่ายฯ	จังหวัดน่าน	

โดยเป็นการติดตามผลการด�าเนินงานผ่านแบบสอบถาม	ผล	

คอื	เครอืข่ายส่วนใหญ่	ร้อยละ	92.7	ประเมนิว่า	แผนผงัแนวทาง

ปฏิบัติงานของเครือข่ายซึ่งสร้างตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่นั้น	

สามารถใช้ได้จริง	ส่วนที่เหลือได้แจ้งปัญหาและเสนอการ 

แก้ปัญหา	เพื่อให้ส่วนกลางพิจารณาและช่วยแก้ไขให้

	 	 2.1.4	การนิเทศติดตามคุณภาพการให้บริการ 

การรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดที่ได้รับเซรุ่มต้านพิษงูใน	2	พื้นที่	คือ	

สปสช.เขต	1	จงัหวัดเชยีงใหม่	และ	เขต	11	จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี	

ในวนัท่ี	15	-	16	พฤษภาคม	และ	29	-	30	พฤษภาคม	2560	เป็น

ล�าดับ	

	 	 สรุปผลในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ

การรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดท่ีได้รับเซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้

ของหน่วยบริการ	14	แห่ง	ของจังหวัดเชียงใหม่	พบว่า	ร้อยละ	

52.38	มกีารใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม	ส่วนหน่วยบรกิาร	10	แห่ง

ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	พบว่า	ส่วนใหญ่ร้อยละ	86.70	ของ 

ผู้ป่วยมีการใช้เซรุ่มต้านพิษงูในการรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้อง

เหมาะสมและผู้ป่วยมีผลการด�าเนินโรค	(outcome)	ดี	ซึ่งได้ 

น�าเสนอผลการตรวจสอบและการให้ความรูท้างพิษวิทยาคลนิกิ

เพ่ือให้มีการใช้เซรุ่มต้านพิษงูอย่างเหมาะสมและสมเหตุผล 

มากข้ึน	จะช่วยลดปริมาณการใช้เซรุม่ต้านพิษงู	โดยไม่จ�าเป็นลง	 

ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา	

รวมทั้งลดระยะเวลาของการรักษาในโรงพยาบาลลงด้วย	 

ผลโดยรวมคือ	ลดการสูญเสียเวลา	ค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาล		เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย

	 2.2	โครงการติดตามและประเมินผลการใช้ยาก�าพร้า

กลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู	ปี	2559-2560		ได้น�าข้อมูล

จากฐานข้อมูลของศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี	มาวิเคราะห์และ

สรุปผลเพ่ือน�าข้อมูลไปพัฒนาระบบการติดตามและประเมิน

ผลการใช้ยาต้านพิษและเซรุม่ต้านพิษงอูย่างต่อเนือ่ง	ย่ังยืนและ

เกิดประสทิธิภาพสงูสุด	พร้อมท้ังมแีนวทางในการแก้ปัญหาการ

เข้าถึงยาของผู ้ได้รับพิษและถูกงูพิษกัด	 โดยจัดท�ารูปเล่ม

รายงานส่งส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ตามระยะ

เวลาที่ก�าหนดภายในเดือนกันยายน	2560

3. การสร้างเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ

	 3.1	การสมัมนาวิชาการ		เรือ่งการดแูลผูป่้วยได้รับพิษ

จากสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชในภาวะฉุกเฉิน(Emergency	

Management	of	Common	Pesticide	Poisonings)	จ�านวน	3	

คร้ัง	โดยจัดร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	สาธารณสุข

จงัหวัดนครสวรรค์	สาธารณสขุจงัหวดจันัทบรุ	ีและบรษิทัซนิเจนทา	

ครอปโปรเทคชั่น		ในวันที่	3	พฤศจิกายน		2559,	8	มิถุนายน	

2560	และ	6	กรกฎาคม	2560	ตามล�าดบั	โดยได้รับการประเมนิ

ในภาพรวมจากผูเ้ข้ารบัการอบรม	อยู่ทีร่ะดบัดถึีงดมีาก	ร้อยละ	

97,	99	และ	98	ตามล�าดับ

	 3.2	การอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉนิและยาเสพตดิ	

จ�านวน	2	ครั้ง	 โดยร่วมกับสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื ้นฟู 

ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	กรมการแพทย์	ในวันที	่

2-3	กุมภาพันธ์	2560	และ	23-24	มีนาคม	2560	ผลประเมิน

ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาและเทคนิกการฝึกอบรมอยู่ใน

ระดับดีถึงดีมาก	เฉลี่ยร้อยละ	92.2

		 3.3	โครงการบูรณาการความรู้เก่ียวกับสัตว์พิษทาง

ทะเลของประเทศไทย	เรือ่งรูเ้ท่าทนัแมงกะพรนุพิษ	และพิษจาก

แมงกะพรุน	โดยร่วมกับกรมการแพทย์ทหารเรือ	และคณะ

ประมง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในวันที่	15	กุมภาพันธ	์	

2560	ท�าให้น�าไปสู่การท�าแนวการรักษาผู้ป่วยได้รับพิษจาก

แมงกะพรุนพิษในทุกขั้นตอน	ตั้งแต่การปฐมพยาบาลก่อนถึง

โรงพยาบาล	จนถึงการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
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4. นวัตกรรม

	 4.1		Web	application		การรกัษางพิูษกัด	ชือ่	Mahidol	

Snake	Envenomation	Support	System	

	 4.2	ชดุทดสอบสารก�าจดัวัชพืชพาราควอทในปัสสาวะ	

(Urine	Paraquat	Test	Kit)
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ผลงานเด่นปี 2560

	 1.	รางวัลชมเชย	จากงานประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์

ด้านสุขภาพ	ประจ�าปี	2560	หัวข้อ	“ICT	 Innovations	 for	

eHealth	&	MHealth”	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2560	

Application	การรกัษางพิูษกัด	ชือ่	“Mahidol	Snake	Envenomation	

Support	System”

ให้ค�าปรกึษาผูป่้วยทีไ่ด้รบัพิษจากยาและสารเคมพืีชพิษและสตัว์พิษ

ด้วยระบบ	Call	center	“1367”	ท่ัวประเทศ	ตลอด	24	ชัว่โมง

 รายงานประจาํปี 2560  

. ศูนย์พษิวิทยา   
 ให้คําปรึกษา คําแนะนําวิธีวินิจฉัย รักษาผู้ ป่วย
ภาวะเป็นพิษจากยาและสารเคมี บริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบติัการตรวจหาสารพิษ โลหะหนัก การวดั
ระดับยาในเลือด รวมทัง้ให้บริการทางการแพทย์
เก่ียวกับข้อมูลทางด้านการใช้ยา ข้อบ่งชีใ้นการรักษา 
ฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา การปรับระดบัยา ปฏิกิริยาต่อกัน
ของยา  อาการข้างเคียง  อีกทัง้ให้บริการข้อมลูทางด้าน
สารเคมีท่ีเก่ียวข้องกบังานอาชีวอนามยัสิง่แวดล้อมด้วย 
ผลการดาํเนินงานด้านการศกึษา 

ศูนย์พิษวิทยาร่วมกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐ 
เอกชนและภาคประชาคมในการจัดสัมมนาวิชาการ
และอบรมทางวิชาการทัง้หมด 3 กิจกรรม  โดยจัด
ประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้  ดงันี ้

1. การสัมมนาวิชาการ  เร่ืองการดูแลผู้ ป่วย
ได้รับพิษจากสารป้องกันกําจัดศตัรูพืชในภาวะฉุกเฉิน 
( Emergency Management of Common Pesticide 
Poisonings) เม่ือวนัท่ี  3  พฤศจิกายน  2559 ณ จงัหวดั
ร้อยเอด็ 

. การสัมมนาวิชาการ  เร่ืองการดูแลผู้ ป่วย
ได้รับพิษจาก  สารป้องกนักําจดัศตัรูพืชในภาวะฉกุเฉิน 
( Emergency Management of Common Pesticide 
Poisonings) เม่ือวนัท่ี  8  มิถุนายน  0  ณ จังหวัด
นครสวรรค์  

. การสัมมนาวิชาการ  เร่ืองการดูแลผู้ ป่วย
ได้รับพิษจาก สารป้องกนักําจดัศตัรูพืชในภาวะฉกุเฉิน 
( Emergency Management of Common Pesticide 
Poisonings) เม่ือวนัท่ี    กรกฎาคม  0  ณ จงัหวดั
จนัทบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การอบรมหลกัสตูรเวชศาสตร์ฉกุเฉินและยา
เสพติด เม่ือวนัท่ี   – 3  กุมภาพนัธ์ 256  ณ สถาบนั
บําบดัและฟืน้ฟผูู้ ติดยาเสพติดแหง่ชาติบรมราชชนนี 

. การอบรมหลกัสตูรเวชศาสตร์ฉกุเฉินและยา
เสพติด เม่ือวนัท่ี  23 – 2  มีนาคม 256  ณ สถาบนั
บําบดัและฟืน้ฟผูู้ ติดยาเสพติดแหง่ชาติบรมราชชนนี 

. การสมัมนาวิชาการเร่ืองรู้เทา่ทนัแมงกะพรุน 
พิษและพิษจากแมงกะพรุน (Jellyfish: From biology 
to their poisoning and management) เม่ือวนัท่ี 5  
กมุภาพนัธ์ 256  ณ สโมสรแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพฯ 
ด้านการวจัิย 

ผลงานวิจยัตีพิมพ์ระดบันานาชาติ จํานวน     
เร่ือง  ได้แก่ 

1. Clinical characteristics of zinc phosphide  
poisoning in Thailand. 

. Low oxygen saturation and severe anemia 
in compound heterozygous Hb Louisville [β4 
(CD1)Phe→Leu] and Hb La Desirade [β1 
(H7)Ala→Val]. 

. Diospyros rhodocalyx (Tako-Na), a Thai 
folk medicine, associated with hypokalemia and 
generalized muscle weakness: a case series. 

4. Cyanide poisoning in Thailand before 
and after establishment of the National Antidote 
Project. 
 
ด้านการบริการสุขภาพ 

 

 
 
 
 
 
 

ให้คาํปรึกษาผู้ป่วยที่ได้รับพษิจากยาและสารเคมี 

พชืพษิและสัตว์พษิ ด้วยระบบ Call center  “137” 

ทั่วประเทศ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

19,3 
,18 3,7 
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จาํนวนผู้รับบริการจากศูนย์พษิวิทยา 

ปีงบประมาณ 8 - 
ราย
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รายงานประจำาปี 2560

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

1. การพัฒนาศูนย์พิษวิทยาสู่ระดับสากลและการสร้าง

เครือข่าย

	 1.1.	ด�าเนินตามแผนงานที่ท�าร่วมกับองค์การอนามัย

โลกในโครงการจัดตั้งศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี	เป็นศูนย์กลาง 

ยาต้านพิษของภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	(Procurement	

of	Antidotes	in	the	South	East	Asia	Region)

	 1.2		ด�าเนนิการเพ่ือขอจดัต้ัง	ศูนย์พิษวิทยา	เป็น	WHO	

Collaborating	Centre	for	the	Prevention	and	Control	Poi-

soning

	 1.3	โครงการความร่วมมือการจัดต้ังศูนย์พิษวิทยา	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ด้านการบริการสุขภาพ

	 2.1	ด�าเนินงานด้านบริการสุขภาพ	และการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง	ในโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มี

การบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงาน		พร้อมทั้งขยาย

งานไปยังหน ่วยงานอื่นๆที่ เ ก่ียวข ้องจ�านวนอย ่างน ้อย	 

3	โครงการ	ทั้งในรูปแบบการท�า	MOU,	Agreement	หรือ 

	Contract	ได้แก่	สปสช.	ส�านักงาน	ป.ป.ส.	และโรงพยาบาล

ระยอง	

	 2.2	การจดัท�าแนวทางการรกัษาภาวะเป็นพิษทีส่�าคญั

ทางทะเล	และภาวะอืน่ๆ	ทีส่�าคญั	ร่วมกับรพ.	สมเดจ็พระป่ินเกล้า	

และคณะประมง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ด้านการศึกษา

	 3.1	ด�าเนินการจัดการอบรมระยะสั้น	2	โครงการเดิม

คือ	การสัมมนาวิชาการ	เร่ืองการดูแลผู้ป่วยได้รับพิษจากสาร

ป้องกันก�าจัดศัตรูพืชในภาวะฉุกเฉิน	และหลักสูตรเวชศาสตร์

ฉุกเฉินและยาเสพติด

	 3.2	จัดท�าหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินและยาเสพติด	

ร่วมกับสถาบนับ�าบดัและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาตบิรมราช

ชนนีเพื่อใช้ฝึกอบรมทั่วประเทศ

4. นวัตกรรม

	 4.1	ต่อยอดงานนวัตกรรมด้าน	Web	application		โดย

จะร ่วมกับคณะวิทยาศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยมหิดลและ 

โรงพยาบาลระยองในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือรักษาผู้ป่วย

สัมผัสสารพิษและจัดท�าฐานข้อมูลสารเคมี	

	 4.2	ต่อยอดงานนวัตกรรม	ชดุทดสอบสารก�าจดัวัชพืช

พาราควอท	เป็นการตรวจในพลาสมา	(Plasma	Paraquat	Test	

Kit)	 เป็นชุดทดสอบอย่างง่ายเพ่ือเทียบการเปลี่ยนของสีใน

ปัสสาวะกับสมีาตรฐานทีร่ะดบัต่างๆ	ของสารก�าจดัวชัพืชพารา

ควอท		ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการขออนุสทิธิบตัรในส่วนของ	color	

chart	

 

 รายงานประจาํปี 2560  

 
แผนการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ 2561  

ศูนย์พิษวิทยา ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก 
(WHO) อยู่ระหว่างกระบวนการดําเนินการเพ่ือให้ศนูย์
พิษวิทยารามาธิบดีเป็น “ศูนย์ความร่วมมือของ
องค์การอนามัยโลกด้านยาต้านพิษ” จากผลงาน
ด้านการพัฒนาระบบการเข้าถึงยากําพร้า เพ่ือดูแล

ผู้ ป่วยในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน  ล่าสุด
ศูนย์พิษวิทยา ได้มีการจัดส่งยาต้านพิษ Botulinum 
antitoxin ไปยังประเทศไนจีเรีย เพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยท่ี
ได้รับพิษจาก Botulinum toxin ซึง่ได้รับความช่ืนชม
จาก  WHO เป็นอย่างย่ิง
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ด้านการบริการสุขภาพ

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

	 1.	ส่งพยาบาล	จ�านวน	2	ท่าน	เข้าร่วมเป็นวทิยากรใน

โครงการพัฒนาคณุภาพการพยาบาลส่องกล้องทางเดนิอาหาร	

ครัง้ท่ี	15	เรือ่ง	“The	15th	GI	Live	Endoscopy	Demonstration”	

ณ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	เมื่อวันที่	19	-	20	ธันวาคม	2559

	 2.	ส่งพยาบาล	จ�านวน	2	ท่าน	เข้าร่วมเป็นวิทยากร

บรรยายในหวัข้อ	การท�า	Polypectomy	(Hot	biopsy,	Endoloop)	

และการห้ามเลือดด้วยการใช้ความร้อน	 (Thermal)	ณ	 

โรงพยาบาลราชวิถี	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2560

 

แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2561 

	 1.	การพัฒนาไปสูก่ารเป็นศนูย์เพ่ือความเป็นเลิศแบบ

ครบวงจรที่ดีที่สุดในประเทศไทย	และทัดเทียมกับโรงพยาบาล

ชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย	มีเครื่องมือทุกชนิด	และสามารถท�า

หัตถการที่โรงพยาบาลระดับ	1	ใน	10	ของโลกสามารถท�าได้

	 2.	จัดท�าโครงการฝึกอบรม	พร้อมราคา	ในการฝึก

อบรมทีมที่ไป	Set	up	ศูนย์ส่องกล้องฯ	ที่อื่นๆ

 รายงานประจาํปี 2560  

3. ศูนย์ส่องกล้องและห้องปฏบิัตกิารการเคล่ือนไหวทางเดนิอาหาร 
 การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการเคล่ือนไหวทางเดิน
อาหาร  โดยเน้นบริการระดบัตติยภูมิชัน้สงู  สนบัสนุน
การเรียนการสอน บริการวิชาการ การผลิตผลงานวิจยั 
แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากภายในและ
ภายนอกคณะฯ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ผลการดาํเนินงาน 
ด้านการศกึษา 

1. จัดประชุมร่วมกับ WEO ในโครงการ PET 
(Program for Endoscopic Teacher-Train the 
Trainers)เม่ือวนัท่ี  ธนัวาคม 29  มีผู้ เข้าร่วม จํานวน  
36  ทา่น 

. สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร
(ประเทศไทย) นําพยาบาลจากประเทศจีนและเขต
บริหารปกครองพิเศษฮ่องกงเข้าศกึษาดงูาน จํานวน 20 
ทา่น เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 260 

. โรง เ รียนพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี นําพยาบาลจากโรงพยาบาล
ต่างๆ ทัง้ในกรุงเทพและต่างจังหวัด ท่ีอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคมุการ 
ติดเชือ้ รุ่นท่ี 26 เข้าศึกษาดูงาน จํานวน 33 ท่าน เม่ือ
วนัท่ี 9 สงิหาคม 260 

ด้านการบริการสุขภาพ 

 

ด้านการบริการวชิาการสู่สังคม 
1. ส่งพยาบาล จํานวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็น

วิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลส่อง
กล้องทางเดินอาหาร ครัง้ท่ี  เร่ือง  “The th GI Live 
Endoscopy Demonstration” ณ  โ ร ง พ ย า บ า ล
จฬุาลงกรณ์  เม่ือวนัท่ี 9 – 20 ธนัวาคม 29 

. ส่งพยาบาล จํานวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การทํา Polypectomy (Hot 
biopsy, Endoloop) และการห้ามเลือดด้วยการใ ช้
ความร้อน (Thermal)  ณ โรงพยาบาลราชวิถี  เม่ือวนัท่ี 
29 มิถนุายน 260 

แผนการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ 256  
1. การพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เพ่ือความเป็น

เลิศแบบครบวงจรท่ีดีท่ีสดุในประเทศไทย และทดัเทียม
กับโรงพยาบาลชัน้นําในภูมิภาคเอเชีย มีเคร่ืองมือทุก
ชนิด และสามารถทําหตัถการท่ีโรงพยาบาลระดบั  ใน  
0 ของโลกสามารถทําได้ 

. จดัทําโครงการฝึกอบรม พร้อมราคา ในการ
ฝึกอบรมทีมท่ีไป Set up ศนูย์สอ่งกล้องฯ ท่ีอ่ืนๆ 

 

1,1 13,438 14,81 

188 17 1 747 883 1,73 



,
4,
,
8,

1,
1,
14,
1,

8 9 

จาํนวนผู้รับบริการศูนย์ส่องกล้องฯ ปีงบประมาณ 8 – 

หัตถการส่องกล้อง Motility study หัตถการอ่ืนๆ (UBT, REMOVE/CHANGE PEG)

ราย

	 การส่องกล้องระบบทางเดนิอาหารและการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการด้านการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร		โดยเน้น

บริการระดับตติยภูมิชั้นสูง		สนับสนุนการเรียนการสอน	บริการ

วิชาการ	การผลิตผลงานวิจัยแก่แพทย์และบุคลากรทาง 

การแพทย์จากภายในและภายนอกคณะฯ	ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

ผลการดำาเนินงาน

ด้านการศึกษา

	 1.	จดัประชมุร่วมกับ	WEO	ในโครงการ	PET	(Program	

for	Endoscopic	Teacher-Train	the	Trainers)	เมื่อวันที่	1	

ธันวาคม	2559	มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	36	ท่าน

	 2.	สมาคมพยาบาลส ่องกล ้องทางเดินอาหาร

(ประเทศไทย)	น�าพยาบาลจากประเทศจีนและเขตบริหาร

ปกครองพิเศษฮ่องกงเข้าศึกษาดูงาน	จ�านวน	20	ท่าน	เมื่อวันที่	

24	เมษายน	2560

	 3.	โรงเรียนพยาบาล	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด	ีน�าพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ	ทัง้ในกรงุเทพและ

ต่างจงัหวัด	ทีอ่บรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง	สาขาการ

พยาบาลควบคุมการติดเช้ือ	รุ่นที่	26	เข้าศึกษาดูงาน	จ�านวน	

33	ท่าน	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2560

3. ศนูย์ส่องกล้องและห้องปฏบิตักิารการเคลือ่นไหวทางเดินอาหาร
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รายงานประจำาปี 2560

4. ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ 
 ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนทั้งเด็กและผู้ใหญ	่ 

ท่ีต้องการได้รบัการปลกูถ่ายอวัยวะจากท้ังผูบ้รจิาคทีม่ชีวิีตและ

ผูบ้รจิาคสมองตาย	สามารถเข้าถึงบรกิารอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในระดับสากล	ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ 

สหสาขาวิชาชีพ	ที่มีความเชี่ยวชาญ

ผลการดำาเนินงาน 

ด้านการศึกษา

	 1.	โครงการให้ความรูแ้ละการจดันทิรรศการ		เรือ่ง	การ

บริจาคอวัยวะแก่ประชาชน	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2559

	 2.	โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ	เร่ือง	การ

ดแูลผูป่้วยเปลีย่นอวัยวะในช่องอก	เมือ่วันท่ี	17	มกราคม	2560

	 3.	โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การดูแล 

ผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2560

ด้านการวิจัย

	 1.	ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาต	ิ

จ�านวน	2	เรื่อง

	 	 1.	Outcome	of	Pretransplantation	Therapeutic	

Plasma	Exchange	in	Highly	Sensitized	Deceaseddonor	

Kidney	Transplant	Recipients.Tipjaiaue	P,	Ingsathit	A,	

Kantachuvesiri	P,	Rattanasiri	S,	Thammanichanond	D,	

Mongkolsuk	T,	Arpornsujaritkun	N,	Sumethkul	V,	 

Kantachuvesiri	S.Transplant	Proc.	2017	Jul	-	Aug;49(6): 

1249-1255.	doi:	10.1016/j.transproceed.2017.02.059.

	 	 2.	Stabilization	of	estimated	glomerular	 

filtration	rate	in	kidney	transplantation	from	deceased	

donors	with	acute	kidney	 injuries.	Wiwattanathum	P,	 

Ingsathit	A,	Kantachuvesiri	S,	Arpornsujaritkun	N,	 

Tirapanich	W,	Sumethkul	V.World	J	Transplant.	2016	Dec	

24;6(4):712-718.	doi:	10.5500/wjt.v6.i4.712.

ด้านการบริการสุขภาพ

 รายงานประจาํปี 2560  

4. ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
 ให้บริการผู้ ป่วยท่ีมีภาวะซับซ้อนทัง้เด็กและ
ผู้ ใหญ่ ท่ีต้องการได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากทัง้ผู้
บริจาคท่ีมีชีวิตและผู้บริจาคสมองตาย สามารถเข้าถึง
บริการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับ
สากล ภายใต้การดูแลของผู้ ให้บริการสหสาขาวิชาชีพ 
ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ผลการดาํเนินงาน  
ด้านการศกึษา 

1. โครงการให้ความรู้และการจัดนิทรรศการ  
เ ร่ือง  การบริจาคอวัยวะแก่ประชาชน เม่ือวันท่ี   
ธนัวาคม 29 

. โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง  การดแูลผู้ ป่วยเปล่ียนอวยัวะในช่องอก เม่ือวนัท่ี          
 มกราคม 260 

. โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบติัการ  เร่ือง การ
ดูแลผู้ บริจาคอวัยวะสมองตาย เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 
260 
 

ด้านการวจัิย 
1. ผลงานวิจยัได้รับการตีพิมพ์ในระดบั

นานาชาติ จํานวน  เร่ือง 
1. Outcome of Pretransplantation Therapeutic 

Plasma Exchange in Highly Sensitized Deceased-
donor Kidney Transplant Recipients.Tipjaiaue P, 
Ingsathit A, Kantachuvesiri P, Rattanasiri S, 
Thammanichanond D, Mongkolsuk T, Arpornsujaritkun 
N, Sumethkul V, Kantachuvesiri S.Transplant Proc. 
17 Jul - Aug;4():14-155. doi: 1.11/ 
j.transproceed.17..5. 

. Stabilization of estimated glomerular 
filtration rate in kidney transplantation from 
deceased donors with acute kidney injuries. 
Wiwattanathum P, Ingsathit A, Kantachuvesiri S, 
Arpornsujaritkun N, Tirapanich W, Sumethkul 
V.World J Transplant. 1 Dec 4;(4):71-71. 
doi: 1.55/wjt.v.i4.71. 

ด้านการบริการสุขภาพ 

 
ผลงานเด่น  

1. อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการดําเนินการเพ่ือขอ
ใบรับรองคณุภาพ  Advance HA รายโรค 

. รางวัล Best Poster ในงานประชุม JCMS 
17  ของ นางสาวนภาภัช  บุตรศรีภูมิ  เร่ือง  Risk 
factor of mortality in children on waiting list for liver 
transplantation. 

แผนการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ  256 
1. เร่ิมโครงการเปลี่ยนอวัยวะในช่องอก คือ 

เปล่ียนหวัใจ  เปล่ียนหวัใจพร้อมปอด 
. โครงการ Data Registry 
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18 193

13 1 
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8 9 

จาํนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ไต, ตับ) 
ปีงบประมาณ 8 – 

ไต

ตับ

ราย

ผลงานเด่น 

	 1.	อยู่ระหว่างขั้นตอนการด�าเนินการเพื่อขอใบรับรอง

คุณภาพ	Advance	HA	รายโรค

	 2.	รางวัล	Best	Poster	ในงานประชุม	JCMS	2017		

ของ	นางสาวนภาภัช	บุตรศรีภูมิ	เรื่อง	Risk	factor	of	mortality	

in	children	on	waiting	list	for	liver	transplantation.

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

	 1.	เร่ิมโครงการเปลี่ยนอวัยวะในช่องอก	คือ	เปลี่ยน

หัวใจ	เปลี่ยนหัวใจพร้อมปอด

	 2.	โครงการ	Data	Registry
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5. ศูนย์มะเร็ง 

	 ดแูลผูป่้วยแบบครบวงจร	เพ่ิมประสทิธิผลของการตรวจ	

และรกัษาโรคมะเรง็ให้ได้มาตรฐานสากล	เป็น	Comprehensive	

care	โดยมีการดูแลแบบสหสาขา	ส่งเสริมให้มีการพัฒนา 

การตรวจรกัษาโรคมะเรง็	และเพ่ิมงานวิจยัท่ีมคุีณภาพในระดบั

สากล

ด้านการศึกษา

	 1.	โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการได้

ศึกษาดงูาน	ณ	ประเทศเกาหล	ีโดยได้มกีารจดัท�า	MOU	ระหว่าง	

Korea	Gynecologic	Cancer	Bank,	Gangnam	Severance	

Hospital	และโครงการจดัเก็บชิน้เนือ้มะเรง็แบบบูรณาการ	ศนูย์

มะเรง็	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ีเพ่ือความร่วมมือ

ซึ่งกันและกัน	ทั้งนี้ทาง	Korea	Gynecologic	Cancer	Bank,	

Gangnam	Severance	Hospital	จะมาเย่ียมชมศูนย์มะเร็ง	

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดใีนช่วงเดอืนธันวาคม	

2560

	 2.	กรมการแพทย์ทหารอากาศ	หลักสูตรการบริหาร

งานสายแพทย์ทหารชั้นสูง	รุ่นที่	22	ศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ	

ของศูนย์มะเร็ง	วันที่	5	กรกฎาคม		2560

	 3.	วนัที	่18	กันยายน	2560	ศนูย์มะเรง็	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ได้ร ่วมต้อนรับคณะงานโรงเรียน 

การบริหารงานโรงพยาบาล	รุ่นที่	46	ประจ�าปี	2560

ด้านการวิจัย

	 1.	ศนูย์มะเรง็ได้สนบัสนุนโครงการวิจยัประจ�าปี	2560	

จ�านวน	5	โครงการวิจัย	ซึ่งเป็นการด�าเนินวิจัยในรูปแบบของ 

สหสาขาทั้งหมด

	 2.	Manuscript	จ�านวนทั้งสิ้น	3	บทความ		ดังนี้

	 	 2.1	Jinawath	N,	Shiao	M-S,	Norris	A,	Murphy	

K,	Klein	AP,	Yonescu	R,	et	al.	Alterations	of	type	II	classical	

cadherin,	cadherin-10	 (CDH10),	 is	associated	with	 

pancreatic	ductal	adenocarcinomas.	Genes	Chromosomes	

Cancer.	2017	May;56(5):427-35.

	 	 2.2	Asavapanumas	N,	Svasti	J,	et	al.	Bridging	

the	gap	between	clinicians	and	systems	biologists:	from	

network	biology	to	translational	biomedical	research.	J	

Transl	Med.	2016	Nov	22;14(1):324

	 	 2.3	Sirachainan	N,	Boongird	A,	Swangsilpa	T,	

Klaisuban	W,	Lusawat	A,	Hongeng	S	Reported	outcomes	

of	children	with	newly	diagnosed	high	grade	gliomas	

treated	with	nimotuzumab	and	irrinotecanChilds	NervSyst	

2017,	April

ด้านการบริการสุขภาพ

	 1.	ให้บรกิารผูป่้วยใหม่โรคมะเรง็	ปีละกว่า	3,500		ราย	

และจัดท�าหนังสือ	Annual	 report	ส�าหรับเผยแพร่ข้อมูล

ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลไปยังหน่วยงานต่างๆ	ทั้งใน

และภายนอกคณะฯ

	 2.	การเปิด	OPD	Cancer	Center	1	(Multidisciplinary	

Clinic)	เปิดให้บรกิารเมือ่วันท่ี	14	กุมภาพันธ์	2560		ทัง้น้ี	ได้เริม่

มกีารจดัตัง้ตรวจโดยแพทย์สหสาขา	จ�านวน	4	กลุม่โรค	และจะ

ได้ขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต
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รายงานประจำาปี 2560

	 3.	จัดให้ความรู้ประชาชนและผู้ท่ีสนใจในหัวข้อเร่ือง	

“โรคมะเรง็ไต”	เมือ่วันท่ี	17	สงิหาคม	2560	บรเิวณโถงอาคาร	1	

ชั้น	1	

	 4.	จัดท�าหนังสือให้ความรู้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพ่ือแจก 

ผู้ป่วยฟรี	จ�านวน	3	เรื่อง	ได้แก่	โรคมะเร็งไต	โรคมะเร็งเต้านม	

และการฉายรังสีส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

	 1.	จดัการประชมุวชิาการ		เรือ่ง		Precision	Oncology:	

Genomics	Data	from	Thai	patients	vs.	Global	Counterparts		

เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2560	ณ	ห้องประชุมอรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	

ชั้น	5	อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

	 2.	จัดการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	Salivary	Gland	 

Neoplasms-Updated	Classification	and	Considerations	for	

Treatment	โดย	Michelle	D.	Williams,	M.D.	Associate	 

Professor-Head	&	Neck	Section	Department	of	Pathology	

Vice	Chair,	Institutional	Review	Board	The	University	of	

Texas	MD	Anderson	Cancer	Center,	USA		เมื่อวันที่	20	

เมษายน	2560	ณ	ห้อง	816	ชั้น	6	อาคารเรียนและปฏิบัติการ

รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

	 3.	จัดประชุมวิชาการ	เรื่อง	Palliative	Care	in	Lung	

Cancer	 โดยมี	อ.นพ.พิชัย	จันทร์ศรีวงศ์	และ	พญ.	 วันดี	 

ชัน้ประเสริฐภญัโญ	เป็นวทิยากร	เม่ือวันท่ี	4	พฤษภาคม	2560	ณ	

ห้อง	617	ชั้น	6		อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

	 4.	จดัอบรมเชงิปฏิบติัการ	“การบริหารยาเคมบี�าบดัทาง

สายสวนหลอดเลือดด�าส่วนกลางที่บ้าน”	ณ	ห้องประชุม	1	-	2	

ชัน้	7	ศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	เมือ่วันที	่23	พฤษภาคม	

2560	

	 5.	จดัการประชมุวิชาการ	RCC	Master	Class	2017	

เมื่อวันที่	1	กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุม	ท่านผู้หญิงวิระยา	 

ชวกุล	ชั้น	5	อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

	 6.	จดัประชมุวิชาการในหวัข้อเรือ่ง	“Prostate	Cancer	

Master	Class	2017”	เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้อง

ประชุม	ท่านผู้หญิงวิระยา	ชวกุล	ชั้น	5	อาคารศูนย์การแพทย์ 

สิริกิติ์

 รายงานประจาํปี 2560  

 
. จัดให้ความรู้ประชาชนและผู้ ท่ีสนใจใน

หวัข้อเร่ือง “โรคมะเร็งไต” เม่ือวนัท่ี  สิงหาคม 260   
บริเวณโถงอาคาร   ชัน้   

4. จดัทําหนงัสือให้ความรู้ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเพ่ือ
แจกผู้ ป่วยฟรี  จํานวน   เ ร่ือง  ได้แก่  โรคมะเร็งไต 
โรคมะเร็งเต้านม และการฉายรังสีสําหรับผู้ ป่วยมะเร็ง
เต้านม 

ด้านการบริการวชิาการสู่สังคม 
1. จัดการประชุมวิชาการ  เ ร่ือง  Precision 

Oncology: Genomics Data from Thai patients vs. 
Global Counterparts  เ ม่ือวัน ท่ี   มีนาคม  5 ณ 
ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ชัน้ 5 อาคารศูนย์
การแพทย์สริิกิต์ิ 

 

 

 

 

 

 
. จดัการบรรยายพิเศษ  เร่ือง  Salivary Gland 

Neoplasms-Updated Classification and Considerations 
for Treatment โ ด ย  Michelle D. Williams, M.D. 
Associate Professor-Head & Neck Section 
Department of Pathology Vice Chair, Institutional 
Review Board The University of Texas MD 
Anderson Cancer Center, USA  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
260 ณ ห้อง 86 ชัน้ 6  อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

. จัดประชุมวิชาการ เร่ือง Palliative Care in 
Lung Cancer โดยมี อ.นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ และ 
พญ. วนัดี  ชัน้ประเสริฐภญัโญ เป็นวิทยากร  เม่ือวนัท่ี 
 พฤษภาคม 260 ณ ห้อง 6 ชัน้ 6  อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี 

4. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ  “การบริหารยาเคมี
บําบดัทางสายสวนหลอดเลือดดําส่วนกลางท่ีบ้าน” ณ 
ห้องประชมุ  – 2  ชัน้   ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพ
รัตน์  เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 260  

5. จดัการประชมุวิชาการ RCC Master Class 
17 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 5  ณ ห้องประชมุ    ทา่น
ผู้หญิงวิระยา ชวกลุ ชัน้ 5  อาคารศนูย์การแพทย์สริิกิต์ิ 

. จัดประชุมวิชาการในหัวข้อเร่ือง “Prostate 
Cancer Master Class 20” เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 
5 ณ ห้องประชุม ท่านผู้ หญิงวิระยา ชวกุล ชัน้ 5 
อาคารศนูย์การแพทย์สริิกิต์ิ 

3,337 
3,44 

3,79 

 3,1
 3,
 3,3
 3,4
 3,
 3,
 3,7
 3,8
 3,9

8 9 

จาํนวนผู้ป่วยใหม่ที่เข้ารับบริการศูนย์มะเร็ง 
ปีงบประมาณ 8 - 

ราย
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ผลงานเด่น

	 1.	โครงการบริหารยาเคมีบ�าบัดทางหลอดเลือดด�า

ส่วนกลางที่บ้าน	(Home	Chemotherapy)	ซึ่งเป็นนวัตกรรม

บริการการให้ยาเคมีบ�าบัดผู้ป่วยมะเร็งแบบใหม่	สามารถลด 

ขั้นตอนและเวลาในการรักษาได้	จากเดิม	11	ขั้นตอนใช้เวลา	 

72	-	120	ชม.	เหลอืเพียง	6	ขัน้ตอน	ใช้เวลา	4.5	ชม.ซึง่โครงการ

นี้	ได้รับรางวัลเลิศรัฐ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	สาขาบริการภาครัฐ	

ประเภทการพัฒนาการบริการดีเด่น

 

	 2.	สหสาขาโรคมะเรง็ปอด	(Ramathibodi	Lung	Cancer	

Consortium	Model:	RLC)	ได้มกีารรวมกลุม่แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านการรักษาโรคมะเร็งปอด	โดยผลการด�าเนินงานพบว่า	 

ผู้ป่วยท่ีเข้ามาในกลุ่มของ	RLC	มีระยะเวลารอคอยการรกัษา

สั้นลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ซึ่งโครงการนี้ได้รับรางวัล	 

ชนะเลิศ	งานพัฒนาคุณภาพ	(Quality	Conference)	ครั้งที่	24	

ประจ�าปี	2560	และ	รางวัล	Team	Good	Award	Practice	ใน

งานมหกรรมคุณภาพในหัวข้อ	“Maximizing	Value:	Minimizing	

Waste”	
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รายงานประจำาปี 2560

6. ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดในผู้ใหญ่
	 ดแูล	ตรวจรักษา	และให้ค�าแนะน�าแก่ผูป่้วย	โรคหวัใจ

พิการแต่ก�าเนิดที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยการรักษาครอบคลุมท้ัง

การรกัษาทางยา	การผ่าตดั	การท�าหตัถการหัวใจ	การผ่าตดัร่วม

กับการสวนหัวใจ	รวมทั้งการรักษาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ	

นอกจากนียั้งเป็นศูนย์ท่ี	Transfer	Technology	จากต่างประเทศ		

ผลการดำาเนินงาน

	 จดับรรยายพิเศษหวัข้อ	“Cardiac	Intervention	Man-

agement	of	ACHD”	โดยได้รบัเกียรติจาก	Prof.	Luis	Gruberg,	

MD	Director	of	Cardiovascular	Research,	Stony	Brook	

University,	USA	และ	Prof.	Abraham	Rothman,	MD	Professor	 

of	Pediatric	Cardiology,	University	of	Nevada,	US	เป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้	เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2559	ณ	ห้อง

บรรยาย	816	อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ผลงานเด่น 

	 ทมีภายใต้	ศนูย์โรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิดในผูใ้หญ่	ได้

รับการอนุมัติให้ท�าหัตถการหัวใจ	โดยไม่มีแพทย์พ่ีเล้ียง	โดย

เป ็น	 Solo	 Center	 for	Melody	 Valve	 Implantation	 

ซึง่เป็นศนูย์แรกในภูมภิาคเอเชยีใต้	เอเชยีตะวนัออกและเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้
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	 รวบรวมหน่วยงานต่างๆ	ที่มีการบริการสุขภาพและ

การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ	สามารถด�าเนินการได้โดยพ่ึง 

รายได้จากการด�าเนินงานของศูนย์ฯ	และสามารถสร้างรายได้

ให้กับคณะฯ	อีกท้ังสนับสนุนการด�าเนินงานตามพันธกิจอื่นๆ	

ของคณะฯ	เช่น	พันธกิจการวิจัย	การบริการวิชาการ	สามารถ

บริหารจัดการและด�าเนินการภายใต้กฎเกณฑ์	 ข้อบังคับ	

ประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะฯ	ได้อย่างคล่องตัว	มี

ประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้

	 ปัจจบุนัมหีน่วยงานภายใต้สังกัดศนูย์สนับสนนุพันธกิจ	

จ�านวน		9	ศูนย์	ดังต่อไปนี้

ศนูย์สนบัสนุนพนัธกิจ (Financial Support Center)

 รายงานประจาํปี 2560  

 

 
 
 
 
 
 

  
 รวบรวมหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีการบริการสขุภาพ
และการบริการวิชาการท่ีเป็นเลิศ สามารถดําเนินการได้
โดยพึ่งรายได้จากการดําเนินงานของศูนย์ฯ  และ
สามารถสร้างรายได้ให้กบัคณะฯ  อีกทัง้สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจอ่ืนๆ ของคณะฯ เช่น พันธกิจ 
การวิจัย  การบริการวิชาการ สามารถบริหารจัดกา 

ร 
 
 

 
และดําเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ประกาศของ
มหา วิทยาลัยและคณะฯ  ไ ด้อย่ า งคล่อ งตัว   มี
ประสทิธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 ปัจจบุนัมีหน่วยงานภายใต้สงักดัศนูย์สนบัสนนุ
พนัธกิจ จํานวน  9  ศนูย์ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1,19 1,9 

918. 91.31 

3.7 344.9 





1,

1,

9 

ล้านบาท

สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์สนับสนุนพันธกจิ 
ปีงบประมาณ 9 –  

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน

ศูนย์สนับสนุนพนัธกจิ (Financial Support Center) 
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รายงานประจำาปี 2560

1. ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม Cardiovascular and Metabolic Center (CVMC)

	 เป็นศนูย์กลางการให้บรกิาร	ดแูล	รกัษา	ให้ค�าปรึกษา	

และรับส่งต่อผู้ป่วยตติยภูมิด้านโรคหัวใจ	หลอดเลือด	และ 

เมแทบอลิซึม	มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์จากอาจารย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา	ได้แก่	ความดันโลหิต	

โรคหัวใจ	เบาหวาน	ไทรอยด์	โภชนาการ	ลดน�้าหนัก	ประสาท

วิทยา	ไต	ศัลยกรรมหลอดเลือด	ศัลยกรรมทรวงอก	ระบบทาง

เดินอาหาร	ภูมิแพ้	ปอด	โดยใช้หัตถการการตรวจรักษาความ

ผิดปกติต่างๆ	ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง

 รายงานประจาํปี 2560  

. ศูนย์หวัใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซมึ  
 Cardiovascular and Metabolic Center (CVMC) 
 เป็นศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้
คําปรึกษา และรับส่งต่อผู้ ป่วยตติยภูมิด้านโรคหัวใจ     
หลอดเลือด และเมแทบอลิซมึ มุ่งเน้นการให้บริการทาง
การแพทย์จากอาจารย์แพทย์ผู้ เช่ียวชาญจากหลาย
สาขาวิชา ได้แก่ ความดันโลหิต โรคหัวใจ เบาหวาน 

ไทรอยด์ โภชนาการ ลดนํา้หนัก ประสาทวิทยา ไต 
ศลัยกรรมหลอดเลือด ศลัยกรรมทรวงอก ระบบทางเดิน
อาหาร ภูมิแพ้ ปอด โดยใช้หัตถการการตรวจรักษา
ความผิดปกติตา่งๆ ด้วยอปุกรณ์และเทคโนโลยีขัน้สงู 

ผลการดาํเนินงาน 

 

ด้านการบริการสุขภาพ  

1. คลิ นิกพิ เศษพรี เ ม่ียม  (Premium Clinic) 
มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ เพ่ือพฒันารูปแบบ
ของการให้บริการ ท่ีมุ่งเน้นความสะดวกสบายสูงสุด
ให้กับผู้ มารับบริการ โดยใช้หลักการบริการผู้ ป่วยใน
ลกัษณะ (One Stop Service)  ปีงบประมาณ  260  มี
ผู้ใช้บริการทัง้สิน้  3,6  ราย     
 

 

. หน่วยวินิจฉัยหวัใจ และหลอดเลือด (Non-
Invasive Cardiovascular Lab) มุ่งเน้นการให้บริการ
ทางการแพทย์ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและช่อง
ทางการตรวจท่ีรวดเ ร็ว  ปีงบประมาณ  260  มี
ผู้ใช้บริการทัง้สิน้ 3,26 ราย   
 
  

43.3 448.9

3.87 39.3 

78.43 79.4 



1


3
4


9 

ล้านบาท

สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลซิมึ
ปีงบประมาณ 9 –  

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน

ด้านการบริการสุขภาพ 

	 1.	คลนิิกพิเศษพรเีมีย่ม	(Premium	Clinic)	มุง่เน้นการ

ให้บริการทางการแพทย์	เพ่ือพัฒนารูปแบบของการให้บริการ	

ท่ีมุ่งเน้นความสะดวกสบายสูงสุดให้กับผู้มารับบริการ	โดยใช้

หลักการบริการผู ้ป ่วยในลักษณะ	 (One	Stop	Service)		

ปีงบประมาณ	2560	มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น	31,674	ราย				

	 2.	หน่วยวินจิฉยัหวัใจ	และหลอดเลอืด	(Non-Invasive	

Cardiovascular	Lab)	มุง่เน้นการให้บรกิารทางการแพทย์	โดย

ใช ้ เครื่องมือที่ทันสมัยและช ่องทางการตรวจที่ รวดเร็ว	

ปีงบประมาณ	2560	มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น	3,216	ราย	

 รายงานประจาํปี 2560  

. ศูนย์หวัใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซมึ  
 Cardiovascular and Metabolic Center (CVMC) 
 เป็นศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้
คําปรึกษา และรับส่งต่อผู้ ป่วยตติยภูมิด้านโรคหัวใจ     
หลอดเลือด และเมแทบอลิซมึ มุ่งเน้นการให้บริการทาง
การแพทย์จากอาจารย์แพทย์ผู้ เช่ียวชาญจากหลาย
สาขาวิชา ได้แก่ ความดันโลหิต โรคหัวใจ เบาหวาน 

ไทรอยด์ โภชนาการ ลดนํา้หนัก ประสาทวิทยา ไต 
ศลัยกรรมหลอดเลือด ศลัยกรรมทรวงอก ระบบทางเดิน
อาหาร ภูมิแพ้ ปอด โดยใช้หัตถการการตรวจรักษา
ความผิดปกติตา่งๆ ด้วยอปุกรณ์และเทคโนโลยีขัน้สงู 

ผลการดาํเนินงาน 

 

ด้านการบริการสุขภาพ  

1. คลิ นิกพิ เศษพรี เ ม่ียม  (Premium Clinic) 
มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ เพ่ือพฒันารูปแบบ
ของการให้บริการ ท่ีมุ่งเน้นความสะดวกสบายสูงสุด
ให้กับผู้ มารับบริการ โดยใช้หลักการบริการผู้ ป่วยใน
ลกัษณะ (One Stop Service)  ปีงบประมาณ  260  มี
ผู้ใช้บริการทัง้สิน้  3,6  ราย     
 

 

. หน่วยวินิจฉัยหวัใจ และหลอดเลือด (Non-
Invasive Cardiovascular Lab) มุ่งเน้นการให้บริการ
ทางการแพทย์ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและช่อง
ทางการตรวจท่ีรวดเ ร็ว  ปีงบประมาณ  260  มี
ผู้ใช้บริการทัง้สิน้ 3,26 ราย   
 
  

43.3 448.9

3.87 39.3 

78.43 79.4 



1


3
4


9 

ล้านบาท

สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลซิมึ
ปีงบประมาณ 9 –  

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน

 รายงานประจาํปี 2560  

. ศูนย์หวัใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซมึ  
 Cardiovascular and Metabolic Center (CVMC) 
 เป็นศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้
คําปรึกษา และรับส่งต่อผู้ ป่วยตติยภูมิด้านโรคหัวใจ     
หลอดเลือด และเมแทบอลิซมึ มุ่งเน้นการให้บริการทาง
การแพทย์จากอาจารย์แพทย์ผู้ เช่ียวชาญจากหลาย
สาขาวิชา ได้แก่ ความดันโลหิต โรคหัวใจ เบาหวาน 

ไทรอยด์ โภชนาการ ลดนํา้หนัก ประสาทวิทยา ไต 
ศลัยกรรมหลอดเลือด ศลัยกรรมทรวงอก ระบบทางเดิน
อาหาร ภูมิแพ้ ปอด โดยใช้หัตถการการตรวจรักษา
ความผิดปกติตา่งๆ ด้วยอปุกรณ์และเทคโนโลยีขัน้สงู 

ผลการดาํเนินงาน 

 

ด้านการบริการสุขภาพ  

1. คลิ นิกพิ เศษพรี เ ม่ียม  (Premium Clinic) 
มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ เพ่ือพฒันารูปแบบ
ของการให้บริการ ท่ีมุ่งเน้นความสะดวกสบายสูงสุด
ให้กับผู้ มารับบริการ โดยใช้หลักการบริการผู้ ป่วยใน
ลกัษณะ (One Stop Service)  ปีงบประมาณ  260  มี
ผู้ใช้บริการทัง้สิน้  3,6  ราย     
 

 

. หน่วยวินิจฉัยหวัใจ และหลอดเลือด (Non-
Invasive Cardiovascular Lab) มุ่งเน้นการให้บริการ
ทางการแพทย์ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและช่อง
ทางการตรวจท่ีรวดเ ร็ว  ปีงบประมาณ  260  มี
ผู้ใช้บริการทัง้สิน้ 3,26 ราย   
 
  

43.3 448.9

3.87 39.3 

78.43 79.4 



1


3
4


9 

ล้านบาท

สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลซิมึ
ปีงบประมาณ 9 –  

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน

ผลการดำาเนินงาน
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	 3.	หน่วยหัตถการสวนหัวใจ	และหออภิบาลผู้ป่วย

หลังสวนหัวใจ	(Cardiac	Catheterization	Laboratory	and	

Coronary	Care	Unit)	โดยการให้บริการของห้องปฏิบัติการ

หวัใจจะให้การตรวจรกัษาความผดิปกติของลิน้หวัใจ	ผนงัหวัใจ	

กล้ามเนื้อหัวใจ	ด้วยขบวนการและขั้นตอนต่างๆ	ได้แก	่ 

การฉีดสี	การซ่อมแซมหลอดเลือดทุกชนิดด้วยบอลลูน	ขดลวด	

หัวกรอความเร็วสูง	อุปกรณ์เลเซอร์	คลื่นเสียงความถี่สูง	เครื่อง

ดูดลิ่มเลือด	เป็นต้น	ปีงบประมาณ	2560	มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น	

2,902	ราย				

	 4.	การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อ

การเกดิโรคหวัใจหลอดเลอืดและเมแทบอลซิมึในพนกังานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(EGAT)

 รายงานประจาํปี 2560  

 
. หน่วยหัตถการสวนหัวใจ และหออภิบาล

ผู้ ป่ ว ย ห ลั ง ส ว น หั ว ใ จ  (Cardiac Catheterization 
Laboratory and Coronary Care Unit) โ ด ย ก า ร
ให้บริการของห้องปฏิบติัการหวัใจจะให้การตรวจรักษา
ความผิดปกติของลิน้หัวใจ ผนังหวัใจ กล้ามเนือ้หัวใจ 
ด้วยขบวนการและขัน้ตอนต่างๆ ได้แก่ การฉีดสี การ
ซ่อมแซมหลอดเลือดทุกชนิดด้วยบอลลูน ขดลวด หัว
กรอความเร็วสูง อุปกรณ์เลเซอร์ คล่ืนเสียงความถ่ีสูง 
เคร่ืองดูดลิ่มเลือด เป็นต้น ปีงบประมาณ  5  มี
ผู้ใช้บริการทัง้สิน้ , ราย     
 
 

4. การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัย
เส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม
ในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(EGAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการวจัิย 
ผลงานวิจยัของโครงการ  EGAT ได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารตา่งประเทศ จํานวน  4  เร่ือง  ได้แก่ 
1. Sritara C, Thakkinstian A, 

Ongphiphadhanakul B, Amnuaywattakorn S, 
Utamakul C, Akrawichien T, Vathesatogkit P, 
Sritara P. Age-Adjusted Dual X-ray 
Absorptiometry-Derived Trabecular Bone Score 
Curve for the Lumbar Spine in Thai Females and 
Males. J Clin Densitom. 206 Oct;9():9-0. 

. Yingchoncharoen T,  Sritara P. Cardio-
Ankle Vascular Index in a Thai Population. Pulse 
Vol. , Suppl. , 206. 

. Saranburut K, Vathesatogkit P, 
Chittamma A, Vanavanan S, Thongmung N, 
Tangstheanphan T, Sritara P, Kitiyakara C. 
Evaluation of the Framingham Heart Study risk 
factors and risk score for incident chronic kidney 
disease at 0 years in a Thai general population. 

Int Urol Nephrol. 20 May;9():8-8. doi: 
0.00/s2-0-30-. Epub 20 Feb 9. 

4. 2. Saranburut K, Vathesatogkit P2, 
Thongmung N3, Chittamma A, Vanavanan S, 
Tangstheanphan T, Sritara P2, Kitiyakara C6. 
Risk scores to predict decreased glomerular 
filtration rate at 0 years in an Asian general 
population.BMC Nephrol. 20 Jul ;8():20. 
doi: 0.86/s2882-0-063-z. 
ผลงานเด่น 
 หน่วยหัตถการสวนหัวใจ  (Cath Lab) ไ ด้ มี
นวตักรรมใหม่ ได้แก่ การเปล่ียนลิน้หวัใจเอออร์ติคตีบ    
ด้ วย เทค นิคการ ใ ช้ สายสวนแบบไม่ ต้ อ งผ่ าตัด 
( Transcatheter  Aortic Valve Implantation)  และไม่
ต้องดมยา เป็นครัง้แรกในประเทศไทย โดยมีคนไข้ เข้า
รับการรักษาในปี 260  จํานวน  ราย 

 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2560  

 
. หน่วยหัตถการสวนหัวใจ และหออภิบาล

ผู้ ป่ ว ย ห ลั ง ส ว น หั ว ใ จ  (Cardiac Catheterization 
Laboratory and Coronary Care Unit) โ ด ย ก า ร
ให้บริการของห้องปฏิบติัการหวัใจจะให้การตรวจรักษา
ความผิดปกติของลิน้หัวใจ ผนังหวัใจ กล้ามเนือ้หัวใจ 
ด้วยขบวนการและขัน้ตอนต่างๆ ได้แก่ การฉีดสี การ
ซ่อมแซมหลอดเลือดทุกชนิดด้วยบอลลูน ขดลวด หัว
กรอความเร็วสูง อุปกรณ์เลเซอร์ คล่ืนเสียงความถ่ีสูง 
เคร่ืองดูดลิ่มเลือด เป็นต้น ปีงบประมาณ  5  มี
ผู้ใช้บริการทัง้สิน้ , ราย     
 
 

4. การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัย
เส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม
ในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(EGAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการวจัิย 
ผลงานวิจยัของโครงการ  EGAT ได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารตา่งประเทศ จํานวน  4  เร่ือง  ได้แก่ 
1. Sritara C, Thakkinstian A, 

Ongphiphadhanakul B, Amnuaywattakorn S, 
Utamakul C, Akrawichien T, Vathesatogkit P, 
Sritara P. Age-Adjusted Dual X-ray 
Absorptiometry-Derived Trabecular Bone Score 
Curve for the Lumbar Spine in Thai Females and 
Males. J Clin Densitom. 206 Oct;9():9-0. 

. Yingchoncharoen T,  Sritara P. Cardio-
Ankle Vascular Index in a Thai Population. Pulse 
Vol. , Suppl. , 206. 

. Saranburut K, Vathesatogkit P, 
Chittamma A, Vanavanan S, Thongmung N, 
Tangstheanphan T, Sritara P, Kitiyakara C. 
Evaluation of the Framingham Heart Study risk 
factors and risk score for incident chronic kidney 
disease at 0 years in a Thai general population. 

Int Urol Nephrol. 20 May;9():8-8. doi: 
0.00/s2-0-30-. Epub 20 Feb 9. 

4. 2. Saranburut K, Vathesatogkit P2, 
Thongmung N3, Chittamma A, Vanavanan S, 
Tangstheanphan T, Sritara P2, Kitiyakara C6. 
Risk scores to predict decreased glomerular 
filtration rate at 0 years in an Asian general 
population.BMC Nephrol. 20 Jul ;8():20. 
doi: 0.86/s2882-0-063-z. 
ผลงานเด่น 
 หน่วยหัตถการสวนหัวใจ  (Cath Lab) ไ ด้ มี
นวตักรรมใหม่ ได้แก่ การเปล่ียนลิน้หวัใจเอออร์ติคตีบ    
ด้ วย เทค นิคการ ใ ช้ สายสวนแบบไม่ ต้ อ งผ่ าตัด 
( Transcatheter  Aortic Valve Implantation)  และไม่
ต้องดมยา เป็นครัง้แรกในประเทศไทย โดยมีคนไข้ เข้า
รับการรักษาในปี 260  จํานวน  ราย 

 
 
 
 

ด้านการวิจัย

	 ผลงานวิจัยของโครงการ	EGAT	ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารต่างประเทศ	จ�านวน	4	เรื่อง	ได้แก่

	 1.	Sritara	C,	Thakkinstian	A,	Ongphiphadhanakul	

B,	Amnuaywattakorn	S,	Utamakul	C,	Akrawichien	T,	

Vathesatogkit	P,	Sritara	P.	Age-Adjusted	Dual	X-ray	 

Absorptiometry-Derived	Trabecular	Bone	Score	Curve	

for	the	Lumbar	Spine	in	Thai	Females	and	Males.	J	Clin	

Densitom.	2016	Oct;19(4):494-501.

	 2.	Yingchoncharoen	T,	Sritara	P.	Cardio-Ankle	

Vascular	Index	in	a	Thai	Population.	Pulse	Vol.	4,	Suppl.	

1,	2016.

	 3.	Saranburut	K,	Vathesatogkit	P,	Chittamma	A,	

Vanavanan	S,	Thongmung	N,	Tangstheanphan	T,	Sritara	

P,	Kitiyakara	C.	Evaluation	of	the	Framingham	Heart	Study	

risk	factors	and	risk	score	for	 incident	chronic	kidney	

disease	at	10	years	in	a	Thai	general	population.	Int	Urol	

Nephrol.	2017	May;49(5):851-857.	doi:	10.1007/s11255-

017-1530-1.	Epub	2017	Feb	9.

	 4.	2.4	Saranburut	K1,	Vathesatogkit	P2,	Thongmung	

N3,	Chittamma	A4,	Vanavanan	S4,	Tangstheanphan	 

T5,	Sritara	P2,	Kitiyakara	C6.	Risk	scores	 to	predict	 

decreased	glomerular	filtration	rate	at	10	years	in	an	Asian	

general	population.BMC	Nephrol.	2017	Jul	17;18(1):240.	

doi:	10.1186/s12882-017-0653-z.

ผลงานเด่น

	 หน่วยหัตถการสวนหัวใจ	(Cath	Lab)	ได้มีนวัตกรรม

ใหม่	ได้แก่	การเปลีย่นลิน้หัวใจเอออร์ตคิตีบ	ด้วยเทคนคิการใช้

สายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัด	 (Transcatheter	Aortic	Valve	 

Implantation)	และไม่ต้องดมยา	เป็นครั้งแรกในประเทศไทย	

โดยมีคนไข้เข้ารับการรักษาในปี	2560	จ�านวน	17	ราย
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รายงานประจำาปี 2560

2. ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี (Rama Healthcare Frontier)
	 ด�าเนินการให้บรกิารทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่างๆ	

ภายนอกคณะฯ	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	โดยมุง่เน้นการให้บรกิาร

ในเชิงรุก	 เช่น	การจัดตั้งสถานพยาบาลภายในหน่วยงาน 

ภาครฐัและเอกชน	การตรวจสขุภาพประจ�าปีนอกสถานทีใ่ห้แก่

หน่วยงานต่างๆ	ภายนอก	รวมทัง้การจดักจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพ

ให้แก่พนักงานภายในหน่วยงานนั้นๆ

	 สถานพยาบาลที่จัดตั้งโดยศูนย์สุขภาพแนวหน้า

รามาธิบดีน้ัน	 เป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบเท่า 

โรงพยาบาล	มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถ

ตรวจวินิจฉัย	และให้การรักษา	อาการเจ็บป่วยทั่วไป	โดยที่

พนักงานไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล	ให้การดูแลรักษาแบบ	

Comprehensive	care	คอื	ดแูลสขุภาพครบถ้วนทุกด้าน	ตัง้แต่

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้หายจากโรค,	การป้องกันโรคไม่ให้

เกิดการเจ็บป่วย	 และการส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง	 

ให้ค�าแนะน�าวิธีการดูแลสุขภาพ	การปฏิบัติตัว	การพ่ึงตนเอง

ด้านสขุภาพอย่างเหมาะสม	เพ่ือให้มสีขุภาพแขง็แรง	ปราศจาก

ความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ	รวมทั้งลดการด�าเนินของโรคท่ี

รนุแรงลง	อกีท้ังยังสามารถน�าข้อมลูการรกัษา	มาประเมนิภาวะ

สุขภาพในภาพรวมของพนักงานภายในองค์กรนั้นๆ	ด้วย	

 ด้านการบริการสุขภาพ 

	 ศูนย ์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี	 ได ้ด�าเนินการ 

จัดท�าสัญญาให้บริการทางการแพทย์กับหน่วยงานต่างๆ	

ภายนอก	โดยได้จัดตั้งสถานพยาบาลภายในหน่วยงานนั้นๆ	

และบริหารจัดการโดยการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ	

เช่น	แพทย์,	พยาบาล,	ผูช่้วยพยาบาล,	เภสชักร,	นกักายภาพบ�าบดั	

ฯลฯ	เข้าไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาล	เพื่อให้บริการทางการ

แพทย์แก่บุคลากรภายในหน่วยงานนั้นๆ

	 ปัจจบุนัมสีถานพยาบาลท่ีจดัตัง้และบรหิารจดัการโดย

ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี	ดังนี้

 รายงานประจาํปี 2560  

 
. ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี (Rama Healthcare Frontier) 
 ดําเนินการให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยงาน
ตา่งๆ ภายนอกคณะฯ ทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมุง่เน้น
การให้บริการในเชิงรุก เช่น การจัดตัง้สถานพยาบาล
ภายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  การตรวจสขุภาพ
ประจําปีนอกสถานท่ีให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายนอก  
รวมทัง้การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงาน
ภายในหน่วยงานนัน้ๆ 
 สถานพยาบาลท่ีจดัตัง้โดยศนูย์สขุภาพแนวหน้า
รามาธิบดีนั น้  เ ป็นสถานพยาบาลท่ี มีมาตรฐาน
เทียบเท่าโรงพยาบาล  มีบุคลากรทางการแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญท่ีสามารถตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา                                                                  
อาการเจ็บป่วยทัว่ไป โดยท่ีพนกังานไม่ต้องเดินทางไป
โรงพยาบาล  ให้การดูแลรักษาแบบ Comprehensive 
care คือ  ดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน  ตัง้แต่การ
รักษาพยาบาลผู้ ป่วยให้หายจากโรค, การป้องกันโรค
ไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย และการส่งเสริมให้มีสุขภาพ
แข็งแรง ให้คําแนะนําวิธีการดแูลสขุภาพ การปฏิบติัตวั 
การพึ่งตนเองด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มี
สขุภาพแข็งแรง ปราศจากความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ 
รวมทัง้ลดการดําเนินของโรคท่ีรุนแรงลง  อีกทัง้ยัง
สามารถนําข้อมลูการรักษา มาประเมินภาวะสขุภาพใน 
ภาพรวมของพนกังานภายในองค์กรนัน้ๆ ด้วย  

 
 
  
 

ด้านการบริการสุขภาพ ศูน ย์ สุ ขภาพแนวห น้ า
รามาธิบดี ได้ดําเนินการจดัทําสญัญาให้บริการทางการ
แพทย์กับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก  โดยได้จัดตัง้
สถานพยาบาลภายในหน่วยงานนัน้ๆ และบริหาร
จดัการโดยการจดัหาบคุลากรทางการแพทย์ต่างๆ  เช่น  
แพทย์ ,  พยาบาล ,  ผู้ ช่วยพยาบาล ,  เภสัชกร ,  นัก
ก า ย ภ า พ บํ า บั ด  ฯ ล ฯ   เ ข้ า ไ ป ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
สถานพยาบาล เพ่ือให้บริการทางการแพทย์แก่บคุลากร
ภายในหน่วยงานนัน้ๆ 
 ปัจจุบันมีสถานพยาบาลท่ีจัดตัง้และบริหาร
จดัการโดยศนูย์สขุภาพแนวหน้ารามาธิบดี ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.47 
8.7 

8.9 9. 

14.18 
.41 





4


8
1

9 

ล้านบาท

สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี 
ปีงบประมาณ 9 –  

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน
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1. สถานพยาบาลบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

2. สถานพยาบาล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

สาขาส�าโรง

จังหวัดสมุทรปราการ

สาขาบ้านโพธิ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาเกตเวย์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. สถานพยาบาล องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

 รายงานประจาํปี 2560  
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รายงานประจำาปี 2560

4. สถานพยาบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

5. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำาปีให้แก่ข้าราชการและบุคลากรศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ  ศาล

อุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

 สถานพยาบาล บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด	ด�าเนินการจัดท�าสัญญาให้บริการทางการแพทย์กับ	บรษิทั	ไทย

ยามาฮ่ามอเตอร์	จ�ากัด	ขณะนีอ้ยู่ระหว่างปรบัปรงุสถานพยาบาล	โดยจะเปิดให้บรกิาร	ในวันที	่4	เมษายน		2561

สถานพยาบาล	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	(SME	Development	Bank)

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2560
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3. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC) 

	 ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่อง	

CT	และ	MRI	โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา	นักรังสี

การแพทย์และพยาบาลรังสี	ทุกสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียม

กันตลอด	24	ชั่วโมง	ไม่เว้นวันหยุดราชการ	เป็นศูนย์กลางของ

เทคโนโลยีระดบัตตยิภมูทิางรงัสวิีนจิฉยัและรงัสร่ีวมรกัษา	เพ่ือ

ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

ด้านการบริการสุขภาพ

		 1.	คลินิกคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเคร่ือง

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

	 2.	คลินิกคัดกรองโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่ด้วยเคร่ือง

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

	 3.	ศูนย์รับผู้ป่วยซับซ้อนจากสถานพยาบาลและเขต

บริการสาธารณสุขอื่นๆ

	 4.	โครงการรามา	-	พญาไท	เพื่อลดระยะเวลารอคอย

ตรวจ	MRI

ผลการดำาเนินงาน

 รายงานประจาํปี 2560  
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สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์รังสีวนิิจฉัยก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2559 – 2560 

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน
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รายงานประจำาปี 2560

ด้านการวิจัย

	 1.	 โครงการ	สารทึบรังสีเพ่ือการถ่ายภาพทางการ

แพทย์	(AIMC	CTC	Tagging	Agent)	ภายใต้โครงการสนับสนนุ

เร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย	Research	Gap	Fund

	 โดยได้มกีารประดิษฐ์คิดค้นสารทึบรงัสสี�าหรบัการถ่าย

ภาพทางการแพทย์ทีม่ปีรมิาณของแบเรีย่ม	ซลัเฟตทีเ่หมาะสม

ส�าหรับใช้กับผู้ป่วย	โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย		แต่ได้ภาพท่ี

ใช้กับการวินิจฉยัโรคอย่างชดัเจน	การประดิษฐ์น้ี	มวีตัถุประสงค์

เพ่ือสร้างสารทึบรังสีส�าหรับการถ่ายภาพทางการแพทย์	ให้มี

ประสทิธภิาพทีด่แีมใ้ช้ในปรมิาณทีน้่อย	เพือ่ลดปรมิาณการรบั

ประทานสารทึบรังสีก่อนการถ่ายภาพทางการแพทย์ในผู้ป่วย	

มีราคาที่เหมาะสมส�าหรับใช้ในประเทศและส่งออกยังประเทศ

ในภูมิภาค	ASEAN

	 2.	โครงการ	เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลโรงพยาบาลส่วนตัวบน

แฟลชไดรฟ์และคลาวด์	 (iDoctors)	ระบบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล 

โรงพยาบาลและภาพการแพทย์ส่วนตัวบนแฟลชไดรฟ์	 ใช้

บันทึกข้อมูลส่วนตัว	ประวัติการรักษา	ภาพการแพทย์	และ 

 รายงานประจาํปี 2560  

 

ด้านการวจิัย 

1. โครงการ สารทึบรังสีเพ่ือการถ่ายภาพทาง
การแพทย์ (AIMC CTC Tagging Agent) ภายใต้
โครงการสนบัสนนุเร่งการเติบโตของธรุกิจนวตักรรมราย
ใหมใ่นอตุสาหกรรมเป้าหมาย Research Gap Fund 

โดยได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสารทึบรังสีสําหรับ
การถ่ายภาพทางการแพทย์ท่ีมีปริมาณของแบเร่ียม 
ซัลเฟตท่ี เหมาะสมสําหรับใช้กับผู้ ป่วย  โดยไม่ มี

ผลกระทบต่อผู้ ป่วย  แต่ได้ภาพท่ีใช้กบัการวินิจฉัยโรค
อย่างชัดเจน การประดิษฐ์นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
สารทึบรังสีสําหรับการถ่ายภาพทางการแพทย์   ให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดีแม้ใช้ในปริมาณท่ีน้อย เพ่ือลดปริมาณ
การรับประทานสารทึบรังสีก่อนการถ่ายภาพทาง
การแพทย์ในผู้ ป่วย มีราคาท่ีเหมาะสมสําหรับใช้ใน
ประเทศและสง่ออกยงัประเทศในภมิูภาค ASEAN 
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ข้อมลูอืน่ๆ	ทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้ในการบรกิารรกัษาพยาบาล	

สามารถท�างานได้ใกล้เคียงกับระบบขนาดใหญ่	โดยการอ้างองิ

หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน	13	หลักของผู้ป่วย	เป็น

นวัตกรรมใหม่ในรปูแบบเวชระเบยีนออนไลน์แบบพกพาตดิตวั	

มีการท�างานร่วมกับระบบอ่ืนๆ	อีกท้ังยังสามารถมีระบบการ

เชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยในการส่งข้อมูลไปเก็บบนระบบ

เซิร์ฟเวอร์ศูนย์กลางหรือบนคลาวด์	 (My	EHR	and	PACS	

Server	on	a	Cloud)	เป็นการป้องกันการสญูหายของข้อมลูจาก

เหตุการณ์ทีค่าดไม่ถึง	เช่น	อบุติัภัยน�า้ท่วม	แผ่นดนิไหว	เป็นต้น	

ย่ิงไปกว่านั้นสามารถน�าข้อมูล	ซึ่งอยู่ในระบบศูนย์กลางมา

วิเคราะห์ทางสถิติ	และวางแผนเชิงรุกและเชิงนโยบายได้	ถึง

แม้ว่าระบบข้อมูลของโรงพยาบาลเสียหาย	ผู้ป่วยสามารถน�า

ระบบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลโรงพยาบาลส่วนตัวบนแฟลชไดรฟ์หรือ

จากคลาวด์	ไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลอื่นๆ	ดูแลรักษาต่อได้

อย่างถูกต้องแม่นย�าเพราะว่ายังมีข้อมูลที่จ�าเป็นครบถ้วน

	 3.	นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยเพ่ือช่วยประเมินและ

วางแผนการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากการอุด

ก้ันของทางเดินหายใจส่วนบน	:	ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ	2	ฉบับ

 รายงานประจาํปี 2560  

2. โครงการ  เซิ ร์ฟเวอร์ข้อมูลโรงพยาบาล
ส่วนตัวบนแฟลชไดรฟ์และคลาวด์ (iDoctors) ระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมลูโรงพยาบาลและภาพการแพทย์สว่นตวั
บนแฟลชไดรฟ์ ใช้บนัทกึข้อมลูสว่นตวั ประวตัิการรักษา 
ภาพการแพทย์ และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเป็นต้องใช้
ในการบริการรักษาพยาบาล   สามารถทํางานได้
ใกล้เคียงกบัระบบขนาดใหญ่ โดยการอ้างอิงหมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชน  13 หลักของผู้ ป่วย  เป็น
นวัตกรรมใหม่ในรูปแบบเวชระเบียนออนไลน์แบบ
พกพาติดตัว มีการทํางานร่วมกับระบบอ่ืนๆ อีกทัง้ยัง
สามารถมีระบบการเ ช่ือมต่อ ท่ี มีความปลอดภัย 
 

ในการส่งข้อมูลไปเก็บบนระบบเซิร์ฟเวอร์ศูนย์กลาง
หรือบนคลาวด์ (My EHR and PACS Server on a 
Cloud) เป็นการป้องการสูญหายของข้อมูลจาก
เหตกุารณ์ท่ีคาดไม่ถึง เช่น อบุตัิภยันํา้ท่วมแผ่นดินไหว 
เป็นต้น ย่ิงไปกว่านัน้สามารถนําข้อมลู ซึ่งอยู่ในระบบ
ศนูย์กลางมาวิเคราะห์ทางสถิติ และวางแผนเชิงรุกและ
เชิงนโยบายได้ ถึงแม้ว่าระบบข้อมูลของโรงพยาบาล
เสียหาย  ผู้ ป่วยสามารถนําระบบเซิ ร์ฟเวอร์ข้อมูล
โรงพยาบาลส่วนตวับนแฟลชไดรฟ์หรือจากคลาวด์ ไป
ให้แพทย์ท่ีโรงพยาบาลอ่ืนๆ ดูแลรักษาต่อได้อย่าง
ถกูต้องแมน่ยํา้ เพราะวา่ยงัมีข้อมลูท่ีจําเป็นครบถ้วน 

 

 
3. นวตักรรมการตรวจวินิจฉยัเพ่ือช่วยประเมิน

และวางแผนการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
เน่ืองจากการอดุกัน้ของทางเดินหายใจส่วนบน : ได้รับ
ตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ  2  ฉบบั 
 

ด้านการบริการวชิาการสู่สังคม 
1. เคร่ืองถ่วงนํา้หนักท่ีกระดูกสนัหลงัส่วนเอว

เพ่ือช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูกสนัหลงัด้วย
เคร่ืองเอม็อาร์ไอ :  อยูร่ะหวา่งย่ืนขอสทิธิบตัร 
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ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

	 1.	เครือ่งถ่วงน�า้หนักทีก่ระดูกสนัหลงัส่วนเอวเพ่ือช่วย

วินิจฉยัความผดิปกตขิองกระดกูสนัหลงัด้วยเครือ่งเอม็อาร์ไอ	:	

อยู่ระหว่างยื่นขอสิทธิบัตร

	 2.	 เครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

เน่ืองจากการอดุก้ันของทางเดนิหายใจส่วนบนแบบพกพา		:	อยู่

ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตร	

		 โดยเครื่องตรวจวินิจฉัย	ติดตาม	และวางแผนการ

รักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ	เนื่องจากการอุดก้ันของ

ทางเดินหายใจส่วนบนน้ีใช้	Main	system	box	เพียงจุดเดียว

เป็นจุดเชื่อมต่อสัญญาณชีพจากร่างกายท่ีถูกตรวจวัดด้วย

เซนเซอร์ชนิดต่างๆ	ทัง้หมด	ซึง่ทัง้สญัญาณอนาลอ็กและดจิติอล	

สัญญาณอนาล็อกท้ังหมดจะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล

ด้วยวงจรรวมเบอร	์ADS1115	และส่งข้อมูลเข้าสู	่Monitoring	

computer	โดยสายเชื่อมต่อข้อมูลเพียงสายเดียว	ระบบรวม

สามารถพิจารณาได้เป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจวัด

สัญญาณชีพ	และส่วนของการประมวลผลข้อมูล

 รายงานประจาํปี 2560  

 
 

2. เคร่ืองตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะ
หลับเน่ืองจากการอุดกัน้ของทางเดินหายใจส่วนบน
แบบพกพา  :  อยูร่ะหวา่งย่ืนจดสทิธิบตัร  

โดยเค ร่ืองตรวจวิ นิจฉัย  ติดตาม  และ
วางแผนการรักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ
เน่ืองจากการอุดกัน้ของทางเดินหายใจส่วนบนนีใ้ช้ 
Main system box เพียงจดุเดียวเป็นจดุเช่ือมต่อ
สัญญาณชีพจากร่างกายท่ีถูกตรวจวัดด้วยเซนเซอร์
ชนิดตา่งๆ ทัง้หมด ซึง่ทัง้สญัญาณอนาลอ็กและดิจิตอล 
สัญญาณอนาล็อกทัง้หมดจะถูกแปลงเป็นสัญญาณ
ดิจิตอลด้วยวงจรรวมเบอร์ ADS1115 และสง่ข้อมลูเข้า
สู ่Monitoring computer โดยสายเช่ือมตอ่ข้อมลูเพียง
สายเดียว ระบบรวมสามารถพิจารณาได้เป็น 2 สว่นคือ 
ส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจวัดสัญญาณชีพ และส่วนของ
การประมวลผลข้อมลู  
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 โครงการรณรงค์เรือ่งกฎหมายคุ้มครองนักมวยเดก็ 

โครงการวิจยัและตดิตามกลุม่นกัมวยเด็ก	ได้ใช้เครือ่งสร้างภาพ

ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือเครื่อง	MRI	ขนาด	3	เทสล่า	เพื่อ

ศึกษาความแตกต่างระหว่างสมองของเด็กที่ชกมวย	(335	คน)	

เปรยีบเทียบกับเดก็ท่ัวไปจากสถานะการเงนิทางบ้านและสภาพ

แวดล้อมใกล้เคยีงกันแต่ไม่ได้ชกมวย	(252	คน)	จากการสแกน

สมองด้วยเครื่อง	MRI	และตรวจวัดระดับความฉลาดทาง 

สตปัิญญา	(IQ)	พบว่าการชกมวยในเดก็อายุต�า่กว่า	15	ปี	มผีลต่อ

สมองของเด็ก

	 จากผลการวจิยัดงักล่าว	หน่วยงานต่างๆ	เริม่ตระหนัก

ต่อปัญหาและร่วมกันหาจดุลงตวัของสขุภาพ	การคุม้ครองเดก็	

กีฬา	และวัฒนธรรม	โดยคณะกรรมาธิการสังคม	กิจการเด็ก	

เยาวชน	สตร	ีผูส้งูอายุ	คนพิการและผูด้้อยโอกาส	ได้ระดมความ

คิดเห็น	และน�าเสนอในที่ประชุมสภาฯ	ต่อมาคณะกรรมาธิการ

การศึกษาและการกีฬา	ได้จัดท�าร่างเตรียมแก้ไข	พรบ.มวยปี	

2542	เพื่อก�าหนดให้มวยเด็กอายุต�่ากว่า	15	ปี	เป็นการแข่งขัน

ท่ีต้องมีความปลอดภัย	เพ่ือรักษาวัฒนธรรมไทย	เพ่ือฝึกฝน 

สู่ความเป็นเลิศทางกีฬาเท่านั้น	โดยต้องจัดการแข่งขันตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด	กระทรวงพัฒนาสังคมก�าลังร่างพระราช

บญัญัตส่ิงเสริมความปลอดภยัในการกีฬาและนนัทนาการของ

เด็กและเยาวชน	ซึ่งจะมีใจความสอดคล้องกับ	พรบ.มวยใหม่

ฉบบัร่าง	ซึง่จะก�าหนดให้เดก็ต้องเล่นมวยไทยและกีฬาอืน่อย่าง

ปลอดภัยเท่านั้น	และไม่สามารถอนุโลมให้หน่วยงานใด

สนับสนนุให้เดก็ต้องเล่นกีฬาทีบ่าดเจบ็เพ่ือหาเงนิเลีย้งดพู่อแม่ได้	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากมีผลประโยชน์ร่วมด้วยเพราะเป็นการ

ละเมิดต่อพรบ.คุ้มครองเด็ก	ปี	2546

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ  2561

	 ขยายบริการ	โดยการจัดต้ังศูนย์ตรวจอวัยวะภายใน

ด้วยคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	(MRI)	1.5	เทสลา	และ		เคร่ืองเอกซเรย์

ทัว่ไประบบดจิติอล	ณ	ศนูย์บริการทางการแพทย์	โรงเรยีนเรวดี	

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนท่ี	คาดว่าจะเปิดให้บริการ 

ในเดือนมิถุนายน		2561		

ผลงานเด่น

เด็กไทยกว่า 1 แสนคนขึ้นเวทีชกเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
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4. ศูนย์บริการพยาธิวิทยา 
	 ให้บริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	ทั้งภาครัฐและเอกชน	 

ในประเทศและต่างประเทศ

	 1.	ได้รับการต่ออายุการขอรับรองมาตรฐานทาง 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	 ISO	15189:	2012	และ	ISO	

15190:	2003

	 2.	พัฒนาโปรแกรมคู่มอืการใช้บรกิารทางพยาธิวทิยา

ผ่าน	Website

	 3.	ปรับปรุงคู ่มือการใช ้บริการทางพยาธิวิทยา	 

พ.ศ.		2560	-	2562

	 4.	เพิ่มบริการการทดสอบใหม่	96	รหัสการทดสอบ

ผลการดำาเนินงาน

 รายงานประจาํปี 2560  
 

4. ศูนย์บริการพยาธิวทิยา
ให้บริการการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการพยาธิวิทยาแก่หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ในประเทศและตา่งประเทศ

 
  
 
 
 
 

 

ผลการดาํเนินงาน 

 
1. ได้รับการต่ออายุการขอรับรองมาตรฐาน

ทางห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์  ISO 15189 : 2012       
และ  ISO 15190 : 2003 

2. พัฒนาโปรแกรมคู่ มือการใช้บริการทาง
พยาธิวิทยาผา่น Website 

3. ปรับปรุงคู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยา 
พ.ศ.  2560 – 2562 

4. เพิ่มบริการการทดสอบใหม่ 96 รหัสการ
ทดสอบ 
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สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์บริการพยาธิวทิยา 
ปีงบประมาณ 2559 – 2560 

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน
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สถิติจำานวนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่านศูนย์บริการพยาธิวิทยา

ปีงบประมาณ 2558 - 2560

ห้องปฏิบัติการ
จำานวน (ราย)

2558 2559 2560

คลังเลือดและห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ 512 632 919

จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 1,197 896 690

เคมีคลินิก 24,269 17,471 17,442

จุลชีววิทยา 6,013 8,227 15,446

เซลล์วิทยา 400 305 260

พิษวิทยา 43,154 42,131 40,821

มนุษย์พันธุศาสตร์ 5,952 7,038 6,702

โลหิตวิทยา 4,073 4,440 3,671

วินิจฉัยโรคเลือด 2,563 3,427 4,147

ไวรัสวิทยา 45,241 45,562 58,092

เภสัชพันธุศาสตร์ 1,580 1,238 1,787

อิมมูโนพยาธิวิทยาและแลปพิเศษ 669 795 1,004

ภูมิคุ้มกันวิทยา 40,276 42,942 48,536

โฟลไซโตเมทรี 1,624 1,717 1,718

จุลทรรศน์อิเลคตรอน 532 452 578

จุลพยาธิวิทยา 225 232 420

รวม 178,280 177,505 202,233
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5. ศูนย์รังสีร่วมพิกัด

	 ให้การรักษาผู้ป่วยท่ีเป็นเส้นเลือดผิดปกติในสมอง

ชนิด	AVM	เน้ืองอกในสมองหรือมะเร็งในร่างกายที่มีขอบเขต

จ�ากัดชัดเจนและยากต่อการรักษาด้วยวิธีปกติ	รวมถึงการฉาย

รงัสซี�า้ทีเ่ดมิ	ด้วยรงัสร่ีวมพิกัด	ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน

และการผ่าตัดและฉายรังสีวิธีธรรมดา

	 1.	สามารถให้บรกิารระดับตติยภูมใินด้านการฉายรงัสี

ศัลยกรรม	CyberKnife	และ	EDGE

	 2.	ให้บรกิารวชิาการในแง่การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ

รังสีร่วมพิกัดหรือรังสีศัลยกรรม	ทั้งต่อสถานศึกษาและต่อ

สาธารณะ

	 3.	เป็นสถานท่ีฝึกอบรมส�าหรับบุคลากรทางด้านรังสี

รกัษา	ทัง้แพทย์	นกัฟิสกิส์การแพทย์และนักรงัสกีารแพทย์ของ

ประเทศ	และต่างประเทศ

 

ผลการดำาเนินงาน

 รายงานประจาํปี 2560  
 

5.  ศูนย์รังสีร่วมพกิดั 
  
 ให้การรักษาผู้ ป่วยท่ีเป็นเส้นเลือดผิดปกติใน
สมองชนิด AVM เนือ้งอกในสมองหรือมะเร็งในร่างกาย   
ท่ีมีขอบเขตจํากัดชดัเจนและยากต่อการรักษาด้วยวิธี
ปกติ รวมถึงการฉายรังสีซํา้ท่ีเดิม ด้วยรังสีร่วมพิกัด       
ลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการผ่าตดัและฉาย
รังสีวิธีธรรมดา 

1. สามารถให้บริการระดบัตติยภมิูในด้านการ
ฉายรังสีศลัยกรรม CyberKnife และ EDGE 

2. ให้บริการวิชาการในแง่การเผยแพร่ความรู้
เ ก่ียวกับ รั ง สี ร่วมพิกัดห รือ รังสีศัลยกรรม  ทั ง้ต่อ
สถานศกึษาและตอ่สาธารณะ 

3. เ ป็นสถานท่ี ฝึกอบรมสาหรับบุคลากร
ทางด้านรังสีรักษา ทัง้แพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์และ
นกัรังสีการแพทย์ของประเทศ และตา่งประเทศ 
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สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์รังสีร่วมพกัิด 
ปีงบประมาณ 2559 – 2560 

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน

 รายงานประจาํปี 2560  
 

5.  ศูนย์รังสีร่วมพกิดั 
  
 ให้การรักษาผู้ ป่วยท่ีเป็นเส้นเลือดผิดปกติใน
สมองชนิด AVM เนือ้งอกในสมองหรือมะเร็งในร่างกาย   
ท่ีมีขอบเขตจํากัดชดัเจนและยากต่อการรักษาด้วยวิธี
ปกติ รวมถึงการฉายรังสีซํา้ท่ีเดิม ด้วยรังสีร่วมพิกัด       
ลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการผ่าตดัและฉาย
รังสีวิธีธรรมดา 

1. สามารถให้บริการระดบัตติยภมิูในด้านการ
ฉายรังสีศลัยกรรม CyberKnife และ EDGE 

2. ให้บริการวิชาการในแง่การเผยแพร่ความรู้
เ ก่ียวกับ รั ง สี ร่วมพิกัดห รือ รังสีศัลยกรรม  ทั ง้ต่อ
สถานศกึษาและตอ่สาธารณะ 

3. เ ป็นสถานท่ี ฝึกอบรมสาหรับบุคลากร
ทางด้านรังสีรักษา ทัง้แพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์และ
นกัรังสีการแพทย์ของประเทศ และตา่งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงาน 
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สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์รังสีร่วมพกัิด 
ปีงบประมาณ 2559 – 2560 

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน

 รายงานประจาํปี 2560  
 

5.  ศูนย์รังสีร่วมพกิดั 
  
 ให้การรักษาผู้ ป่วยท่ีเป็นเส้นเลือดผิดปกติใน
สมองชนิด AVM เนือ้งอกในสมองหรือมะเร็งในร่างกาย   
ท่ีมีขอบเขตจํากัดชดัเจนและยากต่อการรักษาด้วยวิธี
ปกติ รวมถึงการฉายรังสีซํา้ท่ีเดิม ด้วยรังสีร่วมพิกัด       
ลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการผ่าตดัและฉาย
รังสีวิธีธรรมดา 

1. สามารถให้บริการระดบัตติยภมิูในด้านการ
ฉายรังสีศลัยกรรม CyberKnife และ EDGE 

2. ให้บริการวิชาการในแง่การเผยแพร่ความรู้
เ ก่ียวกับ รั งสี ร่ วมพิกัดห รือ รังสีศัลยกรรม  ทั ง้ต่อ
สถานศกึษาและตอ่สาธารณะ 

3. เ ป็นสถานท่ี ฝึกอบรมสาหรับบุคลากร
ทางด้านรังสีรักษา ทัง้แพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์และ
นกัรังสีการแพทย์ของประเทศ และตา่งประเทศ 
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ด้านการศึกษา

	 1.	ฝึกอบรม	Upgrade	Training	for	the	CyberKnife® 

System	Version	10.x	In	country	Training	Course	ระหว่าง

วันที่	4	-	6	มกราคม	2560

	 2.	ฝึกงานบุคลากรจากแผนกรังสีรักษา	โรงพยาบาล

วัฒโนสถ	นักฟิกส์การแพทย์	นักรังสีการแพทย์	และพยาบาล	

จ�านวน	5	ท่าน	ด้านรงัสร่ีวมพิกัด	ระหว่างวันท่ี	20	-	24	กุมภาพันธ์	

2560

	 3.	ฝึกงานนายแพทย์ฐาปนา	ตั้งชีวินศิริกุล	แพทย์

ช�านาญการ	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	กรมการแพทย์	กระทรวง

สาธารณสขุ	ด้านรงัสร่ีวมพิกัด	ระหว่างวันที	่24	-	28	เมษายน		2560

	 4.	ฝึกอบรม	Ang	Tick	Suan,	M.D.	แพทย์จาก	 

National	Cancer	Institute	ประเทศมาเลเซยี	ด้านรงัสร่ีวมพิกัด	

(Radiosurgery	Center)	ระว่างวันท่ี	31	กรกฎาคม	2560	-	 

18	สิงหาคม		2560

	 5.	อบรมเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	“ความถูกต้องและความ

แม่นย�าการใช้เทคโนโลยีข้ันสูงของเครื่องมือในสาขาวิชารังสี

รักษาและมะเร็งวิทยา”	หัวข้อ	4DCT-Gating/CalypsoTM/

Surface	tracking	วันที่	10	กันยายน	2560

ด้านการวิจัย

	 ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	จ�านวน	1	เรื่อง	ได้แก่

	 1.	Puataweepong	P,	Dhanachai	M,	Hansasuta	

A,	Saetia	K,	Dangprasert	S,	Sitathanee	C,	Yongvithisatid	

P,	et	al.	Clinical	Outcomes	of	Intracranial	Nonvestibular	

Schwannomas	Treated	with	LinacBased	Stereotactic	

Radiosurgery	and	Radiotherapy.	Asian	Pac	J	Cancer	

Prev.	2016;17(7):3271-6.

ด้านการบริการสุขภาพ

 รายงานประจาํปี 2560  

 
ด้านการศกึษา 

1. ฝึกอบรม Upgrade Training for the 
CyberKnife®  System Version 10.x In country 
Training Course ระหวา่งวนัท่ี 4 – 6 มกราคม 2560 

2. ฝึกงานบุคลากรจากแผนกรังสี รักษา 
โรงพยาบาลวัฒโนสถ นักฟิกส์การแพทย์ นักรังสี
การแพทย์ และพยาบาล จํานวน 5 ท่าน ด้านรังสีร่วม
พิกดั ระหวา่งวนัท่ี 20 – 24 กมุภาพนัธุ์ 2560 

3. ฝึกงานนายแพทย์ฐาปนา ตัง้ชีวินศิริกุล 
แพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการ
แพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ด้านรังสี ร่วมพิกัด 
ระหวา่งวนัท่ี  24 – 28  เมษายน  2560 

4. ฝึกอบรม Ang Tick Suan, M.D. แพทย์
จาก National Cancer Institute ประเทศมาเลเซีย 
ด้านรังสีร่วมพิกดั (Radiosurgery Center) ระวา่งวนัท่ี 
31 กรกฎาคม  2560 – 18  สงิหาคม  2560 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ความถูกต้อง
และความแม่นยําการใช้เทคโนโลยีขัน้สงูของเคร่ืองมือ
ในสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา” หวัข้อ  4DCT-
Gating/CalypsoTM/Surface tracking  วนัท่ี  10  
กนัยายน  2560 
ด้านการวจิัย 

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน  1  เร่ือง  
ได้แก่ 

1. Puataweepong P, Dhanachai M, 
Hansasuta A, Saetia K, Dangprasert S, 
Sitathanee C, Yongvithisatid P, et al. Clinical 
Outcomes of Intracranial Nonvestibular 
Schwannomas Treated with LinacBased 
Stereotactic Radiosurgery and Radiotherapy. 
Asian Pac J Cancer Prev. 2016; 
17(7):3271-6. 

 

ด้านการบริการสุขภาพ 
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รายงานประจำาปี 2560

6. ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

	 ให้บริการตรวจสุขภาพผู ้ที่จะเดินทางไปท�างาน 

ต่างประเทศ	ไปศึกษาต่อ	อบรม	ดูงานระยะยาว	ที่ต่างประเทศ 

ทุกประเทศ	โดยเน้นถึงคุณภาพและมาตรฐานของการตรวจ 

ทุกขั้นตอน	รวมทั้งเป็นสถานพยาบาลแห่งเดียวที่ตรวจสุขภาพ

ไปท�างานได้ทุกประเทศ

 รายงานประจาํปี 2560  

 

6. ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดนิทางไปต่างประเทศ 

 

 ให้บริการตรวจสุขภาพผู้ ท่ีจะเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ ไปศึกษาต่อ อบรม ดงูานระยะยาว 
ท่ีต่างประเทศทุกประเทศ โดยเน้นถึงคุณภาพและ

มาตรฐานของการตรวจทุกขัน้ตอน   รวมทัง้ เ ป็น
สถานพยาบาลแห่งเดียวท่ีตรวจสขุภาพไปทํางานได้ทกุ
ประเทศ 

ผลการดาํเนินงาน 
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ล้านบาท

สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์ตรวจสุขภาพเพ่ือเดนิทางไปต่างประเทศ 

ปีงบประมาณ 9 –  

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน

ผลการดำาเนินงาน
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ด้านการวิจัย

 	 ผลงานวิจยัระดับนานาชาติ	จ�านวน	1	ฉบบั	เรือ่งการคดักรอง	Brugada	Syndrome	ในคนงานไทยทีจ่ะไปท�างานอสิราเอล

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

	 1.	ท�าการตลาดรับบริการตรวจศึกษาต่อในประเทศ	

และตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง

	 2.	พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพ	โดยใช้เครื่องอ่าน

บัตรประชาชนบันทึกข้อมูลผู ้รับบริการในระบบลดเวลา 

การพิมพ์ประวัติและเพื่อป้องกันการพิมพ์ผิด

	 3.	พัฒนาโปรแกรมการตรวจสุขภาพ	สั่งพิมพ์ใบแจ้ง

ค่าการตรวจและรายการท่ีสัง่ตรวจ	โดยใช้กระดาษเอ	5	แทนใบ

แลบ	เพื่อเป็นแนวทางเดียวกับคณะฯ

	 4.	พัฒนาโปรแกรมระบบสแกนเก็บข้อมลูผูร้บับรกิาร	

เพ่ือให้ความร่วมในการท�าวิจัยการตรวจคัดกรองโรคไหลตาย

และโรคอื่นๆ

ปีงบประมาณ 2560 เริ่มเปิดรับบริการตรวจสุขภาพภายในประเทศ มีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้

รายการตรวจสุขภาพ จำานวน (คน)

ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศ 207

ตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงานในประเทศ 320

ตรวจสุขภาพเพื่อรับรองอาชีพประกอบอาหาร 41

ด้านการบริการสุขภาพ 

 รายงานประจาํปี 2560  

 

 

ด้านการวจิัย 

 ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ จํานวน 1 ฉบบั  เร่ืองการคดักรอง Brugada Syndrome ในคนงานไทยท่ีจะไป
ทํางานอิสราเอล 
 
ด้านการบริการสุขภาพ  

 
 
ปีงบประมาณ  2560  เร่ิมเปิดรับบริการตรวจสุขภาพภายในประเทศ มีผู้เข้ารับบริการ ดงันี ้

รายการตรวจสุขภาพ จาํนวน (คน) 

ตรวจสขุภาพเพ่ือศกึษาตอ่ในประเทศ 207 

ตรวจสขุภาพเพ่ือสมคัรงานในประเทศ 320 

ตรวจสขุภาพเพ่ือรับรองอาชีพประกอบอาหาร 41 
 
แผนการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 

1. ทําการตลาดรับบริการตรวจศึกษาต่อใน
ประเทศ และตรวจสุขภาพเพ่ือสมัครงานในประเทศ
อยา่งตอ่เน่ือง 

2. พฒันาโปรแกรมตรวจสขุภาพ โดยใช้เคร่ือง
อ่านบตัรประชาชนบนัทึกข้อมลูผู้ รับบริการในระบบลด
เวลาการพิมพ์ประวตัิและเพ่ือป้องกนัการพิมพ์ผิด 

3. พฒันาโปรแกรมการตรวจสุขภาพ สัง่พิมพ์
ใบแจ้งค่าการตรวจและรายการท่ีสั่งตรวจ  โดยใช้
กระดาษเอ5 แทนใบแลบ เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกบั
คณะฯ 

4. พัฒนาโปรแกรมระบบสแกนเก็บข้อมูล
ผู้ รับบริการ เพ่ือให้ความร่วมในการทําวิจยัการตรวจคดั
กรองโรคไหลตายและโรคอื่นๆ 
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จาํนวนผู้รับบริการศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดนิทางไปต่างประเทศ

ปีงบประมาณ 2558-2560
ราย
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7. ศูนย์ไตเทียม
	 ให้บริการการบ�าบัดรักษาทดแทนไตด้วยเคร่ือง 

ไตเทียมและเทคโนโลยีขั้นสูง	12	เตียง	เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบัติ

ของแพทย์ประจ�าบ้านอายุรศาสตร์โรคไต	และพยาบาลไตเทยีม	

ในด้านการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ	ซึ่งการร่วมกันดูแล 

ผู ้ป่วยท่ีบ�าบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมโดยทีมแพทย	์

พยาบาล	และทีมสหสาขา	 เป ็นปัจจัยส�าคัญที่ช ่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย	ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	

และลดอัตราการพิการ	ส่งเสริมอัตราการอยู่รอด

ผลการดำาเนินงาน

 รายงานประจาํปี 2560  

7. ศูนย์ไตเทยีม 
 ให้บริการการบําบดัรักษาทดแทนไตด้วยเคร่ือง
ไตเทียมและเทคโนโลยีขัน้สงู 12 เตียง เป็นสถานท่ีฝึก
ปฏิบตัิของแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์โรคไต และ
พยาบาลไตเทียม  ในด้านการ เ รียนการสอนใน
ภาคปฏิบตัิ ซึง่การร่วมกนัดแูลผู้ ป่วยท่ีบําบดัทดแทนไต
ด้วยเคร่ืองไตเทียมโดยทีมแพทย์ พยาบาล และทีม 
สหสาขา เป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาผู้ ป่วย ทําให้ผู้ ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และลด
อตัราการพิการ สง่เสริมอตัราการอยูร่อด 
 

ผลการดาํเนินงาน  

 

ด้านการศกึษา 
1. การฝึกอบรม “หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะ

ทางสาขา เวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอก
เลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม)”  ผลิตบคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงู  
เ ป็นพยาบาลเ ช่ียวชาญ  ไ ด้ รับประกาศนียบัตร 
“หลกัสตูรการพยาบาลการเฉพาะทางสาขา เวชปฏิบตัิ 
การบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไต
เทียม)” ท่ีสามารถออกให้บริการได้ในระดบัประเทศ 
ด้านการวจิัย 

2. ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ (อยู่ระหว่างรอ
ตีพิมพ์) จํานวน  6 เร่ือง  ได้แก่ 

1. Warfarin associated with cardiovascular 
mortality in high-flux hemodialysis and 
hemodiafiltration 

2. Lower residual urine volume associated 
with non-dipping blood pressure pattern in 
chronic hemodialysis patients 

3. Renal outcome and survival in 
Ramathibodi glomerular disease registry 2011-
2015 

4. Previous alcohol drinking is 
independently associated with the major 
cardiovascular event in maintenance 
hemodialysis patients 

5. Factors associate with viral upper 
respiratory tract infection in hemodialysis patients 

6. Incidence and etiologies of medication 
nonadherence in hemodialysis patients 
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ล้านบาท

สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์ไตเทยีม ปีงบประมาณ 2559 – 2560 

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน

ด้านการศึกษา

	 1.	การฝึกอบรม	“หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขา	เวชปฏิบตักิารบ�าบดัทดแทนไต	(การฟอกเลอืดด้วยเครือ่ง

ไตเทียม)”	ผลติบุคลากรทีม่ศัีกยภาพสงู	เป็นพยาบาลเชีย่วชาญ	 

ได้รับประกาศนียบัตร	“หลักสูตรการพยาบาลการเฉพาะทาง

สาขา	เวชปฏิบตั	ิการบ�าบดัทดแทนไต	(การฟอกเลือดด้วยเครือ่ง

ไตเทียม)”	ที่สามารถออกให้บริการได้ในระดับประเทศ
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ด้านการวิจัย

	 ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	(อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์)	

จ�านวน	6	เรื่อง	ได้แก่

	 1.	Warfarin	associated	with	cardiovascular	 

mortality	in	high-flux	hemodialysis	and	hemodiafiltration

	 2.	Lower	residual	urine	volume	associated	with	

non-dipping	blood	pressure	pattern	in	chronic	hemodialysis	

patients

	 3.	Renal	outcome	and	survival	in	Ramathibodi	

glomerular	disease	registry	2011-2015

	 4.	Previous	alcohol	drinking	is	 independently	

associated	with	 the	major	cardiovascular	event	 in	 

maintenance	hemodialysis	patients

	 5.	Factors	associate	with	viral	upper	respiratory	

tract	infection	in	hemodialysis	patients

	 6.	Incidence	and	etiologies	of	medication 

nonadherence	in	hemodialysis	patients

ด้านการบริการสุขภาพ

	 ผลการรักษาผู้ป่วยไตวายด้วยการฟอกเลือด

Data
1 year 

survival (%)

5 year  

survival (%)

Ramathibodi 93 69

USA 80 36

JAPAN 97 65

ผลงานเด่นปีงบประมาณ 2560

	 1.	ง าน วิจั ย 	 “Wa r f a r i n 	 a s soc i a t ed 	 w i t h	 

cardiovascular	mortality	 in	high-flux	hemodialysis	and	 

hemodiafiltration”	ได้รับรางวัล	Young	investigator	award	

จากงานประชุม	 11th	 International	 congress	 of	 the	 

international	society	of	hemodialysis	(ISHD2017)

	 2.	งานวิจัย	 “ lower	 residual 	 ur ine	 volume	 

associated	with	non-dipping	blood	pressure	pattern	in	

chronic	hemodialysis	patients”	 ได้รับรางวัล	Young 

investigator	award	จากงานประชุม	International	congress	

of	the	international	society	of	hemodialysis	(ISHD2017)
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8. ศูนย์สลายนิ่ว

	 พัฒนาการรักษาผู ้ป ่วยโรคน่ิวในระบบทางเดิน

ปัสสาวะด้วยการสลายน่ิวแทนการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพ	

ปลอดภยั	ได้มาตรฐานวิชาชพีและเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึง่	ของ

โครงการการรักษาน่ิวในทางเดินปัสสาวะแบบครบวงจรของ 

หน่วยศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา	ภาควิชาศัลยศาสตร์	พร้อม

สนบัสนุนการเรยีนการสอนในทกุระดบัและการท�าวิจยัทีเ่ก่ียวเน่ือง

กับโรคนิ่ว

ผลการดำาเนินงาน

 รายงานประจาํปี 2560  
 

8. ศูนย์สลายน่ิว 
 พฒันาการรักษาผู้ ป่วยโรคน่ิวในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ด้วยการสลาย น่ิวแทนการ ผ่าตัด ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพและเป็น
ส่วนสําคัญส่วนหนึ่ง ของโครงการการรักษาน่ิวใน

ทางเดินปัสสาวะแบบครบวงจรของหน่วยศลัยศาสตร์ 
ยูโรวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ พร้อมสนับสนุนการ
เรียนการสอนในทุกระดับและการทําวิจัยท่ีเก่ียวเน่ือง
กั บ โ ร ค น่ิ ว

ผลการดาํเนินงาน  
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สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์สลายน่ิว 
ปีงบประมาณ 2559 – 2560 

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน
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จาํนวนผู้รับบริการศูนย์สลายน่ิว ปีงบประมาณ 2558 - 2560

ราย

 รายงานประจาํปี 2560  
 

8. ศูนย์สลายน่ิว 
 พฒันาการรักษาผู้ ป่วยโรคน่ิวในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ด้วยการสลาย น่ิวแทนการ ผ่าตัด ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพและเป็น
ส่วนสําคัญส่วนหนึ่ง ของโครงการการรักษาน่ิวใน

ทางเดินปัสสาวะแบบครบวงจรของหน่วยศลัยศาสตร์ 
ยูโรวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ พร้อมสนับสนุนการ
เรียนการสอนในทุกระดับและการทําวิจัยท่ีเก่ียวเน่ือง
กั บ โ ร ค น่ิ ว

ผลการดาํเนินงาน  
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สรุปรายรับ – รายจ่าย ศูนย์สลายน่ิว 
ปีงบประมาณ 2559 – 2560 

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาํไร / ขาดทุน
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ราย
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	 มุ ่งสรรสร้างนวัตกรรมการถอดรหัสและแปลรหัส 

จีโนมมนุษย์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี	ใน

การป้องกัน	ดูแล	และรักษาผู้ที่มาตรวจสุขภาพหรือรักษาตัว

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชากรไทยทุกเศรษฐสถานะและทุก

กลุ่มอายุ	ตั้งแต่ตัวอ่อนก่อนการฝังตัวในโพรงมดลูกไปจนถึงผู้

สูงอายุ

ด้านการศึกษา

	 1.	การบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “Third	Generation	 

Sequencing	and	its	Applications	in	Modern	Medicine.”	

โดย	Stephen	Turner,	PhD	ด�าเนินรายการโดย	ศ.ดร.	วสันต์	

จันทราทิตย์	หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์	วันที่	9		มีนาคม	

2560	ณ	ห้อง	623	ชั้น	2	อาคารเรียนรวม	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

9. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์  

 รายงานประจาํปี 2560  

 
.  ศูนย์จีโนมทางการแพทย์  

 
 มุง่สรรสร้างนวตักรรมการถอดรหสัและแปลรหสั
จี โนมมนุษย์ เ พ่ือการประยุกต์ใ ช้ ในโรงพยาบาล
รามาธิบดี  ในการป้องกัน ดูแล และรักษาผู้ ท่ีมาตรวจ
สขุภาพหรือรักษาตวัโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชากร
ไทยทุกเศรษฐสถานะและทุกกลุ่มอายุ ตัง้แต่ตัวอ่อน
ก่อนการฝังตวัในโพรงมดลกูไปจนถงึผู้สงูอาย ุ
 
 
 
 

ด้านการศกึษา 
1. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “Third Generation 

Sequencing and its Applications in Modern 
Medicine.” โดย Stephen Turner, PhD ดําเนินรายการ
โดย ศ.ดร. วสนัต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทาง
การแพทย์ วันท่ี   มีนาคม 5  ณ ห้อง   ชัน้   
อาคารเ รียนรวม  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
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 รายงานประจาํปี 2560  

623  ชัน้ 2  อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

2. บรรยายหวัข้อ “SEAPHARM” โดย ศ. ดร.
ว สั น ต์  จั น ท ร า ทิ ต ย์  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  G2MC: 
Implementing Genomic Medicine Globally มี
กําหนดจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 27 – 29  เมษายน 2560 ณ 
โรงแรม DIVANI Apollon Palace & Thalasso เมือง
เอเธนส์ ประเทศกรีซ 

3. บรรยายหวัข้อ Introduction to 100 
Pharmacogene Project ในการประชมุ the 6th 

SEAPharm meeting และหวัข้อ transforming 
Medicine: Genomics, Bioinformatics & Global 
Health ในการประชมุ Genomic Medicine 2017 โดย
ศ. ดร.วสนัต์ จนัทราทิตย์ ในระหว่างวนัท่ี 17 – 18 
สิงหาคม 2560  ณ  Ho Chi Minh City International 
University  เมืองโฮจิมินห์  ประเทศเวียดนาม 

 

 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2560  

623  ชัน้ 2  อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

2. บรรยายหวัข้อ “SEAPHARM” โดย ศ. ดร.
ว สั น ต์  จั น ท ร า ทิ ต ย์  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  G2MC: 
Implementing Genomic Medicine Globally มี
กําหนดจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 27 – 29  เมษายน 2560 ณ 
โรงแรม DIVANI Apollon Palace & Thalasso เมือง
เอเธนส์ ประเทศกรีซ 

3. บรรยายหวัข้อ Introduction to 100 
Pharmacogene Project ในการประชมุ the 6th 

SEAPharm meeting และหวัข้อ transforming 
Medicine: Genomics, Bioinformatics & Global 
Health ในการประชมุ Genomic Medicine 2017 โดย
ศ. ดร.วสนัต์ จนัทราทิตย์ ในระหว่างวนัท่ี 17 – 18 
สิงหาคม 2560  ณ  Ho Chi Minh City International 
University  เมืองโฮจิมินห์  ประเทศเวียดนาม 

 

 
 
 
 

	 2.	บรรยายหัวข้อ	“SEAPHARM”	โดย	ศ.	ดร.วสันต	์

จันทราทิตย์	ในการประชุม	G2MC:	Implementing	Genomic	

Medicine	Globally	มกี�าหนดจดัขึน้ระหว่างวันที	่27	-	29	เมษายน	

2560	ณ	โรงแรม	DIVANI	Apollon	Palace	&	Thalasso	เมือง

เอเธนส์	ประเทศกรีซ

	 3.	บรรยายหวัข้อ	Introduction	to	100	Pharmacogene	

Project	ในการประชุม	the	6th	SEAPharm	meeting	และหัวข้อ	

transforming	Medicine:	Genomics,	Bioinformatics	&	 

Global	Health	ในการประชุม	Genomic	Medicine	2017	โดย 

ศ.	ดร.วสันต์	จนัทราทิตย์	ในระหว่างวันที	่17	-	18	สิงหาคม	2560	

ณ	Ho	Chi	Minh	City	International	University	เมืองโฮจิมินห์	

ประเทศเวียดนาม
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	 4.	สนับสนุนกิจกรรมโครงการต้นกล้ารามาธิบดี	 :	

นักศึกษาแพทย์ปีที่	1	นศพ.ยสวัต	สุวรรณลิขิต	

	 5.	ร่วมเป็นวิทยากรส�าหรับรายวิชา	Molecular	viral	

diagnosis	ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	3

	 6.	ร่วมเป็นวิทยากรในรายวิชา	Laboratory	instru-

ment	ให้กับนักศึกษาปริญญาโท/เอก	ภาควิชาพยาธิวิทยา

	 7.	ร่วมเป็นวิทยากรในการศึกษาดูงานหลักสูตรการ 

ฝึกอบรมต่อยอดสติูศาสตร์	-	นรเีวชวิทยา	ร่วมกับภาควิชาพยาธิ

วิทยา

	 8.	ศ.	ดร.วสันต์	จันทราทิตย์	 	ได้รับมอบหมายจาก

คณะฯ	ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการศึกษาดูงานด้าน	Genomics	

และร่วมหารือกับผู้บริหารของสถาบัน	Beijing	Genomics	 

Institute	(BGI)	รวมถึง	China	National	Genebank	(CNGB)	

และ	BGI	Fisheries	Base	ณ	เมืองเซินเจ้ิน	มณฑลกวางตุ้ง	

สาธารณรัฐประชาชนจนี	ระหว่างวันที	่21	-	23		กรกฎาคม	2560

 รายงานประจาํปี 2560  

 
 
 

4. สนบัสนนุกิจกรรมโครงการต้นกล้ารามาธิบดี : 
นกัศกึษาแพทย์ปีท่ี 1 นศพ.ยสวตั สวุรรณลขิิต  

5. ร่วมเป็นวิทยากรสําหรับรายวิชา Molecular 
viral diagnosis ให้กบันกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีท่ี 3 

6. ร่วมเป็นวิทยากรในรายวิชา Laboratory 
instrument ให้กบันกัศกึษาปริญญาโท/เอก ภาควิชา
พยาธิวิทยา 

7. ร่ วม เ ป็นวิ ทยากร ในการศึกษาดู ง าน
หลกัสตูรการฝึกอบรมต่อยอดสตูิศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 
ร่วมกบัภาควิชาพยาธิวิทยา 

8. ศ. ดร.วสนัต์ จนัทราทิตย์  ได้รับมอบหมาย
จากคณะฯ ให้เป็นตวัแทนเข้าร่วมการศึกษาดงูานด้าน 
Genomics และร่วมหารือกบัผู้บริหารของสถาบนั 
Beijing Genomics Institute (BGI)  รวมถงึ China 
National Genebank (CNGB) และ BGI Fisheries 
Base ณ เมืองเซินเจิน้ มณฑลกวางตุ้ ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวา่งวนัท่ี  21 – 23  กรกฎาคม 2560 

 

 

 
ด้านการวจิัย 

1. ผลงานวิจยัระดบัชาติ จํานวน 6 เร่ือง ได้แก่ 
1.1 การพัฒนาการตรวจและการศึกษา

กลไกการดือ้ยาต้านยีนดือ้ยา T790M โดยการตรวจ
จากเลือดของผู้ ป่วยโรคมะเร็งปอด 

1.2 การพัฒนาชุดตรวจยีนบางกลุ่มหรือ
ยีนทัง้หมดบนโครโมโซม (จีโนม) เพ่ือหาความผิดปกติท่ี
ก่อให้เกิดโรคพันธุกรรมเพื่อนไปสู่การรักษาเฉพาะ
บุ ค ค ล โ ด ย อ า ศั ย เ ท ค โ น โ ล ยี  High-throughput, 
massively parallel DNA Sequencing 

1.3 เภสชัพนัธศุาสตร์ ระยะท่ี 13 

1.4 ศนูย์จีโนมทางการแพทย์ ปีท่ี 4 
1.5 โครงการการคัดกรองพาหะโรค

พนัธกุรรมสําหรับคูส่มรสไทย 
1.6 โครงการการพฒันาชุดตรวจคดักรอง

พาหะโรคพนัธกุรรมสําหรับคูส่มรสไทยก่อนมีบตุร 
2. ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ  จํานวน 1  

เร่ือง  ได้แก่ โครงการถอดรหสัพนัธุกรรม  100  ยีนทาง
เภสัชพันธุศาสตร์ด้วยเคร่ืองถอดรหัสพันธุกรรมเนกซ์
เจเนเรชนัในประชากรภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
จํานวน  1,000  คน  

ด้านการบริการวชิาการสู่สังคม 
1. พฒันาชดุตรวจคดักรองพาหะโรคพนัธุกรรม

สําหรับคูส่มรสไทยก่อนมีบตุร 

2. พัฒนาชุดตรวจเภสัชพันธุศาสตร์สําหรับ
ประชากรไทยและอาเซียน 

ด้านการวิจัย

	 1.	ผลงานวิจัยระดับชาติ	จ�านวน	6	เรื่อง	ได้แก่

	 	 1.1	การพัฒนาการตรวจและการศึกษากลไกการ

ดื้อยาต้านยีนดื้อยา	T790M	โดยการตรวจจากเลือดของผู้ป่วย

โรคมะเร็งปอด

	 	 1.2	การพัฒนาชดุตรวจยีนบางกลุม่หรอืยีนท้ังหมด

บนโครโมโซม	(จีโนม)	 เพ่ือหาความผิดปกติท่ีก่อให้เกิดโรค

พันธุกรรมเพ่ือไปสู่การรักษาเฉพาะบุคคลโดยอาศัยเทคโนโลยี	

High-throughput,	massively	parallel	DNA	Sequencing

	 	 1.3	เภสัชพันธุศาสตร์	ระยะที่	13

	 	 1.4	ศูนย์จีโนมทางการแพทย์	ปีที่	4

	 	 1.5	 โครงการการคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรม

ส�าหรับคู่สมรสไทย

	 	 1.6	โครงการการพัฒนาชดุตรวจคัดกรองพาหะโรค

พันธุกรรมส�าหรับคู่สมรสไทยก่อนมีบุตร

	 2.	ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	จ�านวน	1	เรื่อง		ได้แก่	

โครงการถอดรหัสพันธุกรรม	100	ยีนทางเภสชัพันธุศาสตร์ด้วย

เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมเนกซ์เจเนเรชันในประชากรภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ�านวน	1,000		คน	

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

	 1.	พัฒนาชดุตรวจคดักรองพาหะโรคพันธุกรรมส�าหรับ

คู่สมรสไทยก่อนมีบุตร

	 2.	พัฒนาชุดตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ส�าหรับประชากร

ไทยและอาเซียน

	 3.	พัฒนานวตักรรมบรกิารตรวจการเปลีย่นแปลงทาง

พันธุกรรมในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งปอดโดยวิธีต่างๆ
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รายงานประจำาปี 2560

ผลงานเด่น

	 1.	โครงการถอดรหสัพันธุกรรม	100	ยีนทางเภสชัพันธุ

ศาสตร์	ด้วยเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมเนกซ์เจเนเรชันใน 

ประชากรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ�านวน	1,000	คน

 

 รายงานประจาํปี 2560  

3. พัฒ น า น วั ต ก ร ร ม บ ริ ก า ร ต ร ว จ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเลือดของผู้ ป่วยมะเร็ง
ปอดโดยวิธีตา่งๆ 

 
 
 

ผลงานเด่น 
1. โครงการถอดรหัสพันธุกรรม 100 ยีนทาง

เภสัชพันธุศาสตร์ ด้วยเคร่ืองถอดรหัสพันธุกรรมเนกซ์
เจเนเรชนัในประชากรภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
จํานวน 1,000 คน 

2. โครงการนําร่องการจดัทําแผงจีโนมอ้างอิง
ของประชากรไทย 

จากการประชมุระดบัทวิภาคีและเย่ียมชม 
China National Genebank (CNBG) และ BGI 
Fisheries Base in Shenzhen ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการเจรจา
สร้างความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพด้านจีโนมิค
ระหว่างไทยจีน เม่ือวนัท่ี 21 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ 
เมือง   เซินเจิน้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สง่ผล
ให้เกิดโครงการเร่งด่วนท่ีประเทศไทยควรต้องจัดทํา 
Reference  Genome Panel ซึง่จะเกิดประโยชน์ตอ่ทัง้
ว งการการศึกษาและวิ จัย ด้าน ชีว วิทยาศาสต ร์ 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตาม
นโยบายประเทศไทย 4 .0 ของรัฐบาลในด้านการแพทย์

ครบวงจร ซึ่งเก่ียวกับนวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์บริการ
จี โ นมทา งกา รแพท ย์และสุ ขภาพ ท่ี สอดค ล้อ ง
ยทุธศาสตร์การวิจยัแหง่ชาติ 20 ปี 

โดยศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จะมอบหมายให้ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ดําเนินการ
ถอดรหัสพันธุกรรมทั่วจีโนม (Whole genome 
sequencing) ประชากรไทยจํานวน 120 ราย เพ่ือ
ศกึษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Thailand genome 
reference panel จํานวน 10,000 ราย อนัจะช่วยให้
การตรวจกรองหรือตรวจวินิจฉัยระดับจีโนมสําหรับ
ประชากรไทยท่ีมารับบริการมีความถูกต้องแม่นยํา
ย่ิงขึน้ 

 

 

 

 

 

 

	 2.	โครงการน�าร่องการจัดท�าแผงจีโนมอ้างอิงของ

ประชากรไทย

	 จากการประชุมระดับทวิภาคีและเย่ียมชม	China	

National	Genebank	(CNBG)	และ	BGI	Fisheries	Base	in	

Shenzhen	ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพ่ือ

ติดตามความก้าวหน้าในการเจรจาสร้างความร่วมมือในการ

พัฒนาศักยภาพด้านจีโนมิคระหว่างไทยจีน	เมื่อวันที่	21	-	23	

กรกฎาคม	2560	ณ	เมอืง	เซนิเจิน้	ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี	

ส่งผลให้เกิดโครงการเร่งด่วนทีป่ระเทศไทยควรต้องจดัท�า	Ref-

erence	Genome	Panel	ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อท้ังวงการการ

ศึกษาและวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	และ

วิทยาศาสตร์การแพทย์	ตามนโยบายประเทศไทย	4.0	ของ

รัฐบาลในด้านการแพทย์ครบวงจร	ซึ่งเก่ียวกับนวัตกรรมด้าน

ผลิตภัณฑ์บริการจีโนมทางการแพทย์และสุขภาพที่สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ	20	ปี

	 โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	(องค์การ

มหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จะมอบหมาย

ให้ศูนย์จีโนมทางการแพทย์	ด�าเนินการถอดรหสัพันธุกรรมท่ัว 

จโีนม	(Whole	genome	sequencing)	ประชากรไทยจ�านวน	120	

ราย	เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง	Thailand	genome	

reference	panel	จ�านวน	10,000	ราย	อันจะช่วยให้การตรวจ

กรองหรอืตรวจวนิจิฉยัระดบัจโีนมส�าหรบัประชากรไทยทีม่ารบั

บริการมีความถูกต้องแม่นย�ายิ่งขึ้น

 รายงานประจาํปี 2560  

ผลงานเด่น 
1. โครงการถอดรหัสพันธุกรรม 00 ยีนทาง

เภสัชพันธุศาสตร์ ด้วยเคร่ืองถอดรหัสพันธุกรรมเนกซ์
เจเนเรชนัในประชากรภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
จํานวน ,000 คน 

. โครงการนําร่องการจดัทําแผงจีโนมอ้างอิง
ของประชากรไทย 

จากการประชุมระดบัทวิภาคีและเย่ียมชม 
China National Genebank (CNBG) แ ล ะ  BGI 
Fisheries Base in Shenzhen ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการเจรจา
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านจีโนมิค
ระหว่างไทยจีน เม่ือวนัท่ี 2 – 23 กรกฎาคม 260 ณ 
เมือง   เซินเจิน้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สง่ผล
ให้เกิดโครงการเร่งด่วนท่ีประเทศไทยควรต้องจัดทํา 
Reference  Genome Panel ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทัง้
ว งการการศึกษาและวิจัย ด้าน ชีววิทยาศาสตร์  
วิทยาศาสตร์สขุภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตาม
นโยบายประเทศไทย 4. ของรัฐบาลในด้านการแพทย์

ครบวงจร ซึ่งเก่ียวกับนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์บริการ
จี โ นมทางกา รแพท ย์ และสุ ขภาพ ท่ี สอดค ล้ อ ง
ยทุธศาสตร์การวิจยัแหง่ชาติ 20 ปี 

โดยศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จะมอบหมายให้ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ดําเนินการ
ถ อด รหั ส พั น ธุ ก ร ร มทั่ ว จี โ น ม  ( Whole genome 
sequencing) ประชากรไทยจํานวน  20 ราย  เ พ่ือ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Thailand genome 
reference panel จํานวน 0,000 ราย อันจะช่วยให้
การตรวจกรองหรือตรวจวินิจฉัยระดับจีโนมสําหรับ
ประชากรไทยท่ีมารับบริการมีความถูกต้องแม่นยํา
ย่ิงขึน้ 
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	 จัดตั้งเมื่อปี	2557	โดยคณะฯ	มีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็น 

คณะแพทยศาสตร์ช้ันน�าในระดบัสากลและมปีณิธานทีจ่ะเป็น

ประทปีส่องทางด้านสขุภาพของประเทศ	คณะฯ	จงึได้จดัตัง้ศนูย์

นโยบายฯ	 เพ่ือด�าเนินการสร้างระบบสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากร	การวิจัย	และการบริการวิชาการ	ผ่านกลไกการ

ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ	มุ่งหวัง

ให้เกิดการผลักดันองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เกิดเป็นนโยบายระดับ

มหภาคทั้งในระดับท้องถ่ิน	ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

เพ่ือส่งผลกระทบถึงสุขภาพของประชาชนในวงกว้างอย่าง

แท้จริง

ผลการดำาเนินงาน 

 1. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของภารกิจต่างๆ 

ของคณะฯ

  1.1 การสนับสนุนการวิจัยภายในคณะฯ เพื่อ

นำาไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบาย

	 	 ศูนย์ฯ	ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับงานวิจัยของ

อาจารย์ภายในคณะฯ	โดยคัดเลือกโครงการวิจัยท่ีสามารถน�า

ผลงานไปสู ่การพัฒนาเป็นนโยบายหรือชี้น�าสังคมภายใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย	โดยในปี	2560	ได้รับ 

งบประมาณ	15	ล้านบาท	ซึง่ได้อนมุตัทุินให้กับงานวิจยัครอบคลมุ

ทุกวัยรวม	18	เรื่อง	ดังนี้	

	 	 กลุ่มเด็กและวัยรุ่น	11	เรื่อง

	 	 1.	การประเมินต้นแบบคลินิกเด็กสุขภาพดีเพ่ือ 

ส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก

	 	 2.	ผลของการรณรงค์เลิกบุหรี่ในผู้ปกครองศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อพิทักษ์เด็ก

	 	 3.	การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบสหสาขาใน 

ผู้ป่วยเด็กสมองพิการท่ีมปัีญหาการใช้งานของมือ	ระยะทีส่อง

	 	 4.	การตรวจกรองทารกในครรภ์ด้วยวิธี	cell	free	

fetal	DNA	ระยะที่สอง	(ต่อเนื่อง)

	 	 5.	การศึกษาติดตามผลทารกแรกเกิดท่ีมีระดับ

ปรอทในสายสะดือสูง	(ระยะที่สอง)

	 	 6.	การบ�าบัดโดยเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด

และพฤติกรรมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อลดอาการวิตก

กังวลในเด็ก

	 	 7.	 พัฒนาต้นแบบการรักษาเด็กที่มี	Working	 

Memory	บกพร่องด้วยโปรแกรม	Cogmed	ในโรงเรียน

	 	 8.	การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ป่วยวัยรุ่นที่เข้า

รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลด้วยโรคเฉยีบพลันและโรคเรือ้รงั

	 	 9.	การพฒันาคูม่อืโปรแกรมป้องกันพฤตกิรรมเส่ียง

ทางเพศโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์	“Kid...คิด”

	 	 10.	การศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการรดีสายสะดอื

กับการชะลอการตัดสายสะดือในทารกแรกเกิดครบก�าหนด	:	

การทดลองแบบสุ่ม

	 	 11.	 คู่มือเด็กปฐมวัย	กลุ่มผู้ใหญ่และผู ้สูงอายุ	 

7	เรื่อง

	 	 12.	การพัฒนาแนวทางตรวจคัดกรองและการ

รักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับด้วยเครื่องช่วย

หายใจแรงดันบวก	ในผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง

ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ (Center for Health Policy and Management)

 รายงานประจาํปี 2560  

ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ (Center for Health Policy and Management) 

 
 

จดัตัง้เม่ือปี 2557 โดยคณะฯ มีวิสยัทศัน์ท่ีจะเป็น
คณะแพทยศาสตร์ชัน้นําในระดบัสากลและมีปณิธานท่ีจะ

เป็นประทีปส่องทางด้านสขุภาพของประเทศ  คณะฯ จึง
ได้จัดตั ง้ศูน ย์นโยบายฯ  เพ่ือดําเนินการสร้างระบบ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ผ่านกลไกการประสานงานทัง้หน่วยงานภายใน
และภายนอกคณะฯ มุ่งหวงัให้เกิดการผลกัดนัองค์ความรู้
ท่ีมีอยู่เกิดเป็นนโยบายระดับมหภาคทัง้ในระดบัท้องถ่ิน 
ระดับประเทศและระดับนานาชาติเพ่ือส่งผลกระทบถึง

สขุภาพของประชาชนในวงกว้างอยา่งแท้จริง 

ผลการดาํเนินงาน  
1. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของภารกิจต่างๆ 
ของคณะฯ 
 1.1 การสนับสนุนการวิจัยภายในคณะฯ เพื่อ
นําไปสู่การพฒันาเป็นนโยบาย 
 ศนูย์ฯ ได้สนบัสนนุงบประมาณให้กบังานวิจยัของ
อาจารย์ภายในคณะฯ  โดยคัดเลือกโครงการวิจัย ท่ี
สามารถนําผลงานไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายหรือชีนํ้า
สงัคมภายใต้โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย โดย
ในปี 60 ได้รับงบประมาณ 15 ล้านบาท ซึง่ได้อนมุตัิทนุ
ให้กบังานวิจยัครอบคลมุทกุวยัรวม 18 เร่ือง ดงันี ้ 
 กลุม่เด็กและวยัรุ่น  เร่ือง 

. การประเมินต้นแบบคลินิกเด็กสุขภาพดีเพ่ือ
สง่เสริมภาวะโภชนาการในเด็ก 

. ผลของการรณรงค์เลิกบุหร่ีในผู้ปกครองศูนย์
พฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียนเพ่ือพิทกัษ์เด็ก 

3. การพฒันารูปแบบการดแูลแบบสหสาขาในผู้ ป่วย 
เด็กสมองพิการท่ีมีปัญหาการใช้งานของมือ ระยะท่ีสอง 

4. การตรวจกรองทารกในครรภ์ด้วยวิธี cell free 
fetal DNA ระยะท่ีสอง (ต่อเน่ือง) 

. การศึกษาติดตามผลทารกแรกเกิดท่ีมีระดับ
ปรอทในสายสะดือสงู (ระยะท่ีสอง) 

6. การบําบดัโดยเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือลดอาการ
วิตกกงัวลในเด็ก 

. พัฒนาต้นแบบการรักษาเด็ก ท่ี มี  Working 
Memory บกพร่องด้วยโปรแกรม Cogmed ในโรงเรียน 

8. การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ ป่วยวยัรุ่นท่ีเข้า
รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลด้วยโรคเฉียบพลนัและโรค
เรือ้รัง 

9. การพัฒนาคู่มือโปรแกรมป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ “Kid...คิด” 

0. การศกึษาเปรียบเทียบผลของการรีดสายสะดือ 
กบัการชะลอการตดัสายสะดือในทารกแรกเกิดครบกําหนด :  
การทดลองแบบสุม่ 

. คูมื่อเด็กปฐมวยั กลุ่มผู้ ใหญ่และผู้ สูงอายุ  
เร่ือง 
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รายงานประจำาปี 2560

	 	 13.	การพัฒนาแนวทางการตรวจวินิจฉัยเพ่ือ

ป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภท

	 	 14.	การพัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรองพาหะโรค

พันธุกรรมร้ายแรงที่สามารถระบุความเสี่ยงกับการมีบุตร

	 	 15.	การพัฒนาแนวทางการให้บริการคลินิกโรคไต

เรื้อรังแบบครบวงจรในโรงพยาบาลรามาธิบดี

	 	 16.	การใช้เครื่องตรวจสอบโซเดียมคลอไรด์ใน

อาหารด้วยตัวเองต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือและปริมาณ

โซเดียมในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

	 	 17.	การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น

ของแบบประเมินความสามารถของสมอง	(ปีที่	2)

	 	 18.	การศึกษาประสิทธิผลของการใช้แบบประเมิน

ผู้สูงอายุแบบองค์รวมในการจัดการผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด

ไม่ใช่เซลล์เล็ก

  1.2 การสื่อสารช่องทางในการทำางานวิจัยและ

การนำาผลงานไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

	 	 	 ศูนย์ฯ	ตระหนักถึงการส่งเสริมงานวิจัยและ

การน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง	ซึ่งจะส่งเสริมให้

อาจารย์แพทย์และพยาบาลมีช่องทางในการท�างานวิจัย	และ

ร่วมมือกับศูนย์ฯ	 ในการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ให้กับ 

หน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายของประเทศอย่างเป็น

รูปธรรม	จึงได้น�าข้อมูลเข้าเสนอในที่ประชุมของภาควิชาต่างๆ	

มาตลอด	ในปีนีไ้ด้รบัการตอบรบัทีดี่จากภาควิชาจติเวชศาสตร์

ซึง่มกีารแลกเปลีย่นข้อคดิเห็น	รวมทัง้หารอืโอกาสในการร่วมงาน

ต่อไป

 1.3 การขับเคลื่อนงานสุขภาพโลก

	 	 มหาวิทยาลยัมหดิล	ได้มอบหมายให้ศนูย์ฯ	ด�าเนิน

การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลก	โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น 

ส่วนหน่ึงของการผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลยั

ระดับโลก	โดยตั้งเป้าหมายที่ส�าคัญไว้	คือ	ส่งเสริมการพัฒนา

ความร่วมมือระหว่างคณะต่างๆ	ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล	

รวมทัง้กับมหาวิทยาลยัอืน่ท่ีเก่ียวข้อง	ในการสนับสนนุวชิาการ

สุขภาพในเวทีสุขภาพโลก	โดยศูนย์นโยบายและการจัดการ

สุขภาพได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้วยกัน	3	ด้าน	ได้แก่	(1)	การ

จัดการและสื่อสารความรู้	 (2)	พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	

องค์กร	และเครือข่าย	(3)	สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อน

นโยบายสุขภาพโลก	โดยในระยะแรกจะด�าเนินการส่งเสริม

บทบาทของคณะ	สถาบัน	และวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย

มหิดลให้มีการก�าหนดแผนงาน	โดยจะมีการจัดประชุมเพ่ือ

ชี้แจงและสร้างความร่วมมือระหว่างกัน	ในปี	2561	

 2. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและการสร้าง

เครือข่ายกับองค์กรเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ

	 	 ศูนย์ฯ	ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ	

รวมทั้งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานท่ีส�าคัญ	

ได้แก่	(1)	การเป็นเจ้าภาพในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ	ณ	

International	House	of	Japan	กรุงโตเกียว	ประเทศญ่ีปุน่	เรือ่ง	

Towards	Building	the	Global	Health	Governance	in	East	

Asia	และเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ	How	to	establish	global	

health	governance	in	East	Asia:	current	situations	and	

challenges	with	regard	to	infectious	disease	and	NCDs		

(2)	การหารือความร่วมมือทางวิชาการและเป็นองค์ปาฐกการ

ประชุม	2nd	Ramathibodi	-	Osaka	Joint	Conference	“Active	

Aging”	ณ	ห้องประชมุ	910	AB	อาคารเรยีนและปฏิบตักิารรวม

ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด	ี	(3)	การประชมุ

ผูป้ระสานงานเครือข่ายคลงัสมองเอเชยีตะวันออก	(Network	of	

East	Asia	Think	Tanks	Country	Coordinators	Meeting,	NEAT	

CCM)	คร้ังที่	26	การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติเรื่อง	

Active	 Ageing:	 Time	 to	 Act	 ที่ โรงแรมเอธัสลุมพิน	ี

กรุงเทพมหานคร	ในเดือนกรกฎาคม	2560	และการประชุม 

เครือข่ายคลงัสมองเอเชยีตะวนัออกประจ�าปี	(Network	of	East	

Asia	Think	Tanks,	NEAT)	ครั้งที่	15	ณ	เมืองปูซาน	ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี	เป็นต้น

ผลงานเด่น ปี 2560 

 1. การผลักดันองค์ความรู้ของคณะฯ สู่การนำาไป

ใช้ขยายผลในกว้าง 

	 	 ศูนย์ฯ	ร่วมกับสถาบันโภชนาการ	กรมอนามัย	

กระทรวงสาธารณสขุ	จดัท�ารปูเล่มถอดบทเรยีนทีไ่ด้จากชมุชน

ต้นแบบในเครือข่ายของโครงการพัฒนาโภชนาการระดับ 

ท้องถ่ินใน	8	จังหวัดทั่วภูมิภาคของ	รศ.	ดร.นพวรรณ	เปียซื่อ	

เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับศูนย์การเรียนรู ้องค์กร

ต้นแบบไร้พุงของหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้ก�ากับของส�านักโภชนาการ	ได้น�า

ไปใช ้จัดกิจกรรมหรือแนวทางในการสร ้างพฤติกรรมท่ี 

พึงประสงค์	รวมท้ังส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคอ้วนและ 

อ้วนลงพุงที่เหมาะสมกับบริบทของตน	ท�าให้คนในองค์กรมี 

สุขภาวะที่ดีขึ้น	
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 2. การขับเคลื่อนงานของสำานักงานเลขาธิการ

เครือข่าย AUN-Health Promotion Network 

	 	 ศูนย์ฯ	 ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพ

มหาวิทยาลัยในเครือข่าย	ASEAN	University	Network	 -	

Health	Promotion	Sub-network	(AUN-HPN)	ซึง่ได้รบัทนุจาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	โดย

ด�าเนินงาน	ได้แก่	

  2.1 การขยายเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ

ให้กับมหาวิทยาลัยอื่นในแต่ละภูมิภาค

	 	 					 ศูนย์ฯ	ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก 

เครือข่าย	AUN	ร่วมกันจัดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมสุขภาพ	โดยเน้นการพัฒนานโยบาย	การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมด้านสุขภาพและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง

กับวิถีชวิีตของบุคลากร	นกัศึกษา	และการขยายผลสูช่มุชนของ

แต่ละประเทศ	และได้จดัพิมพ์แนวทางดงักล่าวเป็นเอกสาร	ชือ่	

Healthy	University	Framework	และท�าการเผยแพร่ไปยัง

มหาวิทยาลัยต่างๆ	โดยในระยะแรกจะเป็นการขยายผลใน

มหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทย	ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก

มหาวิทยาลยัแกนน�า	5	แห่งของไทย	ร่วมกันขยายเครอืข่ายการ

ส่งเสริมสุขภาพให้กับมหาวิทยาลัยอื่นในแต่ละภูมิภาค	ได้แก่	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับผิดชอบมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ	

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัรบัผดิชอบมหาวิทยาลยัในภาคกลาง		

มหาวิทยาลัยบูรพารับผิดชอบมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก	

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับผิดชอบมหาวิทยาลัยใน

ภูมิภาคตอนใต้	 ทั้งนี้ 	 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร ่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ในการร่วมกันขยายเครือข่ายให้กับ

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 	 แกนน� า ท้ั ง 	 5 	 มหา วิทยาลัยได ้ จั ดตั้ ง 

คณะท�างานของมหาวิทยาลยัขึน้อย่างเป็นรปูธรรม	และด�าเนนิ

การจดัการประชมุเพ่ือชีแ้จงโครงการ	และสร้างความร่วมมอืใน

การพัฒนามหาวิทยาลยัอืน่ในภูมภิาคทีร่บัผดิชอบไปสูก่ารเป็น

มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ	โดยใช้กรอบแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพเป็นเครื่องมือ	 โดยจะจัดการ

ประชุมต่อเน่ืองในปี	2561	เพ่ือให้ได้มหาวิทยาลัยส่งเสริม 

สุขภาพอย่างน้อยภูมิภาคละ	5	แห่ง	ตามแผนต่อไป

  2.2  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง

ศักยภาพในการวิจัยด้านสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 	 ศูนย์ฯ	ได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เป็น

สมาชิกเครือข่าย	AUN	ทั้งประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค

อาเซียน	รวม	34	คน	จาก	7	ประเทศสมาชิก	เข้าร่วมการประชุม

เชิงปฏิบัติการ	เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท�าวิจัยงาน

สร้างเสริมสุขภาพทีเ่น้นหลักฐานเชงิประจกัษ์และมคีวามส�าคญั

ต่อสุขภาพโดยรวมของประชากรในภูมิภาคอาเซียน	โดยมี

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

มูลนธิสิง่เสริมสุขภาพไทย	และส�านกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ	ร่วมกันเสนอวิธีการ	ซึ่งภายหลังการหารือได้

มกีารก�าหนดหัวข้อวิจยัท่ีส�าคัญ	6	เรือ่ง	ได้แก่	ยาสบู	แอลกอฮอล์	

การออกก�าลงักาย	อาหารสขุภาพ	สขุภาพจติ	และการประเมนิ

งานมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ	และมหาวิทยาลัยแกนน�า

ในแต่ละหัวข้อเป็นผู ้รับผิดชอบจัดท�าโครงงานวิจัยร่วมกัน	 

ถือเป็นก้าวแรกของความส�าเร็จในการสร้างความร่วมมือ 

ด้านงานวิจัยสร้างเสริมสุขภาพในระดับอาเซียน
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แผนการดำาเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561

		 1.	การด�าเนินงานภายในคณะฯ	ได้แก่	การส่งเสรมิงาน

วิจยัทีจ่ะมผีลต่อการก�าหนดนโยบายสขุภาพ	การกลัน่กรองและ

ผลกัดนัผลงานของคณะฯ	ไปสูร่ะดับนโยบายอย่างต่อเนือ่ง	รวม

ทั้งสร้างศักยภาพบุคลากรคณะฯ	ในงานวิจัย	และส่งเสริม

บทบาทในการชี้น�านโยบายด้านสุขภาพ

	 2.	การด�าเนนิงานภายนอกคณะฯ	ได้แก่	(1)	การประสาน	

แลกเปลีย่นเรยีนรู	้กับภาคต่ีางๆ	เช่น	กระทรวงสาธารณสขุและ

ส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิพ่ือการพัฒนานโยบาย

สุขภาพ	(2)	การขยายเครือข่ายมหาวิทยาลยัสร้างเสรมิสขุภาพ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	 โดยความร่วมมือกับสมาชิก 

เครอืข่าย	AUN	และ	(3)	การประชมุเชงิปฏิบัติระดับนานาชาตใิน

เครือข่าย	AUN	เพื่อพัฒนาผู้น�าด้านส่งเสริมสุขภาพ	โดยความ

ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างศักยภาพในการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	

ณ	โรงแรมเอทัส	ลุมพินี	กรุงเทพมหานคร	วันที่	24-26	กรกฎาคม	2560

กรอบแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ
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	 คณะฯ	ได้จดัตัง้โครงการพัฒนาศกัยภาพประชากรไทย	

ตั้งแต่ปี	2551	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ

พัฒนาให้เกิดเป็นแนวทางต้นแบบในการดูแลประชากรไทยท้ัง

ด้านการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมพัฒนาให้เต็มตาม

ศกัยภาพของมนษุย์ในทุกช่วงวัยอย่างครบถ้วน	เพ่ือน�าไปสูก่าร

เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	โดย

มีข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	

และประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีทีท่นัสมยั	โดยได้รบังบประมาณ

สนับสนุนจากส�านักงบประมาณเป็นประจ�าทุกปี	

ผลการดำาเนินงาน

 •  การผลิตต้นแบบที่สามารถนำาไปใช้ได้ใน 

วงกว้าง

  โครงการพัฒนาศกัยภาพประชากรไทย	ได้สนับสนนุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการใช้สมุดบันทึก

ประจ�าตวัผูส้งูอายุ	เพ่ือเป็นสือ่กลางในการส่งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกันโรคหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	ของผู้ป่วยสูงอายุอย่างมี

ประสิทธิภาพ	ท�าให้ผู้ป่วยมีข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง	

ได้แก่	ยาท่ีต้องรับประทาน	การได้รับวัคซีน	การป้องกัน 

การหกล้ม	และปัจจัยอืน่ๆ	ทีผู่ส้งูอายจุ�าเป็นต้องทราบ	ส่งผลให้ 

ผู้ป่วยสูงอายุมีความกระตือรือร้นในการรายงานแพทย์เมื่อพบ

ความผดิปกตทิัง้การรกัษาในโรงพยาบาลประจ�า	และครัง้คราว

ในสถานพยาบาลอ่ืน	โดยได้เริม่พัฒนาและทดลองใช้ในคลนิกิ

ผู้สูงอายุ	และคลนิกิเวชศาสตร์ครอบครัว	โรงพยาบาลรามาธิบด	ี

ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ามารับบริการเป็น

อย่างดี	โดยมีแผนจะขยายผลการน�าไปใช้ให้กับผู้ป่วยสูงอายุ 

ที่เข้ารับบริการจากคลินิกผู ้สูงอายุ	และคลินิกเวชศาสตร์

ครอบครัวให้ครบทุกคนต่อไป

ผลงานเด่น 

 • การส่งต่อต้นแบบท่ีเหมาะสมให้กับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้นำาไปใช้ 

  ก. การอบรมการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งในชีวิตเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

	 	 	 	 	 	 โครงการได้จัดประชุมการถ่ายทอดการใช้

โปรแกรมการเสรมิสร้างความแข็งแกร่งในชวิีตให้กับอาจารย์ท่ี

ดแูลหรอืท�ากิจกรรมกับนกัศกึษา	เพ่ือพัฒนาศกัยภาพจติใจของ

นกัศกึษาให้มคีวามพร้อมในการรบัมอืกับความตงึเครยีดต่างๆ	

ที่จะเกิดข้ึนระหว่างการศึกษาในวิทยาลัย	โดยมีอาจารย์จาก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทุกภูมิภาคในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก	กระทรวงสาธารณสขุ	เข้าร่วมประมาณ	50	คน	

ซึ่งจะท�าให้โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเป็นศูนย์กลางในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชวีติให้

กับนกัศกึษาในระดบัวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศต่อไป

อบรมการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต

เพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	

ระหว่างวันที่	25-26	พฤศจิกายน	2559

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย 
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  ข. การนำาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ

ส่งเสรมิและผลกัดนัให้เกิดการสร้างเครอืข่ายฯ ระดบัปฐมภมิู 

ให้กับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

	 								โครงการฯ	สนบัสนุนการน�ารปูแบบ	“เครอืข่าย

ป้องกันและดูแลแผลเท้าเบาหวานแบบบูรณาการครบวงจร”	

ซึง่เป็นต้นแบบทีไ่ด้ด�าเนินการในโรงพยาบาลรามาธิบด	ี(ระดบั

ตติยภูม)ิ	น�าไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในสถานพยาบาลคลนิิก

เวชกรรมและศนูย์บรกิารสาธารณสุข	(ระดับปฐมภูมิ)	ภายใต้

บรบิทกรงุเทพมหานคร	เพ่ือแก้ไขปัญหาผูป่้วยเบาหวานในเขต

กรุงเทพที่ได้รับการตรวจเท้าอยู่เป็นจ�านวนน้อย	ซึ่งได้มีการจัด

ประชุมสรปุผลการศกึษาและน�าเสนอข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวให้กับส�านกังานหลกัประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ	โดยจะมีการ

จัดการประชุมหารือในการจัดท�าแผนงานขับเคลื่อนรูปแบบ 

ดังกล่าวร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยต่อไป

แผนการดำาเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561

	 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยจะเน ้น 

การผลิตต้นแบบใหม่	โดยเปิดรับแบบเสนอโครงงานกิจกรรม

เพ่ิมเติม	ควบคู่ไปกับการปรับปรุงต้นแบบเดิมท่ีมีอยู่อย่าง 

ต่อเนื่อง	 เพ่ือให้ได้ต้นแบบท่ีเหมาะสม	สามารถส่งต่อให  ้

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	หรือหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในระดบัประเทศ

ด�าเนนิการ	โดยมศีนูย์นโยบายและการจดัการสขุภาพเป็นผูช่้วย

ประสานงาน	เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของประชากรไทยให้สมบรูณ์

ที่สุดต่อไป
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	 สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลได้ด�าเนินงานเข้าสู ่

ปีที่	6	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.2560)	ภายใต้แนวความคิด	“รามา

แชนแนล	ขบัเคลือ่นสงัคมไทย	ให้สขุภาพด”ี	และได้ด�าเนนิการ

ผลิตรายการต่างๆ	เพ่ือส่งเสรมิสขุภาพของประชาชน	ให้มคีวามรู	้

ความเข้าใจในปัจจัยการเกิดโรค	สร้างเสริมความรู้ในการ

ระมัดระวัง	การป้องกัน	รวมถึงการดูแลรักษาตนเองอย่างง่าย	

ผ่านรายการต่างๆ	ของสถานีโทรทัศน์ฯ	ผ่านทาง	ทรูวิชั่นส์	ช่อง	

42,	Facebook	Live,YouTube	Live	และ	Website	ซึ่งเป็นการ

เผยแพร่ความรูไ้ปสูป่ระชาชนโดยผ่านรายการทีด่�าเนินการผลติ	

ดังต่อไปนี้

 1. รายการรามาสแควร์	ออกอากาศสดคู่ขนานทั้ง

สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล	ทรูวิชั่นส์	ช่อง	42	และสถานี

โทรทัศน์ไบรท์ทีวี	ช่อง20	ในระบบทีวีดิจิตอล	ทุกวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์	 เวลา	12.00	-	13.00	น.	เป็นรายการที่น�าเสนอสาระ

สขุภาพด้านต่างๆ	ทัง้ด้านการรบัประทานอาหาร	การออกก�าลงักาย	

การเรียนรู ้	และด้านจิตใจ	ซึ่งรายการแบ่งออกเป็น	3	ช่วง	

ประกอบด้วยช่วงเปิดตู้เย็น	Better	to	know	และ	Daily	Expert	

โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในส่วนงานต่างๆ	ภายใน

คณะฯ	ผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ	ตามส่วนงาน

ทีป่ฏิบตัหิน้าที	่อาท	ิพยาบาล	เภสชักร	นกัโภชนาการ	ทนัตแพทย์	 

นักวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย	รวมไปถึงนักศึกษาภาควิชา

ต่างๆ	ของคณะฯ	จนในปี	พ.ศ.2560	รายการรามาสแควร์	ได้รับ

คัดเลือกจาก	สมชัชานกัจดัรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสอืพิมพ์

แห่งประเทศไทย	(สว.นท)	ให้ได้รับรางวัล	พิฆเนศวร	ประเภท

รายการส่งเสริมเพื่อการศึกษาดีเด่น

 2. รายการพบหมอรามา	ออกอากาศสด	ทกุวันจนัทร์

ถึงวนัศกุร์	เวลา	17.00	-	19.00	น.	เป็นรายการท่ีน�าเสนอข่าวสาร

อพัเดทด้านสขุภาพ	เจาะประเดน็ร้อนด้านสขุภาพท่ีเป็นกระแส

ข่าวร้อนให้ประชาชนสามารถทราบข้อเท็จจริง	โดยเฉพาะใน

ช่วง	“ลัดคิวหมอ”	ได้เปิดให้ผู้ชมทางบ้านสามารถโทรศัพท์เข้า

มาปรึกษาปัญหาสุขภาพกันได้	โดยเฉลี่ยจะมีการโทรศัพท์เข้า

มาปรึกษาประมาณ	10	สายต่อวัน

 3. รายการ Work with a Healthy life : ทำางานอย่าง

มีสขุภาพด	ีออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทติย์	เวลา	08.30	-		

09.00	น.	เป็นจ�านวน	20	ตอน	ตอนละ	30	นาทีเริ่มออกอากาศ

เมื่อเดือนตุลาคม	2560	ถึง	กุมภาพันธ์	2561และออกอากาศ

ซ�า้ในหลายๆ	ช่วงเวลา	เป็นรายการสาระความรู	้การดแูลรกัษา	

ป้องกันสุขภาพของผู้ประกอบการอาชพีต่างๆ	เพ่ือการมสีขุภาพ

ทีด่ใีนการท�างาน	ผ่านตวัอย่างอาชพีท่ีหลากหลาย	อาทิ	ชาวนา	

สตั๊นต์แมน	พนักงานท�าความสะอาด	ช่างเชื่อมเหล็ก	นักดับ

เพลิง	เป็นต้น

 4. รายการ Work Heart : ออกกำาลังใจ ออกอากาศ

ทุกวันเสาร์	และวันอาทิตย์เวลา	11.00	-	11.30	น.	เป็นจ�านวน	

20	ตอน	ตอนละ	30	นาที	เร่ิมออกอากาศเมื่อเดือนกันยายน	

2560	 ถึง	พฤศจิกายน	2560	และออกอากาศซ�้าในหลาย 

ช่วงเวลา	อกีทัง้ยังได้น�ารายการไปออกอากาศทีส่ถานโีทรทศัน์

ไบรท์ทีวี	ช่อง	20	ในระบบทีวีดิจิตอล	เป็นรายการสุขภาพที่ส่ง

เสรมิให้ผูค้นในสงัคมตระหนักถึงการเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยั	โดยน�า

เสนอผ่านตัวละครคุณปู่และหลานไปท�ากิจกรรมต่างๆ	เพ่ือ

สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคน	2	วัย

 5. รายการ Rama Talent : รามาทาเลนต์อัจฉริยะ

ท้าประลอง	เป็นเนื้อหารายการท่ีเก่ียวข้องกับเกมการแข่งขัน

ความรู้ด้านวิชาการแพทย์ที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบและปัญญาใน

การเชือดเฉือนกัน	เพ่ือค้นหาสุดยอดฝีมือนักเรียนมัธยมปลาย

จาก	24	โรงเรียนทั่วประเทศ	มาแข่งขันเพื่อหาเพียงหนึ่งเดียวที่

จะได้เป็นสุดยอดทีม	ด�าเนินการแข่งขันและผลิตเมื่อเดือน

สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล (RAMA CHANNEL)
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รายงานประจำาปี 2560

มกราคม	2561	ถึง	กุมภาพันธ์	2561	เป็นจ�านวน	14	ตอนๆ	ละ	

30	นาทีและเริ่มออกอากาศครั้งแรกท่ีสถานีโทรทัศน์ระบบ

ดิจิตอลทีวี	“ช่อง	ONE31”	โดยมี	Rating	สูงสุดท่ี	0.129	และ

ออกอากาศซ�้าในหลายๆ	ช่วงเวลาทางสถานีโทรทัศน์รามา

แชนแนล	ทรูวิชั่นส์ช่อง	42	

	 สถานโีทรทศัน์รามาแชนแนลจะมช่ีองทางการสือ่สาร

ที่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แล้วนั้น	ยังมีช่องทางการสื่อสารผ่าน

ทางสือ่สงัคมออนไลน์อีกมากมาย	อาทเิช่น	YouTube	Channel,	

Facebook	Channel	และ	Website	เป็นต้น	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2560	

ทางสถานีโทรทศัน์รามาแชนแนลได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้าน

สุขภาพผ่านช่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้	

	 1.	ทาง	YouTube	Channel	:	(Ramachannel	TV)	โดย

มีผู้ติดตามเป็นจ�านวน	20,538	คน	มีจ�านวนการเข้าดูเน้ือหา

ต่างๆ	จ�านวน	6,402,395	ครั้ง

	 2.	ทาง	Facebook	Channel	 :	 (Ramachannel)	 

มีจ�านวนผู้ติดตามจ�านวน	139,350	ราย

	 3.	ทาง	Website	:	(www.ramachannel.tv)	โดยมี

จ�านวนสะสมครั้งการเข้าชม	จ�านวน	401,145	ครั้ง

	 ในส่วนของตวัชีวั้ดการด�าเนนิการการออกอากาศของ

สถานีโทรทัศน์หรือ	Rating	ของสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล	

ทรวิูชัน่ส์ช่อง	42	นัน้ในปี	พ.ศ.2560	ไม่สามารถแสดงผล	Rating	

ได้	เนื่องจากบริษัท	ทรูวิชั่นส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	ก�าลังพัฒนาโปรแกรม

การวัดผลใหม่ด้วยตนเอง	ซึ่งอยู่ในระหว่างด�าเนินการ

	 ป ี 	 พ .ศ .2560	 สถานีโทรทัศน ์ รามาแชนแนล	 

ได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็นออนไลน์ของประชาชนทั่วไป	ที่มี

ต่อสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล	จ�านวน	2	ครั้ง	

	 ครั้งที่	1	:	ระหว่างวันที่	3	-	27	เมษายน	2560	จาก

จ�านวน	435	คน

	 ครั้งที่	2	:	ระหว่างวันที่	4	-	31	กรกฎาคม	2560	จาก

จ�านวน	1,245	คน	

	 โดยสรุปดังต่อไปนี้

                                                           
                                            

รายงานประจาํปี 2560 

ออกอากาศซํา้ในหลายช่วงเวลา อีกทัง้ยงัได้นํารายการไป
ออกอากาศที่สถานีโทรทศัน์ไบรท์ทีวี ช่อง20 ในระบบทีวี
ดิจิตอล เป็นรายการสุขภาพท่ีส่งเสริมให้ผู้ คนในสังคม
ตระหนักถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยนําเสนอผ่านตัว
ละครคุณปู่ และหลานไปทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการอยูร่่วมกนัของคน 2 วยั 

5. รายการ  Rama Talent : รามาทาเลน ต์
อัจฉริยะท้าประลอง เป็นเนือ้หารายการท่ีเก่ียวข้องกับ
เกมการแข่งขนัความรู้ด้านวิชาการแพทย์ท่ีต้องใช้ทัง้ไหว
พริบและปัญญาในการเชือดเฉือนกัน เพ่ือค้นหาสุดยอด
ฝีมือนกัเรียนมธัยมปลายจาก 24 โรงเรียนทัว่ประเทศ มา
แข่งขันเพ่ือหาเพียงหนึ่งเดียวท่ีจะได้เป็นสุดยอดทีม 
ดําเนินการแข่งขนัและผลิตเม่ือเดือนมกราคม 2561 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นจํานวน 14 ตอนๆละ 30 นาทีและ
เร่ิมออกอากาศครัง้แรกท่ีสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีวี
“ ช่ อ ง  ONE3 1 ” โด ย มี  Rating สู งสุ ด ท่ี  . แ ล ะ
ออกอากาศซํา้ในหลายๆช่วงเวลาทางสถานีโทรทศัน์รามา
แชนแนล ทรูวิชัน่ส์ชอ่ง 42  

สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลจะมีช่องทางการ
สื่อสารท่ีผ่านทางสถานีโทรทัศน์แล้วนัน้ ยงัมีช่องทางการ
สื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อีกมากมาย อาทิเช่น 
YouTube Channel, Facebook Channel และ Website 
เป็นต้น  ซึ่งในปี  พ .ศ .2560 ทางสถานีโทรทัศน์รามา

แชนแนลได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านช่อง
ตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ทาง YouTube Channel : (Ramachannel TV) 
โดยมีผู้ติดตามเป็นจํานวน 20,53 คน มีจํานวนการเข้าดู
เนือ้หาต่างๆ จํานวน 6,402,395 ครัง้ 

. ทาง Facebook Channel : (Ramachannel) มี
จํานวนผู้ติดตามจํานวน 139,350 ราย 

3. ทาง Website : (www.ramachannel.tv) โดยมี
จํานวนสะสมครัง้การเข้าชม จํานวน 401,145 ครัง้ 

ในส่วนของตวัชีว้ดัการดําเนินการการออกอากาศ
ของสถานีโทรทัศน์หรือ Rating ของสถานีโทรทัศน์รามา
แชนแนล ทรูวิชัน่ส์ช่อง 42 นัน้ในปี พ.ศ.2560 ไม่สามารถ 
แสดงผล Rating ได้ เน่ืองจากบริษัท ทรูวิชัน่ส์ กรุ๊ป จํากดั 
กําลงัพฒันาโปรแกรมการวดัผลใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ใน
ระหวา่งดําเนินการ 

ปี พ.ศ. สถานีโทรทศัน์รามาแชนแนล ได้ทํา
การสํารวจความคิดเห็นออนไลน์ของประชาชนทัว่ไป ท่ีมี
ตอ่สถานีโทรทศัน์รามาแชนแนล จํานวน 2 ครัง้  

ครัง้ท่ี 1 : ระหว่างวนัท่ี 3 – 27 เมษายน 2560 จาก
จํานวน 435 คน 

ครัง้ท่ี 2 : ระหว่างวันท่ี 4 – 31 กรกฎาคม 2560 
จากจํานวน , คน 

โดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้
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ร้อยละ

ท่านรู้จัก "ช่อง Rama Channel" หรือไม่
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รายงานประจาํปี 2560 
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เมษายน  กรกฎาคม 

ร้อยละ

ท่านรู้จัก "ช่อง Rama Channel" จากช่องทางใด
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เมษายน  กรกฎาคม 

ร้อยละ
ท่านเคยดูรายการของ "ช่อง Rama Channel" หรือไม่
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ผลงานเด่น 
ผลงานเด่นในปี พ.ศ.2560 รายการรามาสแควร์

ได้ รับรางวัล  พิฆเนศวร ประเภทรายการส่งเสริมเพ่ือ
การศึกษาดี เด่น  จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดย 

พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลท่ี 9 เป็น
ประธานในพิธีฯ เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอน
เวนชัน่ฮอลล์ ศนูย์ประชมุ สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดาํเนินงาน ปี 256 
การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นัน้ 

สถานีโทรทศัน์รามาแชนแนล มีแผนงานท่ีจะผลิตรายการ
ท่ีมุ่งเน้นในการเพ่ิม Health Literacy ของประชาชน ทุก
เพศ ทุกวยั ซึ่งในเร่ืองของข้อมูลความรู้เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพในหลายๆเร่ืองนัน้ ยังเป็นเร่ืองท่ีประชาชนต้องมี
ความรู้ท่ีจะจดัการกบัสุขภาวะท่ีไม่ปลอดภยัเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และเพ่ือให้เกิดกระแสการ

รณรงค์เร่ืององค์ความรู้ด้านสุขภาพท่ีจะทําให้คนไทยใน 
สงัคมได้ใช้ชีวิตท่ีเหมาะสม ห่างไกลจากโรคต่างๆเพิ่มขึน้
เพ่ือท่ีเราจะไม่ต้องสญูเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักและบคุคลท่ี
มีคุณภาพท่ีจะเป็นกําลงัหลกัในการพฒันาประเทศต่อไป 
ดังนัน้สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล  จึงถือได้ว่าเป็น
เคร่ืองมือในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยท่ีดี 
ให้แก่ประชาชน ได้นําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไป 
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ผลงานเด่น

	 ผลงานเด่นในปี	พ.ศ.2560	รายการรามาสแควร์ได้รบั

รางวัล	พิฆเนศวร	ประเภทรายการส่งเสริมเพ่ือการศึกษาดเีด่น	

จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์แห่ง 

ประเทศไทย	(สว.นท)	โดยพลเอก	พิจติร	กุลละวณิชย์	องคมนตร	ี 

ในรัชกาลที่	9	เป็นประธานในพิธีฯ	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2560	

ณ	ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์	ศูนย์ประชุม	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

แผนการดำาเนินงาน ปี 2561

	 การด�าเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	นัน้	สถานี

โทรทัศน์รามาแชนแนล	มแีผนงานทีจ่ะผลติรายการท่ีมุง่เน้นใน

การเพิ่ม	Health	Literacy	ของประชาชน	ทุกเพศ	ทุกวัย	ซึ่งใน

เรื่องของข้อมูลความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพในหลายๆเรื่อง

นัน้	ยังเป็นเรือ่งทีป่ระชาชนต้องมคีวามรูท้ีจ่ะจดัการกับสุขภาวะ

ท่ีไม่ปลอดภัยเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนกั	และเพ่ือ

ให้เกิดกระแสการรณรงค์เรือ่งองค์ความรูด้้านสขุภาพทีจ่ะท�าให้ 

คนไทยในสังคมได้ใช้ชีวิตที่เหมาะสม	ห่างไกลจากโรคต่างๆ	

เพ่ิมข้ึนเพ่ือทีเ่ราจะไม่ต้องสญูเสยีบคุคลอนัเป็นท่ีรกัและบคุคล

ที่มีคุณภาพที่จะเป็นก�าลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป	 

ดังนั้น	สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล	จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ

ในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยท่ีดี	ให้แก่ประชาชน	

ได้น�าไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตต่อไป



140

	 ปัจจุบันปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหารและขาด

การบรโิภคอาหารท่ีมคีณุค่าเช่นผกัผลไม้	เป็นปัญหาทีป่ระชาชน

และหลายหน่วยงานให้ความส�าคัญและพยายามด�าเนินการ

แก้ไข	เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยในการด�ารงชีวิตที่จ�าเป็นใน

การด�ารงชพี	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ให้ความ

ส�าคัญและสนับสนุน	การสร้างแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยมี

คุณค่าอย่างครบวงจร	จึงได้ด�าเนินโครงการฟาร์มสร้างสุขข้ึน 

ต้ังแต่ปี	พ.ศ.2555	จนถึงปัจจุบัน	เพ่ือมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบ 

ในการเรียนรู ้และขยายผลไปสู่พ้ืนที่หรือองค์กรอื่นๆ	ซึ่งผล 

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา	3	ปี	สามารถผลิตผักและผลไม้ที่มี

ความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและตรงกับความต้องการของ 

โรงพยาบาลรามาธิบด	ีรวมถึงไม้ยืนต้นทีเ่ริม่ให้ผลผลติในระยะยาว	

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตให้ออกมา

เป็นผลติภัณฑ์ทีเ่พ่ิมมลูค่าในการจ�าหน่าย	รวมทัง้ขยายช่องทาง 

การตลาดโดยการร่วมกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ	และเกษตรกร

ในพื้นที่		

	 ส�าหรบัการด�าเนินโครงการฯ	ปีน้ีจะมุง่สานต่อแนวทาง

ท่ีด�าเนนิงานมาแล้วโดยอาศยัองค์ความรูจ้ากการถอดบทเรยีน

ในการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	ผสมผสานกับความรูท้างการแพทย์

เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์เพ่ือ

สุขภาพ	ซึ่งมุ่งเน้นการน�าแนวคิดเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

ควบคู่ไปกับความรู้ทางการแพทย์	โภชนาการ	และการสร้าง

เสรมิสขุภาพ	เพ่ือเป็นโมเดลทางเลอืกของการสร้างเสรมิสุขภาพ

ที่ยั่งยืน	พร้อมกันนี้มีการพัฒนาบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	ให้มีแนวคิดในการปลูกผักผลไม้แบบ

เกษตรอินทรีย์ร่วมกัน	และมีการขยายกลุ ่มอย่างต่อเนื่อง 

โดยอาศยัเทคโนโลยีการสือ่สารภายในองค์กร	เพ่ือเชือ่มโยงไปสู่

การด�าเนินโครงการฟาร์มสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

ผลการดำาเนินงาน

 1. การวางระบบทางกายภาพพื้นฐานของพื้นที่ 

	 	 -	การด�าเนินการซ่อมและปรับปรุงแท็งก์น�้า

	 	 -	ขดุลอกคนู�า้และปรบัปรงุพ้ืนท่ีให้สามารถเพาะปลกูได้

	 	 -	วางแผนร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมบริการในการเข้าพ้ืนที่

เดือนละครั้ง	เพื่อตรวจสอบระบบน�้า	ระบบไฟ	และระบบความ

ปลอดภัยต่างๆ

 2. การปรับปรุงคุณภาพดิน 

	 	 -	น�าพืชท่ีมีคุณสมบัติในการบ�ารุง	ฟื้นฟูดินมาเพาะ

ปลูก	เช่น	ปอเทือง	กล้วย	อย่างต่อเนื่อง

	 	 -	ท�าปุย๋หมกัน�า้	และปุย๋แห้งเพ่ือใช้ในการปรบัปรงุดนิ	

โดยมกีารน�าวัสดุ	เศษอาหารทีเ่หลอืใช้จาก	ฝ่ายโภชนาการ	และ

ร้านค้าในโรงพยาบาล	เพื่อน�าไปประยุกต์ในการท�าปุ๋ย

 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

	 	 -	พัฒนาศักยภาพบุคลากร	ด้วยการเข้าร่วมประชุม

วิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 โดยการดูงานโครงการลูก

พระดาบส	เร่ือง	อควาโปนกิส์	(Aquaponics)	ระบบการปลกูพืช	

(โดยไม่ใช้ดิน)	ร่วมกับการเลี้ยงปลา

  4. จัดการผลผลิต

	 	 -		ก�าหนดชนิดผักทีส่ามารถปลูกได้	และกระบวนการ

น�าส่งอย่างต่อเน่ือง	โดยร่วมวางแผนคู่ไปกับที่สามารถเกิด

กิจกรรมการเรียนรู้ได้

	 	 -	 เก็บเก่ียวผลผลิต	ส่งเข้าครัวรามาธิบดี	สัปดาห์ 

ละครัง้	ส่งเข้ามาสนับสนนุการประชมุ	และกิจกรรมในรามาธบิดี

อย่างต่อเนื่อง

	 	 -	ท�านาข้าวอินทรีย์	1	ครั้ง	ได้ผลผลิต	212	กิโลกรัม

โครงการฟาร์มสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
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	 	 -	 รายการผลผลิตที่จัดส่งเข้าฝ่ายโภชนาการและ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของคณะฯ	ในปีงบประมาณ	2560	 

(1	ตลุาคม	2559	-	30	กันยายน	2560)	ทัง้ทีเ่ป็นผกั	ผลไม้	ธัญพืช	

และผลผลิตแปรรูป	มีจ�านวนทั้งสิ้น	50	รายการ	โดยแยกเป็น

ผลผลิตท่ีใช้ส�าหรับปรุงอาหาร	ผลผลิตท่ีใช้จัดท�าภาชนะใส่

อาหาร	และผลผลิตแปรรูป	

 

 

รายงานประจาํปี 2560  

4. จัดการผลผลิต 
- กํ า หนดช นิ ดผั ก ท่ี ส ามา รถปลู ก ไ ด้  และ

กระบวนการนําส่งอย่างต่อเน่ือง โดยร่วมวางแผนคู่ไปกบั
ท่ีสามารถเกิดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 - เก็บเก่ียวผลผลิต ส่งเข้าครัวรามาธิบดี สปัดาห์
ละครัง้ ส่งเข้ามาสนับสนุนการประชุม และกิจกรรมใน
รามาธิบดีอยา่งตอ่เน่ือง 

- ทํานาข้าวอินทรีย์ 1 ครัง้ ได้ผลผลติ 212 กิโลกรัม 
- รายการผลผลิตที่จดัส่งเข้าฝ่ายโภชนาการและ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ในปีงบประมาณ 
2560 (1 ตลุาคม 2559 – 30 กนัยายน 2560) ทัง้ท่ีเป็นผกั 
ผลไม้  ธัญพืช และผลผลิตแปรรูป มีจํานวนทัง้สิน้ 50 
รายการ โดยแยกเป็นผลผลิตท่ีใช้สําหรับปรุงอาหาร 
ผลผลติท่ีใช้จดัทําภาชนะใสอ่าหาร และผลผลิตแปรรูป  

 

 
 
5. กจิกรรมรับรองผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ/เกษตรกร
เพื่อการเรียนรู้และขยายผล 

เกิดกิจกรรมรับรองผู้ เข้าเย่ียมชมและกิจกรรม        
การเรียนรู้ 10 ครัง้ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 450 คน 
ดงันี ้

- วนัท่ี 21 มกราคม 2560 จดักิจกรรม “เพาะกล้า 
ค้นหาชีวิต 2” โดยบคุลากรจากงานสร้างเสริมสขุภาพและ
ภาควิชาเวชศาสตร์ชมุชน คณาจารย์และนกัศกึษาแพทย์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมทํา
กิจกรรม และกิจกรรม “เอ๊ียมฟ้า อาสาสอนสุข(ศึกษา)
น้อง” โดยนกัศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ได้สอนกิจกรรมสขุภาพให้แก่นกัเรียนโรงเรียนคลองสอบ
สามผิวศรีราษฎร์บํา รุง  โรงเ รียนในพืน้ ท่ี ใกล้เ คียง
โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมตามฐานความรู้ต่าง ๆ เช่น 
ฐานล้างมือ ฐานกินดีชีวิตด๊ีดี  เป็นต้น 

- วนัท่ี 13 มีนาคม 2560 กิจกรรมสอนสขุศึกษา/
ตรวจร่างกายนักเรียนท่ีมาเรียนศาสนา โรงเรียนสอน
ศาสนา มสัยิดอซัซอลฮีีน   

- วนัท่ี 18 มีนาคม 2560  กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ
ในชมุชน  

- วันท่ี 28 มีนาคม 2560 กิจกรรมสอนทําสบู่
สมนุไพรวา่นหางจระเข้ และรางจืดให้แก่บคุลากร และคน
ทัว่ไป โดยใช้วตัถดุิบจากฟาร์มสร้างสขุ ณ ศนูย์เสริมพลงั
สร้างสขุภาพ 

- วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 นกัศึกษาแพทย์ชัน้ปี
ท่ี 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมทํา
กิจกรรม “เรียนรู้ธรรมชาต ิสร้างสขุภาพดีจากต้นทาง”  

- วนัท่ี 3- 4 มิถนุายน 2560 จดักิจกรรมให้ความรู้
ด้านการทําเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชน ในงานมติชนเฮลท์
แคร์ ณ ศนูย์ประชมุแหง่ชาติสริิกิต์ิ 

- วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 กิจกรรมสอนทําสบู่
สมนุไพรว่านหางจระเข้และฟักข้าวให้แก่บคุลากรและคน
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 5. กิจกรรมรับรองผู้เข้าเย่ียมชมโครงการ/เกษตรกร

เพื่อการเรียนรู้และขยายผล

	 เกิดกิจกรรมรบัรองผูเ้ข้าเย่ียมชมและกจิกรรม	การเรยีนรู	้

10	ครั้ง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ	450	คน	ดังนี้

	 	 -	วันที	่21	มกราคม	2560	จดักิจกรรม	“เพาะกล้า	ค้นหา

ชีวิต	2”	โดยบุคลากรจากงานสร้างเสริมสุขภาพและภาควิชา

เวชศาสตร์ชมุชน	คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบด	ีเข้าร่วมท�ากิจกรรม	และกิจกรรม	“เอีย๊ม

ฟ้า	อาสาสอนสุข	(ศึกษา)น้อง”	โดยนักศึกษาพยาบาลโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดีได้สอนกิจกรรมสุขภาพให้แก่นักเรียน

โรงเรยีนคลองสอบสามผวิศรรีาษฎร์บ�ารงุ	โรงเรียนในพืน้ทีใ่กล้

เคียงโครงการฯ	มีการจัดกิจกรรมตามฐานความรู้ต่างๆ	เช่น	 

ฐานล้างมือ	ฐานกินดีชีวิตดี๊ดี		เป็นต้น

	 	 -	วันที่	13	มีนาคม	2560	กิจกรรมสอนสุขศึกษา/ตรวจ

ร่างกายนักเรียนท่ีมาเรียนศาสนา	โรงเรียนสอนศาสนา	มัสยิด

อัซซอลีฮีน		

	 	 -	วันท่ี	18	มีนาคม	2560	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน

ชุมชน	

	 	 -	วันที่	28	มีนาคม	2560	กิจกรรมสอนท�าสบู่สมุนไพร

ว่านหางจระเข้	และรางจืดให้แก่บุคลากร	และคนทั่วไป	โดยใช้

วัตถุดิบจากฟาร์มสร้างสุข	ณ	ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ

	 	 -	วันที่	25	พฤษภาคม	2560	นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	5	

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	เข้าร่วมท�ากิจกรรม	

“เรียนรู้ธรรมชาติ	สร้างสุขภาพดีจากต้นทาง”	

	 	 -	วันที่	3-	4	มิถุนายน	2560	จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน

การท�าเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชน	ในงานมติชนเฮลท์แคร์	 

ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

	 	 -	วันที่	6	มิถุนายน	2560	กิจกรรมสอนท�าสบู่สมุนไพร

ว่านหางจระเข้และฟักข้าวให้แก่บุคลากรและคนท่ัวไป	โดยใช้

วัตถุดิบจากฟาร์มสร้างสุข	ณ	ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ	

	 	 -	วันที	่14	มถินุายน	2560	กิจกรรมสอนท�าสบูส่มนุไพร

ให้แก่ครูและนักเรียนแกนน�าของโรงเรียนคลองสิบสามผิวสี

ราษฎร์บ�ารุง	

	 	 -	วันที่	15	-	18	สิงหาคม	2560	จัดกิจกรรมให้ความรู้

ด้านการท�าเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชน	ในงานก้าวสู่ปีที่	7	 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	ณ	คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 	 -		เดือนกันยายน	2560	นักศึกษาพยาบาล	โรงเรียน

พยาบาลรามาธิบด	ีลงพืน้ทีด่แูลสขุภาพประชาชนในพ้ืนท่ีต�าบล

หนองสามวงั	ซึง่เป็นพ้ืนท่ีโดยรอบบริเวณฟาร์มสร้างสขุ	และได้

เข้าท�ากิจกรรมร่วมกับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็	หมู	่10	ต.หนองสามวัง	

และ	รพ.สต.	หนองสามวัง	จัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียน	มีการ

ออกก�าลังกาย	เล่านิทาน	กินผักในเด็กเล็ก	และกิจกรรมหนอง

สามวังร่วมใจ	ต้านภยัไข้เลอืดออก	ให้กับนกัเรยีนและชาวบ้าน

ในชุมชน	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ	40	คน		
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 6. การพฒันาผลติภณัฑ์แปรรปู เช่น ทำาสบู ่นำา้สมนุไพร 

อาหารแปรรูป ฯลฯ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ดังนี้

	 	 -	กล้วยอบพลงังานแสงอาทติย์	(จดัส่งฝ่ายโภชนาการ,	

จัดเลี้ยงงานประชุม/กิจกรรมคณะฯ)

	 	 -	สบู่สมุนไพร	(ของขวัญ/ของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ)

	 	 -	น�้าสมุนไพร	(จัดเล้ียงงานประชุม/รับรองผู้เข้าเย่ียม

ชมฟาร์ม/กิจกรรมต่างๆ	ของคณะฯ)

	 	 -	อาหารที่ท�าจากผลผลิต	เช่น	ปลีกล้วยทอด

 7. จัดกิจกรรมบรกิารสขุภาพให้กับประชาชนร่วมกับ

หน่วยงานในพื้นท่ี ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในพ้ืนที	่ 

3	ครั้ง	ดังนี้

	 	 -	 เดือนมกราคม	2560	นักศึกษาพยาบาล	โรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี	จัดกิจกรรม	เอี๊ยมฟ้าอาสาสอนสุข	(ศึกษา)	

น้อง	ณ	โรงเรียนคลอง	13	ผิวศรีราษฎร์บ�ารุง

	 	 -	เดือนกันยายน	2560	นักศึกษาพยาบาล	โรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี	ลงพ้ืนท่ีดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนที	่

ต.หนองสามวัง	โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพควบคู่กับ

การปลูกพืชสมุนไพร

	 	 -	เดือนกันยายน	2560	นักศึกษาพยาบาล	โรงเรียน

พยาบาลรามาธิบด	ีให้ความรูเ้ร่ืองการดูแลสขุภาพ	และการกิน

ผักกับนัดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ม.9		ต.หนองสามวัง

 8. พัฒนาสื่อสารสาธารณะ สื่อชุดความรู ้และ

ประชาสัมพันธ์

	 	 -	ได้จัดท�าเอกสารความรู้	ได้แก่	การท�าสบู่สมุนไพร	

การเตรียมดินส�าหรับเพาะปลูก	 การปลูกมะเขือเปราะ 

น�า้หมกัเปลอืกมะนาว	วธิที�าปุย๋หมัก	น�า้หมกัสมนุไพร	ไล่แมลง

แผนการดำาเนินงาน ปี 2561 

	 1.	พัฒนาเป็นแหล่งเรยีนรู	้(ศนูย์การเรยีนรู)้	ทีส่�าคญัของ

นกัเรยีน	นกัศกึษา	บคุลากร	ประชาชนท่ัวไป	โดยรวบรวมข้อมลู/

ถอดบทเรียนฐานของศูนย์เรียนรู้	ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก	

เก็บเก่ียว	แปรรปู	ตลอดจนวางแผนการจดักิจกรรมของศนูย์การ

เรียนรู้	ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

	 2.	สร้างเครอืข่าย	โดยส่งเสรมิให้ชมุชนและเกษตรกรโดย

รอบพื้นที่	ได้มีส่วนร่วมท�าผลผลิตเป็นแบบเกษตรอินทรีย์

	 3.	กิจกรรม	OPEN	HOUSE	เพื่อประชาสัมพันธ์	การท�า

เกษตรอินทรีย์ให้รู้จักสู่วงกว้าง	และแนะน�าเครือข่ายเกษตร

อินทรีย์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

กิจกรรม	สอนสุขศึกษา/ตรวจร่างกายนักเรียน
โดยนักศึกษาพยาบาล	ณ	โรงเรียนมัสยิดอัชชอลีฮีน

วันที่	13	มีนาคม	2560

นักศึกษาแพทย์	ชั้นปีที่	5	เข้าร่วมท�ากิจกรรม	
“เรียนรู้ธรรมชาติ	สร้างสุขจากต้นทาง”

วันที่	25	พฤษภาคม	2560

กิจกรรม	ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
โดยนักศึกษาพยาบาล	วันที่	18	มีนาคม	2560

 

 

รายงานประจาํปี 2560  

ทัว่ไป โดยใช้วตัถดุิบจากฟาร์มสร้างสขุ ณ ศนูย์เสริมพลงั
สร้างสขุภาพ  

- วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 กิจกรรมสอนทําสบู่
สมุนไพรให้แก่ครูและนักเรียนแกนนําของโรงเรียนคลอง
สิบสามผิวสีราษฎร์บํารุง  

- วันท่ี 15 - 18 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้านการทําเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชน ในงานก้าว
สู่ปี ท่ี 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ณ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

-  เ ดือนกันยายน  2560 นักศึกษาพยาบาล 
โรง เ รียนพยาบาลรามาธิบดี  ลงพื น้ ท่ีดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพืน้ท่ีตําบลหนองสามวงั ซึง่เป็นพืน้ท่ีโดยรอบ
บริเวณฟาร์มสร้างสขุ และได้เข้าทํากิจกรรมร่วมกับศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ หมู ่10 ต.หนองสามวงั และ รพ.สต. หนอง
สามวงั จดักิจกรรมอนามยัโรงเรียน มีการออกกําลงักาย 
เลา่นิทาน กินผกัในเด็กเล็ก และกิจกรรมหนองสามวงัร่วมใจ  
ต้านภยัไข้เลือดออก ให้กบันกัเรียนและชาวบ้านในชมุชน 
มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ประมาณ 40 คน   
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ทําสบู่  นํ า้
สมุนไพร อาหารแปรรูป ฯลฯ  มีผลิตภัณฑ์แปรรูป
ต่างๆ ดังนี ้

- กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์  (จัดส่ง ฝ่าย
โภชนาการ, จดัเลีย้งงานประชมุ/กิจกรรมคณะ) 

- สบู่สมุนไพร (ของขวัญ/ของท่ีระลึกในโอกาส
ตา่งๆ) 

- นํา้สมุนไพร (จัดเลีย้งงานประชุม/รับรองผู้ เข้า
เย่ียมชมฟาร์ม/กิจกรรมตา่งๆ ของคณะ) 

- อาหารท่ีทําจากผลผลติ เชน่ ปลีกล้วยทอด 
7. จัดกิจกรรมบริการสุขภาพให้กับประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานในพืน้ที่   ดําเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนใน
พืน้ท่ี 3 ครัง้ ดงันี ้

- เดือนมกราคม 2560 นกัศกึษาพยาบาล โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม เอ๊ียมฟ้าอาสาสอนสุข 
(ศกึษา) น้อง ณ โรงเรียนคลอง 13 ผิวศรีราษฎร์บํารุง 

- เ ดือนกันยายน  2560  นักศึกษาพยาบาล 
โรง เ รียนพยาบาลรามาธิบดี  ลงพื น้ ท่ีดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพืน้ท่ี ต.หนองสามวัง โดยมีกิจกรรมให้
ความรู้ด้านสขุภาพควบคูก่บัการปลกูพืชสมนุไพร 

- เ ดือนกันยายน  2560  นักศึกษาพยาบาล 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้ความรู้เ ร่ืองการดูแล
สขุภาพ และการกินผกักบันดัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ม.
9  ต.หนองสามวงั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรและนักศกึษาแพทย์เข้าร่วมทาํกจิกรรม 
“เพาะกล้า ค้นหาชีวติ 2” วันที่  21 มกราคม 2560 

กจิกรรม สอนสุขศกึษา/ตรวจร่างกายนักเรียน 
โดยนักศกึษาพยาบาล  ณ โรงเรียนมัสยดิอัซซอลีฮีน 

วันที่ 13 มีนาคม 2560 

กจิกรรม ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
โดยนักศกึษาพยาบาล วันที่ 18 มีนาคม 2560 

นักศกึษาแพทย์ ชัน้ปีที่ 5 เข้าร่วมทาํกจิกรรม 
"เรียนรู้ธรรมชาต ิสร้างสุขจากต้นทาง" 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

 

 

รายงานประจาํปี 2560  

ทัว่ไป โดยใช้วตัถดุิบจากฟาร์มสร้างสขุ ณ ศนูย์เสริมพลงั
สร้างสขุภาพ  

- วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 กิจกรรมสอนทําสบู่
สมุนไพรให้แก่ครูและนักเรียนแกนนําของโรงเรียนคลอง
สิบสามผิวสีราษฎร์บํารุง  

- วันท่ี 15 - 18 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้านการทําเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชน ในงานก้าว
สู่ปี ท่ี 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ณ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

-  เ ดือนกันยายน  2560 นักศึกษาพยาบาล 
โรง เ รียนพยาบาลรามาธิบดี  ลงพื น้ ท่ีดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพืน้ท่ีตําบลหนองสามวงั ซึง่เป็นพืน้ท่ีโดยรอบ
บริเวณฟาร์มสร้างสขุ และได้เข้าทํากิจกรรมร่วมกับศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ หมู ่10 ต.หนองสามวงั และ รพ.สต. หนอง
สามวงั จดักิจกรรมอนามยัโรงเรียน มีการออกกําลงักาย 
เลา่นิทาน กินผกัในเด็กเล็ก และกิจกรรมหนองสามวงัร่วมใจ  
ต้านภยัไข้เลือดออก ให้กบันกัเรียนและชาวบ้านในชมุชน 
มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ประมาณ 40 คน   
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ทําสบู่  นํ า้
สมุนไพร อาหารแปรรูป ฯลฯ  มีผลิตภัณฑ์แปรรูป
ต่างๆ ดังนี ้

- กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์  (จัดส่ง ฝ่าย
โภชนาการ, จดัเลีย้งงานประชมุ/กิจกรรมคณะ) 

- สบู่สมุนไพร (ของขวัญ/ของท่ีระลึกในโอกาส
ตา่งๆ) 

- นํา้สมุนไพร (จัดเลีย้งงานประชุม/รับรองผู้ เข้า
เย่ียมชมฟาร์ม/กิจกรรมตา่งๆ ของคณะ) 

- อาหารท่ีทําจากผลผลติ เชน่ ปลีกล้วยทอด 
7. จัดกิจกรรมบริการสุขภาพให้กับประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานในพืน้ที่   ดําเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนใน
พืน้ท่ี 3 ครัง้ ดงันี ้

- เดือนมกราคม 2560 นกัศกึษาพยาบาล โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม เอ๊ียมฟ้าอาสาสอนสุข 
(ศกึษา) น้อง ณ โรงเรียนคลอง 13 ผิวศรีราษฎร์บํารุง 

- เ ดือนกันยายน  2560  นักศึกษาพยาบาล 
โรง เ รียนพยาบาลรามาธิบดี  ลงพื น้ ท่ีดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพืน้ท่ี ต.หนองสามวัง โดยมีกิจกรรมให้
ความรู้ด้านสขุภาพควบคูก่บัการปลกูพืชสมนุไพร 

- เ ดือนกันยายน  2560  นักศึกษาพยาบาล 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้ความรู้เ ร่ืองการดูแล
สขุภาพ และการกินผกักบันดัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ม.
9  ต.หนองสามวงั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรและนักศกึษาแพทย์เข้าร่วมทาํกจิกรรม 
“เพาะกล้า ค้นหาชีวติ 2” วันที่  21 มกราคม 2560 

กจิกรรม สอนสุขศกึษา/ตรวจร่างกายนักเรียน 
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รายงานประจำาปี 2560

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มีพันธกิจ

ด้านการให้บริการทางการแพทย์	การตรวจรักษาพยาบาล

ประชาชนผู ้มารับบริการ	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ประเทศชาติในด้านท่ีเก่ียวกับสาธารณสุข	หน่วยแพทย์และ

ทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลรามาธิบดีออกปฏิบัติงาน

กับส�านักราชเลขาธิการ	และมูลนิธิพระดาบส	ท่ีจัดโครงการ

บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีและทันตกรรมเคลื่อนที่	 โดยออก

ปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2549	หลังจากนั้น	

โครงการหน่วยแพทย์เคลือ่นทีแ่ละทันตกรรมเคลือ่นท่ี	ได้ขยาย

กว้างออกไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย	รวมท้ังสิ้น	47	

จังหวัด	 โดยเป็นพ้ืนที่ทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ	 

ท้ังนี้ 	 โรงพยาบาลฯ	 ยังพบป ัญหาด ้านสาธารณูปโภค 

ด้านการขาดแคลนเวชภัณฑ์ขาดการสร้างเสรมิสขุภาพ	รวมถึง

สทิธิการรกัษาพยาบาลต่างๆ		ดงันัน้	การจดัโครงการหน่วยแพทย์

เคล่ือนท่ีและทันตกรรมเคลื่อนท่ี	จึงเป็นอีกแนวทางท่ีสามารถ

สร้างเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนได้	 

โดยผ่านกิจกรรมการตรวจสุขภาพ	การให้ค�าแนะน�าด้านสุข

อนามัยที่ถูกต้อง	รวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย	

ผลการดำาเนินงาน

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ได้ร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงในการปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์และพยาบาล	 

ในงานพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดทีมรถพยาบาล	พร้อมจัดตั้ง

หน่วยปฐมพยาบาล	เพ่ือให้บรกิารตรวจรกัษาดแูลอาการเบือ้งต้น

ของประชาชนจ�านวนมากที่เดินทางมาถวายความอาลัย	

ระหว่างวันที่	14	ตุลาคม	2559	ถึง	30	กันยายน	2560	รวม	352	

วัน	มีประชาชนใช้บริการด้านสุขภาพ	597,041	ราย

แผนการดำาเนินงาน ปี 2561

	 1.	ตรวจรักษาผู้ป่วย	และให้บริการด้านทันตกรรม	 

แก่ผู้ป่วยยากไร้ในถ่ินทรุกันดาร	พร้อมทัง้แนะน�าการดแูล	ป้องกัน

ตนเองจากโรคภัย	

	 2.	เพ่ิมหน่วยงานความร่วมมอืระหว่างคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที	่

นอกจากส�านกัราชเลขาธิการ	และมลูนิธิพระดาบส		

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมเคลื่อนที่





บทที่่ 3
สม�คมศิษย์เก่�แพทย์/พย�บ�ลร�ม�ธิบดี
สภ�อ�จ�รย์ร�ม�ธิบดี หอจดหม�ยเหตุและ

พิพิธภัณฑ์ร�ม�ธิบดี
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ผลการดำาเนินงาน

	 1.	มอบทนุการศกึษาแก่นักศกึษาแพทย์	90,000	บาท		

รวม	3	ทุน

	 2.	สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของนักศึกษาแพทย์	และ

ศิษย์เก่าแพทย์	จ�านวน	432,870	บาท

	 	 -	จัดท�าเนียบพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า

แพทย์รามาธิบดี	รุ่นที่	1	-	47	ที่แจ้งเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่	และ

บันทึกข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม

	 	 -	จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 

ศษิย์เก่า	ทกุ	1	-	2	ต่อเดอืน	และการประชมุใหญ่สามญัสมาคม

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีประจ�าปี	2560

	 	 -	 ร่วมท�าบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	 

จดัโดยมหาวิทยาลยัมหิดล	ณ	วัดเสนหา	พระอารามหลวงชัน้ตร	ี

ต.พระปฐมเจดย์ี	อ.เมอืง	จ.นครปฐม	จ�านวน	3,000	บาท	

	 	 -	 ช ่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัด 

ภาคใต้	รับมอบโดย	นพ.สวรรค์	กาญจนะ	ศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดี	วันที่	9	มกราคม	2560	จ�านวน	100,000	บาท	

	 	 -	สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา

แพทย์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้	จ�านวน	60,000	

บาท	

	 	 -	สนับสนุนโครงการค่ายรามาปณิธาน	ครั้งท่ี	22	

ประจ�าปี	2560	 วันที่	 18	 -	19	 กุมภาพันธ์	2560	ณ	คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	และคณะวิทยาศาสตร์	

วิทยาเขตพญาไท	มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�านวน	36,000	บาท

	 	 -	สนบัสนนุเสือ้กาวน์	นกัศกึษาแพทย์	ชัน้ปีที	่3	ขึน้

ชั้นปีท่ี	4	ในงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์	 รับศิษย์

รามาธิบดี	รุ่นท่ี	50	สู่ชั้นคลินิก	วันอังคารที่	4	เมษายน	2560	 

ณ	หอประชุมอารี	วัลยะเสวี	จ�านวน	66,970	บาท

	 	 -	สนับสนุนงานละครเวที	Rama	D’RAMA	ครั้งที่	

10	Paper	Bird	วันท่ี	30	มิถุนายน	-	2	กรกฎาคม	2560	ณ	 

หอประชุมอารี	วัลยะเสวี		จ�านวน	30,000	บาท

	 	 -	สนับสนุนพิธีกล่าวค�าปฏิญาณตนของบัณฑิต

แพทย์รามาธิบดี	 รุ่นท่ี	47	และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบด	ี	 

วันจันทร์ท่ี	11	กันยายน	2560	ณ	หอประชุมอารี	 วัลยะเสวี		

จ�านวน	46,900	บาท

	 	 -	สนับสนุนเข็มกลัดทองค�าฝังเพชรเชิดชูเกียรติ	

ส�าหรับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	ดีเด่น	และศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดีท่ีสร้างคุณประโยชน์แก่คณะฯ	และสังคม	จ�านวน	

90,000	บาท	

	 	 -	ให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการ	อ�านวยความ

สะดวกด้านการรักษาพยาบาล	แก่ญาติสายตรง	ศษิย์เก่าแพทย์

รามาธิบด	ีและอาจารย์แพทย์อาวุโส	จ�านวน	75	คร้ัง

	 	 -	ด�าเนินการให้หนังสือรับรองเพ่ือช่วยเหลือใน 

การรักษาพยาบาลแก่ศิษย์เก่าแพทย์	ตามระเบียบคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	จ�านวน	36	ครั้ง

	 3.	การท�ากิจกรรมส�าหรับศิษย์เก่า

	 	 -	มอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์	ดีเด่นประจ�าปี

	 	 -	การคัดเลือกและมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดี	ผู้อุทิศตนเพื่อสังคมประจ�าปี

	 	 -	มอบรางวัลมหิดลทยากร	ประจ�าปี

	 	 -	งานบรรยายปาฐกถา	รจิต	บุรี	

	 	 -	งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	

	 	 -	งานมทิุตาจติอาจารย์แพทย์อาวโุส	และศษิย์เก่า

แพทย์รามาธิบดีอาวุโส	ประจ�าปี

	 	 -	โครงการทศันศกึษาอาจารย์และศษิย์เก่าแพทย์	

	 	 -	จัดหรีดให้กับญาติและศิษย์เก่าที่ถึงแก่กรรม	

	 	 -	มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดีที่ได้รับรางวัล

	 	 -	การด�าเนินการเร่ืองสิทธิและสวัสดิการค่ารักษา

พยาบาลของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

	 	 -	จัดท�าจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

	 	 -	การด�าเนินการด้านสารสนเทศ	(web	site)

	 	 -	 สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษารามาธิบด	ี		

คณะฯ	และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
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	 	 -	ด�าเนนิการจดัท�าเนยีบฐานข้อมลูศษิย์เก่าแพทย์

รามาธิบด	ีแก้ไขข้อมลูของศิษย์เก่าฯ	ทีแ่จ้งเปลีย่นหรอืย้ายท่ีอยู่	

และพิมพ์ข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

		 1.	จดัท�าเนียบพร้อมปรบัปรงุฐานข้อมลูศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดี	รุ่นท่ี	1	-	48	ที่แจ้งเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่	และพิมพ์

บันทึกข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม

	 2.	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า 

ทุก	1-2	/เดือน	และการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561

	 3.	สนบัสนนุกิจกรรมและโครงการต่างๆ	ของนกัศกึษา

แพทย์	ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	และอาจารย์รามาธิบดีอาวุโส

	 4.	ให้บริการด้านสิทธิ	และสวัสดิการ	อ�านวยความ

สะดวกในด้านการรักษาพยาบาล	แก่ญาติสายตรง	ศิษย์เก่า

แพทย์รามาธิบดี	และอาจารย์แพทย์อาวุโส

	 5.	จัดท�าจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

	 6.	ด�าเนินการพัฒนาด้านสารสนเทศ	(web	site)

	 7.	 การคัดเลือกและมอบรางวัลศิษย์เก ่าแพทย์

รามาธิบดี	ประจ�าปี	2561

	 8.	การจัดปาฐกถา	รจิต	บุรี	ครั้งที่	29	และจัดเสวนา

วิชาการ

	 9.	 	การจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี	

ประจ�าปี	2561

	 10.	การจัดงานมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์อาวุโส	และ

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีอาวุโส	ประจ�าปี

	 11.	ด�าเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาอาจารย์และ

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

การท�ากิจกรรมส�าหรับศิษย์เก่า	อาจารย์	และศิษย์แพทย์รามาธิบดี
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รายงานประจำาปี 2560

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

 
	 สมาคมวิชาชีพก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือส่งเสริม
ความสามัคคี	และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก	ช่วยเหลือ
เกื้อกูลสมาชิกของสมาคมฯ	ส่งเสริม	เผยแพร่	และแลกเปลี่ยน
วิชาความรู้ทั้งในด้านการศึกษา	การวิจัย	และการปฏิบัติการ
พยาบาลให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ	เชดิชเูกียรติของสถาบนั	และด�ารง
ไว้ซึ่งจรรยาบรรณ	อันดีงามแห่งวิชาชีพ	รวมทั้งช่วยเหลือและ
ส่งเสรมิกิจกรรมต่างๆ	ของสถาบนัวิชาชพี	สงัคมและประเทศชาติ

ผลการดำาเนินงาน
	 1.	สนับสนุนทุนด้านการศึกษาและวิชาการทางการ
พยาบาล	ดังต่อไปนี้
	 	 1.1	สนับสนุนจัดท�ารามาธิบดีพยาบาลสาร	50,000	
บาท	
	 	 1.2	มอบทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย	์ 
ให้แก่	น.ส.พิกุล	เขื่อนค�า	10,000	บาท	
	 	 1.3	มอบทุนวิจัยให้แก่	นายธวัชชัย	ยืนยาว	นักศึกษา
ปริญญาโท	20,000	บาท	
		 2.	ส่งเสริมความผูกพันและความสามัคคีของนักศึกษา
	 	 2.1	ร่วมแสดงความยนิดีกับนักศึกษาพยาบาล	ทีส่�าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษา	2559	พร้อมกับมอบเงิน	10,000	บาท	
สมทบทุนการจัดงาน	Goodbye	senior	NR	รุ่นที่	44	
	 3.	 ส ่งเสริมเกียรติคุณของสมาชิกและบุคลากรใน
รามาธิบดีที่ท�าคุณงามความดี
	 	 3.1	ร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญให้กับ
สมาชิกที่ได้รับรางวัลต่างๆ		
	 	 3.2	ร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญให้กับ	 
ศ.ดร.รจุา	ภูไ่พบลูย์	อดตีนายกสมาคมฯ	และศษิย์เก่าพยาบาล
รามาธิบดี	รุ ่น	4	 ท่ีได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น	ด้านการวิจัย	
ประจ�าปี	2560	จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	และได้รบั
การยกย่องจาก	American	Academy	of	Nursing	ให้เป็น	
Fellow	ขององค์กร	
	 4.	คัดเลือกศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานดีเด่น	เพ่ือรับรางวัลใน
สาขาต่างๆ	ได้แก่

	 4.1	สาขาการศกึษา	1	รางวัล	ได้แก่	ศ.ดร.เกศนิ	ี	โชตวิานิช	
(รุ่น	19	)
	 4.2	สาขาผู้บริหาร	2	รางวัล	ได้แก่	1.	น.ส.วาธินี	คัชมาตย์	
(รุ่น	7)	2.	ผศ.ดร.พิมพา	ขจรธรรม	(รุ่น	5)
	 4.3	สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล	1	รางวัล	
ได้แก่	น.ส.อรวรรณ	พิชิตไชยพิทกัษ์	(รุ่น	21)
	 4.4	สาขาการบริการสังคม	1	รางวัล	 ได้แก่	ดร.วณี	 
ปิ่นประทีป	(รุ่น	3)
	 5.	กิจกรรมสานสัมพันธ์	และช่วยเหลอืสมาชกิสมาคมฯ	เช่น	
เย่ียมไข้ในกรณีเจ็บป่วย	ประสบอบุตัเิหต	ุและคลอดบตุร	ท�าบญุ
วันเกิดสมาคมฯ	และ	งานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าฯ	
	 6.	กิจกรรมวิชาการ
	 	 6.1	จดัการประชมุวิชาการ	ครัง้ที	่1/2560	เรือ่ง	นวตักรรม
ทีอ่ยู่อาศยัส�าหรบัผูส้งูอายุ	เมือ่วนัท่ี	8	สงิหาคม	2560	ณ	โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพฯ
	 	 6.2	จัดการประชุมวิชาการ	ครั้งท่ี	2/2560	เรื่อง	Best	
Practices	of	Risk	Management	in	Nursing	เมื่อวันที่	24	-	25	
สิงหาคม	2560	ณ	โรงแรมปรินซ์พาเลซ	กรุงเทพฯ	
	 7.	ช่วยเหลือสังคม	โดยสนับสนุนเงินแก่องค์การต่างๆ
	 	 7.1	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล	การแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล	3,000	บาท	
	 	 7.2	สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	มหาวิทยาลัยมหิดล	การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล	
2,000	บาท	
	 ในปีงบประมาณ	2560	มีศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบด ี
ทีร่่วมกจิกรรมต่างๆ	ของสมาคมฯ	902	คน	จากจ�านวนศษิย์เก่า
พยาบาลรามาธิบดีท้ังหมด	5,532	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.30	
(เป้าหมาย	ร้อยละ	15)

แผนการดำาเนินงานปี 2561
	 1.	จัดท�าทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ	ใหม่	 เพ่ือรองรับ
นักศึกษาปริญญาตรี	และนักศึกษาปริญญาโทที่จบใหม่	ขณะ
นี้อยู่ในระหว่างการด�าเนินการ
	 2.	ด�าเนินการปรับปรุงบ้านพักของสมาคมฯ	ที่อ�าเภอ
หัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ให้สมาชิก 
ได้พบปะสงัสรรค์	และท�ากิจกรรมร่วมกัน	สร้างความผกูพันของ
สมาชิกต่อสมาคมฯ
	 3.	จัดท�าแผนยุทธศาสตร์	4	ปี	เพื่อพัฒนาสมาคมฯ	ให้มี
ความเข้มแข็ง	เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและวิชาชีพ
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สภาอาจารย์รามาธิบดี

 

	 สภาอาจารย์รามาธิบดี	มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอ

แนะและให้ค�าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ	อีกท้ัง

มีหน้าท่ีส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และผดุง

เกียรติของคณาจารย์	ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

มหาวิทยาลัยมหิดลกับคณาจารย์	และระหว่างคณาจารย์ด้วย

กัน	รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณบดีมอบหมาย	ใน

ปีงบประมาณ	2560	อยู่ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

สภาอาจารย์ชุดท่ี	23	(วาระ	1	เมษายน	2560	ถึง	30	มีนาคม	

2562)	ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่และที่ได้รับมอบ

หมายจากคณบดีดังต่อไปนี้

ผลการดำาเนินงาน

	 ด้านการส่งเสรมิคุณธรรม	จรยิธรรม	จรรยาบรรณ	และ

ผดุงเกียรติของคณาจารย์

 1. การเสนอชื่ออาจารย์แพทย์เพื่อรับรางวัลจาก

องค์กรต่างๆ 

	 	 สภาอาจารย์รามาธิบดีมีความมุง่มั่นในการสรรหา

และเสนอชือ่อาจารย์แพทย์เพ่ือรบัรางวลัจากองค์กรต่างๆ	อย่าง

สม�่าเสมอเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนุบสนุนอาจารย์แพทย์ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณ	 

ทั้งทางด้านการเรียนการสอน	และทางด้านการแพทย์	ซึ่งในป	ี

2560	สภาอาจารย์ได้ท�าการสรรหาและเสนอแพทย์เพ่ือรับ

รางวัลจากองค์กรต่างๆ	ดังนี้

	 	 -	เสนอช่ืออาจารย์แพทย์ต่อแพทยสภา	เพ่ือมอบ 

โล่ประกาศเกียรติคุณ	อาจารย์แพทย์	ประจ�าปี	2559	ได้แก่	 

ผศ.นพ.ครรชิต	ลิขิตธนสมบัติ	ภาควิชาอายุรศาสตร์

	 	 -	เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภาประจ�าปี	2561	

ได้แก่	ผศ.นพ.วิชิต	ชีวเรืองโรจน์	ภาควิชาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา

 2. การจัดกิจกรรมต่างๆ

	 	 สภาอาจารย์ฯ	ยังได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาต่างๆ	

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการมอบความรู้	สร้างเสริมความเข้าใจแก่

อาจารย์แพทย์	รวมถึงผู้ที่สนใจ	ดังนี้

	 	 - 	 สภาอาจารย ์รามาธิบดีร ่วมกับงานบริหาร 

โรงพยาบาลรามาธิบด	ีและงานกิจการนักศกึษา	จดัเสวนา	เรือ่ง	

“ผ่าตัดคดีแพทย์	ท�าอย่างไรเมื่อแพทย์ถูกฟ้องร้อง”	 เมื่อ 

วันที่	23	พฤศจิกายน	2559

	 	 -	สภาอาจารย์รามาธิบดร่ีวมกับคณะวิทยาศาสตร์

จดังานเข้าร่วมประชาพิจารณ์	ร่างประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล	

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดระยะเวลาของสัญญาการ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต�าแหน่งประเภทวิชาการ	โดยจัดที่

คณะวิทยาศาสตร์ห้อง	L04	และ	L05	เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	

2560

 

 

รายงานประจาํปี 2560  

สภาอาจารย์รามาธิบดี 
 

 

 

สภาอาจารย์รามาธิบดี มีบทบาทหน้าท่ีในการ
เสนอแนะและให้คําปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ   อีกทั ง้ มีห น้า ท่ีส่ งเส ริมคุณ ธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณ  และผดุงเกียรติของคณาจารย์ ส่งเสริม
ความสัมพัน ธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ
คณาจารย์ และระหว่างคณาจารย์ด้วยกนั รวมถึงปฏิบตัิ
หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย  ในปีงบประมาณ 
2560  อยู่ในช่วงการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภา
อาจารย์ชุดท่ี 23 (วาระ 1เมษายน 2560 ถึง 30 มีนาคม 
2562) ซึ่งได้ปฏิบตัิภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีและท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณบดีดงัต่อไปนี ้
ผลการดาํเนินงาน 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และผดงุเกียรติของคณาจารย์ 

. การเสนอช่ืออาจารย์แพทย์เพื่อรับรางวัล
จากองค์กรต่างๆ 

สภาอาจารย์รามาธิบดีมีความมุ่งมั่นในการ
สรรหาและเสนอช่ืออาจารย์แพทย์เพ่ือรับรางวัลจาก
องค์กรต่างๆ อย่างสม่ําเสมอเพ่ือเป็นการส่งเสริมและส
นุบสนุนอาจารย์แพทย์ผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทัง้ทางด้านการเรียนการสอน 
และทางด้านการแพทย์ ซึ่งในปี 2560 สภาอาจารย์ได้ทํา
การสรรหาและเสนอแพทย์เพ่ือรับรางวลัจากองค์กรต่างๆ 
ดงันี ้

- เสนอช่ืออาจารย์แพทย์ต่อแพทยสภา เพ่ือมอบ 
โลป่ระกาศเกียรติคณุ อาจารย์แพทย์ ประจําปี 2559 ได้แก่ 
ผศ. นพ.ครรชิต  ลขิิตธนสมบติั ภาควิชาอายรุศาสตร์ 

- เสนอช่ือแพทย์ดีเด่นแพทยสภาประจําปี  
2561 ได้แก่ ผศ. นพ.วิชิต  ชีวเรืองโรจน์  ภาควิชาโสต  ศอ  
นาสกิวิทยา 

 

. การจัดกจิกรรมต่างๆ 
สภาอาจารย์ฯยังได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา

ตา่งๆเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการมอบความรู้ สร้างเสริมความ
เข้าใจแก่อาจารย์แพทย์ รวมถึงผู้ ท่ีสนใจ ดงันี ้

- สภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับงานบริหาร
โรงพยาบาลรามาธิบดี  และงานกิจการนักศึกษา จัด
เสวนาเร่ือง “ผ่าตัดคดีแพทย์ ทําอย่างไรเม่ือแพทย์ถูก
ฟ้องร้อง” เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สภาอาจารย์ รามาธิบ ดี ร่วมกับคณ ะ
วิทยาศาสตร์จัดงานเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งประเภทวิชาการ โดยจดัท่ีคณะวิทยาศาสตร์ห้อง 
L04 และ L05 เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2560 

 
 
 
 
 

 

 

รายงานประจาํปี 2560  

สภาอาจารย์รามาธิบดี 
 

 

 

สภาอาจารย์รามาธิบดี มีบทบาทหน้าท่ีในการ
เสนอแนะและให้คําปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ   อีกทั ง้ มีห น้า ท่ีส่ งเส ริมคุณ ธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณ  และผดุงเกียรติของคณาจารย์ ส่งเสริม
ความสัมพัน ธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ
คณาจารย์ และระหว่างคณาจารย์ด้วยกนั รวมถึงปฏิบตัิ
หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย  ในปีงบประมาณ 
2560  อยู่ในช่วงการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภา
อาจารย์ชุดท่ี 23 (วาระ 1เมษายน 2560 ถึง 30 มีนาคม 
2562) ซึ่งได้ปฏิบตัิภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีและท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณบดีดงัต่อไปนี ้
ผลการดาํเนินงาน 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และผดงุเกียรติของคณาจารย์ 

. การเสนอช่ืออาจารย์แพทย์เพื่อรับรางวัล
จากองค์กรต่างๆ 

สภาอาจารย์รามาธิบดีมีความมุ่งมั่นในการ
สรรหาและเสนอช่ืออาจารย์แพทย์เพ่ือรับรางวัลจาก
องค์กรต่างๆ อย่างสม่ําเสมอเพ่ือเป็นการส่งเสริมและส
นุบสนุนอาจารย์แพทย์ผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทัง้ทางด้านการเรียนการสอน 
และทางด้านการแพทย์ ซึ่งในปี 2560 สภาอาจารย์ได้ทํา
การสรรหาและเสนอแพทย์เพ่ือรับรางวลัจากองค์กรต่างๆ 
ดงันี ้

- เสนอช่ืออาจารย์แพทย์ต่อแพทยสภา เพ่ือมอบ 
โลป่ระกาศเกียรติคณุ อาจารย์แพทย์ ประจําปี 2559 ได้แก่ 
ผศ. นพ.ครรชิต  ลขิิตธนสมบติั ภาควิชาอายรุศาสตร์ 

- เสนอช่ือแพทย์ดีเด่นแพทยสภาประจําปี  
2561 ได้แก่ ผศ. นพ.วิชิต  ชีวเรืองโรจน์  ภาควิชาโสต  ศอ  
นาสกิวิทยา 

 

. การจัดกจิกรรมต่างๆ 
สภาอาจารย์ฯยังได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา

ตา่งๆเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการมอบความรู้ สร้างเสริมความ
เข้าใจแก่อาจารย์แพทย์ รวมถึงผู้ ท่ีสนใจ ดงันี ้

- สภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับงานบริหาร
โรงพยาบาลรามาธิบดี  และงานกิจการนักศึกษา จัด
เสวนาเร่ือง “ผ่าตัดคดีแพทย์ ทําอย่างไรเม่ือแพทย์ถูก
ฟ้องร้อง” เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สภาอาจารย์ รามาธิบ ดี ร่วมกับคณ ะ
วิทยาศาสตร์จัดงานเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งประเภทวิชาการ โดยจดัท่ีคณะวิทยาศาสตร์ห้อง 
L04 และ L05 เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2560 
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รายงานประจำาปี 2560

	 	 -	จดัเสวนาการลงทนุ	เรือ่ง	“รวยพลกิชวิีตกับแนวคิด

การลงทุน”	เมื่อวันท่ี	22	กุมภาพันธ์	2560	ณ	หอประชุม	อาร	ี 

วัลยะเสวี

                         

	 	 -	จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง	“TALK	OF	THE	TOWN	

ไขข้อข้องใจ	RFS”	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2560	ณ	ห้องประชุม

อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	

	 	 -	จดัพิธีมอบเงินกองทุนมทิุตาจติเพ่ือเป็นขวัญก�าลัง

ใจให้แก่บุคลากรท่ีมีรายได้น้อยที่ดูแลญาติสายตรง	ซึ่งเป็น 

ผู้ป่วยติดเตียง	และบุคลากรที่บุตรมีผลการเรียนดี	เมื่อวันที่	29	

พฤษภาคม	2560

ผลการดำาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

	 1.	ด�าเนินการจัดการเลือกต้ังกรรมการประจ�าคณะฯ	

ประเภทบุคลากรจากสายงานต่างๆ	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2560	

ณ	บริเวณชั้น	1	อาคารเรียนรวม

	 2.	ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์

มหาวทิยาลยัมหดิล	ประเภทผูแ้ทนทัว่ไป	เมือ่วนัที	่18	กันยายน	

2560	ณ	หอประชุมอารี	วัลยะเสวี

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

	 1.	จดัโครงการรณรงค์เสริมสร้างความมรีะเบยีบ	วินัย	

และมีน�้าใจต่อบุคลากรภายในคณะฯ	ในการใช้ทรัพยากรท่ีมี

อย่างจ�ากัดร่วมกันในโรงพยาบาลรามาธิบดี	เพ่ือให้เกิดสภาพ

แวดล้อมและสังคมท่ีดีในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี

	 2.	มุง่มัน่ส่งเสรมิและสนับสนนุบคุลากรท่ีเป็นอาจารย์

แพทย์	และอาจารย์พยาบาล	และผดงุเกียรตขิองคณาจารย์	ส่ง

เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ

คณาจารย์	และระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน

	 3.	ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีให้เป็น

ไปด้วยความเรียบร้อยและส�าเร็จตามเป้าหมาย

 

 

 

รายงานประจาํปี 2560  

 
- จัดเสวนาการลงทุน เร่ือง “รวยพลิกชีวิต

กับแนวคิดการลงทุน” เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์  ณ 
หอประชมุ อารี วลัยะเสวี 

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 

- จั ด เส วน าหั ว ข้ อ เ ร่ื อ ง  “TALK OF THE 
TOWN ไขข้อข้องใจ RFS” เม่ือวนัท่ี  เมษายน 2560 ณ 
ห้องประชมุอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  

 
 
 
 
 
 
 

- จัดพิธีมอบเงินกองทุนมุทิตาจิตเพ่ือเป็น
ขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากรท่ีมีรายได้น้อยท่ีดูแลญาติ 
สายตรง ซึ่งเป็นผู้ ป่วยติดเตียง และบุคลากรท่ีบุตรมีผล
การเรียนดี เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
 
ผลการดาํเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี 

. ดําเนินการจัดการเลือกตัง้กรรมการประจํา
คณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานต่างๆ  เม่ือวันท่ี 9 
สงิหาคม  2560 ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารเรียนรวม 

. ดํ า เนินการจัดการเลื อกตั ง้สมาชิกสภา
คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหิดล ประเภทผู้แทนทัว่ไป เม่ือ
วนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ณ หอประชมุอารี วลัยะเสวี 
แผนการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 

. จดัโครงการรณรงค์เสริมสร้างความมีระเบียบ 
วินัย และมีนํา้ใจต่อบุคลากรภายในคณะฯ ในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากดัร่วมกนัในโรงพยาบาลรามาธิบดี 
เพื่ อ ให้ เกิ ดสภาพแวด ล้อมและสังคม ท่ีดี ในคณ ะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

. มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่เป็น
อาจารย์แพทย์ และอาจารย์พยาบาล และผดงุเกียรติของ
คณ าจาร ย์  ส่ ง เส ริม ค วาม สัม พั น ธ์อั น ดี ระห ว่ า ง
มหาวิทยาลยัมหิดลกบัคณาจารย์ และระหวา่งคณาจารย์
ด้วยกนั 

. ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดีให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจาํปี 2560  
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การเรียนดี เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
 
ผลการดาํเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี 

. ดําเนินการจัดการเลือกตัง้กรรมการประจํา
คณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานต่างๆ  เม่ือวันท่ี 9 
สงิหาคม  2560 ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารเรียนรวม 

. ดํ า เนินการจัดการเลื อกตั ง้สมาชิกสภา
คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหิดล ประเภทผู้แทนทัว่ไป เม่ือ
วนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ณ หอประชมุอารี วลัยะเสวี 
แผนการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 

. จดัโครงการรณรงค์เสริมสร้างความมีระเบียบ 
วินัย และมีนํา้ใจต่อบุคลากรภายในคณะฯ ในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากดัร่วมกนัในโรงพยาบาลรามาธิบดี 
เพื่ อ ให้ เกิ ดสภาพแวด ล้อมและสังคม ท่ีดี ในคณ ะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

. มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่เป็น
อาจารย์แพทย์ และอาจารย์พยาบาล และผดงุเกียรติของ
คณ าจาร ย์  ส่ ง เส ริม ค วาม สัม พั น ธ์อั น ดี ระห ว่ า ง
มหาวิทยาลยัมหิดลกบัคณาจารย์ และระหวา่งคณาจารย์
ด้วยกนั 

. ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดีให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จตามเป้าหมาย 
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หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

ผลการดำาเนินงาน

	 1.	พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ	ในรูป

แบบใหม่ท่ีทันสมัยและสะดวกต่อการสบืค้นข้อมปูระวัตศิาสตร์

ของคณะฯ

	 2.	จัดท�าฐานข้อมูลโครงการจดหมายเหตุ	ภาพถ่าย

การก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	โดยใช้ภาพถ่าย

จากฐานข้อมลูดงักล่าว	ในการรายงานความก้าวของโครงการฯ	

ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ	10,231	ภาพ

	 3.	จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ	5	เรื่อง	

	 4.	จัดโครงการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์และเอกสาร

จดหมายเหตุรามาธิบดี	230	ชิ้น

	 5.	บุคลากรหอจดหมายเหตแุละพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี	

ให้บรกิารบรรยายและน�าชมส่วนจดัแสดงภายในหอจดหมายเหตุ

และพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี	 ให้กับบุคลากรทั้งภายในและ 

ภายนอกคณะฯ	14	ครั้ง	

	 6.	บุคลากรของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ  ์

รามาธิบดี	เป็นวิทยากรบรรยายประวัติศาสตร์	 เพ่ือบริการ

วิชาการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ	4	ครั้ง

	 7.	การพัฒนาบุคลากรหอจดหมายเหตุ

	 8.	ให้บริการข้อมูลท่ีเก่ียวกับประวัติและพัฒนาการ

ของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี	แก่หน่วยงานทัง้

ภายในและภายนอกคณะฯ	20	ครั้ง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

	 หอจดหมายเหตแุละพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี	ได้รบัรางวัล

ระดับประเทศ	Museum	Thailand	Awards	2017	โดยมีหลัก

เกณฑ์พิจารณาพิพิธภัณฑ์ที่บริหารจัดการข้อมูลดีซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อผู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ในการสืบค้นข้อมูล	เข้ารับ

รางวัลจาก	พลอากาศเอกประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	

เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2560	ณ	ห้อง	Auditorium	ชั้น	5	หอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

	 1.	พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการข ้อมูล

ประวัติศาสตร์รามาธิบดีในรูปแบบออนไลน์		

	 2.	เข ้าร ่วมเครือข ่ายพิพิธภัณฑ ์ระดับประเทศ	 

thailandmuseum.com	โดย	Museum	Siam	ทัง้ในรปูแบบ	app	

และ	website		

	 3.	จัดการสัมมนาวิชาการ/ทัศนศึกษาและจัด

นิทรรศการในโอกาสส�าคัญของคณะฯ

 

 

 

รายงานประจาํปี 2560  

 

หอจดหมายเหตุและพพิธิภณัฑ์รามาธิบดี 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการดาํเนินงาน 

. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ ใน
รูปแบบใหม่ท่ีทันสมัยและสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
ประวตัิศาสตร์ของคณะฯ 

. จัด ทํ าฐาน ข้อมูล โค รงการจดหมาย เหต ุ
ภาพถ่ายการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์           
โดยใช้ภาพถ่ายจากฐานข้อมูลดังกล่าว ในการรายงาน
ความก้าวของโครงการฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ  
10,231 ภาพ 

. จดันิทรรศการเน่ืองในโอกาสต่างๆ  5 เร่ือง  
. จดัโครงการอนุรักษ์วตัถพุิพิธภณัฑ์และเอกสาร

จดหมายเหตรุามาธิบดี   230 ชิน้ 
. บุคลากรหอจดหมายเหตุและพิพิ ธภัณ ฑ์

รามาธิบดี ให้บริการบรรยายและนําชมส่วนจัดแสดง
ภายในหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ให้กับ
บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ  ครัง้  

. บุคลากรของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
รามาธิบดี  เป็นวิทยากรบรรยายประวัติศาสตร์  เพ่ือ
บริการวิชาการทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ   ครัง้ 

. การพฒันาบคุลากรหอจดหมายเหต ุ

. ใ ห้ บ ริก า ร ข้ อ มู ล ท่ี เ ก่ี ย วกั บ ป ระ วัติ แ ล ะ
พฒันาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
แก่หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ 20 ครัง้ 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้รับ
รางวลัระดบัประเทศ Museum Thailand  Awards 2017 
โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาพิพิธภัณฑ์ท่ีบริหารจัดการ
ข้อมูลดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ในการ
สืบค้นข้อมูล เข้ารับรางวลัจากพลอากาศเอกประจิน จั่น
ตอง รองนายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2560  ณ 
ห้อง Auditorium ชัน้ 5 หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร 
แผนการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 

. พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการข้อมูล
ประวตัิศาสตร์รามาธิบดีในรูปแบบออนไลน์   

. เข้าร่วมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ระดับประเทศ 
thailandmuseum.com  โ ด ย  Museum Siam ทั ้ ง ใ น
รูปแบบ app และ website   

. จัดการสัมมนาวิชาการ/ทัศนศึกษาและจัด
นิทรรศการในโอกาสสําคญัของคณะฯ 

 

 

รายงานประจาํปี 2560  

 

หอจดหมายเหตุและพพิธิภณัฑ์รามาธิบดี 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการดาํเนินงาน 

. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ ใน
รูปแบบใหม่ท่ีทันสมัยและสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
ประวตัิศาสตร์ของคณะฯ 

. จัด ทํ าฐาน ข้อมูล โค รงการจดหมาย เหต ุ
ภาพถ่ายการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์           
โดยใช้ภาพถ่ายจากฐานข้อมูลดังกล่าว ในการรายงาน
ความก้าวของโครงการฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ  
10,231 ภาพ 

. จดันิทรรศการเน่ืองในโอกาสต่างๆ  5 เร่ือง  
. จดัโครงการอนุรักษ์วตัถพุิพิธภณัฑ์และเอกสาร

จดหมายเหตรุามาธิบดี   230 ชิน้ 
. บุคลากรหอจดหมายเหตุและพิพิ ธภัณ ฑ์

รามาธิบดี ให้บริการบรรยายและนําชมส่วนจัดแสดง
ภายในหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ให้กับ
บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ  ครัง้  

. บุคลากรของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
รามาธิบดี  เป็นวิทยากรบรรยายประวัติศาสตร์  เพ่ือ
บริการวิชาการทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ   ครัง้ 

. การพฒันาบคุลากรหอจดหมายเหต ุ

. ใ ห้ บ ริก า ร ข้ อ มู ล ท่ี เ ก่ี ย วกั บ ป ระ วัติ แ ล ะ
พฒันาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
แก่หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ 20 ครัง้ 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้รับ
รางวลัระดบัประเทศ Museum Thailand  Awards 2017 
โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาพิพิธภัณฑ์ท่ีบริหารจัดการ
ข้อมูลดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ในการ
สืบค้นข้อมูล เข้ารับรางวลัจากพลอากาศเอกประจิน จั่น
ตอง รองนายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2560  ณ 
ห้อง Auditorium ชัน้ 5 หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร 
แผนการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 

. พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการข้อมูล
ประวตัิศาสตร์รามาธิบดีในรูปแบบออนไลน์   

. เข้าร่วมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ระดับประเทศ 
thailandmuseum.com  โ ด ย  Museum Siam ทั ้ ง ใ น
รูปแบบ app และ website   

. จัดการสัมมนาวิชาการ/ทัศนศึกษาและจัด
นิทรรศการในโอกาสสําคญัของคณะฯ 



บทที่่ 4
หน่วยง�นทีส่นับสนุนก�รดำ�เนินง�นของคณะฯ

 

 

 

 

บทที่ 4   
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มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	ได้ด�าเนินงานตามพันธกิจหลัก 

ในการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และการระดมทุนเพ่ือ

สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและถูกต้อง	อันก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมด้านสุขภาพของคนไทยอย่างย่ังยืน	

ด้วยแนวคดิใหม่ท่ีเน้นการท�างานอย่างมปีระสทิธิภาพและเห็น

ผลจริง	เพ่ือทุกการ	“ให้”	ได้สร้างประโยชน์สงูสดุในพันธกิจหลกั

ทั้ง	4	ด้าน	คือ	 รักษา	 วิจัย	สร้างแพทย์และบุคลากรทาง 

การแพทย์	และสร้างเสริมสุขภาพ	

ผลงานเด่น  

  1. เงินรับบริจาคโครงการสถาบันการแพทย  ์

จักรีนฤบดินทร์  

	 	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	มียอดรับเงินบริจาคโครงการ

สถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดินทร์	จ�านวน	922,377,901.57	บาท	

โดยมียอดเงินบริจาค	ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการ	ตั้งแต่	1	มกราคม	

2560	จนถึงปัจจบุนั	รวมจ�านวนท้ังสิน้	2,857,859,960.74	บาท

 2. งานพธีิเปิดสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์

	 	 ผู ้บริจาคที่ให ้การสนับสนุนโครงการสถาบัน 

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์เข้าร่วมเป็นเกียรติ	และเข้าเฝ้าฯ	 

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ใน

งานพิธีเปิดสถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์	รวมจ�านวนท้ังสิน้	

552	ราย	โดยมีผู้บริจาคท่ีเข้ารับพระราชทานเข็มกลัดที่ระลึก

จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีจ�านวน	

88	ราย	เข้าเฝ้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินเพ่ือสมทบทุนโครงการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	จ�านวน	3	ราย	และผู้บริจาค

ที่เข้าเฝ้าฯ	รับเสด็จ	จ�านวน	464	ราย		
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ผลการดำาเนินงาน

  1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ	ได้มี 

การจดัท�าสือ่ประชาสมัพันธ์หลากหลายรปูแบบ	เพ่ือให้สามารถ

เข ้าถึงกลุ ่มเป ้าหมายได้กว ้างขวางและมากย่ิงข้ึน	 เช่น	 

สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์	สื่อสิ่งพิมพ์	สื่อประชาสัมพันธ์ 

นอกบ้าน	สื่อดิจิตอล	รวมท้ังสื่อสังคมออนไลน์	ซึ่งได้รับ 

ความอนุเคราะห์	จากดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงร่วมเป็น 

ตัวแทนในการสื่อสาร	ได้แก่	 คุณปกรณ์	ฉัตรบริรักษ์	 (บอย)	 

คุณณฐพร	เตมีรักษ์	(แต้ว)	คุณศรัณย์	ศิริลักษณ์	(พอร์ช)	และ	

พญ.	ลลนา	ก้องธรนินทร์	(เจี๊ยบ)	รวมทั้งดาราศิลปิน	จิตอาสา

ร่วมกิจกรรมประชาสมัพันธ์และระดมทุนตลอดทัง้ปี	นอกจากน้ี

ยังได้ให้การต้อนรบั	พลเอกประยุทธ์	จนัทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	

พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี	 ในการเย่ียมชมกิจกรรมประชา

สัมพันธ์ฯ	ณ	ตึกบัญชาการ	1	ท�าเนียบรัฐบาล	

 2. กิจกรรมเพ่ือสังคมโดยความร ่วมมือจาก

พันธมิตร 

	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

จากองค์กรพันธมติร	ทัง้ภาครฐัและเอกชน		เพ่ือน�ารายได้สมทบ

ทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	อาทิเช่น	งาน

กิจกรรม	“เมการัน	อินเตอร์เนชั่นแนล	ฮาล์ฟ	มาราธอน”	โดย

ศูนย์การค้าเมกาบางนา	กิจกรรม	“มิสเตอร์	โดนัท	โดนัทเดย ์

ส่งต่อความสุขไม่ส้ินสุด	ปีท่ี	8”	โดยบริษทั	เซน็ทรัล	เรสตอรองส์

กรุ๊ป	จ�ากัด	(ซีอาร์จี)	ละครเวทีรอบการกุศล	“สี่แผ่นดิน	เดอะ

มวิสิคลั”	โดยสมาคมศษิย์เก่าแพทย์รามาธิบด	ีและสมาคมศษิย์

เก่าพยาบาลรามาธิบดี	คอนเสิร์ต	“อัสนี-วสันต์	ร็อคเธอเสมอ”	

โดยบริษัท	หนีกรุง	คอนเน็ค	จ�ากัด	เป็นต้น
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 3. กิจกรรมระดมทุนผ่านของที่ระลึก

	 	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่ม

ดีไซเนอร์ไทยและศิลปินผู้มีชื่อเสียงในการออกแบบลวดลาย

ส�าหรบัการจัดท�าของทีร่ะลกึ	เพ่ือสร้างความน่าสนใจและความ

หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

 4. กิจกรรมระดมทุนบนสื่อออนไลน์

	 	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	ได้จัดท�ากิจกรรมระดมทุนต่างๆ	

ผ่านสื่อออนไลน์	ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาได้กว้าง

ขวางและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	อาทิเช่น	การจัดท�าสติ๊กเกอร์ไลน์

ชุดต่างๆ	การจ�าหน่ายของท่ีระลึก	รวมท้ังการรับบริจาคและ 

ร่วมสนุกกับดารา/ศิลปินจิตอาสา	ซึ่งได้รับความนิยมและ 

ผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่ง	

 5. กิจกรรมการออกบูธรับบริจาคและจำาหน่าย 

ของที่ระลึกนอกสถานที่

	 	 มลูนธิิรามาธิบดฯี	ได้รบัความอนเุคราะห์สนบัสนนุ

พ้ืนทีจ่ากพันธมติรทัง้ภาครฐัและเอกชนในการตัง้บธูรบับรจิาค

และจ�าหน่ายของท่ีระลกึนอกสถานที	่รวมจ�านวน	63	ครัง้	มยีอด

เงินรับบริจาค	รวมจ�านวนเงิน	23,081,555.84	บาท	ยอด

จ�าหน่ายของที่ระลึก	รวมจ�านวนเงิน	1,792,103	บาท	รวม

จ�านวนเงินทั้งสิ้น	24,873,658.84	บาท

แผนการดำาเนินงาน ปี 2561

	 มูลนิธิรามาธิบดีฯ	ได้เตรียมแผนงานโดยมุ่งเน้นการ

ระดมทุนเพ่ือสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย	์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	ผ่านสื่อประชาสัมพันธ  ์

รปูแบบต่างๆ	และเพิม่ช่องทางในการรบับรจิาคให้หลากหลาย

และสะดวกมากยิ่งขึ้น	เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีจิตศรัทธา

ได้กว้างขว้างมากขึ้นกว่าเดิม	และเป็นการสร้างกิจกรรม 

ผู้บริจาคสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	นอกจากน้ียังเป็นการสร้างการ

มองเห็น	การรบัรู	้และความสมัพันธ์อนัดกัีบประชาชนท่ัวไปด้วย
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3. กจิกรรมระดมทุนผ่านของที่ระลกึ 
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก

กลุ่ม ดี ไซ เนอ ร์ไทยและศิลปินผู้ มี ช่ือ เ สียงในการ
ออกแบบลวดลายสําหรับการจัดทําของท่ีระลึก เพ่ือ
สร้างความน่าสนใจและความหลากหลายเพิ่มมากขึน้ 

4. กจิกรรมระดมทุนบนส่ือออนไลน์ 
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้จัดทํากิจกรรมระดมทุน

ต่าง ๆ ผ่านส่ือออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ มีจิต
ศรัทธาได้กว้างขวางและรวดเร็วมากย่ิงขึน้ อาทิเช่น  
การจัดทําสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดต่าง ๆ การจําหน่ายของท่ี
ระลึก รวมทัง้การรับบริจาคและร่วมสนุกกับดารา / 
ศิลปินจิตอาสา ซึ่งได้รับความนิยมและผลตอบรับท่ีดี
เป็นอยา่งย่ิง  

. กจิกรรมการออกบูธรับบริจาคและจาํหน่าย
ของที่ระลกึนอกสถานที่ 

มูลนิ ธิรามาธิบดีฯ  ไ ด้ รับความอนุเคราะห์
สนับสนุนพืน้ท่ีจากพันธมิตรทัง้ภาครัฐและเอกชนใน 
 
 
 
 

การตัง้บูธรับบริจาคและจําหน่ายของท่ีระลึกนอก
สถานท่ี รวมจํานวน 63 ครัง้ มียอดเงินรับบริจาค รวม
จํานวนเงิน 23,081,555.84 บาท ยอดจําหน่ายของท่ี
ระลกึ รวมจํานวนเงิน 1,792,103.- บาท รวมจํานวนเงิน
ทัง้สิน้ 24,873,658.84 บาท 
 
แผนการดาํเนินงาน ปี 2561 

มลูนิธิรามาธิบดีฯ ได้เตรียมแผนงานโดยมุ่งเน้นการ
ระดมทุนเพ่ือสมทบทุนการจัดซือ้เคร่ืองมือทางการ
แพทย์  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  ผ่านส่ือ
ประชาสมัพนัธ์รูปแบบตา่ง ๆ และเพ่ิมช่องทางในการรับ
บริจาคให้หลากหลายและสะดวกมากยิ่งขึน้  เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ มีจิตศรัทธาได้กว้างขว้างมากขึน้
กว่าเดิม และเป็นการสร้างกิจกรรมผู้ บริจาคสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างการมองเห็น 
การรับรู้ และความสมัพนัธ์อนัดีกบัประชาชนทัว่ไปด้วย 
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แผนการดาํเนินงาน ปี 2561 
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การรับรู้ และความสมัพนัธ์อนัดีกบัประชาชนทัว่ไปด้วย 
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บริษัท อาร์เอฟเอส จำากัด (RFS)

	 จัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2554	โดยคณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	มมีหาวิทยาลยัมหิดลเป็นผูถื้อหุน้	ร้อยละ	

100	เพื่อให้บริการด้านการจัดการระบบสนับสนุนโรงพยาบาล	

(Healthcare	Facility	Management	:	HFM)	แบบ	Shared	

service	ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ีโดยไม่มุง่

หวังก�าไร	เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้	บริษัทให้บริการในปี	พ.ศ.	

2554	โดยเริม่ต้นเป็น	Healthcare	Facility	Shared	Service	ให้

กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	(SDMC)	ที่เปิดด�าเนิน

การในปีเดียวกัน	จากนั้นในปี	พ.ศ.	2557	ได้ขยายบริการการ

จดัการเครือ่งมอืแพทย์ไปยังโรงพยาบาลรามาธิบด	ี(RAMA)	และ

ศนูย์การแพทย์สริกิิติ	์(QSMC)	ในปลายปี	พ.ศ.	2560	บรษิทัอาร์

เอฟเอส	จ�ากัด	จะให้บริการ	Healthcare	Facility	Shared	 

Service	ณ	สถาบันการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	(CNMI)	ทีอ่�าเภอ

บางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์แห่งใหม่

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Visions: วิสัยทัศน์

	 เราจะเป็นผูน้�าในการให้บรกิารและค�าปรกึษาทางด้าน

การจัดการระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล	โดยน�าองค์ความรู้

ใหม่ๆ	มายกระดับการจดัการระบบสิง่สนับสนนุโรงพยาบาลของ

ประเทศ	ด้วยบุคลากรมืออาชีพ

Missions: พันธกิจ

	 1.	ให ้บริการด ้านการจัดการระบบสิ่งสนับสนุน 

โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล	มุ่งเน้นผู้รับ

บริการ	เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการทางการแพทย์

	 2.	เป็นศูนย์กลางในการสร้างบุคลากรมืออาชีพ	และ

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรด้านระบบสนับสนุน 

โรงพยาบาล

	 3.	น�ามาตรฐานท่ีดีมาใช้ในการให้บริการด้านระบบ 

สิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลของประเทศไทย

People Core Value: ค่านิยม

	 บริษัท	อาร์เอฟเอส	จ�ากัด	มุ่งเน้นด้านการให้บริการ	

การสร้างคณุภาพ	และการยกระดบัมาตรฐานของการให้บริการ

ด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล	โดยเราเล็งเห็นว่าบุคลากร

ที่มีคุณภาพ	และมีทัศนคติ	รวมถึงวัฒนธรรมที่ยึดถือร่วมกัน	

เป็นสิ่งส�าคัญของการสร้างให้องค์กรเติบโตไปตามเป้าหมาย	

เราจึงยึดถือคุณค่าร่วมส�าคัญ	3	ประการ	ได้แก่

	 R:	Result	Driven:	การมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ด้วยคุณภาพ	

มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานตน	เพ่ือให้ได้คุณภาพตาม

มาตรฐาน

	 F:	Focus	on	Customer:	การท�างานโดยมีลูกค้า 

เป็นศูนย์กลาง	พร้อมใส่ใจให้บริการลูกค้าโดยค�านึงถึง 

ความปลอดภัย	ความสะดวกและความพึงพอใจของลูกค้า 

เป็นแนวทางร่วมกัน

	 S:	Synergized	&	Success	 together	and	Self- 

improvement:	การมุ่งเข้าสู่เป้าหมายเดียวกัน	ร่วมแรงร่วมใจ

กันและมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองและทีมงาน	เพ่ือความส�าเร็จ

ร่วมกัน

Core Value: ค่านิยม

	 “Change	for	better	care”	เราพร้อมจะพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงในการบริการ 

ที่ดีขึ้นต่อผู้ป่วยและมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาล

 
 

รายงานประจาํปี 2560  

 

บริษัทอาร์เอฟเอส จาํกัด (RFS)   
 

 

 
 

จัดตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2554 โดยคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นผู้ ถือหุ้น 
ร้อยละ 100  เพ่ือให้บริการด้านการจดัการระบบสนบัสนนุ
โรงพยาบาล  (Healthcare Facility Management : HFM) 
แบบ Shared service ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี โดยไม่มุ่งหวังกําไร เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
บริษัทให้บริการในปี พ.ศ.  โดยเร่ิมต้นเป็น Healthcare 
Facility Shared Service ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์ (SDMC) ท่ีเปิดดําเนินการในปีเดียวกัน 
จากนัน้ในปี  พ .ศ .  7 ได้ขยายบริการการจัดการ
เคร่ืองมือแพทย์ไปยงัโรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMA) และ
ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ (QSMC) ในปลายปี พ.ศ. 2560 
บริษัทอาร์เอฟเอส จํากดั จะให้บริการ Healthcare Facility 
Shared Service ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
(CNMI) ท่ีอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็น
ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
รามาธิบดี 
Visions: วิสัยทศัน์ 

เราจะเป็นผู้ นําในการให้บริการและคําปรึกษา
ทางด้านการจดัการระบบสิง่สนบัสนนุโรงพยาบาล โดยนํา
องค์ความรู้ใหม่ๆ มายกระดบัการจดัการระบบสิ่งสนบัสนนุ
โรงพยาบาลของประเทศ ด้วยบคุลากรมืออาชีพ 
Missions: พนัธกจิ 

. ให้บริการด้านการจัดการระบบสิ่งสนับสนุน
โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มุ่งเน้น
ผู้ รับบริการ เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการทาง
การแพทย์ 

. เป็นศูนย์กลางในการสร้างบุคลากรมืออาชีพ 
และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรด้านระบบ
สนบัสนนุโรงพยาบาล 

3. นํามาตรฐานท่ีดีมาใช้ในการให้บริการด้าน
ระบบสิง่สนบัสนนุโรงพยาบาลของประเทศไทย 
 
People Core Value: ค่านิยม 
บริษัท อาร์เอฟเอส จํากัด มุ่งเน้นด้านการให้บริการ การ
สร้างคุณภาพ  และการยกระดับมาตรฐานของการ
ให้บริการด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล โดยเรา
เล็งเห็นว่าบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมีทัศนคติ รวมถึง
วฒันธรรมท่ียึดถือร่วมกนั เป็นสิ่งสําคญัของการสร้างให้
องค์กรเติบโตไปตามเป้าหมาย เราจึงยึดถือคุณค่าร่วม
สําคญั 3 ประการ ได้แก่ 

R: Result Driven: กา รมุ่ ง มั่ น สู่ ผ ลลัพ ธ์ ด้ ว ย
คุณภาพ มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานตน เพ่ือให้ได้
คณุภาพตามมาตรฐาน 

F: Focus on Customer: การทํางานโดยมีลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง พร้อมใส่ใจให้บริการลูกค้าโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความสะดวกและความพึงพอใจของ
ลกูค้าเป็นแนวทางร่วมกนั 

S: Synergized & Success together and Self-
improvement: การมุ่งเข้าสู่เป้าหมายเดียวกัน ร่วมแรง
ร่วมใจกันและมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองและทีมงาน เพ่ือ
ความสําเร็จร่วมกนั 
Core Value: ค่านิยม 

 “Change for better care” เราพร้อมจะพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในการ
บริการท่ีดีขึน้ต่อผู้ ป่วยและมาตรฐานการรักษาของ
โรงพยาบาล 
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รายงานประจำาปี 2560
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	 จากการด�าเนินการตามระบบงานที่ต้องการให้เกิด

มาตรฐานและสิง่แวดล้อมในการดูแลรกัษาทีป่ลอดภัย	จงึท�าให้

การเดินเครื่องในส่วนที่ส�าคัญ	(Critical	Facility)	ต้องมากกว่า

ร้อยละ	99		ตัวชี้วัดคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ

คอืท่ีวดัในมิตกิารให้บริการ	คือ	การน�าข้อมลูตัวชีวั้ด	Response	

time,	Complete	 job,	Repeat	Repair	หรือ	Incident	และ	

Audit	Score	มาค�านวนเป็น	Service	Level	Agreement	(SLA)	

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังวัดเทียบกับอุตสาหกรรมและ 

โรงพยาบาลอืน่	เพ่ือมองความสามารถเทยีบกับระดับสากล	เช่น	

Mean	times	to	Repair	เครื่องมือแพทย์ของ	RFS	อยู่ที่	1	วัน	

ในขณะที่โรงพยาบาลตันตอกเส็งของสิงคโปร์	ก�าหนดที่	10	วัน	

หรอืต้นทนุการบ�ารงุรกัษาเครือ่งมอืแพทย์ของ	RFS	อยู่ทีไ่ม่เกิน

ร้อยละ	4.2	ของมูลค่ารวมของเครื่องมือ	เทียบกับค่าเฉล่ียของ

ผู้ให้บริการในตลาดสากลอยู่ที่ร้อยละ	3.4	-	6	ของมูลค่าเครื่อง	

เป็นต้น

ผลงานเด่น

	 1.	รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น	ปี	 2560	 เป็น 

การพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้

ในการประกอบธุรกิจ	 ให้เกิดความตระหนัก	 ต่ืนตัวและม ี

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	โดยมีหลักเกณฑ์	

	 	 1.	หลักนิติธรรม	(The	Rule	of	Law)

	 	 2.	หลักคุณธรรม	(Morality)

	 	 3.	หลักความโปร่งใส	(Transparency)

	 	 4.	หลักการมีส่วนร่วม	(Participation)

	 	 5.	หลักความรับผิดชอบ	(Responsibility)

	 	 6.	หลักความคุ้มค่า	(Value)

	 ธุรกิจที่ได้รับรางวัลจ�านวนทั้งสิ้น	95	รางวัล	แบ่งเป็น	

2	ประเภท	ดังนี้	

	 	 1)	รางวัลระดับประเทศ				6		รางวัล	

	 	 2)	รางวัลระดับจังหวัด		 89		รางวัล	

	 ธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับ

จังหวัด	(เฉพาะกรุงเทพมหานคร)	มีจ�านวน	19	ธุรกิจ		ซึ่งบริษัท	

อาร์เอฟเอส	จ�ากัด	(	RFS:	Rama	Facility	Service)	เป็น	1	ใน	

19	บริษัทที่ได้รับรางวัลในปีนี้	โดยสมัครเป็นปีแรก

	 2.	โครงการอปุกรณ์ช่วยยกเคล่ือนย้ายผู้ป่วย	หรอื	เรยีก

กันว่า	โครงการปลาวาฬ	เป็นโครงการที่บริษัท	อาร์เอฟเอส	

จ�ากัด	ด�าเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหิดล	 เพ่ือประดิษฐ์อุปกรณ์ส�าหรับเคลื่อนย้ายผู ้ป่วยจาก

รถยนต์มารถเข็นนั่ง/นอนของโรงพยาบาล	หรือจากรถเข็นน่ัง/

นอน	ไปยังรถท่ีมารบัผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล		และ	อปุกรณ์

นี้ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภท	Special	Award	for	Innova-

t ion	 (Seoul 	 In ternat ional 	 Invent ion	 Fai r 	 2017)	 

กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้

	 3.โครงการการจัดท�าคาร์บอนฟรุตพริ้นท์องค์กร	 

Carbon	 footprint	Organization	 (ศูนย์การแพทย์สมเด็จ 

พระเทพรัตน์)	บริษัท	อาร์เอฟเอส	จ�ากัด	ได้ร่วมมือกับศูนย์

เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	

คณะสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ภายใต้การ

สนบัสนุนของ	องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การ

มหาชน)	เพ่ือด�าเนนิโครงการ	“ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน	

เพ่ือสนบัสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจภายในประเทศปีท่ี	4”	

และได้รับประกาศนียบัตรเรื่อง	การประเมินการปลดปล่อย	

คาร์บอนฟรุตพร้ินท์องค์กร	และการชดเชยการปลดปล่อย	

คาร์บอนฟรุตพริ้นท์องค์กร



บทที่่ 5
ก้�วต่อไปของ...ร�ม�ธิบดี
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สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

	 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	 เป็นวิทยาเขต 

แห่งใหม่	เพิ่มเติมจากวิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตพญาไท

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ี

ราชพัสด	ุกรมธนารกัษ์	อ�าเภอบางพล	ีจงัหวัดสมทุรปราการ	291	

ไร่	โดยมีวัตถุประสงค์	คือ

	 1)	เพ่ือให้คณะฯ	มสีถานทีเ่พียงพอในการจดัการเรียน

การสอน	โดยเฉพาะการเรยีนการสอนกับผูป่้วยในระดับปฐมภมูิ

และทุตยิภมูเิป็นหลกั	เน่ืองจากในปัจจบุนั	ผูป่้วยส่วนใหญ่ท่ีเข้า

มารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลรามาธิบดี	วิทยาเขตพญาไท	เป็น

ผู้ป่วยในระดับตติยภูมิที่มีอาการหนักและซับซ้อนมากท�าให้

นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลขาดประสบการณ  ์

เก่ียวกับโรคในระดับปฐมภูมิ	หรือทุติยภูมิ	ที่ต้องน�าไปใช้จริง

เมื่อจบการศึกษาไป

	 2)	 เพ่ือเป็นโรงพยาบาลขนาด	400	 เตียง	ส�าหรับ 

ให้บริการสุขภาพและสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานโดยจะ 

เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข 

ในพ้ืนท่ีบางพล	ีโรงพยาบาลชมุชนในพ้ืนท่ี	รวมท้ังเชือ่มโยงไปสู่

ภาคอุตสาหกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์

	 3)	มุง่เน้นการศกึษาระดบัปรญิญาตรสี�าหรบันกัศกึษา

แพทย์	นกัศกึษาพยาบาลและนักศกึษาวิทยาศาสตร์บณัฑิตการ

สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย	 

ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัย

มหิดล	เป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีผลิตบุคลากร

วิชาชีพดังกล่าว	 โดยทั้ง	 3	 วิทยาเขต	จะปฏิบัติงานอย่าง 

เชื่อมโยง	ดังภาพที่	1
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	 ตลอดปีงบประมาณ	2560	สถาบันการแพทย์จักรี 

นฤบดนิทร์และโรงพยาบาลรามาธิบดจีกัรนีฤบดินทร์มกีารเตรยีม

การเพ่ือการเปิดด�าเนินงานตามแผนในช่วงปลายปี	2560	

ต้องเตรียมการในทุกด้านแบบนับถอยหลังตามเป้าหมายใน 

วันท่ีสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมารจีะเสดจ็

พระราชด�าเนนิทรงประกอบพิธีเปิดสถาบนัฯ	และโรงพยาบาลฯ	

ในวันจันทร์ที่	25	ธันวาคม	2560	

	 ในขณะท่ีเตรียมการด้านการส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง	

หอพัก	ระบบงาน	โครงสร้าง	บคุลากร	สถานท่ีท�างาน	การตดิตัง้

เครื่องมืออุปกรณ์และการย้ายส�านักงาน	ดังนี้

 1. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

	 	 มีการส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างอาคาร	 ในส่วนของ

อาคารโรงพยาบาลและหอผู้ป่วย	ชั้นที่	1	ชั้นที่	2	ชั้นที่	5	เพื่อให้

มีความพร้อมเปิดด�าเนินการในเดือนธันวาคม	2560	

 2. หอพัก

	 	 ได้มีการส่งมอบหอพักท่ี	1	และ	4	 เพ่ือรองรับ

บุคลากรที่ย้ายจากหอพักในคณะฯ	วิทยาเขตพญาไท	และ

บคุลากรทีบ่รรจใุหม่เพ่ิม	พร้อมประกาศก�าหนดหลกัเกณฑ์และ

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ	ในการใช้หอพักของสถาบันฯ	

 3. ระบบงาน

	 	 ในการเตรยีมการด้านระบบงานต่างๆ	ผูบ้รหิารและ

ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้ร่วมกันเตรียมการระบบงานต่างๆ	แล้วพบว่า	

มีความจ�าเป็นต้องท�าให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	คณะกรรมการประจ�าคณะฯ	จึงมีมติเสนอข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารสถาบันการแพทย์และ 

โรงพยาบาลรามาธิบดจีกัรนีฤบดนิทร์	และสภามหาวิทยาลยัมหดิล	

ในคราวประชุมเมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2560	จึงได้มีมติอนุมัติ

ให้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย	การบริหาร

สถาบันการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	์

พ.ศ.	2560	โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2560

 
รายงานประจาํปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2560 สถาบนัการแพทย์จักรี

นฤบดินทร์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
มีการเตรียมการเพ่ือการเปิดดําเนินงานตามแผนในช่วง
ปลายปี 2560 ต้องเตรียมการในทุกด้านแบบนบัถอยหลงั
ตามเป้าหมายในวันท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบ
พิธีเปิดสถาบันฯ และโรงพยาบาลฯ ในวันจันทร์ท่ี 25 
ธนัวาคม 2560  

ในขณะท่ีเตรียมการด้านการสง่มอบพืน้ท่ีก่อสร้าง  
หอพกั ระบบงาน โครงสร้าง บคุลากร สถานท่ีทํางาน การ
ติดตัง้เคร่ืองมืออปุกรณ์และการย้ายสํานกังาน ดงันี ้

1. การส่งมอบพืน้ที่ก่อสร้าง 
มีการส่งมอบพืน้ท่ีก่อสร้างอาคาร ในส่วนของ

อาคารโรงพยาบาลและหอผู้ ป่วย ชัน้ท่ี 1 ชัน้ท่ี 2  ชัน้ท่ี 5 
เพ่ือให้มีความพร้อมเปิดดําเนินการในเดือนธนัวาคม 2560  

. หอพกั 
ได้มีการส่งมอบหอพกัท่ี 1 และ 4 เพ่ือรองรับ

บุคลากรท่ีย้ายจากหอพักในคณะฯ ฝ่ังพญาไท  และ

บุคลากรท่ีบ รรจุ ใหม่ เพิ่ ม  พ ร้อมประกาศ กํ าหนด 
หลกัเกณฑ์และอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการใช้หอพกั
ของสถาบนัฯ  

3. ระบบงาน 
 ในการเต รียมการด้ าน ระบบ งานต่ างๆ 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานท่ีได้ร่วมกนัเตรียมการระบบงาน
ตา่งๆ แล้วพบว่า มีความจําเป็นต้องทําให้มีความคลอ่งตวั
และมีประสิทธิภาพมากขึน้ คณะกรรมการประจําคณะฯ 
จึงมีมติเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการ
บริหารสถาบนัการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรี
นฤบดินทร์ และสภามหาวิทยาลยัมหิดล ในคราวประชุม
เม่ือวัน ท่ี  19 กรกฎาคม  2560 จึงได้ มีมติอนุมัติ ให้
ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การ
บริหารสถาบนัการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรี
นฤบดินทร์ พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 
ตลุาคม 2560 
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 4. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

		 	 เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย	การบริหาร 

สถาบันการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	์ 

พ.ศ.	2560	คณะกรรมการอ�านวยการสถาบันการแพทย์และ 

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	จึงมีมติเสนอคณะ

กรรมการประจ�าคณะฯ	และเสนอมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ืออนุมติั

โครงสร้างองค์กรเพื่อการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน	ดังนี้

 
รายงานประจาํปี 2560  

 
 
4. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การ
บริหารสถาบนัการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรี
นฤบดินทร์ พ.ศ. 2560  คณะกรรมการอํานวยการสถาบนั 
 

 
 
 
 
 
 

การแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ จงึมี
มติ เสนอคณ ะกรรมการป ระ จําคณ ะฯ  และเสนอ
มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ืออนุมัติโครงสร้างองค์กรเพ่ือการ
แบง่หนว่ยงานภายในสว่นงาน ดงันี ้
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 5. บุคลากร

		 	 มีการเตรียมการด้านบุคลากรโดยรับโอนย้าย

บุคลากรจากสังกัดหน่วยงานภายในคณะฯ	วิทยาเขตพญาไท	

และรบับรรจใุหม่เพ่ือความพร้อมเปิดด�าเนนิการ	สรปุบคุลากรที่

เตรียมการก่อนการเปิดด�าเนินการสิ้นสุดวันท่ี	30	กันยายน	

2560	มีจ�านวน	ดังนี้

	 	 5.1	อาจารย์และบุคลากรที่โอนย้าย	44	คน

	 	 5.2	อาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่	236	คน	

	 นอกจากนัน้	มกีารพิจารณาแรงจงูใจและบรกิารในรูป

แบบต่างๆ	ได้แก่

	 •	 การบรกิารอาหาร	3	มือ้	ณ	สถาบนัฯ	ให้แก่บคุลากร

ท่ีเข้าท�างานที่สถาบันฯ	และโรงพยาบาลฯ	ในช่วงแรกก่อนท่ี

ศนูย์อาหารทีโ่รงพยาบาลรามาธิบดจีกัรนีฤบดนิทร์	เปิดด�าเนนิ

การในเดือนธันวาคม	2560	

	 •	 การก�าหนดเงินเพ่ิมพิเศษส�าหรับอาจารย์และ

บคุลากรท่ีโอนย้ายในช่วงแรกท่ีมส่ีวนร่วมในการบกุเบกิพัฒนา

งานต่างๆ	ของสถาบันฯ	และโรงพยาบาลฯ	

	 •	 การก�าหนดอัตรารายได้ขั้นต�่าของแพทย์สาย

สนับสนุน

	 •	 การก�าหนดอตัราค่าเครือ่งแบบของบคุลากรสงักัด

สถาบันฯ	และโรงพยาบาลฯ		

	 •	 	มีบริการรถรับ	-	ส่งไป	-	กลับ	ระหว่างสถาบันฯ	กับ

คณะฯ	วิทยาเขตพญาไท	

 6. การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ และการย้าย

สำานักงาน

	 	 เมื่อวันที่	18	กันยายน	2560	เริ่มย้ายส�านักงาน	

อุปกรณ์โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	และในระหว่าง

นี้ได้มีการฝึกอบรมบุคลากรและติดต้ังเครื่องมือแพทย์	เพ่ือ

เตรยีมความพร้อมในการเปิดให้บรกิารทางการแพทย์ท่ีสมบรูณ์

ในช่วงเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2560

 7. การเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ในพิธีเปิด

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

	 	 เมือ่ได้รบัทราบก�าหนดการสมเดจ็พระเทพรตันราช

สดุาฯ	สยามบรมราชกุมารีจะเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงประกอบ

พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ในวันท่ี	25	ธันวาคม	

2560	คณบดีได้แต่งต้ังคณะกรรมการ/อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	

เพ่ือเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ	ในพิธีเปิดสถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์	มีการประชุมเตรียมการทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ือง	
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รายงานประจาํปี 2560  

 
. บุคลากร 
 มีการเตรียมการด้านบุคลากรโดยรับโอนย้าย

บุคลากรจากสังกัดหน่วยงานภายในคณะ ฯฝ่ังพญาไท 
และรับบรรจุใหม่เพ่ือความพร้อมเปิดดําเนินการ สรุป
บุคลากรท่ีเตรียมการก่อนการเปิดดําเนินการสิน้สุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 มีจํานวน ดงันี ้

5.1 อาจารย์และบคุลากรท่ีโอนย้าย  44 คน 
5.2 อาจารย์และบคุลากรท่ีบรรจใุหม่ 236 คน  
 นอกจากนัน้  มีการพิจารณาแรงจูงใจและ

บริการในรูปแบบตา่งๆ ได้แก่ 
 การบริการอาหาร 3 มือ้ ณ สถาบนัฯ ให้แก่ 

บุคลากรท่ี เข้าทํางานท่ีสถาบันฯ และโรงพยาบาลฯ  
ในช่วงแรกก่อนท่ีศูนย์อาหารท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 
จกัรีนฤบดินทร์ เปิดดําเนินการในเดือนธนัวาคม 2560  

 การกําหนดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับอาจารย์
และบุคลากรท่ีโอนย้ายในช่วงแรกท่ีมีส่วนร่วมในการ
บกุเบกิพฒันางานตา่งๆ ของสถาบนัฯ และโรงพยาบาลฯ  

 การกําหนดอัตรารายได้ขัน้ต่ําของแพทย์
สายสนบัสนนุ 

 การกําหนดอัต ราค่ า เค ร่ืองแบบของ
บคุลากรสงักดัสถาบนัฯ และโรงพยาบาลฯ   

  มีบริการรถรับ  - ส่งไป  - กลับ  ระหว่าง
สถาบนัฯ กบัคณะฯ ฝ่ังพญาไท  

. การติดตัง้เคร่ืองมืออุปกรณ์ และการย้าย
สาํนักงาน 

เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2560  เร่ิมย้ายสํานักงาน 
อุปกรณ์โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และใน
ระหว่างนีไ้ด้มีการฝึกอบรมบุคลากรและติดตัง้เคร่ืองมือ

แพทย์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการทางการ
แพทย์ท่ีสมบรูณ์ในชว่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

7. การเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ในพิธี
เปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดนิทร์ 

 เม่ือได้รับทราบกําหนดการสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราช
ดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบ-
ดินทร์ในวัน ท่ี  25 ธันวาคม  2560 คณบดีได้แต่งตั ง้
คณะกรรมการ/อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับเสด็จฯ ในพิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบ
ดินทร์  มีการประชุมเตรียมการทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ือง  
รวมทัง้การเย่ียมชมสถานท่ีจริงหลายครัง้ เพ่ือทําให้มี
ความพร้อมมากที่สดุ 

8. โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย   
 โครงการฯ  ได้ ดํ าเนินการก่อส ร้างตาม ท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2560  
การดําเนินการก่อสร้างอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาคาร
เรียนเอนกประสงค์ จํานวน 7 ชัน้ เพ่ือใช้สําหรับการเรียน
การสอน และการวิจัยทางการศึกษา  ในงบประมาณ 
1,406,700,000.00 บาท ตามพระราชบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 แบ่งเป็นเงิน
งบประมาณ  984,69,000.00  บาท   และ เงินนอก
งบประมาณ 422,010,000.00 บาท โดยเป็นงบประมาณ
ผกูพนั 4 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 ถงึ 2563 
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1,406,700,000.00 บาท ตามพระราชบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 แบ่งเป็นเงิน
งบประมาณ  984,69,000.00  บาท   และ เงินนอก
งบประมาณ 422,010,000.00 บาท โดยเป็นงบประมาณ
ผกูพนั 4 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 ถงึ 2563 
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รายงานประจำาปี 2560

 9. การออกแบบอาคารโครงการก่อสร้างอาคาร

กายวิภาคทางคลินิกสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

	 	 การออกแบบอาคารฯ	มวัีตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาน

ที่จัดการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ทางคลินิก	และมี

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านกายวิภาคฯ	ให้ทัน

สมัยเพ่ือเป ็นต้นแบบของการผสมผสานต่อไปรวมทั้งมี

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์	มีการด�าเนินการศึกษาวิจัยด้าน

กายวิภาคศาสตร์ทางคลนิกิเพ่ือพัฒนาและปรบัปรงุการเตรยีม

ร่างอาจารย์ใหญ่ทั้งแบบปกติและแบบร่างอ่อน	อาคารนี้เริ่ม

ออกแบบในเดือนกันยายน	2560	 โดยมี	บริษัทอินเตอร์

เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น	จ�ากัด	เป็นบรษิทัผูอ้อกแบบ	

และบรษิทัแปลน	คอนซลัแตนท์ส	จ�ากัด	เป็นบริษัทที่ปรึกษาการ

ออกแบบอาคาร	โดยมรีายละเอยีดและการใช้งานอาคารฯ	จาก

การประชุมคณะท�างานโครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทาง

คลินิกและผู้เก่ียวข้อง	การออกแบบเป็นไปตามแผน	และมี

แผนการปฏิบัติงาน	ดังนี้	

	 	 1.	แบบก่อสร้างและราคากลางต้องแล้วเสร็จใน

เดือนสิงหาคม	2561

	 	 2.	จัดหาผู้รับเหมาแล้วเสร็จกลางเดือนเมษายน	

2562

	 	 3.	เริ่มก่อสร้างเดือนกรกฏาคม	2562

 
รายงานประจาํปี 2560  

9. การออกแบบอาคารโครงการก่อสร้าง
อาคารกายวิภาคทางคลินิกสถาบันการแพทย์จักรี
นฤบดนิทร์ 

 การออกแบบอาคารฯ มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็น
สถานท่ีจัดการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ทาง
คลินิก และมีการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนด้าน
กายวภิาคฯ ให้ทนัสมยัเพ่ือเป็นต้นแบบของการผสมผสาน
ต่อไปรวมทั ง้มีพิพิ ธภัณ ฑ์กายวิภาคศาสต ร์ มีการ
ดําเนินการศกึษาวิจยัด้านกายวภิาคศาสตร์ทางคลนิิกเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่ทัง้แบบ 
ปกติและแบบร่างอ่อน  อาคารนีเ้ร่ิมออกแบบในเดือน 

กันยายน 2560  โดยมี บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจค
แอดมินิสเตรชั่น จํากัด เป็นบริษัทผู้ออกแบบ และบริษัท
แปลน คอนซัลแตนท์ส จํากัด เป็นบริษัทท่ีปรึกษาการ
ออกแบบอาคาร  โดยมีรายละเอียดและการใช้งานอาคาร
ฯ จากการประชุมคณะทํางานโครงการก่อสร้างอาคาร
กายวิภาคทางคลินิกและผู้ เก่ียวข้อง การออกแบบเป็นไป
ตามแผน และมีแผนการปฏิบตัิงาน ดงันี ้ 

. แบบก่อสร้างและราคากลางต้องแล้วเสร็จใน
เดือนสงิหาคม 2561 

. จดัหาผู้ รับเหมาแล้วเสร็จกลางเดือนเมษายน 2562 
. เร่ิมก่อสร้างเดือนกรกฏาคม 2562 

 

แผนการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 256  
 สถาบนัการการแพทย์จกัรีนฤบดินทร์ ได้มีการกําหนด
เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ทัง้  ด้าน เพ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ไว้ดงัต่อไปนี ้
ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และการวจิัย 

. พฒันาหลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิตฉบบัใหม่ ท่ี
จะใช้กบันกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาในปี  และปรับอีกครัง้
เพ่ือให้รองรับการเรียนการสอนชัน้ปรีคลนิิก ท่ีสถาบนัการ
การแพทย์จกัรีนฤบดินทร์ ในปี  

. จดัทําองค์ประกอบอื่นๆ ให้พร้อมสําหรับการสร้าง
บัณฑิตแพทย์รามาธิบดีสําหรับปี  ซึ่งเป็นบัณฑิต
แพท ย์ ท่ี ส าม ารถป รับตั ว ใ ห้ ทัน กับ สั งคม ท่ี กํ าลั ง
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทัง้ในเร่ืองของ 

. สิง่แวดล้อมในวทิยาเขต  
. โรงพยาบาล ออกแบบการบริการท่ีเอือ้ต่อ

การเรียนการสอนของนกัศกึษาแพทย์ 

. อาจารย์  โดย ต้ องมี จํ านวนอาจารย์ ท่ี
เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถ (competencies) 
ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแพทย์และการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 

. สิ่งแวดล้อมสําหรับการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 
(interprofessional education) 

. โอกาสในการพฒันาตนของนกัศกึษาในด้าน
ตา่งๆ รวมทัง้ความเป็นผู้ นําการเปล่ียนแปลง 

. เป็นผู้ นําด้านแพทยศาสตร์ศึกษาของประเทศไทย
และภมิูภาค ในปี  

. มีเครือขา่ยความร่วมมือระดบัชมุชน  ระดบัชาติ  
และระดบันานาชาติ เพ่ือการศกึษาและการวิจยั 

. เป็นวิทยาเขตท่ีเอือ้ให้นกัวิจยัสามารถทํางานวิจยั
ได้อย่างเต็มท่ีและมีคณุภาพ 

. ใช้ ข้อได้ เป รียบจากท่ีตั ง้ของวิทยาเขต  (ใกล้
สนามบนิ อยู่ใกล้ Eastern Economic Corridor) 

แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 

	 สถาบนัการการแพทย์จกัรนีฤบดินทร์	ได้มกีารก�าหนด

เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ทัง้	3	ด้าน	เพ่ือบรรลวัุตถุประสงค์ของ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ไว้ดังต่อไปนี้

ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และการวิจัย

	 1.	พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตฉบับใหม่	 

ที่จะใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี	2562	และปรับอีกครั้งเพื่อ

ให้รองรับการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก	ที่สถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์	ในปี	2564

	 2.	จัดท�าองค์ประกอบอื่นๆ	ให้พร้อมส�าหรับการสร้าง

บัณฑิตแพทย์รามาธิบดีส�าหรับปี	2568	ซึ่งเป็นบัณฑิตแพทย์ที่

สามารถปรับตัวให้ทันกับสังคมที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงในอนาคต	

ทั้งในเรื่องของ

	 	 2.1	สิ่งแวดล้อมในวิทยาเขต	

	 	 2.2	 โรงพยาบาล	ออกแบบการบริการที่เอื้อต่อ 

การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์

	 	 2.3	อาจารย์	โดยต้องมีจ�านวนอาจารย์ท่ีเพียงพอ

และมคีวามรู	้ความสามารถ	(competencies)	ให้เหมาะสมกับ

นักศึกษาแพทย์และการเรียนการสอนที่ เน ้นผู ้ เรียนเป็น

ศูนย์กลาง

	 	 2.4	สิ่งแวดล้อมส�าหรับการศึกษาแบบสหวิชาชีพ	

(interprofessional	education)

	 	 2.5	โอกาสในการพัฒนาตนของนักศึกษาในด้าน

ต่างๆ	รวมทั้งความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

	 3.	เป็นผู้น�าด้านแพทยศาสตร์ศึกษาของประเทศไทย

และภูมิภาค	ในปี	2567

	 4.	มีเครือข่ายความร่วมมือระดับชุมชน		ระดับชาติ	

และระดับนานาชาติ	เพื่อการศึกษาและการวิจัย

	 5.	เป็นวิทยาเขตท่ีเอื้อให้นักวิจัยสามารถท�างานวิจัย

ได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ

	 6.	ใช ้ข ้อได้เปรียบจากที่ ต้ังของวิทยาเขต	 (ใกล้

สนามบิน	อยู่ใกล้	Eastern	Economic	Corridor)
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ด้านการบริการสุขภาพ

		 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	มีแผนการเปิด

บริการในส่วนต่างๆ	ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยในโดยแบ่ง 

ขยายส่วนการเปิดให้บริการตามไตรมาส	ดังภาพที่	1-	6			

ภาพที่	1	ภาพรวมแผนการเปิดให้บริการของ	รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	ปี	2561

 
รายงานประจาํปี 2560  

ด้านการบริการสุขภาพ 
 โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดนิทร์ มีแผนการ
การเปิดบริการในสว่นตา่งๆ ทัง้แผนกผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน 
 

โดยแบง่ขยายสว่นการเปิดให้บริการตามไตรมาส ดงัภาพ
ท่ี - 6    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  ภาพรวมแผนการเปิดให้บริการของของรพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดนิทร์ ปี 2561 
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ภาพที่	2	แผนการเปิดให้บริการหอผู้ป่วยใน	รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	ปี	2561

 
รายงานประจาํปี 2560  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   แผนการเปิดให้บริการหอผู้ป่วยใน รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดนิทร์ ปี 2561 

 
รายงานประจาํปี 2560  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   แผนการเปิดให้บริการหอผู้ป่วยใน รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดนิทร์ ปี 2561 
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ภาพที่	3	แผนการเปิดให้บริการหอผู้ป่วยวิกฤต	รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	ปี	2561

 
รายงานประจาํปี 2560  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  แผนการเปิดให้บริการหอผู้ป่วยวกิฤต รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดนิทร์ ปี 2561 

 
รายงานประจาํปี 2560  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  แผนการเปิดให้บริการหอผู้ป่วยวกิฤต รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดนิทร์ ปี 2561 

90 98 105
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ภาพที่	4	แผนการเปิดให้บริการห้องผ่าตัดและห้องคลอด	รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	ปี	2561

 
รายงานประจาํปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่   แผนการเปิดให้บริการห้องผ่าตัดและห้องคลอด รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดนิทร์ ปี 2561 

 
รายงานประจาํปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่   แผนการเปิดให้บริการห้องผ่าตัดและห้องคลอด รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดนิทร์ ปี 2561 

 
รายงานประจาํปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่   แผนการเปิดให้บริการห้องผ่าตัดและห้องคลอด รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดนิทร์ ปี 2561 
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ภาพที่	5	แผนการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก	รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	ปี	2561

ภาพที่	6	แผนการเปิดให้บริการแผนกฉุกเฉิน	รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์	ปี	2561

 
รายงานประจาํปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

 

 
           
 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 5   แผนการเปิดให้บริการผู้ ป่วยนอก รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดนิทร์ ปี 2561 

ภาพที่ 6   แผนการเปิดให้บริการแผนกฉุกเฉิน รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดนิทร์ ปี 2561 

166 59 72 104 128 146
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โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร

และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Eldery Care and Hospice Center: ECH)

	 ศูนย์ฯ	มีพ้ืนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฎธนบุรี 	 และโครงการที่ พักอาศัยส�าหรับ 

ผู้สูงอายุของกรมธนารกัษ์	จะเป็นกลุม่ผูส้งูอายุท่ียังมี

สุขภาพแข็งแรง	 รายได้ปานกลางเข้าพักอาศัย	

ประมาณ	1,500	-	2,000	คน	การให้บริการจึงได้

ออกแบบรองรบัการดแูลสขุภาวะของคนกลุม่นีไ้ว้ใน

พันธกิจของศูนย์ฯ	

“จะเป็นต้นแบบของการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้อยู่ในสุขภาวะยาวนานที่สุด

โดยลดการพึ่งพิงและทุพพลภาพ 
พัฒนาทั้งในรูปของสถาบันและพื้นที่โดยรอบ

เพื่อให้พื้นที่สามารถมีสุขภาวะอย่างยั่งยืนโดยตนเองในที่สุด”

 
รายงานประจาํปี 2560  

โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วย

ระยะท้าย (Eldery Care and Hospice Center: ECH) 

ศูนย์ฯ มีพืน้ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฎธนบุรี และโครงการท่ีพักอาศัยสําหรับ
ผู้สูงอายุของกรมธนารักษ์ จะเป็นกลุ่มผู้สงูอายุ
ท่ี ยั ง มี สุขภ าพแข็งแรง  ราย ได้ ปานกลาง 
เข้าพักอาศัย  ประมาณ  , – , คน   
การให้บริการจึงได้ออกแบบรองรับการดูแล 
สขุภาวะของคนกลุม่นีไ้ว้ในพนัธกิจของศนูย์ฯ  
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สถาบันการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี 

800 เมตร 
ECH 
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ผลการดำาเนินงาน

	 การเตรียมการในขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเตรียม

การซึ่งได้ด�าเนินการในด้านต่างๆ	ดังนี้

	 1.	การออกแบบและการก่อสร้างศูนย์	ECH	ภายใต้

แนวคิด

	 	 1.1	อาคารในโครงการเป็นอาคารประหยัดพลงังาน	

มีการใช้พลังงานธรรมชาติ	และวางแผนให้ติดต้ัง	solar	cell	

และพลังงานจากการปั่นจักรยานเข้ามาในระบบ

	 	 1.2	บริหารจัดการขยะในโครงการให้เป็นระบบ	

Zero-Wasted	(Garbage	Management)	

	 	 1.3	ระบบการจัดการภายในแบบ	paperless	โดย

เตรียมพื้นที่ส�าหรับ	data	center

	 	 1.4	 ให้ใช ้ประโยชน์จากพ้ืนที่สี เขียวเพ่ือการ 

ส่งเสริมสุขภาพและการหน่วงวัย	(ชะลอวัย)

	 2.	การจดัท�าหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานการดแูล

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายส�าหรับบุคลากรด้านสุขภาพและ

ด้านอื่นๆ	ส�าหรับประชาชน	และอาสาสมัคร

	 3.	การวางกรอบการให้บริการผู้ป่วยใน	:	Intermedi-

ated	Care	Unit,	Specialized	Dementia	Care	Unit,	Symptom	

Control	Unit	and	Hospice	และศูนย์ฯ	จะมีการให้บริการการ

เยี่ยมบ้าน	(Home	Care)	อีกด้วย

	 4.	การประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานภายในของ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 เพ่ือวางฐานการ

ด�าเนินการในเรือ่ง	Community	engagement	for	good	health	

ใน	3	กลุ่ม

การมีความรู้

ความเข้าใจ

เรื่องสุขภาพ
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รายงานประจำาปี 2560

		 มหาวิทยาลยัมหิดล	โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด	ีและกรมธนารกัษ์	กระทรวงการคลงั	ได้ร่วมมอืกันใน

การด�าเนินโครงการ	“ศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบ

วงจร”	(Senior	Complex)	ณ	ต�าบลบางปลา	อ�าเภอบางพลี	

จังหวัดสมุทรปราการ	เนื้อท่ีรวม	72-1-97	ไร่	ภายใต้แนวคิด	

“โครงการศนูย์เรยีนรูแ้ละพัฒนาสขุภาวะผูส้งูอายุแบบครบวงจร

และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย”	ของคณะฯ	ซึ่งได้มีอีก	2	โซนใน

พ้ืนที่เดียวกันในการ	integrated	living	place	and	life	style/

health	ดังนี้

	 1.	Senior	 Housing	 zone:	 ที่ พักอาศัยส�าหรับ 

ผู้สูงอายุท่ีออกแบบที่พักอาศัยแบบ	Universal	design	และ 

ใช้	smart	device	ที่เป็นต้นแบบด้านการออกแบบท่ีพักและ 

สิ่งแวดล้อม

	 2.	Nursing	Home	zone	:	ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงและต้องการการดูแลระยะยาว

	 มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมือศึกษาและพัฒนาโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา

คณุภาพชวิีตของผูส้งูอายุระหว่างมหาวิทยาลยัมหิดลกับบรษิทั

เอสซีจี	ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด	ในการด�าเนินโครงการข้อมูล

พ้ืนฐานการออกแบบเพ่ือผูส้งูอายุไทย	(50	-	90	ปี):	สดัส่วนโครง

ร่างและความสามารถในการเคลือ่นไหว	บนแนวคดิการก่อสร้าง

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ

บริบาลผู้ป่วยระยะท้าย	ตั้งแต่การเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหว	

สัดส่วน	และการรับรู้ของผู้สูงอายุไทย	จนถึงการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์จากข้อมลูวิจัยดงักล่าว	นอกจากน้ัน	เพ่ือให้ตอบโจทย์

การเป็นสงัคมสงูวัย	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดไีด้

มนีโยบายสานต่อความร่วมมือในเชิง	‘Co-working’	เพ่ือแลก

เปลี่ยนองค์ความรู้ทางการแพทย์กับด้านอุตสาหกรรมในการ

วิจัยและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ให้ขยายวงกว้างออกไป

การประสานความร่วมมือ
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 มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยคณะแพทยศาสตร์
โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี  แ ล ะ ก ร ม ธ น า รั ก ษ์ 
กระทรวงการคลัง ได้ร่วมมือกันในการดําเนินโครงการ 
“ศูนย์ท่ีพกัอาศยัสําหรับผู้สงูอายุแบบครบวงจร” (Senior 
Complex) ณ  ตําบลบางปลา  อําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ เนือ้ ท่ีรวม  72-1-97 ไร่ ภายใต้แนวคิด 
“โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้ สูงอายุแบบ
ครบวงจรและบริบาลผู้ ป่วยระยะท้าย” ของคณะฯ ซึ่งได้มี 
อีก  โซนในพืน้ท่ีเดียวกนัในการ integrated living place 
and life style/health ดงันี ้

. Senior Housing zone : ท่ีพักอาศัยสําหรับ
ผู้ สูงอายุท่ีออกแบบท่ีพักอาศัยแบบ Universal design 
และใช้ smart device ท่ีเป็นต้นแบบด้านการออกแบบ 
ท่ีพกัและสิ่งแวดล้อม 

. Nursing Home zone : ศูนย์บริบาล
ผู้สงูอายท่ีุมีภาวะพึง่พิงและต้องการการดแูลระยะยาว 

 มหาวิทยาลยัมหิดล ได้จดัทําบนัทึกข้อตกลง
ความร่วมมือศึกษาและพัฒนาโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือ
ก า รพัฒ น าคุณ ภ าพ ชี วิ ต ข อ งผู้ สู ง อ ายุ ระห ว่ า ง
มหาวิทยาลยัมหิดลกับบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
จํากดั  ในการดําเนินโครงการข้อมลูพืน้ฐานการออกแบบ
เพ่ือผู้ สูงอายุไทย (50 – 90 ปี): สัดส่วนโครงร่างและ
ความสามารถในการเคล่ือนไหว บนแนวคิดการก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้ สูงอายุแบบครบวงจร
และบริบาลผู้ ป่วยระยะท้าย ตัง้แต่การเก็บข้อมูลการ
เคลื่อนไหว สดัส่วน และการรับรู้ของผู้สูงอายุไทย จนถึง
ก า รท ดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ จาก ข้อมู ล วิ จั ย ดั งก ล่ า ว 
นอกจากนัน้ เพ่ือให้ตอบโจทย์การเป็นสงัคมสูงวยั คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีนโยบายสานต่อ
ความร่วมมือในเชิง ‘Co-working’ เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทางการแพทย์กบัด้านอตุสาหกรรมในการวิจยัและ
ตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ให้ขยายวงกว้างออกไป 
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ผู้สงูอายท่ีุมีภาวะพึง่พิงและต้องการการดแูลระยะยาว 

 มหาวิทยาลยัมหิดล ได้จดัทําบนัทึกข้อตกลง
ความร่วมมือศึกษาและพัฒนาโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือ
ก า รพัฒ น าคุณ ภ าพ ชี วิ ต ข อ งผู้ สู ง อ ายุ ระห ว่ า ง
มหาวิทยาลยัมหิดลกับบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
จํากดั  ในการดําเนินโครงการข้อมลูพืน้ฐานการออกแบบ
เพ่ือผู้ สูงอายุไทย (50 – 90 ปี): สัดส่วนโครงร่างและ
ความสามารถในการเคล่ือนไหว บนแนวคิดการก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้ สูงอายุแบบครบวงจร
และบริบาลผู้ ป่วยระยะท้าย ตัง้แต่การเก็บข้อมูลการ
เคลื่อนไหว สดัส่วน และการรับรู้ของผู้สูงอายุไทย จนถึง
ก า รท ดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ จาก ข้อมู ล วิ จั ย ดั งก ล่ า ว 
นอกจากนัน้ เพ่ือให้ตอบโจทย์การเป็นสงัคมสูงวยั คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีนโยบายสานต่อ
ความร่วมมือในเชิง ‘Co-working’ เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทางการแพทย์กบัด้านอตุสาหกรรมในการวิจยัและ
ตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ให้ขยายวงกว้างออกไป 
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	 การจัดท�าข ้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ปีงบประมาณ	2561	เมื่อวันท่ี	27	กันยายน	2560	ระหว่าง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกับคณบดีคณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	เพ่ือเป็นการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัยฯ	และเพ่ือให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย

ตามที่ก�าหนดไว้	คณะฯ	จึงได้มีการถ่ายทอดแผนฯ	ลงสู่ระดับ

ภาควิชา/โรงเรียนพยาบาลฯ	ผ่านการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

หลกั	ก�าหนดให้มกีารตดิตามความก้าวหน้าทุกสิน้ไตรมาส	และ

น�าเสนอผลฯ	ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ	เพ่ือรับ

ทราบและช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน	รวมทั้งให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ

เมื่อประสบปัญหา	คณะฯ	ก�าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นผลงานพันธกิจหลัก	ดังนี้

แนวทางการดำาเนินงานในปี 2561 

	 1.	Curriculum	design	ปรับหลักสูตรและแนวทาง 

การจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้ตอบโจทย์แพทย์	ผู้มีจริยธรรม	

มีความเป็นผู้น�าสามารถเรียนรู้ต่อเนื่อง	รวมทั้งสร้างหลักสูตร

และกระบวนการสอน	เพื่อทักษะวิจัย

	 2.	สร้างระบบประเมนิและเปรยีบเทยีบ	(Benchmark-

ing	for	Academic	Excellence)	ระหว่างโรงเรียนแพทย์ชั้นน�า

ในประเทศไทย

	 3.	เพิ่มนวัตกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพ

	 4.	ส่งเสรมิการด�าเนินงานของศนูย์ความเป็นเลศิและ

ทีมดูแลผู้ป่วยให้มีการรักษาพยาบาลเทียบเคียงกับสากล

	 5.	พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	ศูนย์การแพทย์ฯ	ให้

ผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า	(โครงการ	Advanced	HA)

	 6.	จัดท�า	Talent	mobility	หรือ	secondment	เพ่ือ

สนบัสนุนการพัฒนาบคุลากรในการท�าวิจยั		การท�างานร่วมกับ

ภาคส่วนอื่นๆ

	 7.	โครงการ	HIS	at	Phyathai	:	strengthening	and	

pain	 relief	และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถาบัน 

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์

	 8.	โครงการ	RAMA	safety	workplace

การจัดทำาข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2561 
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รศ.นพ.อาทิตย์  อังกานนท์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ

ศ.นพ.สมนึก  ดำารงกิจชัยพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

น.ส.สุนิสา  ไวยเจริญ หัวหน้างานนโยบายและแผน

น.ส.วาสนา  พฤกษ์ชัฏ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเบญจมาพร  วังพลับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.กิติยา  กิติวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ณัฐกฤตา  หนูไฉยา เลขานุการรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

น.ส.ญาณินท์  จันทขันธ์         ผู้ออกแบบปก

พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

“อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีจะไม่ร�่ารวย แต่ก็ไม่อดตาย

ถ้าใครอยากร�่ารวย ก็ควรเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แพทย์

อาชีพแพทย์นั้นจ�าเป็นต้องยึดมั่นในอุดมคติ เมตตากรุณาคุณ”

“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตามมาแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธ์
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