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6 รศ.นพ. วิชัย ประสาทฤทธา
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

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

1

4 ศ.นพ. แสงชัย พฤทธิพันธุ์
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
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คณะกรรมการประจำ�ส่วนงาน

(วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

1 ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ ไพร
ประธานสภาอาจารย์ (เริ่ม 1 เมษายน 2560)

6 ศ.พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ
กรรมการประจำ�คณะฯ จากคณาจารย์ประจำ�

2 อ.นพ. ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการประจำ�คณะฯ จากคณาจารย์ประจำ�

7 นาย ทวิช ฉิมประสาท
กรรมการประจำ�คณะฯ
จากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการ

3 ผศ.น.ท.นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ
ประธานสภาอาจารย์ (ถึง 31 มีนาคม 2560)

1

4

2
3

4 นาง สุชาดา แก้วบุบผา
เลขานุการคณะฯ
5 นาง วันทนา วีระถาวร
กรรมการประจำ�คณะฯ จากสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ
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6

7

คณะกรรมการประจำ�ส่วนงาน

(วาระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1 รศ.พญ. เยาวนุช คงด่าน
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำ�นวยความสะดวก
(ถึง 30 เมษายน 2560)
รองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
(เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560)

5 ผศ.นพ. ธงชัย พงศ์มฆัพฒน์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
(ถึง 18 พฤษภาคม 2560)
6 อ.นพ. สาธิต กรเณศ
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ (ถึง 19 ตุลาคม 2559)

2 รศ.นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
(เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560)
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
(ถึง 30 เมษายน 2560)

7 รศ.พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

3 อ.นพ. สุกิจ แย้มวงษ์
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำ�นวยความสะดวก
(เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560)

8 อ.นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ
กรรมการประจำ�คณะฯ จากคณาจารย์ประจำ�

4 ผศ.นพ. สมชาย เวียงธีรวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

9 ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
กรรมการประจำ�คณะฯ จากคณาจารย์ประจำ�
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บทน�ำ
ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้วางนโยบายหลักในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2507 2509 ให้ มี ก ารผลิ ต แพทย์ แ ละพยาบาลเพิ่ ม เมื่ อ วั น ที่ 25
มิถนุ ายน 2508 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี” และทรงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศ
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2508  ต่อมาเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2508
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทรงประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2512 เวลา 15.00 น. ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อย่างเป็นทางการ

ในช่วงการก่อตัง้ มี ศ. นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ท�ำหน้าทีร่ ักษาการคณบดี ต่อมาเมื่อ พ.ศ.
2512 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตัง้ ให้ ศ. นพ.อารี วัลยะเสวี
ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีท่านแรก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะแพทยศาสตร์ล�ำดับที่สี่
ของประเทศไทย มีพนั ธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตทางการ
แพทย์และการพยาบาล ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และ
ให้การรักษาพยาบาล ตลอดจนการสร้างสรรค์งานวิจัย จนได้
รับการยอมรับว่าเป็นผู้น�ำในระดับประเทศและภูมภิ าค ผลงาน
วิจยั หลายเรือ่ งได้นำ� ไปใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
ผลงานทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ มีความโดดเด่นจนได้รบั การ
ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นคณะแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ
ชั้นน�ำ 
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ด้านบริการวิชาการ :

ขนาดพื้นที่

เมือ่ เริม่ ก่อตัง้ มีเนือ้ ทีจ่ ำ� นวน 37 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา  
ต่อมาได้มกี ารแลกเปลีย่ นทีด่ นิ ในซอยลาดพร้าว 71 บริจาคโดย
ท่านผูห้ ญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล กับทีด่ นิ ของกรม
ประชาสงเคราะห์ จ�ำนวน 3 ไร่ 2 งาน เพื่อก่อสร้างอาคาร
สวั ส ดิ ก ารและวิ จั ย ในปี 2548 คณะฯ ได้ ท ราบว่ า สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณแยกตึกชัยประสบปัญหาความแออัดและก�ำลัง
หาสถานที่ใหม่ที่เหมาะสมกว่า คณะฯ จึงได้ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้การสนับสนุนเงินทุนก่อสร้างอาคาร
ในสถานสงเคราะห์ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และขอสิทธิใ์ นการ
เช่าพื้นที่บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 99.86 ตารางวา เพื่อก่อสร้าง
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์   และในปี 2553 คณะฯ ได้รับมอบ
ที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ จ ากกรมธนารั ก ษ์ ตั้ ง อยู ่ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จ�ำนวน 291 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
เพื่อก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และคุณหญิง
กานดา เตชะไพบู ล ย์ ได้ บ ริ จ าคที่ ดิ น จ� ำ นวน 27 ไร่ 2
ตารางวา เพื่อสมทบเพิ่มเติมอีกด้วย
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับสากล
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 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ
ด้านการวิจัย : สร้ า งงานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ และการน� ำ ไป
ประยุกต์ใช้
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ด้านการดูแลสุขภาพ :

แผนยุทธศาสตร์

ให้ความรู้ หรือค�ำปรึกษาทางวิชา
การด้านการแพทย์ พยาบาล และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ (สร้ า งเสริ ม
ป้องกัน รักษาพยาบาลและฟื้นฟู
สุขภาพ) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ สนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย

มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Perspectives) 7 ด้าน
1. จั ด การศึ ก ษาด้ า นการแพทย์ พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน เพื่อให้ได้
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความเป็นผูน้ ำ � เข้าใจระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ และมีศักยภาพสูงทางการวิจัย
2. มุ่งสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ สังคม สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ การบริการสุขภาพ
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. สร้างระบบการดูแลผู้ป่วยโดยสร้างเครือข่ายเพื่อ
การดูแลผูป้ ว่ ยแบบครบวงจรตัง้ แต่กอ่ นมารับบริการจนถึงการ
ส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การวิจัยเป็นหลัก และสามารถให้การดูแลรักษาโรคซับซ้อนที่
ไม่สามารถรักษาที่อื่นได้
4. บริ ห ารจั ด การสั ด ส่ ว นภาระงานของอาจารย์ ที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ ศักยภาพของ
อาจารย์ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับ
พันธกิจของคณะฯ
5. มุง่ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านและ
ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามหลักคุณภาพและการ
วิเคราะห์กระบวนการทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการการปฏิบัติ
งานที่ดีที่สุด
6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจยั การบริการและงานบริหาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามความคาดหวัง
7. บริหารจัดการทรัพยากร พืน้ ที่ สิง่ แวดล้อม และอาคาร
สถานทีใ่ ห้มคี วามปลอดภัยและเป็นมิตรกับผูร้ บั บริการ บุคลากร
สิง่ แวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

รายงานประจำ�ปี 2560

ด้านทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงานคณบดี ท�ำงานประสาน
กับทุกภาคส่วนของคณะฯ ทัง้ หน่วยงานตามพันธกิจและภาควิชา
ต่างๆ ซึ่งการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมถึง
กระบวนการด้ า นบริ ห ารบุ ค ลากร (Human Resources
Management) เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง
โอนย้าย เงินเดือนและค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ประเมินผล
การปฏิบัติงาน สวัสดิการ รวมถึงศูนย์กีฬารามาธิบดี และศูนย์
ดูแลเด็กเล็กส�ำหรับบุตรของบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร
(Human Resources Development) รับผิดชอบการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร การอบรม สัมมนา การน�ำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ รวมถึงการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ส่วนด้านกลยุทธ์บุคคล (Human
Resources Strategy) ทีร่ บั ผิดชอบโครงการผลักดันยุทธศาสตร์
ของฝ่ายและคณะฯ เพื่อพัฒนาองค์กร
ตามที่คณะฯ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ 7 ข้อ เพื่อบรรลุวิสัย
ทัศน์ของคณะฯ นัน้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Faculties Excellence และ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 Professional Support Excellence
มีวัตถุประสงค์ในการน�ำระบบบริหารทรัพยากรบุคคลช่วย
บริหารจัดการ และสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็น
เลิศในวิชาชีพของตน สามารถส่งมอบผลงานที่ตอบสนองต่อ
วิสยั ทัศน์ของคณะฯ โดยน�ำค่านิยมองค์กรเป็นเกณฑ์พนื้ ฐานใน
การตัดสินใจและด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
1. ผลการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 Faculties Excellence ในปี 2560 ด�ำเนินการจัดกลุ่มต�ำแหน่งงานสายวิชาการ
เป็นอาจารย์แพทย์ (อาจารย์มหิดล) มีภาระงานหลักด้านการ
สอนและการวิจยั แพทย์สายบริการ (อาจารย์คลินกิ ) มีภาระงาน
ด้านการบริการ การบริหารระบบโรงพยาบาลและคุณภาพการ
บริการ เพื่อบุคลากรท�ำงานตามสมรรถนะของต�ำแหน่งงาน
มีเส้นทางการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสม และคณะฯ
สามารถจัดแผนการพัฒนาให้ตรงตามสมรรถนะ และสามารถ
จ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
2. ผลการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 Professional
Support Excellence ในปี 2560 ก�ำหนดให้หน่วยงานสาย
สนับสนุนทุกหน่วยงานต้องน�ำวิสัยทัศน์ เป้าหมายยุทธศาสตร์
และนโยบายต่างๆ ของคณะฯ และของหน่วยงาน มาก�ำหนด
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและจัดท�ำ Service Level Agreement

(SLA) เพื่อก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงานของกระบวนการ
ท� ำ งานที่ ส� ำ คั ญ และมี พั น ธะสั ญ ญาต่ อ ผู ้ รั บ บริ ก ารในการ
ส่งมอบงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมทบทวนกระบวนการและปรับปรุง
การท�ำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อบุคลากร
สายสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบงานจะส่งผลให้
สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนต่อสายวิชาการมี ค วาม
เหมาะสม  นอกจากนีใ้ นปี 2560 คณะฯ ก�ำหนดนโยบายไม่เพิม่
อัตราก�ำลังสายสนับสนุน เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการอัตรา
ก�ำลังอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ได้จดั อบรมและ Workshop ให้หน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ SLA จากการอบรมหน่วยงานต่างๆ สามารถจัดท�ำ 
SLA ครบถ้วนสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 80 ที่เหลืออยู่ระหว่าง
การปรับปรุงให้สมบูรณ์ โดยหน่วยงานจะสามารถด�ำเนินการ
ตาม SLA นอกจากนี้มีการจัดท�ำแผนการพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะ (Training Roadmap) เพือ่ เป็นแนวทางให้หน่วยงาน
พิ จ ารณาให้ บุ ค ลากรได้ อ บรมในหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา  
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
สารสนเทศบุคลากรเพือ่ สนับสนุนการท�ำงานต่างๆ  ทีส่ อดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
3.1 พัฒนาระบบ iTraining เพือ่ ขออนุมตั โิ ครงการ
ฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
ของบุคลากร
3.2 พัฒนาระบบ iCheckup II ที่ให้บุคลากรกรอก
แบบสอบถามสุขภาพ ดูผลการตรวจสุขภาพและประวัติการ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
3.3 ร่วมพัฒนาระบบกับฝ่ายการพยาบาล อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์ และฝ่ายสารสนเทศ โครงการ “ระบบบริหาร
ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล RAMA NSA” ได้
รับรางวัล “ดีเด่น” ประเภท Oral Presentation ในงานมหกรรม
คุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล  
4. ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
4.1 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และแพทย์สาย
วิชาการ ทีม่ งุ่ ปลูกฝังความคิด ค่านิยม และวัฒนธรรมความเป็น
“รามาธิบดี” ในบทบาทการเป็นอาจารย์แพทย์ ซึ่งเป็นการเริ่ม
ต้นพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ ทีม่ งุ่ เน้น Self-Development และ
ส่งเสริมศักยภาพการเป็นอาจารย์แพทย์  
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4.2 โครงการกลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จในการเสนอขอ
ต�ำแหน่งทางวิชาการ ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรสาย
วิชาการเพื่อก้าวสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นเวที
แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์จ ากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์  
4.3 โครงการ Academic Position Club เป็นเวที
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในรู ป แบบการพู ด คุ ย กลุ ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ เสนอขอ
ต�ำแหน่งทางวิชาการส�ำหรับบุคลากรสายวิชาการให้ประสบผล
ส�ำเร็จจ�ำนวน 3 ครั้ง
4.4 โครงการพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
สนับสนุนการขอต�ำแหน่งทางวิชาการ ซึง่ ให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่
ที่ช่วยอาจารย์จัดท�ำเอกสารผลงานวิชาการเพื่อสนับสนุนให้
อาจารย์ ส ามารถส่ ง ผลงานวิ ช าการเสนอขอต� ำ แหน่ ง ทาง
วิชาการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

4.5 โครงการพั ฒ นาหั ว หน้ า งาน ประจ� ำ ปี
งบประมาณ 2560 ที่เน้นพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระดับ
หัวหน้างานบริหารทั่วไปให้ท�ำงานแบบมืออาชีพและสามารถ
ช่ ว ยสนั บ สนุ น การท� ำ งานของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.6 โครงการอบรมผู้บริหารระดับต้น ที่ได้รับการ
รับรองจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว เพือ่ เตรียมผูท้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่ง
หัวหน้างานให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจการบริหารจัดการด้านต่างๆ
ทักษะการท�ำงาน การสอนงาน ตลอดจนทิศทางนโยบายของ
องค์ ก ร ซึ่ ง จะช่ ว ยผลั ก ดั น งานต่ า งๆ ขององค์ ก รให้ บ รรลุ
เป้าหมายได้

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และแพทย์สาขาวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
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รายงานประจำ�ปี 2560
อัตราก�ำลังบุคลากร (ณ 30 กันยายน 2560)
สถานภาพ
ตำ�แหน่ง
สายวิชาการ
• ศาสตราจารย์
• รองศาสตราจารย์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
• อาจารย์
• นักวิจัย
สายสนับสนุน
• สนับสนุนวิชาการ
  - ผู้ช่วยอาจารย์
  - อื่นๆ
• สนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ
• สนับสนุนทั่วไป
  - ระดับปฏิบัติการ
• สนับสนุนทั่วไป
  - ระดับช่วยปฏิบัติการ
รวมทั้งสิ้น

ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ส่วนงาน

ลูกจ้างเงินงบ
ประมาณ

ลูกจ้าง
ส่วนงาน

รวม

10

33

-

-

-

43

28
29
20
5

87
174
366
4

4
3
1

-

-

119
206
386
10

12
12
102
6

114
38
76
1,548
104

427
427
1,805
666

-

19
19
73
24

572
38
534
3,528
800

39

383

2,789

251

915

4,377

251

2,813

5,695

251

1,031

10,041

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
1. พัฒนาระบบทีอ่ ยูร่ ะหว่างการทดสอบ ได้แก่ การลา
3. จั ด ท� ำ  Successor Pool และแผนการพั ฒ นา
online และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน online ให้สามารถ Successor
ใช้งานจริงในปี 2561  
4. จัดท�ำ  Training Roadmap ส�ำหรับการพัฒนา
2. ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานสายสนับสนุนมี SLA ของ บุคลากรตาม Competency รวมทั้งออกแบบหลักสูตรและ
กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ รวมทั้งน�ำ  SLA มาเป็นเกณฑ์ใน แผนการฝึกอบรมตาม Training Roadmap
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลงาน
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รายงานประจำ�ปี 2560
รายงานประจําปี 2560

ด้านการคลั
ง ง
ด้ านการคลั

1. ผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ
19,585 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินงบประมาณแผ่นดิน 2,880
   ในปี 2560 คณะฯ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
ล้ านบาท และเงินรายได้ คณะฯ 16,705 ล้ านบาท จํ าแนก
19,585ตามหมวดรายจ่
ล้านบาท แบ่งเป็
นเงิานงๆงบประมาณแผ่
นดิน 2,880
าน
ายต่
ดังแสดงในภาพที
่ 1 ซึ่งล้ผลการ
บาท และเงิ
รายได้คนไปตามแผนการเบิ
ณะฯ 16,705 ล้านบาท
ำแนกตามหมวด
ดําเนินนงานเป็
กจ่าจ�ยโดยมี
การเบิกจ่าย
รายจ่าสูยต่
า
งๆ
ดั
ง
แสดงในภาพที
่
1
ซึ
ง
่
ผลการด�
ำ
เนิ
น
งานเป็
นไป
งกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ คือ อัตราการใช้ งบประมาณ
ตามแผนการเบิ
กจ่ายโดยมี
การเบิ
กจ่ายสูงกว่และอั
าเป้าตหมายที
่
แผ่ น ดิ น 85%(เป
้ าหมาย
≥ 70%)
ราการใช้
งบประมาณรายได้
(เป้าหมาย
≥ 70%)
อให้ เกิด
ก�ำหนดไว้
คือ อัตราการใช้ง73%
บประมาณแผ่
นดิน 85%
(เป้าก่หมาย
ประสิ
ท ธิตภราการใช้
าพต่ องการดํ
าเนิ น โครงการภายใต้
แผน
≥ 70%)
และอั
บประมาณรายได้
73% (เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
องคณะฯ
≥ 70%)
ก่อให้เกิดขประสิ
ทธิภาพต่อการด�ำเนินโครงการภายใต้
ในปี 2560 คณะฯ ได้ รั บ จัด สรรงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

ได้ได้ด� ำดํเนิา เนิ
น งานตามนโยบายการบริ
น งานตามนโยบายการบริห ารงานของ
ห ารงานของ
รองคณบดี
ฝ
่
า
ยการคลั
ง
และการพั
ส
ดุ
เพื
่
อ
มุ
่
ง
สู
รองคณบดี ฝ่ายการคลังและการพัสดุ เพื่ อมุ่ง่ เสูป้่เาป้หมาย
าหมาย
“Ramathibodi
Financial
Sustainability“
ประกอบด้
วยกลยุวยกล
ทธ์
“Ramathibodi
Financial
Sustainability“
ประกอบด้
น ได้ แหก่ารงานเชิ
การบริ หงารงานเชิ
งรุ ก (Proactive)
การ
5 ด้ายุนทธ์ได้5แก่ด้ าการบริ
รุก (Proactive)
การพัฒนา
พัฒนาบุ
คลากรResources)
(Human Resources)
การบริ หารงานโดย
บุคลากร
(Human
การบริหารงานโดยยึ
ดหลัก
ยึ
ด
หลั
ก
ธรรมาภิ
บ
าล
(Good
Governance)
การใช้
เ
ทคโนโลยี
ธรรมาภิบาล (Good Governance) การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เพื่อพัฒ(Information
นางาน (Information
Technology)
และการสร้
พัฒนางาน
Technology)
และการสร้
างความาง
ความมัน่ คงและยัง่ ยืน (Sustainable)
มั่นคงและยั1.่งยืนผลการดํ
(Sustainable)
าเนินงานด้ านการบริหารงบประมาณ

ภาพที่ 1 ข้ อมูลการได้ รับงบประมาณประจําปี 2560
18,000
16,000

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

รวม

งบประมาณแผ่นดิน

1,571

203

792

315

2,880

งบประมาณเงินรายได้

1,793

10,197

4,091

624

16,705

ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริ ห ารงบประมาณ
ก ารติ ด่ อตามตั
ว ชี้ วั ด ด้ทาธินการใช้
ได้ มี ก ารดํโดยมี
า เนิ น งานเพื
พัฒ นาประสิ
ภ าพการ
บริ หารงบประมาณ
ารติดตามตัว ชีอว้ ผูัดบ้ ด้ริาหนการใช้
งบประมาณเป็
นประจ�ำทุกโดยมี
เดือน กและรายงานผลต่
ารเพือ่
งบประมาณเป็
า ทุง้ ได้
ก เดื
น และรายงานผลต่
วางแผนเร่
งรัดการเบิกนประจํ
จ่ายรวมทั
จดั อโครงการสั
มมนาร่วมกับ อ
้ บริ ห ารเพื่ อ วางแผนเร่
ง รั ด การเบิ
จ่ า้เรืยรวมทั
หน่วผูยงานภายในคณะฯ
เพื่อแลกเปลี
่ยนเรียกนรู
่อง การจัง้ ได้
ดท�จัำด
โครงการสัาใช้
ม มนาร่
ว มกั บ หน่กวอบรม
ยงานภายในคณะฯ
เพื่ อ
งบประมาณค่
จ่ายโครงการฝึ
และสัมมนาภายใน
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เรื่ อง การจัด ทํ า งบประมาณค่า ใช้ จ่า ย
ประเทศ
ทั้งนี้เกอบรม
พื่อให้การด�
ำเนิ
นงานใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการฝึ
และสั
มมนาภายในประเทศ
ทังนี
้ ้เพื่อให้
หน่วการดํ
ยงานต่า เนิ
างๆน งานใช้
เป็นไปอย่
า
งเรี
ย
บร้
อ
ยลดข้
อ
ผิ
ด
พลาดซึ
่งส่งาผลง ๆ
จ่ า ยงบประมาณของหน่ว ยงานต่
ให้กเป็
ารใช้
จ่ายของคณะฯ
เป็นไปตามเป้
าหมาย
นไปอย่
างเรี ยบร้ อยลดข้
อผิดพลาดซึ
ง่ ส่งผลให้ การใช้ จ่าย
2.
ผลการด�ำเนิ
น
งานด้
า
นการรั
บ
-จ่ายเงิน
ของคณะฯ เป็ นไปตามเป้าหมาย
   การรั บ -จ่ า ยเงิ น ของคณะฯ ได้ ด� ำ เนิ น การตาม
ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะฯ อย่างเคร่งครัด
มีการประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสีย่ ง

ตามรอบระยะเวลา นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพงานเพื2.อ่ เพิผลการดํ
ม่ ประสิทาธิเนิภาพในการรั
บ-จ่ายเงิ
แก่นการ
นงานด้ านการรั
บ-จ่น าได้ยเงิ
การรั บ -จ่บาเงิยเงิ
น ของคณะฯ
ได้ ดํ า เนิงพอใจแก่
น การตาม
ปรับปรุงมาตรฐานการรั
นบริ
จาค เพือ่ เพิม่ ความพึ
ข้ อบัการเพิ
ง คับม่ ประกาศของมหาวิ
และคณะฯณอย่
ผูบ้ ริจาค
ประสิทธิภาพการเบิกทจ่ยาลั
ายค่ายยาและเวชภั
ฑ์ า ง
ง ครั ด มี กรารประเมิ
น ระบบการควบคุ
ม ภายในและ
เพื่ อ ให้เคร่
ส ามารถได้
ั บ ส่ ว นลดจากการซื
้ อ ยาและเวชภั
ณ ฑ์
ประเมิ
น
ความเสี
่
ย
งตามรอบระยะเวลา
นอกจากนี
้ยั
งมีอ่ การ
การอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งเงินยืมทดรองจ่ายและเงินสดย่อย เพื
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
ให้หน่การรั
วยงานภายในคณะฯ
บัติตามข้
งคับ ประกาศของ
บ-จ่ า ยเงิน ได้ แก่ปฏิการปรั
บปรุองบัมาตรฐานการรั
บเงิ น
มหาวิบริ
ทยาลั
ย
และคณะฯ
ได้
อ
ย่
า
งถู
ก
ต้
อ
ง
นอกจากนี
ย
้
ง
ั
มี
ก
ารจั
ด ่ม
จ าค เพื่ อ เพิ่ ม ความพึ ง พอใจแก่ ผ้ ู บริ จ าค การเพิ
ท�ำแผนประมาณการเงิ
นสดก (Financial
Plan) และติ
ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ
จ่ า ยค่ า ยาและเวชภั
ณ ฑ์ดตาม
เพื่ อ ให้
สถานะสามารถได้
การใช้เงินสดอย่
า
งเป็
น
ระบบเพื
อ
่
วางแผนการใช้
จ
า
่
ยเงิ
รั บ ส่ ว นลดจากการซื อ้ ยาและเวชภัณ ฑ์ นการ
อบรมให้
ค วามรูน้ เรืซึ่ อ่งงเงิ
น ยืงมกล่
ทดรองจ่
น สดย่
และการน�
ำเงินไปลงทุ
แผนดั
าวท�ำให้า สยและเงิ
ามารถบริ
หารอ ย
เพื่ อนให้
หน่อวย่ยงานภายในคณะฯ
ั ติ ตกามข้
อบั ง คั บ
จัดการเงิ
สดได้
างมีประสิทธิภาพ คณะฯปฏิยับงคงรั
ษาสภาพ
คล่องได้แม้ต้องมีการใช้จ่ายงบลงทุนสูง
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ประกาศของมหาวิ ท ยาลัย และคณะฯ ได้ อย่ า งถู ก ต้ อง
นอกจากนี ย้ ั ง มี ก ารจั ด ทํ า แผนประมาณการเงิ น สด
(Financial Plan) และติดตามสถานะ การใช้ เงินสดอย่าง
เป็ นระบบเพื่ อ วางแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น และการนํ า เงิ น ไป
ผลการด�ำเนิ
านการบริ
หารลู
กหนีน้ สด
ลงทุน ซึ่ง3.แผนดั
งกล่าวทํานให้งานด้
สามารถบริ
หารจั
ดการเงิ
ได้ อย่างมี   ได้
ประสิดท� ำธิเนิ
ภาพ
คณะฯ
ยังคงรักษาสภาพคล่
องได้ห าร
น การพั
ฒ นาประสิ
ท ธิ ภ าพการบริ
ต้องมี
การใช้
จา่ ยงบลงทุ
สูง จัดท�ำโครงการลดเวลาเพิ่ม
ลูแม้กหนี
้โดยใช้
แนวคิ
ด Leanนและได้
3. ผลการดําเนิ่มนมูงานด้
หารลูกหนี ้ ารักษา
มูลค่า และโครงการเพิ
ลค่าพัานการบริ
ฒนาการตรวจสอบค่
ํ าเนิโดยเป็
นการพันการพั
ฒนาประสิ
ทธิ ภาพการบริ
สิทธิประกันได้สังดคม
ฒนาระบบการเรี
ยกเก็หาร
บหนี้
ลูกหนี ้โดยใช้ แนวคิด Lean และได้ จดั ทําโครงการลดเวลา
สิทธิกรมบัญชีกลางและสิทธิประกันสังคม ซึ่งผลลัพธ์จากการ

เพิ่มมูลค่า และโครงการเพิ่มมูลค่าพัฒนาการตรวจสอบค่า
รักษาสิทธิประกันสังคม โดยเป็ นการพัฒนาระบบการเรี ยก
เก็ บ หนี ส้ ิ ท ธิ ก รมบัญ ชี ก ลางและสิ ท ธิ ป ระกั น สัง คม ซึ่ ง
ผลลัพธ์ จากการดําเนินงาน ทําให้ ระยะเวลาการเรี ยกเก็บ
หนี ้ลดลง เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังแสดงในภาพ
่ 2นส่งาน
ง ผลให้
เกิ ด สภาพคล่
งทางการเงิ
และ
ด�ทีำเนิ
ท�ำให้คณะฯ
ระยะเวลาการเรี
ยกเก็บอหนี
้ลดลง เป็นนไปตาม
นไปลงทุ
เพื่อนําผลประโยชน์
ที่ได้ รคับณะฯ
กลับมา
เป้สามารถนํ
าหมายที่กา�ำเงิหนดไว้
ดังนแสดงในภาพที
่ 2 ส่งผลให้
เกิด
พัฒนาคณะฯ
ต่อไป น และสามารถน�ำเงินไปลงทุนเพือ่ น�ำผล
สภาพคล่
องทางการเงิ
ประโยชน์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคณะฯ ต่อไป

ภาพที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรี ยกเก็บหนี ้
80

หนวย
หน่วย : วน

70
60

73.22

70.86

60

60

50

60.81
60

63.05
60

60
55.78

40

เป้าหมาย
ผลลัพธ์

30
20
10
0

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

4. ผลการด�ำเนิ น งานด้ า นการจั ด เก็ บ ค่ า รั ก ษา
4. ผลการดํ า เนิ น งานด้ านการจั ด เก็ บ ค่ า
รัพยาบาล
กษาพยาบาล
   ได้ได้ททํ า� ำการพั
การพัฒฒนาประสิ
นาประสิท ธิทภธิาพการให้
ภ าพการให้
บ ริบกริารก าร
เก็บบค่ค่าารัรักกษาพยาบาลโดยได้
ษาพยาบาลโดยได้มมีกีการดํ
ารด�าเนิ
ำเนินโครงการสร้
นโครงการสร้
จัจัดดเก็
า งา ง
มาตรฐานการจัดดเก็เก็บบค่ค่ารัากรั ษาพยาบาลเพื
่อเพิ่อ่มเพิความพึ
งพอใจ
มาตรฐานการจั
กษาพยาบาลเพื
่มความพึ
ง
พอใจต่
อ ผูก้ ราร
ั บ บริ
ารจผ่กรรมต่
า นกิ จากรรมต่
แ ก่ กิ จ กรรม
ต่อผู้รับบริ
ผ่ากนกิ
งๆ ได้แาก่งๆกิจได้กรรมตะกร้
าสร้าง
ตะกร้
าสร้
า
งวิ
น
ย
ั
กิ
จ
กรรมกระเป๋
าเตรี
ย
มความพร้
อ
ม
และ
วินัย กิจกรรมกระเป๋าเตรียมความพร้อม และ กิจกรรม Superกิvisor
จกรรม
Supervisor
และในปี
2561
ีการ
และในปี
2561 จะท�
ำการเพิ
่มวิธจะทํ
ีการรัาบการเพิ
ช�ำระเงิ่มวินธโดยจะ
รัน�บำชํระบบ
าระเงิQR
น โดยจะนํ
QRเพือ่ Payment
ามาใช้
Paymentาระบบ
เข้ามาใช้
เป็นทางเลืเข้อกให้
แก่ผเพืชู้ ่อำ� ระ
เป็ นทางเลือกให้ แก่ผ้ ูชําระเงิน รวมทัง้ จะพัฒนาระบบ
เงิน รวมทั้งจะพัฒนาระบบจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลให้เข้าสู่
จัด เก็ บ ค่ า รั ก ษาพยาบาลให้ เข้ า สู่ ม าตรฐานสากล ISO
มาตรฐานสากล
ISO 9001:2015
ำเนิบนรองคุ
การให้ณผภาพ
า่ นการ
9001:2015
และจะดํ
าเนินการให้และจะด�
ผ่านการรั
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานต่
อไป
ตามมาตรฐานต่
อไป
ผลการด�ำเนิ
งานด้า นการจั
า นการจัด ทํดาท�ำรายงาน
5.5.ผลการดํ
า เนิ นนงานด้
รายงาน
ทางการเงิน
ได้ มมีกี การจั
นตามเกณฑ์
คง
   ได้
ารจัดทํดาท�รายงานทางการเงิ
ำ รายงานทางการเงิ
น ตามเกณฑ์
ค้คงค้
างและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นของกิ
จการที
่ ่
างและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นของกิ
จการที
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยได้มีการเสนอรายงานทางการ
เงินต่อผูบ้ ริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน พร้อมผลการวิเคราะห์ รวม
ทั้งได้แต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการเงินการคลัง ประกอบด้วย
Finance Business Intelligence Team และ Finance War
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ไม่ มี ส่ ว นได้ เสี ย สาธารณะ โดยได้ มี ก ารเสนอรายงาน
ทางการเงินต่อผู้บริ หารเป็ นประจําทุกเดือน พร้ อมผลการ
Room
Team
ายการคลั
ง และ
วิเคราะห์
รวมทัประกอบด้
งได้
้ แต่งตัวงคณะทํ
้ ยผู้บริหาารของฝ่
งานด้ านการเงิ
นการคลั
ง
ผูประกอบด้
้เชี่ยวชาญด้วายนการเงิ
นและบั
ญชีจากหน่
วยงานภายนอก
โดย
Finance
Business
Intelligence
Team และ
มีFinance
การพัฒนาการรายงานทางด้
านการเงิวนย ด้ผู้บวยโปรแกรม
War Room Team ประกอบด้
ริ หารของฝ่ ายBI
การคลั ง Intelligence)
และผู้ เชี่ ย วชาญด้
านการเงิ
น และบั
ชี จ าก
(Business
เพือ่ ท�ำให้
การติดตามตั
วชีว้ ญ
ดั ทางการ
โดยมี
ฒนาการรายงานทางด้
าน
เงิหน่
นมีวปยงานภายนอก
ระสิทธิภาพมากขึ
้น ทัก้งารพั
นี้รายงานทางการเงิ
นของคณะฯ
น ด้ วบยโปรแกรม
เพื่อญทําต
า
ได้การเงิ
ผ่านการรั
รองโดยไม่BI
มีเงื(Business
่อนไขจากผูIntelligence)
้สอบบัญชีรับอนุ
ดตามตัวชี2556
ว้ ัดทางการเงิ
ทธิ ภนาพมากขึ
น้
ตัให้
้งแต่ก ารติ
ปีงบประมาณ
จนถึงปันจมีจุบปันระสิรวมเป็
ระยะเวลา
ทั ้งนี ้รายงานทางการเงินของคณะฯ ได้ ผ่านการรับรองโดยไม่
5 ปีอย่างต่อเนื่อง
มี เงื่ อนไขจากผู้สอบบัญชี รั บอนุญาตตัง้ แต่ ปี งบประมาณ
6. ผลการด�ำเนิ
นงานด้
านการพั5 ฒ
นาคุ
ณอภาพงาน
2556 จนถึ
งปั จจุบนั รวมเป็
นระยะเวลา
ปี อย่
างต่
เนื่อง
านการพั
นาคุณ
ภาพงาน
ฝ่ายการคลั
งได้
6.    ในด้
ผลการดํ
าเนินฒงานด้
านการพั
ฒนาคุ
ณภาพงาน
ด�ำเนินการตามกรอบนโยบายการบริ
หารงานของรองคณบดี
ในด้ านการพัฒนาคุณภาพงาน
ฝ่ ายการคลังได้
า เนิ น การตามกรอบนโยบายการบริ
ห ารงานของรอง
ฝ่ดํายการคลั
งและการพัสดุ โดยได้มีการส่งเสริ
มให้บุคลากรจัด
ฝ่ายการคลั
และการพัสดุ งโดยได้
มีการส่
งเสริ มให้้ง
ท�คณบดี
ำผลงานพั
ฒนาคุณงภาพงานและส่
ผลงานเข้
าร่วมแสดงทั
บุคลากรจัดทําผลงานพัฒนาคุ
งผลงานเข้ า
ภายในและภายนอกคณะฯ
โดยส่ณงภาพงานและส่
ผลงานเข้าร่วมแสดงในงาน
มหกรรมคุณภาพงาน ครั้งที่ 24 ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวนทั้งสิ้น
130 เรื่อง ประกอบด้วย CQI จ�ำนวน 9 เรื่อง Kaizen จ�ำนวน
115 เรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลัง จ�ำนวน 4 เรื่อง และ Clip Video
จ�ำนวน 2 เรื่อง
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รายงานประจำ�ปี 2560
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. ผลงานประเภท Kaizen เรื่อง “สะดวกใส่ ไม่ผิด
พลาด” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมคุณภาพงาน
ครั้งที่ 24 ประจ�ำปี 2560
2. ผลงานประเภท CQI เรือ่ ง “ลดเวลา เพือ่ เพิม่ มูลค่า”
ได้รบั รางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation ในงานมหกรรม
คุณภาพงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี 2560
3. ผลงานการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน หัวข้อ
“การพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อเสริมสร้างธรรมา
ภิบาลในองค์กร” ได้รับคัดเลือกให้น�ำเสนอในงาน MUQD
Market อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผลงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในหัวข้อ “เราจะท�ำ HA ไปท�ำไมประชาชน ได้ประโยชน์
อะไร” ในงานการประชุมวิชาการประจ�ำปี HA National Forum
ครั้งที่ 18 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2560

ด้านการพัสดุ

ภายหลังจากฝ่ายการพัสดุได้ดำ� เนินงานภายใต้ระบบ
บริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS)
ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พันธกิจแนวทางตามยุทธศาสตร์

ของคณะฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการด�ำเนินการให้
บริการด้านพัสดุภายในองค์กรซึ่งผลการด�ำเนินการเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบแบบมี
คุณภาพในปีงบประมาณ 2560 มีดังนี้

การจัดหาครุภัณฑ์ในระบบ Central Procurement ปีงบประมาณ 2558-2560
ปีงบประมาณ

ปริมาณการจัดหาครุภัณฑ์
จำ�นวนรายการ

มูลค่าการจัดหา (บาท)

2,098
2,361
2,509

2,147,549,384.13
3,580,495,642.83
3,061,454,833.00

2558
2559
2560

งานด้านจัดซื้อและบริหารสัญญา ปีงบประมาณ 2560
ประเภท
การจัดหาวัสดุ
การจัดหาครุภัณฑ์ / ที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง

จำ�นวนรายการ

มูลค่าการจัดหา (บาท)

3,022
917

387,560,324.11
14,119,565.00

งานบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ 2558-2560
การเบิก-จ่าย (วัสดุทั่วไป)
อัตราวัสดุขาดสต๊อกวัสดุที่มียอดเป็นศูนย์
อัตราวัสดุจ่ายไม่ครบ
อัตราวัสดุคงคลัง
ใบค้างจ่ายเกิน 14 วัน
ใบเบิกจ่ายที่จ่ายผิด
ใบเบิกจ่ายที่เกิน 15 นาทีเฉพาะการจ่ายวัสดุ
Express
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2558
2559
2560
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์
<5%
0.90%
<5%
1.04%
<3%
0.5%
<5%
4.58%
<5%
1.87%
<3%
1.64%
<2 เดือน
1.25
<2 เดือน 0.9 เดือน <2 เดือน
1.35
เดือน
เดือน
<20 ใบ
4 ใบ
<1%
0%
<1%
0%
-

-

- คือ ยังไม่ได้มีการก�ำหนดเป็นตัวชี้วัด
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-

-

>90%

94%

14. โรงเรียนบ้านจันเดย์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
15. กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
กรมการทหารสื่อสาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ
16. องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุ ี
17. โรงพยาบาลอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง
18. ศูนย์ชว่ ยเหลือผูล้ ภี้ ยั ในเขตเมือง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
19. โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก
20. องค์การบริหารส่วนต�ำบลแหลมกลัด จ.ตราด
21. โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่
23. กองพันทหารสื่อสารที่ 13 กองพลทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
24. ส�ำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม
25. โรงเรียนวัดล�ำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
26. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
27. โรงพยาบาลทัพทัน จ.อุทัยธานี
28. โรงเรียนบ้านปากดง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
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.องครักษ์ 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

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. โครงการพัสดุ Charity
โครงการพัสดุ Charity ปีงบประมาณ 2558-2560
ปีงบประมาณ

มูลค่าที่คณะฯ บริจาค

2558
2559
2560

6,543,928.00
4,374,970.00
7,155,420.00

คณะฯ ได้มีส่วนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
จัดท�ำ  “โครงการพัสดุ Charity” ซึ่งเป็นการจ�ำหน่ายพัสดุ ด้วย
วิธีการโอนหรือบริจาคพัสดุที่หมดความจ�ำเป็นในการใช้งาน
และมี ส ภาพดี โดยบริ จ าคให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก ร
สาธารณกุ ศ ลที่ ข าดแคลนงบประมาณ ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของ
ประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 ได้บริจาครวม 47 ครั้ง คิดเป็น
เงิน 7,155,420 บาท คณะฯ ได้มสี ว่ นแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยจ�ำหน่ายพัสดุ โดยบริจาคให้หน่วยงานของรัฐและ
องค์กรสาธารณกุศลที่ขาดแคลนงบประมาณซึ่งถือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงานราชการ/องค์กรสาธารณกุศลทีไ่ ด้รบั บริจาค
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�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�ำปาง
เขต 2 เกาะคา จ.ล�ำปาง
6. วัดก�ำแพงมณี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
7. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
8. กองพันทหารสื่อสารที่ 21 เขตบางเขน กรุงเทพฯ
9. โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา
10. โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี
11. สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
12. หน่วยอณูพันธุศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย  
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
13. โรงพยาบาลเรณูนคร จ.นครพนม
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2. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุ โดยการเพิ่มรอบการเบิก-จ่าย
วัสดุ ประจ�ำเดือน
เดิม หน่วยงานเบิกวัสดุ ได้เดือนละ 1 ครั้ง ท�ำให้ต้อง
ใช้พื้นที่ของหน่วยงานมาก เพื่อใช้ในการจัดเก็บวัสดุเพื่อใช้
ตลอดทั้งเดือน
ใหม่ หน่วยงานเบิกวัสดุ ได้เดือนละ 2 ครั้ง ท�ำให้ลด
พื้นที่ของหน่วยงานได้มาก และลดพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุของ
คณะฯ โดยจัดท�ำเป็น โครงการเบิกจ่ายวัสดุระบบใหม่ (The
New IMS) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคืนพื้นที่ให้หน่วยงานได้ใช้
ประโยชน์มากขึ้น และคืนเวลาเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติตาม
ภารกิจของตน
ในการเพิม่ รอบการเบิก-จ่ายวัสดุ ประจ�ำเดือนนอกจาก
จะเป็นการลดพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุทั้งของหน่วยงานและ
คลังวัสดุแล้วนั้น การด�ำเนินการนี้ยังท�ำให้อัตราวัสดุคงคลัง มี
ความเหมาะสม สามารถลดต้นทุนวัสดุคงคลังได้อย่างมาก
3. งานด้านนวัตกรรมและการพัฒนา
มีการศึกษาและพัฒนาการท�ำงานในทุกมิตจิ นได้องค์
ความรู  ้ น�ำมาปรับปรุงพัฒนาจนเกิดเป็น และ ได้สง่ ผลงานเข้า
ร่วมงานมหกรรมคุณภาพงาน ครั้งที่ 24 ของคณะฯ จ�ำนวน
6 เรื่อง แบ่งออกเป็นผลงานคุณภาพ CQI จ�ำนวน 3 เรื่อง และ
kaizen จ�ำนวน 3 เรื่อง
3.1 ผลงานคุณภาพ CQI จ�ำนวน 3 เรื่อง
1. โครงการ Smart Inventory “จัด...จ่าย...ได้
มาตรฐาน” เป็ น การจั ด ท� ำ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารจั ด -จ่ า ยวั ส ดุ
โดยน�ำทฤษฎี ABC Classification มาใช้เพื่อการพัฒนาการ
ปฏิบตั งิ านด้านการจัดเก็บ จัดจ่ายวัสดุ เพือ่ สนับสนุนพันธกิจของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างยั่งยืน

2. โครงการ Efficient Purchasing By MRP เพื่อ
เป็ น การ forecast จุ ด สั่ ง ซื้ อ ที่ เ หมาะสม โดยการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการสั่งซื้อวัสดุให้ตรงตาม ความต้องการอย่าง
คุม้ ค่า ลดปัญหาวัสดุคงคลังขาดและเกินความจ�ำเป็นลดต้นทุน
งบประมาณในการจัดซื้อให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. โครงการ “Smart Store Strong” เป็นการ
จัดท�ำโครงการเพือ่ วิเคราะห์การใช้พน้ื ทีค่ ลังจัดเก็บวัสดุ อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตน์ เพือ่ พัฒนาระบบการจัดเก็บให้ประสิทธิภาพ
ตอบสนองการท�ำงานให้รวดเร็ว ถูกต้องอย่างยัง่ ยืน
3.2 ผลงาน Kaizen จ�ำนวน 3 เรื่อง
1. เรื่อง การลดขั้นตอนการตรวจรับงานก่อสร้าง
เป็นการวิเคราะห์ขนั้ ตอนการตรวจรับงานก่อสร้าง จากนัน้ มีการ
ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ�ำเป็น เพื่อไม่เป็นภาระให้
กั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและลดความสู ญ เสี ย ในการทํ า งาน ท� ำ ให้
สามารถปฏิบัติการตรวจรับงานก่อสร้าง ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เรือ่ ง “Do….ได้....Do….ดี” เป็นการพัฒนาการ
ผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานจากเดิมรูปแบบ
เอกสาร เป็นรูปแบบวิดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างให้
หน่วยงานรับชมเพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจง่ายขึน้
เกีย่ วกับการเบิกพัสดุและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้าน
การเบิกจ่ายวัสดุ
3. เรือ่ ง Mini e-catalog เป็นการน�ำระบบ E-Book
มาใช้ในการน�ำเสนอรายการวัสดุ ในรูปแบบภาพวัสดุ ทุก
รายการในมิติที่สามารถมองได้ชัดเจน แสดงรายละเอียดเกี่ยว
กับวิธกี ารใช้งานของวัสดุแต่ละรายการ และประการส�ำคัญ คือ
มีระบบการค้นหาที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ
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ด้านสารสนเทศ

พัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้ เวชระเบียนตรวจสอบข้อมูลของเอกสารทีพ่ มิ พ์และทีส่ แกนกลับ
มีความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ และกระจายการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เข้ามาได้ครบถ้วน
2. ปรับปรุงระบบ (Project Improvement)
เพื่อการบริหาร  บริการรักษาพยาบาล การศึกษา และการวิจัย
2.1 ระบบ SAP Development และ SAP Quality
เพือ่ ให้มกี ารใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
assurance ติดตั้งใน Virtual machine เพื่อลดงบประมาณซื้อ
เครื่อง Server และเพื่อลดงบประมาณในการย้าย Hardware
ผลการด�ำเนินงาน
เมื่อหมดอายุการใช้งาน
1. พัฒนาระบบใหม่ (New Project)
2.2 การบีบอัดฐานข้อมูลให้กับระบบ SAP และ
1.1 จัดหา ติดตัง้ คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย และเชือ่ มต่อ
ระบบเครือข่ายรองรับระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทพี่ ฒ
ั นาโดย เวอร์ชนั ระบบการจัดการฐานข้อมูล เพือ่ ลดเวลาในการ Backup
ฐานข้อมูล
ฝ่ายสารสนเทศ
2.3 Tune ระบบฐานข้อมูลระบบ SAP โดยการ
1.2 พัฒนาโปรแกรมลงทะเบียน VPN ให้กับทีม
Network เพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน VPN ได้ สร้าง Index เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และลด
งบประมาณในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา
รวดเร็ว
2.4 โปรแกรมการจัดการ Web board เช่น เรื่อง
1.3 พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเชื่อมต่อไม้กั้น
ทางเข้า-ออกที่จอดรถคณะฯ ให้งานรักษาความปลอดภัย เพื่อ การปักหมุด ปิดกระทู้ เพื่อลดเวลาในการท�ำงาน
2.5 Server Kaspersky เปลี่ยน PC เป็น VMware
ลดเวลาการตรวจสอบการเชื่อมต่อของไม้กั้นทางเข้าที่จอดรถ
1.4 ระบบรายงานอุบัติการณ์ (Incident Occur- ช่วยเรื่องการจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพดีขึ้น
2.6 ย้าย Server Oracle ชุดทดสอบ เพื่อช่วยให้
rence Report) เพื่อรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รวบรวมเป็นบทเรียนเพือ่ ใช้ในการแก้ไขและสร้างวัฒนธรรมใน เพิม่ ประสิทธิภาพการตอบสนองการใช้งานบริการให้กบั งานเวช
สารสนเทศคลินิก และหน่ว ยฝึกอบรมสารสนเทศได้ อ ย่ าง
การเรียนรู้ร่วมกัน
1.5 ระบบ Barcode on Web เพื่อเรียกดูรายงาน ต่อเนื่อง
2.7 เว็บไซด์ SharePoint ส�ำหรับจัดเก็บเอกสาร
การตรวจนับ Stock ส�ำหรับน�ำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการคลังยา
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และคลังพัสดุ และเตรียมข้อมูลการนับ online ส�ำหรับห้อง LIS ภาควิชาพยาธิวิทยา
2.8 ปรับ Kaspersky เป็นเวอร์ชัน 10 ที่เครื่อง
Stock เข้าสู่ระบบ SAP เพื่อช่วยลดการผิดพลาดของข้อมูลที่มี
Client ท�ำให้สามารถก�ำจัดไวรัส และแก้ไขชื่อไฟล์ exe ที่โดน
ปริมาณมาก
1.6 Dashboard เพือ่ แสดงผลการด�ำเนินกิจกรรม ไวรัสให้เป็นชื่อไฟล์เดิม
2.9 ติดตัง้ ระบบเครือข่ายไร้สายกระจายครอบคลุม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวชีว้ ดั ด้านคุณภาพและการรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาล ได้ แ ก่ Medication Reconciliation และ พื้นที่อาคาร 1 ชั้น 1-3
2.10 พัฒนาเครือข่ายไร้สายรองรับการเชือ่ มต่อกับ
Rational Drug Use Hospital
1.7 ระบบรายงานยอดผู้ป่วยนัดจากระบบธุรกิจ ระบบตรวจนับคลังยาและคลังพัสดุ
2.11 ออกแบบ ปรับปรุง และย้ายอุปกรณ์กระจาย
อัจฉริยะบน Intranet
1.8 ระบบรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อใน สัญญาณเครือข่ายหลัก (Distribute Network Layer) อาคาร 1
การปรับปรุงพื้นที่การเงินกลางจาก 1 Gbps เป็น 10 Gbps
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.12 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากร
1.9 Data registry สุ ข ภาพบุ ค ลากรคณะฯ
เพื่ อ ขยายขอบเขตการใช้ ง านรองรั บ สถาบั น การแพทย์
ระยะที่ 1
1.10 ระบบ Print and Scan Report ส�ำหรับงาน จักรีนฤบดินทร์
2.13 ระบบสารสนเทศจัดตัง้ การส�ำรองข้อมูล เรียก
เวชระเบียน เพื่อแสดงจ�ำนวนการพิมพ์เอกสาร และการสแกน
เอกสารทั้งหมดภายในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ช่วยท�ำให้งาน คืนข้อมูล และลดขนาดฐานข้อมูล
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2.14 ระบบขอข้อมูลออนไลน์ ระยะที่ 2 ซึ่งขยาย
ขอบเขตการให้บริการจากระดับภาควิชาและฝ่ายต่างๆ ไปยัง
ระดับหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ได้สังกัดภาควิชาและฝ่าย
2.15 ระบบ iCheckup ได้พฒ
ั นาเพิม่ การออนไลน์
ผลตรวจจากห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ แพทย์สามารถตรวจสอบข้อมูล
ผลการตรวจได้ถูกต้องครบถ้วน
3. โครงการอบรม “ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเรา
สบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง” ให้กับบุคลากรภายใน
คณะฯ

2.2 งานมหกรรมคุณภาพ ครัง้ ที่ 25 ประจ�ำปี 2560
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจนับ
เวชภัณฑ์คงคลังด้วยเทคนิคการตรวจนับเวชภัณฑ์คงคลังแบบ
วนรอบ (Cycle Counting) อย่างถูกต้อง”  พัฒนาร่วมกับหน่วย
พัฒนาระบบ  งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. ผลงานเด่น นวัตกรรม (Innovation)
1.1 ระบบ Barcode โดยใช้อุปกรณ์ Hand Held
ทดแทนการสแกน Barcode และบันทึกผลการตรวจนับ ท�ำให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจนับ Stock ให้ถูกต้อง รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
1.2 ผลงานได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร JTMI
ประจ�ำปี 2559 และได้นำ� เสนอผลงาน TMI ประจ�ำปี 2559 แบบ
Oral Presentation ได้แก่ A decision tree model for predicting 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 งานมหกรรมคุ ณ ภาพมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ประจ�ำปี 2559 ได้รับรางวัล Team Good Practice Award  
เรือ่ ง “การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์ของห้องผ่าตัด
สูต-ิ นรีเวชฯ” พัฒนาร่วมกับ ห้องผ่าตัดสูต-ิ นรีเวช  หน่วยพัฒนา
ระบบ  งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
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แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
1. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ทัง้ ทีโ่ รงพยาบาล
รามาธิ บ ดี และโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ ให้
สามารถตอบสนองต่อการใช้งาน มีความเสถียร เอื้ออ�ำนวยให้
เกิดการบริการสุขภาพ การเรียน การสอน การวิจัย อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล
รามาธิบดี และโรงพยาบาลรามาธิบดีจกั รีนฤบดินทร์ ให้เป็นต้น
แบบการส่งต่อข้อมูลสาธารณสุข
3. ด�ำเนินการพัฒนาหรือจัดหาระบบงานอื่นๆ ด้าน
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ให้บคุ ลากรและ
นักศึกษาสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน
การแพทย์

รายงานประจำ�ปี 2560

ด้านพัฒนาคุณภาพ
คณะฯ ด�ำเนินการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โดยบูรณาการพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้าน
การวิจัย และด้านการดูแลสุขภาพ มีการวางระบบ ติดตาม
ประเมินผล พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ โดยใช้
เครือ่ งมือคุณภาพทีจ่ ำ� เป็นในการพัฒนากระบวนการท�ำงานให้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน ที่ผ่านมา
คณะฯ รับการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกเพือ่ หา
โอกาสปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง มีการน�ำนโยบายคุณภาพลงสูก่ าร
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการรับรู้อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง มี ก ารจั ด การความรู ้

สร้างเครือข่ายชุมชนแนวปฏิบัติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ คือ การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับ
สากลต่อไป
ผลการด�ำเนินงาน
1. ด้านบริหารคุณภาพ
1.1 การรับรองคุณภาพ คณะฯ สนับสนุน ส่งเสริมให้
หน่วยงานเกิดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงานจน
ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรชั้นน�ำต่างๆ ดังนี้

ลำ�ดับ
ชื่อหน่วยบริการ
1. ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

ชื่อใบรับรอง
ISO15189, ISO15190, ISO22870

2.

ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

ISO17025: 2005

3.

ISO9001: 2015

4.
5.
6.

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี งานอุปกรณ์การแพทย์
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งานเวชระเบียน งานบริการผ้า
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานบริหารเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายการพัสดุ
ฝ่ายเวชสารสนเทศ

7.

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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HACCP, GMP, ISO22000: 2005
ISO9001: 2015
CMMI V1.3 for Development-Maturity
Level 3, ISO/IEC20000-1: 2001
Hospital Re-Accreditation (ครั้งที่ 4)

รายงานประจําปี 2560

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรชั้นน�ำ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล เดือน
1.2 การประกันคุณภาพ
กั
นยายน
2560 นคุณภาพ
หลั
ก
สู
ต
รปรั
ช
ญาดุ
ษ
ฎี
บ
ั
ณ
ฑิ
ต
สาขาวิ
ช
า
1.2 การประกันคุณภาพ
1.3
การประเมิ
การประเมิ
นคุณภาพ
ระบาดวิ
นิ ก (หลั
) (Clinical
- หลักสูทตยาคลิ
รปรัชญาดุ
ษฎีบกณ
ั สูฑิต ตรนานาชาติ
สาขาวิชาระบาดวิ
ทยา
- 1.3
คณะฯ
ทบทวนผลด�
ำเนินการและจัดท�ำ รายงาน
- คณะฯ ทบทวนผลดํ า เนิ น การและจั ด ทํ า
Epidemiology and Biostatistics: CE-PhD) รับการตรวจ
คลินิกประเมิ
(หลักนสูคุตณรนานาชาติ
(Clinical
and ประเมิ
นตนเองด้านการศึ
กษาระดั
บหลัก ษาระดั
กสูตรปริบญ
รายงานประเมิ
น ตนเองด้
า นการศึ
หลัญาตรี
ก สูต ร และ
ภาพการศึก)ษาระดั
บหลักEpidemiology
สูตรตามเกณฑ์ MU
Biostatistics:
ภาพการ
กสูญตรระดั
งปริญกญา
และมีบกหลั
ระบวนการตรวจประเมิ
ญาตรีบหลั
และหลั
สู ต รระดั
ง ปริ ญ ญา และมี น
AUN-QA CE-PhD)
จ า ก ค ณ ะรับก การตรวจประเมิ
ร รม ก า ร ป ระ เมินนคุณ
คุ ณ
ภ า พ หลัปริ
ศึ ก ษาระดั
ต รตามเกณฑ์
MU 2560
AUN-QA จากคณะ คุณกระบวนการตรวจประเมิ
ภาพการศึกษาตามเกณฑ์
ุณภาพการศึ
กษา AUN-QA
นคุณคภาพการศึ
กษาตามเกณฑ์
มหาวิบทหลั
ยาลักยสูมหิ
ดล เดือนมีนาคม
คุ ณำปีภาพการศึ
ก ษา
AUN-QAQuality
ประจํ าAssurance)
ปี 2560 (IQAจ�ำ:นวน
คณะทํ
า งานพิทจยาลั
ารณาหลั
กรรมการประเมินคุ- ณ
ภาพมหาวิ
ยมหิดกลเกณฑ์
เดือนมีในการ
นาคม ประจ�
2560 (IQA
: Internal
Internal
ม ทั น้ง สิยายน
น้ 252560
2560 รับรองสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านจากแพทยสภา รวมทั
ง้ สิน้ 25Quality
หลักสูAssurance)
ตร ระหว่างเดืจํอานนมิวถนนุ รว
ายน-กั
หลักสูตร ระหว่างเดือน มิถนุ ายน – กันยายน 2560
ตรวจประเมิ
รับรองคุ
ณภาพการฝึ
กอบรม
Postgraduate
- คณะท�ำนงานพิ
จารณาหลั
กเกณฑ์
ในการรั
บรองสถาบัน
- คณะฯ จั ด ท� ำ รายงานประเมิ น ตนเอง (SAR) ใน
Medical Education WFME Global Standards for
- คณะฯ จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)
ฝึกอบรมแพทย์
ประจ�ำบ้านจากแพทยสภา
นรับชรอง
บคณะฯ
โดยด�ำโดยดํ
เนินการยื
สมัครเพื
่อรัคบรเพื
การประเมิ
Quality Improvement
สาขาอายุ รตรวจประเมิ
ศาสตร์ ภาควิ
า ระดัในระดั
บ คณะฯ
า เนิ น่นการยื
่ น สมั
่ อ รั บ การนตาม
คุณภาพการฝึ
กอบรม
Postgraduate
รางวั
ลคุณภาพแห่
(TQA) งในปี
2560 ในปี
เมื่อวันที่
อายุรศาสตร์
เดือนมี
นาคม 2560 Medical Education เกณฑ์
ประเมิ
นตามเกณฑ์
รางวังลชาติ
คุณภาพแห่
ชาติ (TQA)
- สภาการพยาบาลตรวจประเมิ
นเพื่อรับสาขา
รอง 4 กรกฎาคม
2560 เมื่อวั2560
นที่ 4 และขอรั
กรกฎาคมบเป็
2560
และขอรัอบนกลั
เป็ นรายงาน
WFME Global Standards
for Quality Improvement
นรายงานป้
บ เพื่อน�ำมา
สถาบันภาควิ
การศึชกาอายุ
ษาพยาบาล
นพยาบาลรามาธิ
ป้อนกลั
บ เพื
อนํามาดํ
าเนินการพั
อายุรศาสตร์
รศาสตร์โรงเรี
เดือยนมี
นาคม 2560 บดี ด�ำเนิ
นการพั
ฒ่นาคุ
ณภาพองค์
กร ฒนาคุณภาพองค์กร
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ
มหาวิทยาลั
ย
1.4มการพั
ส่ งเสริฒ
มการพั
นาคุณภาพ
- สภาการพยาบาลตรวจประเมิ
นเพือ่ บรับดีรองสถาบั
นการ
1.4 ส่งเสริ
นาคุณฒภาพ
มหิดล เดือนมีนาคม 2560
คณะฯ สนับสนุน ส่งเสริ ม การพัฒ นาคุณ ภาพ
ศึกษาพยาบาล โรงเรี
ยนพยาบาลรามาธิ
บดี คณะแพทยศาสตร์
คณะฯ
บสนุน ส่งเสริคํมาการพั
ฒนาคุ่ มณกิภาพโดยการ
- โรงเรี
ย นพยาบาลรามาธิ
บ ดี รับ การตรวจ
โดยการจั
ด ฝึ สนั
กอบรมและให้
ปรึ ก ษากลุ
จ กรรม
โรงพยาบาลรามาธิ
บ
ดี
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
มหิ
ด
ล
เดื
อ
นมี
น
าคม
2560
จั
ด
ฝึ
ก
อบรมและให้
ค
�
ำ
ปรึ
ก
ษากลุ
่
ม
กิ
จ
กรรมคุ
ณ
ภาพ
พัฒนา
ประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาระดับ หลัก สูต รตามเกณฑ์
คุ ณ ภาพ พั ฒ นาความรู้ ของบุ ค ลากรในเรื่ อ งคุ ณ ภาพ
- โรงเรีย(หลั
นพยาบาลรามาธิ
บดีรับการตรวจประเมิ
้ของบุ
่องคุณทธิภาพอย่
างต่าองานมากขึ
เนื่อง เพื่อ้น เพิ่ม
AUN-QA
ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั
ณ ฑิ ต) จากน ความรู
อย่างต่
อเนืค่อลากรในเรื
ง เพื่ อเพิ่ มประสิ
ภาพการทํ
คณะกรรมการประเมิ
ภาพมหาวิทAUN-QA
ยาลัยมหิด(หลั
ล เดืกสูอตนร ประสิ
โดยกํ
หนดระดัำงานมากขึ
บ ของผู้ รั บน้ การอบรมเป็
น บผู้ของผู
บริ ห าร
คุณภาพการศึ
กษาระดับหลักนสูคุตณรตามเกณฑ์
ทธิภาาพการท�
โดยก�ำหนดระดั
ร้ บั การ
สิ
ง
หาคม
และเดื
อ
นกั
น
ยายน
2560
facilitator
และบุ
ค
ลากร
ซึ
่
ง
คณะฯ
จั
ด
อบรมตามหั
ว
ข้
พยาบาลศาสตรบัณฑิต) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ อบรมเป็น ผูบ้ ริหาร facilitator และบุคลากร ซึง่ คณะฯ จัดออบรม
- ห ลั ก สู ต รวิ ท ย าศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต
ต่าง ๆ ดังนี ้
มหาวิทยาลัยมหิดล เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2560 ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
สาขาวิชาฟิ สิกส์การแพทย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
- หลักกษาระดั
สูตรวิทบยาศาสตรมหาบั
ณฑิต สาขาวิ
ชาฟิจาก
สิกส์
1.4.1 เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพ (3P/Kaizen/CQI/work
การศึ
หลั ก สู ต รตามเกณฑ์
AUN-QA

การแพทย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร system & work process) คณะฯ จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ตามเกณฑ์ AUN-QA จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด้านคุณภาพ ทุกเดือนจ�ำนวน 11 ครัง้ และอบรมหลักสูตร CQIมหาวิทยาลัยมหิดล เดือนกันยายน 2560
Kaizen ให้กับพยาบาล

32

ต่าง ๆ ดังนี ้
1.4.1 เครื่ องมือคุณภาพ (3P/Kaizen/CQI/work
system & work process) คณะฯ จัดปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ ด้ า นคุณ ภาพ ทุก เดื อ นจํ า นวน 11 ครั ง้ และอบรม
หลักสูตร CQI-Kaizen ให้ กบั พยาบาล
ุ ณ ภาพ (TQA/EdPEx/AUN1.4.21.4.2
เกณฑ์คเกณฑ์
ณ
ุ ภาพค(TQA/EdPEx/AUN-QA/WFME/
QA/WFME/JCI/HA/ISO) คณะฯ จัดอบรมการให้ ความรู้
JCI/HA/ISO)
อบรมการให้นคตนเอง
วามรู้เรืและการตรวจ
่องเกณฑ์ การ
เรื่ องเกณฑ์คณะฯ
การเขีจัยดนแบบประเมิ
เขียนแบบประเมิ
งนี้ อบรมเชิ
ประเมิน ดังนีนตนเอง
้ อบรมเชิและการตรวจประเมิ
งปฏิบตั ิการ หลักสูตนรดัการนํ
า Net ง
ปฏิบPromoter
ัติการ หลักScore
สูตร การน�
ำ Net
Scoreมาใช้
(NPS)
และ
(NPS)
และPromoter
SERVQUAL
ในการ
รั บ ฟั ง ลู กมาใช้
ค้ า ให้ใกันการรั
บ บุ ค ลากรในระบบดู
ข ภาพและ
SERVQUAL
บฟังลูกค้าให้กับแบุลสุ
คลากรในระบบ
นที่สนใจ อบรมหลั
กสูตอบรมหลั
ร EEG forกสูA-HA:
จากfor
ดูแลสุสายสนุ
ขภาพและสายสนุ
นที่สนใจ
ตร EEG

2. ด้ านจัดการความรู้
2.1 การส่ งเสริมการจัดการความรู้
คณะฯ จัดฝึ กอบรม/ให้ คําปรึรายงานประจำ
กษากับ Facilitator
�ปี 2560
และบุคลากร ดังนี ้ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรการ
จัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ Facilitator : การถอด
บทเรีจาก
ย นความสํ
า เร็ จ และการบั
น ทึากฝ่ความรู
้ ปฏิ บวัตยิ เในระบบ
พื่ อ
A-HA:
HA สู่ A-HA
ให้กบั หัวหน้
าย/งาน/หน่
สร้ างองค์ความรู้ , การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดูแFacilitator
ลสุขภาพ (Healthcare
Cluster)
และกิจกรรม ดเส้การ
นทางสู่
: การถอดบทเรี
ยนโครงการและการจั
ความเป็
เลิศด้านการดู
แลสุขบภาพ
Healthcare
ความรูน้ จากทฤษฎี
สู่การปฏิ
ัติ ซึ่ง(Ramathibodi
ผู้เข้ าร่ วมอบรมได้
รับ
Journey
to Excellence)
จ�ำนวน 2 ครั้ง ย(Episode
4 Go On to
การฝึ กปฏิ
บั ติ จ ริ ง ในการถอดบทเรี
นงานมหกรรม
คุ ณ ภาพ HA,
รวมทัEpisode
ง้ การประชุ
ม /สัup
ม มนาพั
น ธกิ จ ด้ าน
Advanced
5 Step
to Advanced
HA) ให้
กษา
กับการศึ
บุคลากรในระบบดู
แลสุขภาพ (Healthcare Cluster)

อัตราผลงานคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ (จํานวนผลงานคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ เทียบกับจํานวนผลงานที่ส่งประกวดทัง้ หมด)
ร้ อยละ
100
80
60
40
20
0

92 93 94

100 100

100 95 99

100
81

66

62
17

ผลงาน CQI

ผลงาน Kaizen

2558

ผลงานเรื่องเล่ า

2559

2. ด้านจัดการความรู้
2.1 การส่งเสริมการจัดการความรู้
2.2 การเผยแพร่ ความรู้
คณะฯคณะฯ
จัดฝึกอบรม/ให้
ค�ำปรึกษากับ Facilitator และ
ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แนวทางปฏิ บั ติ
บุคลากร
ดังนี้ Procedure)
การอบรมเชิงปฏิ
บัติการหลัมกด้สูาตนการจั
รการจัดการ
ดการ
(Quality
และแบบฟอร์
ความรู
เ้ พือ่ พั้ ฒ
กยภาพ Facilitator
: การถอดบทเรี
ความรู
เพืนาศั
่อรวบรวมองค์
ความรู้ โดยจั
ดเก็ บองค์ คยนความ
วามรู้
น WebsiteนKM
บน Intranet
ความรูค้ ใวามรู
ห้ แก่ ้ ,
ส� ำ เร็ผ่จาและการบั
ทึ ก ความรู
้ ป ฏิ บเผยแพร่
ั ติ เ พื่ อ สร้องค์
า งองค์
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ Facilitator : การถอด
บทเรียนโครงการและการจัดการความรูจ้ ากทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิ
ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติจริงในการถอดบทเรียน
งานมหกรรมคุณภาพ รวมทั้งการประชุม/สัมมนาพันธกิจด้าน
การศึกษา
2.2 การเผยแพร่ความรู้
คณะฯ ด�ำเนินการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติ (Quality
Procedure) และแบบฟอร์มด้านการจัดการความรู้ เพือ่ รวบรวม
องค์ความรู้ โดยจัดเก็บองค์ความรู้ผ่าน Website KM บน
Intranet เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ
ในงานจัดการความรู้สู่งานประจ�ำ  (KM Day) งานมหกรรม
คุ ณ ภาพ และเผยแพร่ ส ่ ง ประกวดภายนอกคณะฯ เช่ น
มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
(QCC) ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
เป็นต้น

G

0

ผลงาน Dean

ผลงาน VDO clip

2560

ผลงานเด่น
การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ได้แก่
บุคลากรภายในคณะฯ ในงานจัดการความรู้ ส่งู านประจํา
ส�ำ(KM
นักงานคณะกรรมการพั
ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จากผล
Day) งานมหกรรมคุณภาพ และเผยแพร่สง่ ประกวด
งานเรื
่อง โครงการบริ
ารยาเคมี
บัดดทางหลอดเลื
ดด�มำส่วน
ภายนอกคณะฯ
เช่นหมหาวิ
ทยาลับย�ำมหิ
ล สมาคมส่งอเสริ
กลางที
บ่ า้ น (Home
Chemotherapy
Model) ซึง่ คณะฯ
คุณภาพแห่
งประเทศไทย(QCC)
สํานัRama
กงานคณะกรรมการ
นาระบบราชการ(กพร.)
เป็ นต้ น การ ระดับดีเด่น ประจ�ำปี
ได้พัรฒ
บั รางวั
ลประเภทการพัฒนาการบริ
2560

รับรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 11กันยายน พ.ศ. 2560
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ
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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

   1.1 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

8

23-24

16

- - - - > on Process
Plan
2
3
4
5
หมายเหตุ :1 คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพด้านการศึกษา EdPEx300 จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2 คณะฯ ส่งผลงานคุณภาพเข้าร่วมประกวดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี 2560 (MUQF)
3 คณะฯ ส่งผลงานคุณภาพเข้าร่วมประกวดส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
4 คณะฯ ส่งผลงานคุณภาพเข้าร่วมประกวดสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย (QCC)
5 คณะฯ ก�ำหนดจัดงานมกรรมคุณภาพประจ�ำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
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ด้านวิเทศสัมพันธ์
International Relations

แพทย์ อาจารย์แพทย์ และช่วยประสานทริ ปการเดินทาง
งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ ง ภายใต้
ต่ า งๆ ของที ม ผู้บ ริ ห ารเพื่ อ เดิ น ทางไปหารื อ สร้ างความ
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
งานวิ
เ
ทศสั
ม
พั
น
ธ์
เป็
น
หน่
ว
ยงานหนึ
่
ง
ภายใต้
ส
ั
ง
กั
ด
อาจารย์
แ
วยประสานทริ
ปการเดิ
นทางต่างงๆทุ นของที
ร่พทย์
ว มมืและช่
อ รวมถึ
ง การสรรหาทุ
น จากแหล่
ต่ า งๆม เพื่ อ
รามาธิ บ ดี ทํ า หน้ าที่ ใ นการประสานงาน ส่ ง เสริ ม และ
ส�ำนักงานคณบดี
รงพยาบาลรามาธิ
ดี ท�ำ นในผู้บริหารเพื
เดินทางไปหารื
สร้บางความร่
วมมือ รวมถึ
งการ
นํ า่อมาสนั
บ สนุ น ให้อแก่
ุ ค ลากรและหน่
ว ยงานภายใน
ผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์
เกิดความร่ วมมือโระหว่
างคณะฯ กับบสถาบั
หน้าทีใ่ นการประสานงาน
เสริมและผลั
นให้เกิดความร่
วม จยั สรรหาทุนคณะฯ
จากแหล่ได้งเทุกินดต่การพั
างๆ เพืฒอ่ นาแลกเปลี
น�ำมาสนับสนุ่ยนเรี
นให้ยแนรู
ก่บ้ และสร้
คุ ลากรางให้
ต่างประเทศ ในด้ส่างนความร่
วมมืกอดัทางการศึ
กษา งานวิ
มือระหว่การจั
างคณะฯ
กับสถาบั
ในต่างประเทศ ในด้
านความร่วม ญและหน่วยงานภายในคณะฯ
ได้เกิดการพัฒดนาแลกเปลี
ย่ นเรีบยนสากล
เกิ ด ผลงานต่ อ ยอดออกมาทั
เที ย มในระดั
ด ประชุ
ม วิ ชนาการนานาชาติ
การประสานเชิ
อ จากนี
ย้ ั ง มี ภ าระงานอื
่ น ๆ ในด้บสากล
านการใช้
ผู้เชี่ยกวชาญจากต่
อทําวิจยั การรูแ้ ละสร้านอกเหนื
มือทางการศึ
ษา งานวิจัยางประเทศมาร่
การจัดประชุมววิมสอนหรื
ชาการนานาชาติ
งให้เกิดผลงานต่
อยอดออกมาทั
ดเทียมในระดั
่งานวิ่นๆเทศสั
นธ์ดําเนิภนาษาต่
การ อาทิ
ให้ การต้ญอผูนรั
ผู้แทนจากสถาบั
นต่างประเทศเข้
าเยี่ยอมชมนอกเหนืภาษาต่
การประสานเชิ
้เชี่ยบวชาญจากต่
างประเทศมาร่
วมสอนหรื
อจากนีา้ยงประเทศที
ังมีภาระงานอื
ในด้มาพันการใช้
าง เช่น
าหนัมงพัสืนอรัธ์บดรองทุ
ให้ กอาทิ
ับแพทย์
ี่ได้ รับทุดนท�คณะฯ
ดูงาน การให้
นแก่นกั ศึกนษาแพทย์
เพื่อเดิานทางประเทศทีการจั
ท�ำวิจัย การให้
การต้อทนรันุ สนั
บผูบ้แสนุ
ทนจากสถาบั
ต่างประเทศเข้
่งานวิดเทํทศสั
�ำเนินนการ
เช่นทการจั
ำ
ไปฝึ
กอบรม
การตรวจสอบบั
น
ทึ
ก
ข้
อ
ตกลงความร่
ว
ไปแลกเปลี
่
ย
นประสบการณ์
ค
วามรู
้
ทางการศึ
ก
ษาและ
เยี่ยมชมดูงาน การให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาแพทย์เพื่อเดิน หนังสือรับรองทุนให้กบั แพทย์ทไี่ ด้รบั ทุนคณะฯ ไปฝึกอบรม การมมือที่
หน่วยงานในคณะฯ จัดทํากับสถาบันต่างประเทศ เป็ นต้ น
วัฒ นธรรมในต่ า งประเทศ การร่ ว มพิ จ ารณาให้ ทุน แก่
ทางไปแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ความรู้ทางการศึกษาและ ตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทีห่ น่วยงานในคณะฯ จัด
ผลการดํ
าเนินงานการร่วมพิจารณาให้ทุนแก่แพทย์ ท�ำกับสถาบันต่างประเทศ เป็นต้น
วัฒนธรรมในต่
างประเทศ
ผลการด�ำเนินงาน
จํานวนนักศึกษาต่ างชาติท่ เี ข้ ามาศึกษาแลกเปลี่ยนตัง้ แต่  สัปดาห์ ขนึ ้ ไป
คน
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บัณฑิตศึกษา

Short course Training
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Visiting Scholar

คน

11

1
1
8




4

4




8

9



ผลงานเด่
น น
ผลงานเด่
1. การสร้
างข้อาตกลงความร่
วมมือวมมื
(MOU/MOA/Agreement)
กับสถาบั
นชั้นน�ำต่
1. การสร้
งข้ อตกลงความร่
อ (MOU/MOA/Agreement)
กับ สถาบั
นชัน้างประเทศ
นําต่ างประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
FranceFrance
South Korea
South Korea
Lao PDR
Lao PDR
Taiwan
Taiwan
USA
USA

สถาบันน
สถาบั
Commissariat
CommissariatAAL'Energie
L'EnergieAtomique
Atomique(CEA)
(CEA)
Korea Gynecologic Cancer Bank/ Gangnam Severance Hospital / Yonsei University /
Korea Gynecologic Cancer Bank/ Gangnam Severance Hospital / Yonsei University /
Konkuk
KonkukUniversity
UniversityGlocal
GlocalCampus
Campus
National Institute of Public Health under Ministry of Health
National Institute of Public Health under Ministry of Health
The National Sun Yat-Sen University / Chang Gung Memorial Hospital
The National Sun Yat-Sen University / Chang Gung Memorial Hospital
The George Washington University / Alfred I duPont Hospital for Children
The George Washington University / Alfred I duPont Hospital for Children
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2. การประสานให้เกิดการเดินทางไปเยือนสถาบันชั้นน�ำในต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเจรจาสร้างความร่วมมือ
ประเทศ
France
UK
Myanmar

Nepal
Israel

Taiwan
USA
Japan

สถาบัน
Commissariat A L'Energie Atomique (CEA) / Faculty of Medicine of Paris/ University of
Paris-DESCARTES / Pasteur Institute
University of Surrey / Imperial College of London/ Oxford University / Queen Square Brain Bank
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
Kathmandu University / Dhulikhel Hospital, Pokhara University
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
Taipei Medical University / Academia Sinica, National Taiwan University / China Medical
University
University of California - Los Angeles / Children’s Hospital Los Angels / Westat Research
Company
Tokyo Medical and Dental University

37

3. การประสาน และให้การต้อนรับผูแ้ ทนจากสถาบันต่างประเทศ เพือ่ มาศึกษาดูงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
เจรจาสร้างความร่วมมือ
ประเทศ
France
China
Hong Kong
Israel
Japan

Lao PDR
Nepal
Norway
Taiwan
Myanmar
UK
USA

Vietnam
Other Organization

สถาบัน
Commissariat A L'Energie Atomique (CEA) /
Montpellier University / Neurospin
Tsinghua University / Xiamen University / Renmin
University of China
Hong Kong College of Health Service Executive
Hadassah Medical Organization
Fukushima Medical Device Industry Promotion
Agency / Jichi Medical University / Tropical
Medical Association of Juntendo University / Kansai
Medical University / Tohoku University Graduate
School of Medicine
National Institute of Public Health
Norvic International Hospital
Oslo University
National Sun Yat-sen University
University of Taunggyi
University of Sheffield
Wake Forest School of Medicine / Global Health at
the University of California University of
Washington / University of California
The Central Committee for Staff Health Protection of
the Vietnam’s Communist Party
The Asian Forum of Parliamentarians on Population
and Development / United Nations Population
Funds
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4. การประสานให้เกิดความร่วมมือด้านงานวิจยั กับสถาบันต่างประเทศ
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
โครงการอบรมเทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี ครั้ ง ที่ 19 ช่ ว งวั น ที่ 14
กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2560

2. การเพิ่มจ�ำนวนนักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting
Scholar) และจ�ำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการ
ศึกษาต่างประเทศที่คณะฯ เข้ามาสอนหรือท�ำวิจัย หรือบริหาร
การศึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาด้านวิขาการให้แก่นักศึกษาของ
คณะฯ
3. ร่ ว มประสานกั บ ฝ่ า ยการศึ ก ษาในการพั ฒ นา
แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ศักยภาพนักศึกษาของคณะฯ ให้ก้าวสู่รางวัลระดับชาติหรือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจยั กับสถาบันการ นานาชาติ
ศึกษาในต่างประเทศโดยผ่าน
4. ส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ โดย
1. การเพิ่ ม จ� ำ นวนนั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา มุ่งเป้าการเพิ่มงานวิจัยเป็นผลลัพธ์
พยาบาลทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลังปริญญาของคณะฯ
ให้มโี อกาสเพิม่ พูนความรูผ้ า่ นโครงการนักศึกษาแลกเปลีย่ นกับ
สถาบันในต่างประเทศ
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บทที่ 1
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รายงานประจำ�ปี 2560

ด้านการศึกษา

Supportive Learning
Environment

Appropriate
Role Models

Structured Clinical
Experiences

CHANGE AGENTS

Planned & organized
Curriculum

ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี (2558 - 2562) ทีม่ งุ่ สูว่ สิ ยั ทัศน์ “รามาธิบดี
จะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับสากล” จึงก�ำหนดให้
พันธกิจด้านการศึกษา ด้านการบริการ และด้านการวิจัย  เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว ส�ำหรับพันธกิจด้าน
การศึกษาได้กำ� หนดนโยบายในการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์
และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มีความเป็นผู้น�ำ  เข้าใจระบบ
สาธารณสุข มีศักยภาพสูงทางวิจัย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดสุขภาวะของสังคมหรือชุมชน (Change Agent) และ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร
ปริญญาเอก 6 หลักสูตร และหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ�ำบ้าน แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด และพยาบาลชัน้ สูงระดับ
วุฒิบัตรรวม 94 หลักสูตร โดยก�ำหนดกลยุทธ์หรือเสาหลักใน
การด�ำเนินงานไว้ 4 ด้าน ตาม Strategy House (รูปที่ 1) ดังนี้
1) การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 (Planned & Organized Curriculum)
2) การจัดประสบการณ์ทางคลินิกที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร (Structured Clinical Experiences)  
3) การคัดสรรอาจารย์ทเี่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี และก�ำกับ
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชดิ (Appropriate Role Models)  
4) การสร้างบรรยากาศและจัดระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Supportive Learning
Environment)

Competency-based
Continuity of Care and Close Supervision
Community Engagement

รูปที่1 กลยุทธ์ด้านการศึกษา
รูปที่ 1

ผลการด�ำเนินงานปี 2560
1. จ�ำนวนหลั ก สู ต รและจ�ำนวนนั ก ศึ ก ษาในปี
การศึกษา 2560 คณะฯ จัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตารางที่ 1)
2. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพและวุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญ บัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพ โดยผ่านการสอบเพือ่ รับใบประกอบวิชาชีพทัง้
3 ขัน้ ตอน เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ แพทย์
ประจ�ำบ้าน และแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด สอบได้วุฒิบัตร
(ตั้งแต่การสอบครั้งแรก) ร้อยละ 100, 85, 67, 98 และ 99 ตาม
ล�ำดับ
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนนักศึกษาแยกตามหลักสูตร และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560
ระดับหลักสูตร
1. ระดับปริญญาตรี
   1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
         สาขาวิชาความผิดปกติการสื่อความหมาย
   1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการ
         ฉุกเฉินการแพทย์ (เริ่มปีการศึกษา 2557)
2. ระดับบัณฑิตศึกษา
    2.1 ระดับปริญญาโท
    2.2 ระดับปริญญาเอก
3. วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
    3.1 ระดับแพทย์ประจำ�บ้าน
    3.2 ระดับแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
    3.3 หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร
รวมทั้งหมด

จำ�นวน
หลักสูตร

นักศึกษา
รับใหม่

นักศึกษา
คงอยู่

4
1
1
1

522
205
256
27

2,271
1,144
921
110

ผู้สำ�เร็จ
ปีการศึกษา
2559
412
167
229
16

1

34

96

-

25
19
6
94
29
64
1
123

125
108
17
330
208
119
3
977

611
467
144
891
648
217
26
3,773

105
92
13
284
175
109
801

3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
4. คะแนนสูงสุด และต�่ำสุดของการสอบเข้าผ่าน
ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ระบบกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
• แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดร้อยละ 25
คะแนนสูงสุดเป็นล�ำดับที่ 3 และคะแนนต�่ำสุดเป็น
• แพทย์ประจ�ำบ้านร้อยละ 19
ล�ำดับที่ 2 ในปีการศึกษา 2560 (รูปที่ 2)
• ระดับปริญญาเอกร้อยละ100 (ตีพมิ พ์เฉลีย่ 1.31
เรื่องต่อคน)  
• ระดับปริญญาโทร้อยละ 76
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ด้ านการศึกษา
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รูปที่  คะแนนสอบเข้ าผ่ านระบบกสพท. (ก) คะแนนสูงสุด (ข) คะแนนตํ่าสุด เทียบระหว่ าง
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMA) กับโรงเรี ยนแพทย์ A และ B
รูปที่  คะแนนสอบเข้ าผ่ านระบบกสพท. (ก) คะแนนสูงสุด (ข) คะแนนตํ่าสุด เทียบระหว่ าง
คะแนนสูงสุด
คะแนนตํ่าสุด
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ
บดี (RAMA)7กับโรงเรี ยนแพทย์ A และ B
9
88.37
คะแนนสูงสุด 84.07 84.65
8
9
79.3
8
84.07 84.65
8
7
8 RAMA79.3A B
7
7
(ก) RAMA
8 A B
7
(ก) 8

74
คะแนนตํ่าสุด
7
70.63
7 7 68.02 69.29
8 74
70.63
 7
69.29
4 7 RAMA68.02A B
8

 
4
RAMA
8 A B
(ข)

8
(ข)

87.28

83.52

82.33 82.84
77.49

82.33 82.84

RAMA A

77.49

B

87.28

83.52
RAMA A

B

RAMA
9 A

88.37

B

RAMA A



9

B



74.15
70.11

69.39
65.96

74.1569.8

67.38
70.11

69.39

RAMA A

B 67.38

65.96

RAMA
9 A

69.8

RAMA A

B

9

B

RAMA
 A

B



1. อัตราการจบตามวงรอบหลักสูตรต่ างๆ (รูปที่ 3)

5. อัตราการจบตามวงรอบหลักสูตรต่างๆ (รูปที่ 3)
1. อัตราการจบตามวงรอบหลักสูตรต่ างๆ (รูปที่ 3)

รู ปที่ 3 ร้ อยละอัตราจบตามวงรอบหลักสูตรต่ างๆ (พบ., แพทยศาสตรบัณฑิต; พย.บ., พยาบาลศาสตรบัณฑิต;
วท.บ, วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย; ป., ปริ ญญา)
รู ปที่ 3 ร้ อยละอัตราจบตามวงรอบหลักสูตรต่ างๆ (พบ., แพทยศาสตรบัณฑิต; พย.บ., พยาบาลศาสตรบัณฑิต;
ร้ อยละ
93.79วท.บ, วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย; ป., ปริ ญญา)
1
9
ร้ อยละ
81
7 9
 8
 7
4 

4

91.1 89.56 9.4 88.3 89.37

93.79
91.1 89.56 9.4 88.3 89.37

หมายเหตุ
หมายเหตุ

พบ.

81.48 8.
7.
81.48 8.
7.

พย.บ.

.7
.11 49.47
.7
.11 49.47

8.4 9.3
3.8

8.4 9.3

3.8

วท.บ.
ป.โท
ป.เอก
(สื่อความหมายฯ)
พบ.
ป.เอก
7 พย.บ.
8 วท.บ.
9 ป.โท
(สื่อความหมายฯ)
ระยะเวลาเฉลีย่ ที7
่ใช้ ในการศึกษาของบัณ8
ฑิตระดับบัณฑิตศึกษา9
ปริ ญญาโท คือ 3 ปี 5 เดือน

และปริ ญญาเอก คือ 6 ปี 2 เดือน
ระยะเวลาเฉลีย่ ที่ใช้ ในการศึกษาของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริ ญญาโท คือ 3 ปี 5 เดือน
และปริ ญญาเอก คือ 6 ปี 2 เดือน

6. การประกันคุณภาพการศึกษา
6.1 ระดับส่วนงาน ทุกหลักสูตรได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน   
6.2 ระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา MU AUN-QA โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล
AUN-QA จ�ำนวน 3 หลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสกิ ส์การแพทย์ และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (นานาชาติ)
6.3 ระดับนานาชาติ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ผ่านการประเมินโดยเกณฑ์ World Federation for Medical
Education (WFME) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และมี 2 หลักสูตร

ยื่ น เสนอขอรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
อาเซียน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA (นัดตรวจเยี่ยม
ประมาณเดือนกันยายน 2561)
6.4 ระดับชาติ ราชวิทยาลัยและแพทยสภา ได้แก่
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญแพทย์เฉพาะทาง ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากคณะท�ำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
รับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน แพทยสภา โดยใช้
เกณฑ์ WFME 1 หลั ก สู ต ร (แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น สาขาวิ ช า
อายุรศาสตร์ทั่วไป) ผลการตรวจประเมินฯ อยู่ในระดับดีมาก
ส�ำหรับหลักสูตรอื่นรอรับการตรวจในปี 2561
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รายงานประจํ
าปี 2560าปี 2560
รายงานประจํ

ประเมินผล การได้รับความช่วยเหลือหรือค�ำปรึกษาแนะน�ำ 
การเผยแพร่ข่าวสารส�ำคัญและเป็นประโยชน์ ด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ ส่วนที่ต้องปรับปรุง คือ เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
และสวัสดิการหอพัก

7. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเป็นนักศึกษา
รามาธิบดี นักศึกษามีความพึงพอใจค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่เกิน
80% ขึน้ ไป (รูปที่ 4) ในด้านภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของอาจารย์ ระบบการวั ด ผลและ

รู ปที่ 4 รู ปผลประเมิ
นความพึนงความพึ
พอใจของนั
กศึกษาในการเป็
นนักศึกษารามาธิ
บดี บดี
ที่ 4 ผลประเมิ
งพอใจของนั
กศึกษาในการเป็
นนักศึกษารามาธิ

1
8

4



ร้ อยละ ร้ อยละ

98.197.19.1797.1 9.94
88.7
87.7
87.37
98.1 91.7
9.17 88.9.94 8.98
1 8.7487.7 87.43
88.7
87.37
8.94
91.7
8.8
8.787.43
8.9
88. 78.88.98
77.88
8.94
8.74
8.8
8.7
8.9
77.88
78.8
8


4


ภาพรวม

ภาพรวม

ป.ตรี

ป.ตรี
7

ป.โท

ป.เอก
resident
fellow
ป.โท
ป.เอก
resident
fellow
8
9
7
8
9

8. ความผูกพันด้านการศึกษา
8.1 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก�ำลัง แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระดับมาก-มากที่สุด
จะจบ ทีต่ อบว่าหากเลือกเรียนได้ใหม่ ก็ยงั เลือกทีจ่ ะเรียนทีค่ ณะ (รูปที่ 5)
รู ปที่  รู ปร้ทีอ่ ยละของผู
้ เรียนที่ก้ เาํ รีลัยงนที
จะจบหลั
กสูตรระดั
ญญาตรี
เห็นระดัดเห็
บ น-5ระดัหากให้
อกอีกเลือกอีก
 ร้ อยละของผู
่ กาํ ลังจะจบหลั
กสูบตปริรระดั
บปริ ญความคิ
ญาตรีดความคิ
บ -5เลืหากให้
ก็เลือกเรีก็ยเนที
่ รามาธิ
(หมายเหตุ
หลักสูตรวิ
ณฑิตสาขาปฏิ
บตั ิการฉุบกตั เฉิิกนารฉุ
การแพทย์
ลือกเรี
ยนทีบ่ รดีามาธิ
บดี (หมายเหตุ
หลัทกยาศาสตรบั
สูตรวิทยาศาสตรบั
ณฑิตสาขาปฏิ
กเฉินการแพทย์
ยังไม่ มีผยั้ สู งําไม่
เร็ จมการศึ
ก
ษา)
ีผ้ สู ําเร็ จการศึกษา)
ร้ อยละของผู้ตอบระดับ 4-
ร้ อยละของผู้ตอบระดับ 4-
94.23
90.00
1
94.23 93.65
90.00
187.50 87.50 93.65
82.61
76.39
82.61
8
71.04
76.39
8
67.95
71.04
67.95


31.25
4
31.25
4



 แพทยศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วทบ.สื่อความหมายฯ
แพทยศาสตรบั
ณฑิต ณฑิต พยาบาลศาสตรบั
ณฑิต ณฑิต วทบ.สื
่ อความหมายฯ
แพทยศาสตรบั
พยาบาลศาสตรบั
วทบ.สื่อความหมายฯ
แพทยศาสตรบั
ณฑิต
พยาบาลศาสตรบั
ณฑิต
วทบ.สื
่ อความหมายฯ

7 7

8 8
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รายงานประจำ�ปี 2560

8.2  ร้อยละของผู้เรียนที่ก�ำลังจะจบการฝึกอบรม เลือกที่จะรับการฝึกอบรมที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (ชั้นปีสุดท้ายของปีการฝึกอบรม 2559) รามาธิบดี (ในระดับมาก-มากที่สุด) (รูปที่ 6)
ที่ตอบว่าหากเลือกสถาบันฝึกอบรมในสาขานั้นๆ ได้ใหม่ก็ยัง
รูปที่ รูปทีร้่ อ ยละของผู
้ เรียนที
ลัง่ กจะจบการฝึ
กอบรมวุ
ฒบิ ตั ฒรผูบิ ้ เตั ชีรผู
่ ยวชาญ
ความคิ
ดเห็นดระดั
4-5บหากให้
เลือกอี
ร้ อยละของผู
้ เรี่ กยาํนที
าํ ลังจะจบการฝึ
กอบรมวุ
้ เชี่ยวชาญ
ความคิ
เห็นบระดั
4-5 หากให้
เลืกอกอีก
ก็เลือก็กฝึเลืกอบรมที
่ รามาธิ
บดี แยกตามสาขาวิ
ชา ชา
อกฝึ กอบรมที
่ รามาธิ
บดี แยกตามสาขาวิ
ร้ อยละของผู้ตอบระดับ -5
ร้ อยละของผู้ตอบระดับ -5
1
9 1
8 9
7 8
 7
 
4 
3 4
 3
1 
 1


83.783.7
77.977.9

แพทย์แพทย์
ประจํปาระจํ
บ้ านาบ้ าน

แพทย์แพทย์
ประจํปาระจํ
บ้ านต่
าบ้อายอด
นต่ อยอด

9. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต พบว่าในด้าน หลังการท�ำงานอย่างน้อย 1 ปี พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
คุณลักษณะของบัณฑิตรามาธิบดีระดับปริญญาตรี โท เอก ในจะดับที่ดี (มากกว่า 4) (รูปที่ 7)

ระดับ
ระดับ 
4.
 4
4.
4 3
3





1

1





ภาพรวม
ภาพรวม

รู ปที่ 7 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ( ระดับ)
รู ปที่ 7 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ( ระดับ)
4.19

4.19

4.3

4.3

ป.ตรี
ป.ตรี

ป.โท
ป.โท

8

8

4.38

4.38

4.19

4.19

3.91

3.91

4.48

4.48

ป.เอก
ป.ตรี พบ.
ป.ตรี พยบ.
ป.ตรี วทบ.
ป.เอก
ป.ตรี พบ.
ป.ตรี พยบ.
ความหมายฯ
ป.ตรีสื่อวทบ.

9

9
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สื่อความหมายฯ

ผลการดํ า เนิ น งาน การจั ด ทํ า เอกสารรายละเ
โครงการพัฒนาผู้เรี ยนและหลักสูตร
รายวิชาระดับปรี คลินิก (มคอ.3) ร่วมกับคณะวิทยาศ
ก. การศึกษาระดับปริญญา
แล้นวงาน
เสร็ จในปี พ.ศ.  ส่วนรายวิชาระดับคลินิก
1. การพั
ฒ้เนาหลั
ก สูกตสูรที
โครงการพั
ฒนาผู
รียนและหลั
ตร ่ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งผลการด�ำเนิ
อยู่ใดนระหว่
างการกํายหนดรู
แบบการสอน
กั บ ผู้ เรี ย นในศตวรรษที
่ 1
(Planned & Organized
ก. การศึกษาระดับปริ
ญญา
การจั
ท�ำเอกสารรายละเอี
ดรายวิปชาระดั
บปรีคลินกิ ยังดําเน
		 มี1.ลการพั
ฒนาหลั
สูตรที่ทันสมัยสอดคล้
องกับ (มคอ.3) ร่ไม่
วมกัแล้บคณะวิ
ยาศาสตร์แล้ทีว่ตเสร็
จในปี พ.ศ.
วเสร็ จทตามแผน
้ องการให้
ใช้ ห2560
ลักสูตรปรับป
Curriculum)
ัก ษณะเป็
น กoutcome-based
curriculum
ผูเ้ รียนในศตวรรษที
Organizedกการสํ
Curriculum)
บคลิกนษา
กิ ก�ำ2561
ลังอยูใ่ นระหว่
การศึ
ได้ มีกางการก�
ารปรัำบหนดรู
แผนปแบบ
และตัง้ เป้าให
โดยอาศั
ยกรอบแนวคิ่ 21ด(Planned
(รู ปที่ 8)& และหลั
าคัญในส่วนรายวิชปีาระดั
มีลักบษณะเป็
curriculum โดยอาศัยกรอบ การสอน ยัเสร็
งด�ำจเนิทันนการไม่
วเสร็จกตามแผน
ที่ต้องการให้ใช้
ใช้ ในปีแล้การศึ
ษา 2562
การปรั
ปรุง (รูนปoutcome-based
ที่ 9)
แนวคิด (รูปที่ 8) และหลักการส�ำคัญในการปรับปรุง (รูปที่ 9) หลักสูตรปรับปรุ.
งในปีโครงการรั
การศึกษา 2561
ารปรับแผนแและ
บนักได้ศึมกีกษาแพทย์
นวใหม่ (รูปท
ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จทันใช้ในปีการศึกษา 2562
เป็ นโครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้เรี ยนให้ เหมา
2. โครงการรับนักศึกษาแพทย์แนวใหม่ (รูปที่ 10)
กับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เป็นโครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้เรียนให้เหมาะสม
กําหนดหลั
5 ประการณได้ฑิตแก่โดยก�(1)ำหนด
วิธีคดั เลือกมีค
กับวัตถุประสงค์
ของหลักกสูการ
ตรแพทยศาสตรบั
าเชื่อถืได้อแและได้
ยนตามคุ
ณาลัเชืกอ่ ษณะที
หลักการ 5น่ประการ
ก่ (1) วิธผคี ้ เู ดั รีเลื
อกมีความน่
ถือและ ่กําหนด
ความยุ
ิธรรมก่ ำ� หนด
(3) เป็
่ยอมรัตธิบรรม
ของสั
งคม
ได้ผเู้ รียนตามคุ
ณลักตษณะที
(2)นที
มีความยุ
(3) เป็
น (4) คุ้มค
การดํงคม
าเนิ(4)นการ
(5) ความพึ
้ มีสว่ นได้ สว่ น
ทีย่ อมรับของสั
คุม้ ค่และ
าต่อการด�
ำเนินการงพอใจของผู
และ (5) ความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รูปที่ 8 แผนภูมิแสดงกรอบการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งอาศัยข้อมูล
ความต้องการของปัญหาสุขภาพเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา
รู ปที่ 8 แผนภู
ิ แ สดงกรอบการปรั
บปรุ งหลั ก สู ต ร ซึ่ ง
ผู้เรียนมและสถาบั
น

อาศั ย ข้ อมู ล ความต้ องการของปั ญหาสุ ข ภาพ
เกณฑ์ มาตรฐานแพทยสภา 01
ผู้เรี ยน และ สถาบัน
PEOPLE-CENTERED

Standardize learning outcomes and
individualize the learning process

CONTINUITY OF SUPERVISION
Continuing professional identity formation
& clinical experience with close supervision

INTEGRATION
Integrated interdisciplinary approach
without boundary of departments

RESEARCH
Build habits of inquiry and innovation
committed to social accountability

TEAMWORK & LEADERSHIP
Provides an ideal setting to lay the
foundation for leadership competencies

02

รู ปที่  ขัน้ ตอนในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ าเรี ยนใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (BMAT, biomedical admi
test; GPA, grade point average; MMI, multi-miniintervie

ผลการดําเนินงาน จํานวนนักศึกษารับตรงด้ วยระบ
(ตารางที่ 2)

03
04
11 ่อเข้าเรียนในหลักสูตร
รูปที่ 10 ขั้นตอนในการคัดเลือรูปที่
กนักเรียนเพื
แพทยศาสตรบัณฑิต (BMAT, biomedical admission
test; GPA, grade point average; MMI, multi-miniinterview)

05

รูปที่ 10

รูปที่ 9 รูปแสดงหลักการส�ำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมี 5

องค์ประกอบ

รู ปที่  รู ปแสดงหลักการสําคัญของการปรั บปรุ ง
หลักสูตร ซึ่งมี  องค์ ประกอบ
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รายงานประจำ�ปี 2560
ผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวนนักศึกษารับตรงด้วยระบบนี้ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จ�ำนวนผู้สมัครและผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรง
ข้อมูลผู้สมัคร
โรงเรียนระบบปกติ
โรงเรียนนานาชาติ (ในประเทศ)
โรงเรียนในต่างประเทศ
รวม
เฉลี่ยคะแนน BMAT
(Max-Min)

ปีการศึกษา 2560
สมัคร
รับจริง
210
12
84
9
21
4
315
25
15

3. โครงการต้นกล้ารามาธิบดี เป็นโครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการท�ำงานวิจยั การท�ำงานเป็นทีม และภาวะ
ผู้น�ำ โดยด�ำเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี้
• การสร้างแรงกระตุน้ ในการท�ำวิจยั ผ่าน Research
Camp
• การให้ ทุ น วิ จั ย Dean’s Research Novice
Awards แก่ผู้เสนอ Research Proposal

(18.6-13.7)

ปีการศึกษา 2561
สมัคร
รับจริง
286
15
79
9
25
390
24
14.9

(17.9-13.9)

• การให้ทนุ Dean’s Research Awards เพือ่ ไปน�ำ
เสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
• การให้ทุน Dean’s Talent Awards เพื่อไปดูงาน
และฝึกการท�ำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ
• รางวัล Dean’s Star Award เมือ่ ได้รบั การยอมรับ
และเสนอชือ่ จากเพือ่ นร่วมชัน้   ทุกขัน้ ตอนนักศึกษาจะได้รบั การ
ดูแลและรับค�ำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการด�ำเนินงาน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดความส�ำเร็จและผลการด�ำเนินงานในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ตัวชี้วัดโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
1. จำ�นวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ (สะสม)
2. จำ�นวนอาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย (สะสม)
3. จำ�นวนนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ที่จับคู่ทำ�งานวิจัยร่วมกัน (สะสม)
4. จำ�นวนนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัล Dean's Research Novice Awards
5. จำ�นวนนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัล Dean's Research Awards
6. จำ�นวนนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัล Dean's Star Award
7. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ต่อโครงการระดับมาก-มากที่สุด
8. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อโครงการระดับมาก-มากที่สุด
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ปีการศึกษา 2559
ผลการ
หน่วยนับ เป้าหมาย
ดำ�เนินงาน
คน
40
70
คน
40
83
คู่
40
41
คน
30
2
คน
20
1
คน
1
1
ร้อยละ
80
78.80
ร้อยละ
80
78.60

ปรีคลินิก ได้รับประสบการณ์การฝึกทักษะพื้นฐานทางคลินิกที่
สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานทางการแพทย์ และเรียนรู้แบบ
อย่างการเป็นแพทย์ที่ดี (สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา
1:5)  

4. โครงการ RAMATHIBODI Mentoring System
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อก�ำกับและดูแลนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นความส�ำคัญของการเรียนในชั้น

ผลการด�ำเนินงาน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การด�ำเนินการและตัวชี้วัดในระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2559
ตัวชี้วัดโครงการ RAMATHIBODI Mentoring System

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน
100

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนพัฒนารายบุคคลและมีการติดตาม
    โดยอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลการประเมินแรงจูงใจในการเรียนดีขึ้น

ร้อยละ

100

ร้อยละ

80

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการฯ
    อยู่ในระดับดี - ดีมาก
4. จำ�นวนอาจารย์ที่ร่วมโครงการในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย
    ร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย
5. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. มีระบบการพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการเป็นที่ปรึกษา
7. จำ�นวนวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
    นานาชาติ

ร้อยละ

80

กำ�ลังดำ�เนิน
การวิจัย
79

คน

35

37

ระบบ
ระบบ
เรื่อง

1
1
1

1
1
-

5. การพัฒนานักศึกษา คณะฯ มุ่งพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เป็นคนดี มีปัญญา น�ำพาสุข)
ที่สอดคล้องกับ Mahidol Core Value นอกจากจะมีความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพแล้วยังต้องมีทักษะการด�ำเนินชีวิต
อย่างสมดุลและมีความสุข สรุปผลงานที่ส�ำคัญได้ ดังนี้
5.1 การสร้างความผูกพันกับคณะ (1) การปฐมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (2) พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 2 (3) พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและเสื้อกาวน์แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (4) การมอบเสื้อปฏิบัติการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย (5) พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
(6) จัดระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาสายรหัส (7) กิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

5.2 ด้านการพัฒนาตน (Self development)
5.2.1 การให้นักศึกษาเลือกท�ำกิจกรรมตาม
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�ำเนินงาน
(ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 จ�ำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2560
ประเภทกิจกรรม/โครงการ
วิชาการ
กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
บำ�เพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม
นันทนาการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต  
รวม

พบ.
23
4
3
5
6
3
28
72

ปีงบประมาณ 2560 (หน่วยนับ = โครงการ)
พย.บ. วท.บ.ส. วท.บ.ฉ. ร่วมกัน
0
0
1
3
0
0
1
0
0
2
0
7
0
1
1
0
2
0
0
1
1
0
0
1
1
5
0
1
4
8
3
13

รวม
27
5
12
7
9
5
35
100

พบ., หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
พย.บ., หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วท.บ.ส., หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
วท.บ.ฉ., หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ร่วมกัน, โครงการที่ท�ำร่วมกันหลายหลักสูตร

ละครเวที โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3
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การศึกษาระดับหลังปริญญา

1. เตรียมการเพือ่ เปิดหลักสูตร Dual degree in Translational Medicine Program ร่วมกับ College of Science,
National Sun Yat-sen University, Taiwan โดยเปิดหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. เริ่มโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของแพทย์
ประจ�ำบ้านแพทย์ประจ�ำบ้าน (Resident as a teacher) โดยมี
ฐานคิดว่าแพทย์ประจ�ำบ้านเปรียบเสมือนครูด่านหน้าทาง
คลินิก (front line clinical teacher) แพทย์ประจ�ำบ้านที่ผ่าน
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�ำบ้าน
และแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดภาควิชาต่างๆ โดยด�ำเนินการ
ร่วมกันกับอาจารย์ในภาควิชา
3. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการ
ท�ำงานและการสังคม (Professional and Interpersonal Skills

Development) ให้กบั แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 และ
แพทย์ประจ�ำบ้านผู้สนใจ ประกอบด้วย workshop จ�ำนวน 7
หัวข้อ (EQ for executive, Leadership, Conflict management,
บุคลิกภาพและการวางตัว, Energy saving, Bad and Good
presentation และ Mindfulness) และ มีการเรียนการสอน
ระบบ Online หลักสูตร Soft Skills ของบัณฑิตวิทยาลัย จ�ำนวน
4 ด้าน (Language and communication skills, Leaderships
and management skills, Research skills, Information
technology skills) ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมและได้รับ
ประกาศนีบัตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา/ปีการฝึกอบรม จะต้องมี
ชั่วโมงการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนชั่วโมงการ
อบรม Workshop ทัง้ หมด และผ่านหลักสูตร Soft Skills ทัง้ 4
หัวข้อหลัก
4. ให้ทนุ สนับสนุนแพทย์ประจําบ้าน (Resident) และ
แพทย์ประจําบ้านต่อยอด (Fellow) ในการเดินทางไปนําเสนอ
ผลงานในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 1,000,000
บาท/ปี มีผไู้ ด้รบั ตีพมิ พ์เฉลีย่ ร้อยละ 50 ของผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
โดยมีรายนามแพทย์ประจ�ำบ้านและแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด
ที่ได้รับทุนเสนอผลงาน ดังนี้
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ชื่อแพทย์ประจำ�บ้าน/ต่อยอด
1. นพ.พันธกานต์ ตันสุวรรณรัตน์
2. พญ.ผณินทร ธัญวิริยะ
3. นพ.ศิระ อรุณมงคล
4. พญ.นรินทร์ คงเจริญสกุล
5. พญ.ศศิกาญจน์ ภักดีโต
6. นพ.ปิยวุฒิ กรีพาภิรมย์
7. พญ.วิมลวรรณ โชคทวีศักดิ์

8. นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์
9. นพ.เอกสิทธิ์ วาณิชเจริญกุล
10. พญ.อารีสา มโนชญ์ปิติพงศ์
11. พญ.สุวิมล ปรัศว์เมธีกุล

การประชุมและประเทศ

การนำ�เสนอ

37th International Symposium on Intensive Care and
Emergency Medicine, Belgium
7th World Glaucoma Congress, Finland
7th World Glaucoma Congress, Finland
15th Congress of the Asian Society of
Transplantation, Philippines
2017 International Society of Thrombosis and Haemostasis, Germany
2017 AAAAI Annual Meeting, USA
43rd Annual North American Neuro-Ophthalmology
Society Meeting Annual Meeting Abstract
Instructions, USA
ENDO 2017: The Endocrine Society Annual
Meeting, USA
ENDO 2017: The Endocrine Society Annual
Meeting, USA
ENDO 2017: The Endocrine Society Annual
Meeting, USA
British Orthopaedic Research Society 2017, UK

Poster
Oral
Poster
Poster
Oral
Poster
Poster

Poster
Poster and Oral
(2 เรื่อง)
Poster
Poster

5. ทุนสนับสนุนแพทย์ประจ�ำบ้าน (Resident) และ
แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด (Fellow) ในการเดินทางไปฝึกอบรม
ณ สถาบันต่างประเทศ จ�ำนวน 1,000,000 บาท/ปี มีผไู้ ด้รบั การ
คัดเลือกเฉลี่ย 15 คนต่อปี นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความร่วม
มือทางวิชาการและวิจัยระดับภาควิชา เช่น ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ (การท�ำ  MOU ร่วมกับ The National Center for
Child Health and Development, Tokyo, Japan (NCCHD))
และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (อยูร่ ะหว่างการท�ำ  MOU ร่วม
กับ University of Gothenburg, Sweden) โดยมีรายนามสถาบัน
ที่แพทย์ประจ�ำบ้าน และแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด เดินทางไป
ฝึกอบรม ดังนี้
แพทย์หญิงศศิกาญจน์ ภักดีโต แพทย์ประจ�ำบ้านชั้นปีที่ 3
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ นําเสนอผลงานในที่ประชุม
XXVI Congress of the International Society on Thrombosis
and Haemostasis and 63rd Annual Scientific and
Standardization Committee Meeting ประเทศเยอรมนี
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ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (8 คน)

แคนาดา (2 คน)
สวิตเซอร์แลนด์ (1 คน)
ออสเตรเลีย (1 คน)
ญี่ปุ่น (2 คน)

สถาบันที่ไปฝึกอบรม (Elective)

จำ�นวนแพทย์ฯ ที่ได้รับทุน

Children's National Health System, Washington DC
Children’s National Medical Center, Washington DC

1
1

Children's Hospital Los Angeles, California
Massachusetts General Hospital, Harvard University,
Mssahusetts
The UCLA Stein Eye Institute
Brigham and Women's Hospital, Harvard University,
MA
Alfred I. duPont Hospital for Children
Medstar Union Memorial Hospital
Princess Margaret Hospital
McGill University, Montreal General Hospital
The University Hospital of Basel, Switzerland
The Royal Victorian Eye and Ear Hospital
Tohoku University School of Medicine
Kurashiki Medical Center
รวม

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14 คน

นายแพทย์ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง แพทย์ประจ�ำบ้านชั้นปีที่ 4 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ได้รับทุนสนับสนุนในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ The University Hospital of Basel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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นักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
ในปี 2560 มีนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่าที่ได้รับ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตามตารางที่ 6 ดังนี้
รางวัลทางด้านการศึกษาในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 6 จ�ำนวนนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทางด้านการศึกษาในระดับคณะ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ปี 2560
ประเภท
1. นักศึกษา/แพทย์ประจำ�บ้าน/แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
     1.1 ระดับปริญญาตรี
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- วทบ.สาขาวิชาความผิดปกติการสื่อความหมาย
- วทบ.สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
     1.2 ระดับปริญญาโท
- วทม.สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
- วทม.สาขาวิชาโภชนศาสตร์
- พยม.สาขาวิขาการพยาบาลผู้ใหญ่
     1.3 ระดับปริญญาเอก
- ปร.ด.สาขาวิชาโภชนศาสตร์
     1.4 การฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้าน
- สาขาออร์โธปิดิกส์
- สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
     1.5 การฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
2. อาจารย์
    2.1 อาจารย์แพทย์
    2.2 อาจารย์พยาบาล
    2.3 อาจารย์อื่นๆ
3. ศิษย์เก่า
    3.1 ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ระดับรางวัล (หน่วยนับ = รางวัล)
มหา
คณะ
ชาติ
นานา ชาติ
วิทยาลัย
35
11
10
2
14
8
9
4

1
4
1

3
2
1

1

1
4
1
1
1
1
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2

1

1
1
4
4

1
-

1
4
4

-

1
1

1
1

รายงานประจำ�ปี 2560
แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
การศึกษาระดับปริญญา
1. การจัดท�ำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้แล้ว
เสร็จเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2562
2. การวางโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนแพทย์
รามาธิบดี สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร์ เพื่อให้เกิดความ
พร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3. การพัฒนาระบบงานและขั้นตอนด้านการศึกษา
(educational work process & work flow) การท�ำงานของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4. การสรรหาอาจารย์แพทย์สังกัดสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์
5. การก่อสร้างอาคารกายวิภาค
6. การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การวงจรชี วิ ต
นักศึกษา (student life cycle management)
7. การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในชั้ น ปรี ค ลิ นิ ก ที่
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
8. การจัดท�ำคู่มือนักศึกษาแพทย์
การศึกษาหลังปริญญา
1. เพิ่มปัจจัยสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มปี ระสบการณ์ในระดับนานาชาติและสามารถพัฒนาสูก่ าร
เป็นสากลทัง้ ด้านวิชาการและการวิจยั โดยกระบวนให้การสนุบ
สนุนทุนในการเดินทางไปนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ และให้ความช่วยเหลือด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบ Google cloud translate

2. เพิม่ พูนทักษะทางด้านสังคมให้กบั นักศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น และแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น
ต่ อยอด พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ
ประโยชน์ เช่น กิจกรรม social activities, extra-curricular
activities และ corporate social responsibility โดยสนับสนุน
ให้มีความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง
3. เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 3 หลักสูตร
(หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์การ
แพทย์ ค ลิ นิ ก หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง สาขาวิ ช า
เวชศาสตร์การแพทย์คลินกิ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาเวชศาสตร์การแพทย์คลินิก) ส�ำหรับแพทย์ประจ�ำบ้าน
แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ให้มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ด้าน Faculty excellence: การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ การสร้าง สัดส่วนภาระงานอาจารย์ที่เหมาะสม
4. โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของแพทย์
ประจ�ำบ้าน (Resident as a Teacher): ด�ำเนินงานตามแผน
งานอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อให้ครอบคลุมทุกภาควิชาฯ
5. ส่งเสริมและสนับสุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดั บ สากล ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ
เนื่องจากปี 2560: หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์
AUN-QA / หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์
WFME
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้รบั การรับรองรับรองจาก
สภาการพยาบาล ในการเป็ น สถาบั น การศึ ก ษาวิ ช าการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา
(ปีการศึกษา 2560 - 2564) มีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยมีผลการด�ำเนินงานในด้าน
ต่างๆ ดังนี้

จํานวน (คน)
300
250
200
150
100
50
0

ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รบั การตรวจรับรอง
การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ (สกอ.) และ
เกณฑ์ระดับสากลของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Mahidol
University: ASEAN University Network Quality Assurance:
MU: AUN-QA) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 มีการรับนักศึกษา
ปีการศึกษาละประมาณ 230 - 250 คน

จํานวนนักศึกษาเข้ าใหม่ คงอยู่และสําเร็จการศึกษา
220

216

209

ปี การศึกษา 2558
จํานวนรั บเข้ า

242

256

236

255

229

183

ปี การศึกษา 2559
จํานวนคงอยู่

ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา
จ� ำ นวน 168 ทุ น เป็ น ทุ น จากคณะฯ จ� ำ นวน 81 ทุ น จาก
มหาวิทยาลัยมหิดลจ�ำนวน 45 ทุน และจากองค์กรและบุคคล
ภายนอกคณะฯ จ�ำนวน 42 ทุน หลักสูตรฯ มีการวางแผนเตรียม
ความพร้อมเพือ่ การจัดการเรียนการสอน ณ สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ โดยให้นักศึกษามีประสบการณ์ร่วมกับชุมชน
โดยรอบสถาบันฯ (community engagement) และมีการ
เตรียมอัตราก�ำลังส�ำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา 10 ปี (2559 - 2568)

ปี การศึกษา 2560
จํานวนที่สาํ เร็จ

ผลงานเด่นการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่
สนับสนุนทักษะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น transformative education เช่น Flipped classroom, Team Based
Learning, Case Based Learning, การเรียนแบบสะท้อนคิด
(Reflection) การฝึกทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จ�ำลอง (Skill
& Simulation LAB) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
สหสาขาวิชาชีพ (Inter-Professional Education: IPE) ระหว่าง
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร์ หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรเวชปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉกุ เฉิน และหลักสูตรเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
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2. สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล
กั บ สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ 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�ำนวน 30 คน และ
นักศึกษาพยาบาล 1 คน ได้รบั การคัดเลือกจากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยให้ได้รับทุนและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม
ICN 26th Quandrennial Congress 2017 ณ เมืองบาเซโลนา
ประเทศสเปน
3. หลักสูตรฯ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
มหิดล ให้สง่ ขอรับการตรวจประเมิน โดยผูป้ ระเมินจากเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network Quality
Assurance: AUN-QA ในวันที่ 25-27 กันยายน 2561
4. รายวิชาการพยาบาลรากฐาน โดยสาขาวิชาการ
พยาบาลพื้นฐาน ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการด�ำเนินการเสร็จ
สมบูรณ์มากที่สุดของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาโดยการผลิต
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยโปรแกรม (Small Private Online Course:
SPOC) โดยเสนอขอรับทุนต่อในปี 2561

ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 5 คน การศึกษาการพยาบาลขั้นสูง
(ระดับวุฒิบัตร) จ�ำนวน 7 คน นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตได้รบั ทุนสนับสนุนการศึกษา/วิจยั จากโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี จ�ำนวน 6 ทุน ทุนสนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์จาก
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน
6 ทุน และนักศึกษาระดับปริญญาโทได้รบั ทุนจากสภาวิจยั แห่ง
ชาติ จ�ำนวน 2 ทุน  
ผลงานเด่นด้านบัณฑิตศึกษา
1. ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ
Norvic International Hospital สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยเนปาล มีแผนร่วมกันด�ำเนินการจัดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาลเด็ ก
(หลักสูตรนานาชาติ) ซึง่ เป็นการช่วยส่งเสริมมาตรฐานด้านการ
ศึกษาให้กับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
2. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
จ�ำนวน 1 คน ได้รับทุนสนับสนุนทุนการศึกษาจากโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี ในโครงการ The Summer Exchange
Programme 2017 for Graduate Students of Nursing ณ
University of Tokyo
3. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
จ�ำนวน 5 คน ได้รับทุนร่วมจาก Universitas Gadjah Mada
เข้าร่วม The 2016 Summer Course “Inter-professional
Health Care” ณ Faculty of Medicine, Universitas
Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย
4. นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต จ� ำ นวน
2 คน ได้รับทุนสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล ในการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ โรงแรม Hyatt
Regency Osaka ประเทศญี่ปุ่น

ด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ASEAN
University Network Quality Assurance: AUN-QA ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กระทรวง
ศึกษาธิการ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร
มหาบั ณฑิ ต ทั้ ง 7 หลักสูต ร ปี 2560 มีผู้ส�ำเร็จ การศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จ�ำนวน 47 คน การศึกษา
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ด้านการสร้างเครือข่ายวิจัยและแหล่งทุนวิจัย
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมกี ลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ ค ณาจารย์ โ รงเรี ย นพยาบาล
รามาธิ บ ดี สร้ า งงานวิ จั ย มุ ่ ง เป้ า ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม  
คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ระดับ
นานาชาติ 9 เรื่อง ระดับชาติ 44 เรื่อง
บริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล
มี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการที่ ต อบสนองนโยบาย
ระดับชาติ ทั้งสิ้น 10 เรื่อง มีพยาบาลเข้าร่วมการอบรมจากทั่ว
ประเทศ จ�ำนวน 1,542 คน และมีการจัดอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางจ� ำ นวน 4 หลั ก สู ต ร มี ผู ้ ส� ำ เร็ จ การอบรมทั้ ง สิ้ น
135 คน สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของอาจารย์พยาบาลในคลินกิ
เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาลอย่างต่อเนื่อง
เช่น คลินิก Wound Care and Ostomy Care คลินิกผู้สูงอายุ
คลินิกหัวใจ คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิก self-help group
(มะเร็งเต้านม) มีการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายการ
ศึกษาและฝ่ายบริการ (Collaboration Nursing Service and
Nursing Education) เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทั้งทางด้านการให้การพยาบาลในคลินกิ และชุมชนในเขตความ
รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ด้านการศึกษา
วางแผนเปิดหลักสูตรฝึกอบรมทัง้ ในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาทีส่ นองความต้องการของประเทศในภูมภิ าค
เอเชีย ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาผู้ป่วย
ติดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อ และหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
ด้านการวิจยั
สนับสนุนอาจารย์พยาบาลในการท�ำวิจัยมุ่งเป้า งาน
วิจยั ทีต่ อบสนองต่อสังคมและนโยบายชาติ สร้างเครือข่ายวิจยั
ร่วมกับต่างประเทศ (Collaboration) สนับสนุนคณาจารย์ใน
การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล (Research & Innovation)
สนับสนุนคณาจารย์ในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล
(Research & Innovation)
ด้านบริการวิชาการ
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับต่าง
ประเทศ และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติที่สนองความ
ต้องการของประเทศ วางแผนเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ๆ
ทีส่ นองความต้องการของประเทศ ได้แก่ หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลโภชนบ�ำบัด การพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม และการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หลักสูตร 2 เดือน (ส�ำหรับผู้ที่ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท) เพือ่ เพิม่ ความเชีย่ วชาญของอาจารย์
พยาบาลด้านบริการพยาบาลในคลินิกต่างๆ การพัฒนารูปแบบ
การดูแลสุขภาพในชุมชนทัง้ ในเขตความรับผิดของโรงพยาบาล
รามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์   

ผลงานเด่น
รามาธิบดีพยาบาลสารได้รบั การประเมินและตอบรับ
เข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้รบั การรับรอง
คุ ณ ภาพจากศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย (ThailandJournal citation Index: TCI) วารสารกลุม่ ที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2558-31
ธันวาคม 2562) มีการผลิตต�ำราทางการพยาบาล จ�ำนวน 2 เล่ม
คือ กฎหมายส�ำหรับพยาบาลและจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส มดุ ล ต่ อ การท�ำงาน
ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งต่างๆ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานสู่
Green campus
ความเป็ น เลิ ศ ขององค์ ก รส� ำ หรั บ สายสนั บ สนุ น สนั บ สนุ น
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีศาลายา ได้รับรางวัล
คณาจารย์ในการเข้าสู่ต�ำแหน่งวิชาการให้เร็วขึ้น พัฒนา Web
ชมเชย จากโครงการประกวดสวนมุมสวยของกองกายภาพและ
site โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีทั้งเขตพญาไท และวิทยาเขต
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับรางวัล 1 ใน 3
ศาลายาโดยเชือ่ มโยง กับ Web site ของคณะแพทยศาสตร์โรง
หน่วยงานที่ท�ำกิจกรรมประหยัดน�้ำ  จากโครงการรามารักษ์น�้ำ 
พยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้ทุก
ซึ่งสนับสนุนด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่สมดุลต่อการท�ำงาน
หน่วยงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Eco-University)
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ด้านการวิจัย
การด� ำ เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ทางด้ า นการวิ จั ย ของ
คณะฯ ผ่านระบบและกลไกตัง้ แต่ระดับนโยบายตลอดถึงระดับ
ปฏิ บั ติ คื อ ในระดั บ นโยบายมี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในรู ป ของคณะ
กรรมการรวม 2 ชุด มีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายทางด้านการ
วิจัยของคณะฯ แล้วน�ำนโยบายลงสู่การปฏิบัติในระดับภาค
วิ ช า/ส� ำ นั ก งาน/โครงการจั ด ตั้ ง และหน่ ว ยงานตามล� ำ ดั บ
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม และคณะกรรมการบริหารงาน
วิจัย
เมื่อคณะฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบายทางด้านการวิจัย
ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว จะเป็นการน�ำสู่การปฏิบัติ ท�ำหน้าที่
ให้การสนับสนุนภารกิจการบริหารงานวิจัยภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของรองคณบดีฝา่ ยวิจยั ซึง่ มีการด�ำเนินงานผ่านหน่วยงาน
สนับสนุนหลัก คือ
1. งานบริ ห ารทั่ ว ไปสนั บ สนุ น การวิ จั ย ท� ำ หน้ า ที่
สนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการทางด้านการ
วิจยั ตามยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั โดยการด�ำเนินงานสนับสนุน
ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหาร
ทุนพัฒนาศักยภาพในการท�ำวิจยั ของอาจารย์ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับสากล คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
อุดหนุนการวิจยั เงินรายได้คณะฯ คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจยั
ร่ ว มคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี แ ละคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั เพือ่ การใช้ประโยชน์
เชิ ง นโยบายและสั ง คม และคณะกรรมการพิ จ ารณาทุ น
สนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า เป็นต้น

2. งานสนับสนุนวิจัยทางคลินิก บริหารจัดการผ่าน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะกรรมการพิจารณา
โครงการ และงบประมาณงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั
จากภาคเอกชน
3. งานห้องปฏิบัติการวิจัย ได้ให้การส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย แก่ บุ ค ลากรของคณะฯ ในด้ า นสถานที่
เครือ่ งมือ บุคลากร ทัง้ นักวิจยั และผูช้ ว่ ยนักวิจยั เทคโนโลยี และ
ความรู้ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการด�ำเนินงานในลักษณะการสร้างงานวิจัยที่สะท้อน
ความเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับสากล และใช้งาน
วิจัยเป็นพื้นฐานการด�ำเนินการในทุกพันธกิจ
ผลการด�ำเนินงาน
1. การส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์
ของงานวิจัยในด้านนโยบายและสังคม
คณะฯ ได้มีการประชุมประจ�ำเดือน โดยคณบดีเป็น
ประธานในการประชุมเพือ่ ระดมความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และหาแนวทางในการผลักดัน
งานวิจัยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ   ตลอดจนค้นหา
โจทย์ วิ จั ย ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ต่ อ ยอดงานวิ จั ย ให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ได้ ผลจากการประชุมนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
health technology assessment ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น การ
ด�ำเนินการดังกล่าวได้ดำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2559
ปัจจุบนั มีผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั ข้อคิดเห็นการสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่
ให้ใช้ประโยชน์ได้อาทิเช่น
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รายงานประจำ�ปี 2560
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�้ำดีในการผ่าตัดด้วย
laparoscope
2. การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านห้องปฏิบัติ
การวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
การด�ำเนินการดังกล่าวเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและคุณภาพ
ของงานวิจัยของคณะฯ โดยได้พัฒนาการวิจัยและวิเคราะห์
ทางด้าน microbiome, serum/urine metabolomics targeted
proteomics รวมทัง้ exosomal microRNA ตลอดจนได้รว่ มมือ
กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการพัฒนา high throughput screening เพื่อการค้นหา

ตัวยา ในด้านการค้นตัวยาได้รว่ มกับคณะวิทยาศาสตร์สกัดและ
พัฒ นาขิงเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาอาการคลื่ น ไส้
อาเจียนจากการให้ยาเคมีบำ� บัด นอกจากนี้ ยังได้เตรียมอุปกรณ์
และสถานที่เพื่อพัฒนาการรักษาโรคด้วย CAR-T cell โดยที่
บุคลากรของคณะฯ มีศกั ยภาพและได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั
จากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. การให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
คณะฯ ได้รเิ ริม่ ให้มที นุ อุดหนุนกลุม่ วิจยั มุง่ เป้าจากเงิน
รายได้คณะฯ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมุ่งเกิดการรวมกลุ่มนักวิจัย
และมีการวิจัยข้ามศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่
มีผลกระทบในเชิงวิชาการหรือการใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตั สิ งู
4. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ
ได้ จั ด ให้ มี ทุ น วิ จั ย จากเงิ น รายได้ ค ณะฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักนักวิจัยรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้
บุคลากรมีความสนใจในการท�ำวิจัย และมีการติดตามผลงาน
ตีพิมพ์อย่างเป็นระบบ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
2560 นทีค่ ณะฯ
เงินรายได้คณะฯ เมือ่ เปรียบเทียรายงานประจํ
บ 3 ปี พบว่าจ�าปีำนวนเงิ
ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัย ดังนี้

ล้ านบาท

จํานวนทุนอุดหนุนวิจยั จากเงินรายได้ คณะฯ
1
1
8

4



1.

9.3

8

9

8.



ล้ านบาท

5. ทุนอุดหนุนการวิจยั เงินจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ)
เป็นนโยบายของคณะฯ ที่สนับสนุนให้นักวิจัยของ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะฯ ได้ รั บ อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก และ ดังนี้
จํานวนทุนอุดหนุนวิจัยจากภาครั ฐและองค์ กรอิสระ
เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี พบว่าในปีงบประมาณ 2560 คณะฯ
1
14
1
1
8

4



134.9

3.13
3.9
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จํานวนทุนอุดหนุนวิจัยจากภาครั ฐและองค์ กรอิสระ
1
14
1
1
8

4



134.9

3.13
3.9

8

9



6. การวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน
รายงานประจําปี 2560
การด�ำเนินงานในส่วนของโครงการวิจัยที่ได้รับการ พบว่าในคณะฯ มีจ�ำนวนเงินจากโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จากผลการด� ำ เนิ น การเปรี ย บเที ย บ 3 ปี รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน ดังนี้
จํานวนทุนอุดหนุนวิจัยจากภาคเอกชน
1
ล้ านบาท

1

1.7

9.1

8.

8

4



8

9



7. การสร้างรายได้จากการวิจัย
คณะฯ ได้ มี ก ารสนั บ สนุ น ผลงานนวั ต กรรมของ ด�ำเนินการในด้านรายรับจากยอดขายนวัตกรรมที่ผ่านหน่วย
บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไป บริหารจัดการนวัตกรรม งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย
ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ่ สั ง คมและมู ล ค่ า เชิ ง พาณิ ช ย์ ผลการ เปรียบเทียบ 3 ปีดังนี้   

ล้ านบาท

สรุ ปกําไรสุทธิจากการจําหน่ ายสินค้ าจากนวัตกรรม
7


4
3

1


.93

.

3.91

8

9
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7. การสร้ างรายได้ จากการวิจยั
คณะฯ ได้ มีการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของ
บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ส่สู งั คมและมูลค่าเชิงพาณิชย์ ผล

การดํ าเนินการในด้ านรายรั บจากยอดขายนวัตกรรมที่
ผ่ า นหน่ ว ยบริ ห ารจัด การนวัต กรรม งานบริ ห ารทั่ว ไป
สนับสนุนการวิจยั เปรี ยบเทียบ 3 ปี ดังนีรายงานประจำ
้
�ปี 2560

สรุ ปกําไรสุทธิจากการจําหน่ ายสินค้ าจากนวัตกรรม

ล้ านบาท

7
6
5
4
3
2
1
0

5.93

6.66

3.91

2558

2559

2560

8. ผลงานวิ
่ ไ ด้ รั บพการตี
พิ ม พ์บในานาชาติ
นระดั บ
8. ผลงานวิ
จยั ทีไ่ ด้จรั ยบั ทีการตี
มิ พ์ในระดั
นานาชาติ
พบว่าผลงานตี
พิมพ์ม่ ในปี
มีแนวโน้
จ� ำ นวนผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ ก็PubMed
ตาม มีจำ� นวนของบุ
คลากรเพิ
ขึน้ 2560
โดยเฉพาะอย่
างยิม ง่ อาจารย์
จัย ที่ ไพด้ิมรั บพ์การตี
ใ นระดั
เพิ่ ม ขึ น้ ท�อย่
ต าม มี จํ า นวนของบุ
ลากรเพิอ่ มาจเพิ
ขึ น้ ่มขึ้นไม่
นานาชาติปีปจํฏิาทนวนผลงานวิ
ิน จากผลงานตี
ที่สืบพค้ิ มนพ์ณ
วันทีบ่ 30 แพทย์
ำให้า งไรก็
จ�ำนวนผลงานตี
พิมพ์ต่อคอาจารย์
าปี 2560
นานาชาติ
ี ปฏิทิน จากผลงานตี
ิมพ์ที่สืบค้ นและ
ณ วัPubMed
นที่ 30
โดยเฉพาะอย่
างยิย่งอาจารย์
ทําให้ จํานวนผลงาน
กันยายน
2560ปจากฐานข้
อมูล ISI,พScopus
มากนั
ก เปรียบเที
บ 3 ปี ดัแงพทย์
นี้   รายงานประจํ
กันยายน 2560
จากฐานข้
ISI, มScopus
และางไร
พบว่าผลงานตี
พิมพ์ในปี
2560อมีมูลแนวโน้
เพิ่มขึ้น อย่
ตีพิมพ์ต่ออาจารย์อาจเพิ่มขึ ้นไม่มากนัก เปรี ยบเทียบ 3 ปี

ดังนี ้

จํานวนผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพมิ พ์ ในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ
500

439

400

400

352

300
200
2558

2559

2560

ข้ อมูลจากฐานข้ อมูล ISI & Scopus & PubMed Document type: Article Review

สัดส่ วนผลงานตีพมิ พ์ ต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.92

0.98

2559

2560

0.48

0.00
2558

**จํานวนผลงานวิจยั ที่ไม่นบั ซํ้า ในปี 2559 และปี 2560 ใช้จาํ นวนบุคลากรสายวิชาการ Full Time Equivalent (FTE) เป็ นตัวหาร**
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สัดส่ วนผลงานตีพมิ พ์ ต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
1.50
0.92

1.00
0.50

0.98

0.48

0.00
8

9



**จํานวนผลงานวิจยั ที่ไม่นบั ซํ ้า ในปี 2559 และปี 2560 ใช้ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ Full Time Equivalent (FTE) เป็ นตัวหาร**

ผลงานเด่น
  
1. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด และเมแทบอลิซมึ
ระบาดวิทยา ประเภทผลงานระบาดวิทยาดีเด่น จากมูลนิธิ ในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 7
สุชาติ เจตนเสน ในผลงานวิจยั “การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของ สิงหาคม 2560
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2. ศ.นพ.สมนึก  สังฆานุภาพ ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่ม
วิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) สาขาอายุรศาสตร์ ประจ�ำปี 2560
3. ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล และ รศ. ดร.
อั ม ริ น ทร์ ทั ก ขิ ญ เสถี ย ร ได้ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพและปริ ม าณ
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
2560  
4. ผศ. ดร. ภก.ชลภัทร สุขเกษม ได้รบั รางวัลเกียรติยศ
ศ. นพ.อวย เกตุสิงห์ “งานวิจัยดีเด่นเภสัชวิทยา” จากสมาคม
เภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

ศ.นพ.สมนึก
สังฆานุภาพ

ผศ. ดร. ภก.ชลภัทร
สุขเกษม

ศ.พญ.ศศิโสภิณ
เกียรติบูรณกุล

รศ. ดร.อัมรินทร์
ทักขิญเสถียร

แผนการด�ำเนินงานส�ำคัญ ในปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมทาง
สุขภาพ ในปี 2560 คณะฯ ได้ริเริ่มสร้างศูนย์พัฒนาเครื่องมือ
แพทย์และนวัตกรรมทางสุขภาพ เป็นศูนย์กลางสนับสนุน ความ
คิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมแบบสหวิทยาการระหว่าง
นักศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา บุคลากรทางการ
แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับ

แหล่งทุน และภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งอ�ำนวยความ
สะดวกเกีย่ วกับการให้คำ� แนะน�ำ ติดต่อประสานงาน การเตรียม
เอกสารเพื่อจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา การขายสิทธิ์และ
การน�ำนวัตกรรมออกสู่สังคมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งเริ่มท�ำการ
ก่อสร้าง ณ สถานที่บริเวณชั้นใต้ดิน อาคาร 4 โดยคาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561
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ด้านการดูแลสุขภาพ
กลุ ่ ม ภารกิ จ ดู แ ลสุ ข ภาพ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รบั มอบหมาย
จากคณะฯ ในการท�ำหน้าที่จัดการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศแก่
ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น มุ่งเน้นการบูรณาการกับกลุ่มภารกิจ
ด้านการศึกษาและการวิจัย โดยมีเป้าหมายส�ำคัญร่วมกัน คือ
การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำในระดับสากล
กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพด�ำเนินการโดยมีเป้าหมายที่
สอดคล้องกับคณะฯ ในการเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มุ่ง
สร้างสรรค์การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบการบริหาร
จัดการในระดับสากล ได้แก่ มาตรฐาน Hospital Accreditation
(HA), Advanced-HA (A-HA), Joint Commission International (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
การบริหารจัดการหน่วยงานและการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
โดยออกแบบโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการทีบ่ รู ณาการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMA) ศูนย์การแพทย์และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ภายใต้คณะกรรมการอ�ำนวยการ
ระบบดู แ ลสุ ข ภาพ ส่ ง มอบการดู แ ลสุ ข ภาพแก่ ผู ้ ป ่ ว ยและ
ผูร้ บั ผลงานอืน่ ผ่านทีมน�ำทางคลินกิ ส่งเสริมการใช้คา่ นิยมของ
คณะฯ คือ มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ
คิ ด นอกกรอบ รั บ ผิ ด ชอบสั ง คม เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการ
วางแผนการปฏิบัติงานการด�ำเนินงานและการเรียนรู้ร่วมกัน
กลุม่ ภารกิจดูแลสุขภาพได้กำ� หนดแผนกลยุทธ์ (ภาพ
ที่ 1) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
คือ Excellence in professional services and social engagement และแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คือ Health service management การสร้างระบบ
การดูแลผูป้ ว่ ยแบบ End to End ให้สอดคล้องกับแต่ละพันธกิจ
ได้ท�ำการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่หน่วยงานและบุคลากรให้
วางแผนและปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งผ่ า นการสื่ อ สารตาม
โครงสร้างและการสื่อสารในวงกว้างในกิจกรรมต่างๆ โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
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ภาพที่ 1 การทบทวนแผนที่กลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพ 2560 - 2562
การทบทวนแผนทีก
่ ลยุทธ์ดา้ นการดูแลสุขภาพ วิสยท
ั ัศน์
2560 - 2562
เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาล ัยทีม
่ ง
ุ่ สร้างสรรค์การดูแลสุขภาพ
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพอย่างยง่ ั ยืน

พ ันธกิจ

ว ัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

นโยบาย/
แผนการ
ดาเนินงาน

สน ับสนุนการศึกษาและวิจ ัย

บูรณาการดูแลสุขภาพ
ก ับการศึกษาและวิจ ัย

- พัฒนากระบวนการดูแล
สุขภาพให ้สอดคล ้อง
กับพันธกิจด ้าน
การศึกษาและวิจัย
- บูรณาการการเรียนการ
สอนเรือ
่ งคุณภาพและ
ความปลอดภัย รวมทัง้
การบริหารจัดการด ้าน
การดูแลสุขภาพใน
หลักสูตรต่างๆ
- สนั บสนุนการพัฒนางาน
ประจาสูง่ านวิจัย
- Dual degree เช่น MDMaster of hospital
management

ให้การดูแลสุขภาพทีม
่ ค
ี วามเป็นเลิศในระด ับสากล

สร้างความผูกพ ันและเสริม
พล ังผูป
้ ่ วย ครอบคร ัว
ชุมชน และส ังคม ในการ
ดูแลสุขภาพ

- เพิม
่ การให ้ความรู ้และเสริม
พลังผู ้ป่ วยและครอบครัวใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง
- สร ้างเสริมสุขภาพกลุม
่ โรค
ไม่ตด
ิ ต่อทีส
่ าคัญ และ
มะเร็ง
- สร ้างสมดุลในการดูแล
สุขภาพของผู ้ป่ วยกลุม
่
ต่างๆ

ปร ับรูปแบบการดูแลสุขภาพของผูป
้ ่ วยทีม
่ ี
ปัญหาซ ับซ้อน

- ส่งเสริมกระบวนการสร ้างความปลอดภัยของ
ผู ้ป่ วยและบุคลากร (2 P Safety)
- พัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการ
- ผู ้ป่ วยฉุกเฉินและอุบต
ั เิ หตุ
- ผู ้ป่ วยแบบประคับประคอง
- การผ่าตัดแบบผู ้ป่ วยนอก
- ส่งเสริมการพัฒนาการดูแลรักษาผู ้ป่ วยทีม
่ ี
ปั ญหาซับซ ้อนให ้มีผลการรักษาทีด
่ ใี นระดับ
สากล
- เพิม
่ การดูแลสุขภาพทีบ
่ ้าน
- เพิม
่ E-health ในกระบวนการดูแลสุขภาพ
- เพิม
่ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกคณะฯ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
่ มโยงการดูแลสุขภาพทีว่ ท
- เชือ
ิ ยาเขตพญาไท
และสถาบันการแพทย์จก
ั รีนฤบดินทร์
- บูรณาการแพทย์ทางเลือกกับการแพทย์แผน
ปั จจุบน
ั

ั ัศน์คณะฯ
วิสยท
“เป็นสถาบ ัน
ั้ า
ทางการแพทย์ชนน
ในระด ับสากล”

ให้การดูแลร ักษาผูป
้ ่ วยทีม
่ โี รคซ ับซ้อน

พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการที่
มุง
่ สร้างผลการดาเนินงาน
ทีเ่ ป็นเลิศ

สร้างบรรยากาศ
้
และสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ
ต่อการพ ัฒนา

- ส่งเสริมการดาเนินงานอย่าง
เป็ นระบบทีม
่ งุ่ เน ้นผลลัพธ์
- เพิม
่ การมีสว่ นร่วมของแพทย์ใน
การบริหารจัดการด ้านการดูแล
สุขภาพ
- ผ่านการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลขัน
้ ก ้าวหน ้า
ภายในเวลาทีก
่ าหนด
- ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์
สนับสนุนพันธกิจและศูนย์ความ
เป็ นเลิศ
- เพิม
่ บทบาทองค์กรวิชาชีพใน
การพัฒนาคุณภาพ

- พัฒนาระบบการจัดการ
ผลการดาเนินงานของ
บุคลากร
- จัดหาและปรับปรุงพืน
้ ที่
เพิม
่ เติม
- การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ อือ
้ ต่อการ
ทางาน
- สร ้างคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี
ของบุคลากร
่ สารทีม
- พัฒนาการสือ
่ ี
ประสิทธิภาพ
- สร ้างรายได ้พอเพียง
เพือ
่ พัฒนาพันธกิจต่างๆ
ของคณะฯ
- ทบทวนโครงสร ้าง
องค์กรและบริหารด ้าน
1
การดูแลสุขภาพ

I ผลการด�ำเนินการด้านการน�ำ
I-2 หน่วยงานได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
I-1 การผ่านการรับรองต่ออายุกระบวนการพัฒนา ในระดับสากล (ตารางที่ 1)
คุณภาพ ครั้งที่ 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) (สรพ.)
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ตารางที่ 1 หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล

I-3 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รับรางวัล
ชนะเลิศ “โรงพยาบาลที่มีผลการด�ำเนินงานด้านการล้างมือใน
ระดับดีเลิศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” Asia Pacific Hand
Hygiene Excellence Award จาก Asia Pacific Society of
Infection Control (APSIC) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
I-4 นวัตกรรมระบบนัด-เลือ่ นนัดผ่านสมาร์ทโฟน
Rama Appointment ได้รับ รางวัล บริการภาครัฐ แห่งชาติ
ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี

I-5 โครงการบริหารยาเคมีบ�ำบัดทางหลอดเลือด
ด�ำส่วนกลางทีบ่ า้ น (Home Chemotherapy RAMA Model:
HCRM) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ
ระดับดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
I-6 ผลงานด้านการดูแลสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (ตารางที่
2)

ตารางที่ 2 จ�ำนวนผลงานด้านการดูแลสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
จำ�นวนผลงาน (เรื่อง)
จำ�นวนผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย
จำ�นวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

NA
5

2
6

2
7

9
5
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รายงานประจำ�ปี 2560

II ผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เชิงกลยุท ธ์
II-1 อั ตราความพึ งพอใจของผู ้ ป่ วยนอก และ
II ผลการด�ำเนิ
ตถุประสงค์
เชิงกลยุ
ธ์กว่ าทค่ธ์า
วยในนการตามวั
ปี างบประมาณ
-
IIผู ้ ป่ผลการดํ
เนินการตามวั
ตถุประสงค์
เชิสูทงงกลยุ
II-1II-1 อั ตอัราความพึ
่วยนอก และ
และ
ตราความพึงงพอใจของผู
พอใจของผู ้ ้ ป
ป่ วยนอก
ผู้ป่วยใน
งบประมาณ
2557-2560
สูงกว่าค่สูางเป้กว่าหมาย
ผู ้ ป่ ปีวยใน
ปี งบประมาณ
-
า ค่ า

เป้ าหมายโดยตลอด แต่ยัง มีอัต ราข้ อร้ องเรี ย นสูงกว่ า
เป้าหมายที่กําหนด ดังภาพที่  - 
โดยตลอด
แต่ยังมีอัตราข้
นสูองร้กว่
าเป้ยานสู
หมายที
เป้ าหมายโดยตลอด
แต่ยอังร้มีองเรี
อัตยราข้
องเรี
งกว่ า ่ก�ำหนด
ดังเปภาพที
่ 2 -่ก5ําหนด ดังภาพที่  - 
้ าหมายที
ภาพที ่  อัตราความพึงพอใจของผู ้ ป่วยนอกปี งบประมาณ  - 

ร้ อยละ

1

ผู ้ ป่วยนอก Premium
ผู้ ป่วยนอกทั ่ วไป
ภาพที ่  อัตราความพึงพอใจของผู ้ ป่วยนอกปี งบประมาณ  - 
.

.

ร้ อยละ


1

.

.

.

3.1

ผู้ ป่วยนอกทั ่ วไป
.

.3

3.

ผู ้ ป่วยนอก Premium

3.1

.3

3.

.

.1

Good

.

.1




Target
>  %






Target
Good
> 
%

ปี 

ปี 

ปี 

ปี 

ปี 

ปี 

ปี 

ปี 



ภาพที่ 3 อัตราความพึงพอใจของผู้ ป่วยในปี งบประมาณ  - 
ร้ อยละ

1

ผู ้ ป่วยในทั ่ วไป
ผู ้ ป่วยใน Premium
ภาพที่ 3 อัตราความพึงพอใจของผู้ ป่วยในปี งบประมาณ  - 
. .

ร้ อยละ


1








. .

.

.1 ่ วไป
ผู ้ ป่วยในทั

.1

ผู ้ ป.
่ วยใน Premium
. .1

.1 .

. .
. .

Good

Target
Good
> 
%
Target
>  %

ปี 

ปี 

ปี 

ปี 

ปี 

ปี 

ปี 

ปี 
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ภาพที่  อัตราข้ อร้ องเรี ยนของผู ้ ป่วยนอก (Customer Complaint Report: CCR)
ปี งบประมาณ  - 
ภาพที่  อัตราข้ อร้ องเรี ยนของผู ้ ป่วยนอก (Customer Complaint Report: CCR)
Good
ข้ อร้ องเรี ยนต่ อ 1, visits
ปี งบประมาณ  - 
1
.
เป้าหมาย < 
Good
ข้ อร้ องเรี1ยนต่ อ 1, visits
.
1
.13

.
เป้าหมาย < 
.1
1
.

.13


.1





ปี 
ปี 
ปี 
ปี 

ปี 
ปี 
ปี 
ปี 

ภาพที ่  อัตราข้ อร้ องเรี ยนของผู ้ ป่วยใน (Customer Complaint Report: CCR)
ปี งบประมาณ  - 
Good
ภาพที
่

อั
ต
ราข้
อ
ร้
อ
งเรี
ยนของผู ้ ป่วยใน (Customer Complaint Report: CCR)
ข้ อร้ องเรี ยนต่ อ 1, patient days
ปี งบประมาณ  - 
เป้าหมาย < 
1
Good
ข้ อร้ องเรี
 ยนต่ อ 1, patient days
.
เป้าหมาย < 
1
.1

.3

.

3.
.1

รายงานประจําปี 2560
.3


3.


ปี 
ปี 
ปี 
ปี 
II- จํานวนอุ
กําหนดแนวทางในการหาสาเหตุ และป้ องกัน เพื่อลด
 บัติการณ์ ไม่ พึงประสงค์ ซึ่งเป็ นผล
ปี ค
ปีอุ

จากการรั กษายังพบได้ อปียู
่ ดังภาพที่  แต่
ณะฯ ให้
บ ัติการณ์ที่ไม่พึงปีประสงค์

ความสํ าคัญอย่า งยิ่งต่อความปลอดภัยของผู ้ ป่ วย โดย
II-2 จ�ำนวนอุบตั กิ ารณ์ไม่พงึ ประสงค์ ซึง่ เป็นผลจาก อย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยก�ำหนดแนวทางใน
การรักษายังพบได้อยู่ ดังภาพที่ 6 แต่คณะฯ ให้ความส�ำคัญ การหาสาเหตุ และป้องกันเพื่อลดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

เรื ่ อง


ภาพที ่  จํานวนอุบัต ิการณ์ Sentinel and Never event
ปี งบประมาณ  - 







3





ปี 

ปี 

ปี 
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ปี 

ปี 

ปี 

ปี 

ปี 

รายงานประจำ�ปี 2560
ผ่าน Rama Channel อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั ้ งสนับ สนุน

II-3 มีก ารดําเนิ น กิ จกรรมให้ การดูแลสุ ขภาพ

II-3 มีมกชนในความรั
ารด�ำเนินกิจกรรมให้
การดู
แลสุงเสริ
ขภาพของ
รวมทั
ง้ สนับสนุ
จกรรมหน่
อ่ นทีใ่ นงาน
ของชุ
บ ผิ ด ชอบ
โดยส่
มกลุ่ ม สมํกิา่ จเสมอ
กรรมหน่
วยแพทย์
เคลืน่อกินที
่ในงานต่วายแพทย์
งๆ และกิเคลื
จกรรม
มิตรภาพบํบาผิบัดดชอบ
เพื่อช่โดยส่
วยเหลืงอเสริ
ดูแมลกั
ขภาพนอกสถานที
เพื่อให้ มี การสร้ างเสริ
ชุมชนในความรั
กลุน่มเอง
มิต(Self
รภาพบ�Help
ำบัด ต่าสร้งๆางเสริ
และกิม สุจกรรมสร้
างเสริมสุข่ ภาพนอกสถานที
่ เพื่อมให้มีการ
Group)
และให้Help
ความรู
้ ด้านการดู
แลสุ่ 7)ขภาพ
ภาพของผู
้ ป่วย ชุมชน
งคมในวงกว้
าง
เพื่อช่วยเหลื
อดูแ(ภาพที
ลกันเอง่ )(Self
Group)
(ภาพที
และ สร้สุาขงเสริ
มสุขภาพของผู
้ป่วยและสั
ชุมชน
และสั
งคมในวงกว้
าางปี 2560
รายงานประจํ
ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผ่าน Rama Channel อย่าง
ภาพที ่  อัตรา Self Help Group ที ่ มีผลสําเร็จระดับ 3 ขึ ้ นไป

Good
II- ผลการดู
ร้ อยละ แ ลรั ก ษาผู ้ ป่ วยซั บ ซ้ อ นเที ย บเคี ย งกั บ ระดับ สากล โดยมี ก ารเที ยบเคีย งกับ ตัว ชี ้ วัด ของ
1
Thailand
Indicator
Project (THIP)
เป้าหมาย > 
[VALUE]. Hospital .

.



.




ภาพที่  ร้ อยละของหน่ วยงาน (สาขาวิชา)ในภาควิชาที ่ มีผลการรักษาผู ้ ป่วยซับซ้ อน
รายงานประจําปี 2560
อยู
่
ใ
นระดั
บ
สากล
ประจํ
า
ปี
งบประมาณ





Good

ศัลยศาสตร์

เวชศาสตร์
ครอบครัว

Good

Target > %


ศัลยศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สื่อความหมาย
1

เวชศาสตร์
ครอบครัว

อายุรศาสตร์

.

วิทยาศาสตร์
สื่อความหมาย

1

อายุรศาสตร์

ออร์ โธปิ ดิกส์



ออร์ โธปิ ดิกส์

สูต-ิ นรีเวชวิทยา

เวชศาสตร์ ฟื้นฟู
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สูต-ิ นรีเวชวิทยา

วิสัญญี



1

เวชศาสตร์ ฟื้นฟู

1

วิสัญญี

รังสีวิทยา

1

รังสีวิทยา

พยาธิวิทยา

อยู ่ ในระดับสากล ประจําปี งบประมาณ 

พยาธิวิทยา



จิตเวชศาสตร์



จิตเวชศาสตร์

ร้ อยละ
1






กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

ร้ อยละ
ปี 
ปี  1
1
1 ปี 
1 ปี 
1
Target > %
1
 แ ลรั ก ษาผู ้ ป่ วยซั บ ซ้ อนเที ย บเคี ย งกั บ

.
II-  ผลการดู
ระดับ สากล
ก ารเที ยบเคีย งกับ ตัว ชี ้ วัด ของ
 โดยมี

Thailand
Hospital
Indicator
Project (THIP)
 II-4 ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยซับซ้อนเทียบเคียงกับระดับสากล โดยมีการเทียบเคียงกับตัวชี้วัดของ Thailand
Hospital
 Indicator Project (THIP)

ภาพที่  ร้ อยละของหน่ วยงาน (สาขาวิชา)ในภาควิชาที ่ มีผลการรักษาผู ้ ป่วยซับซ้ อน


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีวิสัยทัศน์
และพันธกิจของการเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นน�ำของประเทศ
จึงมีภารกิจที่จะต้องให้การบริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นเลิศ
ในทุกด้านรวมทัง้ การรักษาผูป้ ว่ ยโรคหัวใจในระยะสุดท้าย คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี เ ป็ น สถาบั น แรกใน
ประเทศไทยที่ได้น�ำเครื่อง Heartmate 3® ซึ่งเป็นเครื่องที่มี
เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในขณะนี้ และได้ท�ำการผ่าตัดใส่เครื่อง
Heartmate 3® ส�ำเร็จเป็นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดีและเป็นเครื่องแรกของประเทศไทย โดย
ให้การรักษาผู้ป่วยชายไทยอายุ 74 ปี ที่มีอาการหัวใจล้มเหลว
ระยะสุดท้าย ซึง่ เคยรับการรักษาด้วยยามาก่อนแต่กย็ งั มีอาการ
น�ำ้ ท่วมปอดเป็นระยะๆ ถ้าผูป้ ว่ ยรายนีย้ งั คงได้รบั การรักษาด้วย
ยาต่อไปแล้วผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายในเวลาไม่นาน การท�ำการ
ผ่าตัดรักษาประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี และในขณะนีผ้ ปู้ ว่ ย
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนปกติมาตลอดระยะ
เวลาเกือบ 2 ปี หลังการผ่าตัด
การผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ (หรือปลูกถ่ายหัวใจ)ใหม่ให้กบั
ผู้ป่วย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมแพทย์ผู้ท�ำการ
ผ่าตัด คือ รศ. นพ.ปิยะ สามนคติวัฒน์ และทีมแพทย์ผู้ดูแล
ผู้ป่วย คือ อ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

II-5 การมุ่งพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน
ในปี 2560 คณะฯ ได้น�ำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนา
การรักษาผู้ป่วยซับซ้อนที่ส�ำคัญได้แก่
1) การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจด้วยหัวใจเทียม Heart
Mate 3
การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (หรือปลูกถ่ายหัวใจ) ใหม่
ให้กบั ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย เป็นวิธกี ารทีจ่ ะช่วย
ให้ผู้ป่วยชีวิตยืนยาวขึ้นโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับคน
ปกติ ซึ่งภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีด
โลหิตไปเลีย้ งร่างกายได้อย่างเพียงพอ และมักพบร่วมกับภาวะ
น�ำ้ ท่วมปอด (pulmonary oedema) ซึง่ พยาธิสภาพต่างๆ ทีเ่ กิด
กับหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่เกิดจากการ
ทีม่ หี นิ ปูนเกาะทีผ่ นังหลอดเลือดทีท่ ำ� ให้เกิดกล้ามเนือ้ หัวใจตาย
โรคของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อหรือการได้รับ
สารพิษ เป็นต้น  แต่การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจมีข้อจ�ำกัด คือ ไม่
สามารถท�ำได้กับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวทุกราย โดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่มีอายุมากเกินกว่า 65 ปี หรือผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานอวัยวะใน
ระดับที่สูง  ซึ่งเป็นข้อบ่งห้ามในการท�ำผ่าตัดปลูกหัวใจ ทาง
เลือกที่สามารถให้การรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือ การผ่าตัดใส่
เครื่องช่วยการท�ำงานของหัวใจ (ventricular assist device)
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2) การใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดสมอง และไขสันหลัง
การผ่าตัดสมองนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการ
พัฒนาและก้าวหน้าเป็นล�ำดับ อันเนื่องมาจากการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความก้าวหน้าด้านวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ หัวใจหลักของการผ่าตัดสมอง คือ ความละเอียด
และถูกต้องแม่นย�ำ  ในการเข้าสู่เป้าหมายในสมองทั้งนี้เพราะ
สมองเป็นอวัยวะทีบ่ อบบางและเกิดการบาดเจ็บเสียหายได้งา่ ย
หากถูกกระทบกระเทือน นอกจากนี้ ภายในสมองยังมีหลอด
เลือดแดงและหลอดเลือดด�ำ ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการ
ท�ำงานของสมอง หากเกิดการฉีกขาดก็จะส่งผลเสียต่อสมองใน
เวลาต่อมา
สมองลอยอยู่ในน�้ำไขสันหลัง (CSF) เมื่อกะโหลก
ศี ร ษะและเยื่ อ หุ ้ ม สมองถู ก เปิ ด ออก น�้ ำ ไขสั น หลั ง จะมี ก าร
รั่วซึมเป็นผลให้สมองที่ลอยอยู่มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งไป
จากเดิม ดังนั้นการเข้าสู่เป้าหมายในสมองจึงเกิดปัญหาใหญ่
ขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและต�ำแหน่งของ
เนื้ อ สมองในกะโหลกศี ร ษะ ท� ำ ให้ มี โ อกาสผิ ด พลาดจาก
เป้าหมายในกะโหลกศีรษะเป็นอย่างมากในการผ่าตัดสมอง ดังนัน้
หากสามารถเข้าถึงเป้าหมายในกะโหลกศีรษะได้อย่างแม่นย�ำ
และถูกต้อง ก็จะท�ำให้การผ่าตัดสมองมีความปลอดภัย ลดโอกาส
การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลากหลายอย่าง ได้แก่ ภาวะเลือดออก
ในสมอง ภาวะสมองเสียหาย หรือโรคลมชักในสมอง
การผ่าตัดสมองด้วยหุน่ ยนต์ชว่ ยผ่าตัดจึงเป็นค�ำตอบ
ที่จะช่วยให้การผ่าตัดสมองมีความปลอดภัยสูงและลดภาวะ

แทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด ทัง้ นี้ หุน่ ยนต์จะช่วยหาเป้าหมาย
และแนวทางในการเข้าสูเ่ ป้าหมายในกะโหลกศีรษะได้อย่างถูก
ต้ อ งแม่ น ย� ำ  ซึ่ ง หุ ่ น ยนต์ ที่ ใ ช้ อ ยู ่ ใ นโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
ชื่อ Renaissance นี้ เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาโดยอาศัย
ภาพถ่ายทางการแพทย์ คือ MRI และ CT ของสมอง โดยอาศัย
หลักการของภาพ MRI จากโลกเสมือนจริง (virtual reality) มา
ซ้อนทับบนภาพ CT ของโลกแห่งความเป็นจริง (real world) อีก
ทั้งหุ่นยนต์จะท�ำการค�ำนวณระยะทางที่แม่นย�ำเพื่อเข้าหา
เป้าหมาย ภายหลังจากที่ประสาทศัลยแพทย์ได้ก�ำหนดแนว
และทิศทาง รวมถึงเป้าหมายในสมองแล้ว หุ่นยนต์จะท�ำการ
ค�ำนวณพิกัดและต�ำแหน่ง (position and coordination)
ใน 3 มิติ จากนัน้ ประสาทศัลยแพทย์จะเป็นผูเ้ ปิดกะโหลกศีรษะ
โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 3 มิลลิเมตร แล้วด�ำเนินการ
ผ่าตัดตามระยะทาง แนวทาง และเป้า หมายที่หุ่ น ยนต์ ไ ด้
ก�ำหนดไว้ ซึ่งระยะในการคาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่เกิดขึ้นได้
จากการค�ำนวณของหุ่นยนต์นี้จะมี น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
ด้วยความแม่นย�ำและประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ช่วย
ผ่าตัดในปัจจุบนั ท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ความปลอดภัยสูงสุดและลด
ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ภายหลังการผ่าตัด ซึง่ จะส่งผล
ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังการผ่าตัดสมอง ทีมแพทย์
ผู้ท�ำการผ่าตัด คือ ผศ.นท.นพ.สรยุทธ ช�ำนาญเวช สาขา
ประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ในอดีต การผ่าตัดลิ้นหัวใจนั้น จ�ำเป็นต้องท�ำผ่าตัด
ผ่านแผลกลางหน้าอก ถึงแม้จะได้ผลการรักษาที่ดีมาก แต่
กระนั้น ผู้ป่วยจะต้องมีบาดแผลยาว 20-25 เซนติเมตร  กระดูก
หน้าอกจะต้องถูกเลื่อยผ่ากลาง และยึดกลับคืนภายหลังจาก
ผ่าตัดเสร็จ (รูปที่ 1) ท�ำให้มีการเสียเลือดจ�ำนวนมาก ปวดแผล
ค่อนข้างมาก และใช้เวลาในการพักฟื้นหลังผ่าตัดนาน 8 - 12
สัปดาห์ ซ�้ำยังทิ้งรอยแผลเป็นยาวตั้งแต่คอหอยถึงลิ้นปี่และยัง
อาจเกิดภาวะแผลเป็นนูนได้ในผู้ป่วยบางราย (รูปที่ 2) ใน
ปัจจุบัน เทคโนโลยีการผ่าตัดได้ก้าวหน้ามากขึ้น มีการคิดค้น
เครื่องมือผ่าตัดใหม่ๆ และใช้กล้องวิดิทัศน์ช่วยในการผ่าตัด
ท�ำให้การผ่าตัดทุกแขนง สามารถท�ำได้โดยบาดแผลมีขนาด
เล็กลง ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลง ฟื้นตัวไวขึ้น
ในส่วนของโรงพยาบาลรามาธิบดีนั้น รศ.นพ.สุชาต
ไชยโรจน์ ได้รเิ ริม่ บุกเบิกและพัฒนาการผ่าตัดลิน้ หัวใจแผลเล็ก
เป็นล�ำดับต้นๆ ของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และเชิญศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาสอนแสดงวิธกี ารผ่าตัดแผลเล็กเป็นประจ�ำทุกปี
และเมื่อปี พ.ศ.2558 อ.นพ.สยาม ค้าเจริญ ได้รับทุน
พระราชทานจากพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อไปศึกษาที่ประทศเบลเยี่ยม และ
ได้กลับมาพัฒนาต่อยอดการผ่าตัดลิน้ หัวใจแผลเล็ก แบบผ่าน
กล้อง วิดิทัศน์ระบบ 3 มิติ โดยไม่ต้องมีการตัดกระดูกทรวงอก
และซี่โครง

รูปที่ 1 : แผลผ่าตัดกลางหน้าอก           รูปที่ 2 : แผลเป็นนูน
วิธกี ารผ่าตัดลิน้ หัวใจแผลเล็กนัน้ ต้องอาศัยเครือ่ งมือ
ผ่าตัดเฉพาะทางที่ยาวเป็นพิเศษแตกต่างออกไปจากเดิม โดย
จะผ่าตัดผ่านช่องซีโ่ ครงที่ 4 และใช้กล้องวิดทิ ศั น์ ใส่ไปช่วยเพิม่
ก�ำลังขยายภาพและการมองเห็นภาพทีม่ คี วามชัดลึกด้วยระบบ
3 มิติ ใส่สายเครือ่ งปอดและหัวใจเทียมไปทีเ่ ส้นเลือดบริเวณขา
หนีบ เพือ่ ช่วยพยุงการท�ำงานของปอดและหัวใจ ให้ศลั ยแพทย์
สามารถหยุ ด การเต้ น ของหั ว ใจชั่ ว คราว และเข้ า ไปผ่ า ตั ด
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้โดยปลอดภัย
เมื่อหัวใจถูกท�ำให้หยุด ศัลยแพทย์จะสามารถเปิด
เข้าไปในห้องหัวใจ เพื่อประเมินพยาธิสภาพของลิ้นหัวใจที่เสีย
หายและพิจารณาการซ่อมลิ้นหัวใจด้วยเทคนิคที่เหมาะสมได้
เช่นเย็บเส้นเอ็นเทียมทดแทนส่วนที่ฉีกขาด การใส่วงแหวนรัด
กระชับลิ้นหัวใจ  หรือสามารถเปลี่ยนใส่ลิ้นหัวใจเทียมในกรณี
ที่ลิ้นหัวใจเดิมเสียเกินกว่าจะซ่อมส�ำเร็จ
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โครงการผ่าตัดลิน้ หัวใจแผลเล็กนี้ ได้รบั การช่วยเหลือ
จากสหสาขาวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยดี ม าโดยตลอด ได้ แ ก่
ศัลยแพทย์ในหน่วยศัลยศาสตร์หวั ใจและทรวงอกทุกท่าน
อ.พญ.อรพร สี ห ์ อายุ ร แพทย์ โ รคหั ว ใจและคณะ
ให้การวินิจฉัยแปลผลตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ และร่วม
วางแผนการผ่าตัด
ผศ.กนกพร คุณาวิศรุต ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและ
คณะ ที่พัฒนาการดมยาสลบด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อ
ช่วยให้การผ่าตัดแผลเล็กผ่านไปได้ด้วยดี
คุณพิมพ์ณดา พิชัยภาณุพัฒน์ และคุณปภาวดี เหล่า
พาณิชย์เจริญ พยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัดหัวใจ ได้ร่วมคิดค้น
พัฒนาอุปกรณ์ผ่าตัดหัวแผลเล็กโดยใช้วัสดุที่หาได้จากใน
ประเทศไทย ท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ยในการผ่าตัดลงได้มาก
คุณวรรณฤดี ทองเชิด คุณวิไลลักษณ์ ศรประสิทธิ์ และ
คณะ นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก ช่วยดูแลเครือ่ งปอดและ
หัวใจเทียมระหว่างผ่าตัด
ตลอดช่วงเวลา 8 ปีที่ผ่านมา หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ
หลอดเลือดและทรวงอก ได้ทำ� การผ่าตัดลิน้ หัวใจแบบแผลเล็ก
ไปแล้วกว่า 500 ราย เฉพาะในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มีการ
ผ่าตัดแผลเล็กมากว่า 80 ราย ทั้งการเปลี่ยนลิ้นหัวใจและซ่อม

ลิ้นหัวใจไมทรัล เอออร์ติก และไทรคัสปิด ท�ำให้แผลผ่าตัดเล็ก
ลงเหลือ 3-5 เซนติเมตร โดยไม่มีการตัดกระดูกซี่โครงและ
กระดูกหน้าอก ผลการรักษาและ ความปลอดภัยในการผ่าตัด
ทัดเทียมกับการผ่าตัดแบบมาตรฐานดั้งเดิม ผู้ป่วยเสียเลือด
ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดลดลง การให้เลือดทดแทนหลัง
ผ่าตัดลดลง ปวดแผลน้อยลง ระยะเวลาพักฟื้นในหอผู้ป่วย
วิกฤตสัน้ ลงจาก 3 วัน เหลือ 18 วัน ระยะเวลานอนโรงพยาบาล
สั้นลงจาก 8 วัน เหลือ 5-6 วัน ผู้ป่วยฟื้นตัวและกลับไปด�ำเนิน
ชีวติ ประจ�ำวันได้เร็วยิง่ ขึน้ จาก 8-12 สัปดาห์ เหลือ 4-6 สัปดาห์
ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้หญิงมีความพึงพอใจต่อแผลผ่าตัดมากขึ้น
เพราะแผลซ่อนอยู่ใต้รอยพับเต้านม
การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบแผลเล็กนั้น สามารถท�ำได้
อย่างปลอดภัยเทียบเท่าการผ่าตัดแบบดัง้ เดิม ช่วยให้ผปู้ ว่ ยเจ็บ
ตัวน้อยลง ฟื้นตัวไวขึ้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ�ำวันและ
ท�ำงานได้เร็วขึ้น ทั้งยังช่วยลดอัตราการครองเตียงในหอผู้ป่วย
วิกฤต ลดวันนอนโรงพยาบาล ลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้
จ่าย ช่วยเพิ่มโอกาสส�ำเร็จในการผ่าตัดในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ มี
หลายโรคร่วมและความเสี่ยงสูงได้  ที่ส�ำคัญยังเป็นก้าวแรกใน
พัฒนาไปสู่การผ่าตัดหัวใจด้วยหุ่นยนต์ในอนาคตอีกด้วย  
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4) การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้มีการ
แต่งตั้งคณะท�ำงานปลูกถ่ายอวัยวะในช่องอก เพื่อด�ำเนินการ
ให้มกี ารปลูกถ่ายหัวใจเกิดขึน้ ในเวลาต่อมาคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับการรับรองจากสภากาชาดไทยให้
เป็นสถาบันที่สามารถปลูกถ่ายอวัยวะในช่องอกเป็น 1 ใน 5
แห่งของประเทศไทย และได้ทำ� การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจส�ำเร็จ
เป็นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกรคลินิกและบุคลากรที่มีส่วน
เกีย่ วข้องของคณะแพทยศาสตร์ให้การรักษาผูป้ ว่ ยชายไทยอายุ
35 ปี ที่ได้รับการส่งต่อมาจากอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึ่งมีอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน อันเป็นผลสืบเนื่องจาก
โรคกล้ามเนือ้ หัวใจล้มเหลวเรือ้ รังมาก่อน โดยทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การ
ประคับประคองระบบไหลเวียนโลหิตด้วยการน�ำเลือดออกมา
เติมออกซิเจนภายนอกร่างกาย (extracorporeal membrane
oxygenation, ECMO) มาจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ต่อมาผู้ป่วยรายนี้ได้รับหัวใจจากผู้บริจาคซึ่งมีภาวะสมองตาย
จากอุบตั ทิ างรถจักรยานยนต์ และการผ่าตัดประสบความส�ำเร็จ
อย่างดี แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าผลการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
(extracorporeal membrane oxygenation,เป็นECMO)
้ป่วยที่ได้รับ้ การประคับประคองระบบไหลเวียนโลหิตด้วย
มาจากโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ต่อมาผู ้ ปในผู่ วยรายนี
ECMO มาก่อนมักจะไม่ประสบผลส�ำเร็จโดยที่ผู้ป่วยส่วนมาก
ได้ รับ หัวใจจากผู ้ บ ริ จาคซึ่ งมีภาวะสมองตายจากอุ
ัติ ด้วยความสามารถของคณะท�ำงานโครงการ
จะเสียชีวิตบแต่
ทางรถจั กรยานยนต์ และการผ่าตัดประสบความสํ
าเร็ยจวะในช่องอกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ปลูกถ่ายอวั
ดี ซึก่งน�ำทีมผ่าตัดโดย รศ.นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์
เป็ นอย่า งดี แต่เ ป็ นที่ ท ราบกัน ดีว่ า ผลการผ่รามาธิ
า ตัดบปลู
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ท�ำให้ผลการรักษาในผู้ป่วยรายนี้เป็นไป
ถ่า ยหัว ใจในผู ้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การประคับประคองระบบ
ด้วยดี

ไหลเวีย นโลหิ ตด้ วย ECMO มาก่อ นมั กจะไม่ป ระสบ
ผลสํ า เร็ จ โดยที่ ผู ้ ป่ วยส่ว นมากจะเสีย ชี วิ ต แต่ ด้ วย
ความสามารถของคณะทํางานโครงการปลู กถ่ายอวัยวะ
ในช่หลัองงอกของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบ ดี
ผ่าตัด
ซึ่ ง นํสามารถกลั
า ที ม ผ่บาไปใช้
ตั ดชโดย
รศ.น พ.
ีวิตกับครอบครั
ว ปิ ยะ สมาน คติ วั ฒ น์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทําให้ ผลการรั ก ษาในผู ้ ป่ วยรายนี ้
เป็ นไปด้วยดี
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II- การดําเนิ นงานบริหารจัดการด้ านยาและเวชภัณฑ์ คงคลัง ทําให้ ลดมูลค่ ายาและเวชภัณฑ์ คงคลัง

II-6 การด�ำเนิ
งานบริ
หารจั
ดการด้
านยาและเวชภั
ณฑ์คงคลัณงฑ์ท�ำให้
ลค่ลาดมู
ยาและเวชภั
ณฑ์คณงคลั
II-นภาพที
การดํา่ เนิ
งานบริ
หาเนิ
ารจั
การด้านประสิ
านยาและเวชภั
คงคลังลทํดมู
าให้
ลค่าคัายาและเวชภั
ฑ์ คงงคลัง
9 นผลการดํ
นดการด้
ท ธิผลของกระบวนการทํ
างานสํ
ญตามมาตรฐานและ
ภาพที่ 9 ผลการด�ำเนินการด้านประสิทธิผลของกระบวนการท�ำงานส�ำคัญตามมาตรฐานและกระบวนการ
กระบวนการสนับสนุน สําคัญ
สนับสนุนส�ำคัญภาพที ่ 9 ผลการดําเนินการด้ านประสิทธิผลของกระบวนการทํางานสําคัญตามมาตรฐานและ
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II-7 การเตรีII-
ยมความพร้
อมด้านภาวะฉุ
เฉินและภั
บัติ (ตารางที
่ 3) ่ 3)
การเตรียมความพร้
อมด้ากนภาวะฉุ
กเฉิยนพิและภั
ยพิบัติ(ตารางที
ตารางที
่ 3 การเตรี
ยมความพร้
อมด้านภาวะฉุ
กเฉินยและภั
ยพิบัติ ่ 3)
II- การเตรี
ยมความพร้
อมด้านภาวะฉุ
กเฉิน และภั
พิบัติ(ตารางที

ตารางที ่ 3 การเตรียมความพร้ อมด้ านภาวะฉุกเฉินและภั ย พิบัต ิ
ตารางที ่ 3 การเตรียมความพร้ อมด้ านภาวะฉุกเฉินและภั ย พิบัต ิ
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II- ได้คณะฯ
ั ด การดู
แ ลสุ ขคภาพของบุ
ค ลากรครอบคลุ
มทัาง้ งเสริ
ด้ านการสร้
างเสริ
ภาพ ป้องกั
นโรค
II-8 คณะฯ
จัดการดูได้แจลสุ
ขภาพของบุ
ลากรครอบคลุ
มทั้งด้านการสร้
มสุขภาพ
ป้อมงกัสุนขโรคการรั
กษาและการ
การรัญ
กษาและการฟื
ฟู ซึ่งมีการนําปั ญ
หาสุาขงเป็
ภาพที
่ พบไปวางแผนแก้ ไขอย่ างเป็ นระบบ
ฟื้นฟู ซึ่งมีการน�ำปั
หาสุขภาพที่พ้ นบไปวางแผนแก้
ไขอย่
นระบบ
ภาพที่ 10 การดูแลสุขภาพของบุ
คลากร
ภาพที่  การดูแลสุขภาพของบุคลากร
ร้ร้ อยละ
ยละ
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II-9 ด้านการเงิน พันธกิจดูแลสุขภาพมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างรายได้ให้คณะฯ เพือ่ น�ำมาพัฒนาและสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการศึกษาและวิจัย
II- ด้ านการเงิน พัน ธกิจดูแ ลสุ ขภาพมีบ ทบาทคัญในการสร้ างรายได้ ให้ คณะฯ เพื ่ อนํามาพัฒนาและ
นพันธกิจด้แาละก�ำไร
นการศึก(ขาดทุ
ษาและวิ
ัย ่มภารกิจดูแลสุขภาพ และศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
ภาพทีสนั่ 11บสนุ
แสดงรายได้
น) จของกลุ
ภาพที ่ 1 แสดงรายได้ และกําไร (ขาดทุน) ของกลุ ่ มภารกิจดูแลสุขภาพ และศูนย์ สนับสนุนพันธกิจ
รวมรายได้ และกําไร (ขาดทุน) ของกลุ ่ มภารกิจดูแลสุขภาพ
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รวมรายได้ ค่ารั กษาพยาบาลสุ ทธิ

กํา ไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

แผนดําเนินการพัฒนาต่อเนื ่ องในปี 1-
แผนด�ำเนินการพัฒนาต่อเนื่องในปี 2561-2562
2. การวางแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์
กํ
า
หนดเป
้
าหมายสู
่
Advanced
HA
จึ
ง
กํ
า
หนด
2. ำการวางแผนงาน/โครงการ
ปรระยะเวลา
ะกอบด้ วยการ
ก�ำหนดเป้าหมายสู่ Advanced HA จึงก�ำหนดโครงการ แนวทางด�
เนินงาน รวมถึงทรัพยากร ก�ำลังคน
โครงการพั
ญที่จดัะดํ
วัตถุป ระสงค์ แนวทางดํ
า เนิดนผลและการปรั
งาน รวมถึง ทรั
พัฒนาที
่ส�ำคัญทีฒ่จนาที
ะด�ำ่สเนิํ านคัการ
งนีา้ เนิน การ ดั งนี ้
สื่อสารและแผนความเสี
่ยง การวั
บปรุพงยากร
ผลการ
1.
Healthcare
Leadership
to
A-HA
กํ
า
ลั
ง
คน
ระยะเวลา
การสื
อ
่
สารและแผนความเสี
่ย ง
1. Healthcare Leadership to A-HA
ด�ำเนินงาน
. Patientand
andCommunity
CommunityRelation
Relation Management
Management
การวั
บปรุ งผลการดํ
าเนินงาน อ คณะ
2. Patient
3. ดผูผลและการปรั
้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
น� ำ เสนอโครงการต่
3. IntegratedHealthcare
HealthcareQuality
QualityCenter
Center
. ผูำนวยการระบบดู
้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
นํ า เสนอโครงการต่ อ
3. Integrated
กรรมการอ�
แลสุขภาพ
. Healthyand
andHappy
HappyHealthcare
Healthcare Staff
Staff
คณะกรรมการอํ
านวยการระบบดู
ขภาพ
4. Healthy
4. ก� ำ กั บ ติ ด ตามให้
มี ก ารด� ำแเนิลสุน การตามแผนและ
. HealthcareProcess
ProcessImprovement
Improvement
4. กํากับบติหน้ดาตามให้
มี การดํอาคณะกรรมการอ�
เนิน การตามแผนและ
5. Healthcare
น�ำเสนอความคื
ของโครงการต่
ำนวยการ
.
Professional
Organization
Development
นํ
า
เสนอความคื
บ
หน้
าของโครงการต่
อ
คณะกรรมการ
6. Professional Organization Development
ระบบดูแลสุขภาพ ทุก 6 เดือน  
.
P
Safety
in
Action
อํา5.นวยการระบบดู
แลสุ ขภาพ ฒทุกนาทั
 เดื่ วอทัน้ ง องค์ ก ร เพื่ อ ให้
7. 2P Safety in Action
สื่ อ สารถ่ า ยทอดแผนพั
8. IntegratedPatient
PatientCare
Care
สื่อสารถ่
ายทอดแผนพัฒนาทั
่วทั ้ งองค์วมด�
กรำเพื
8. Integrated
ทุกหน่ว5.ยงานเห็
นภาพรวมของการพั
ฒนาและร่
เนิ่อนให้
การ
.
Integration
of
Quality
and
Safety
in
Curriculum
ทุ
ก
หน่
ว
ยงานเห็
น
ภาพรวมของการพั
ฒ
นาและร่
ว
ม
9. Integration of Quality and Safety in Curriculum
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
RedesignHealthcare
HealthcareFinance
Finance Processes
Processes
ดํานอกจากนี
เนิน การในส่
่เกี่ยวข้
ง องควรน�ำผลการด�ำเนินงาน
10.1.
Redesign
ห้ น่ววนที
ยงานที
เ่ กีย่อวข้
้ นตอนในการดํ
นอกจากนี
้ น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรนํ
า ผลการ
โดยวางขัโดยวางขั
้นตอนในการด�
ำเนินการ าดัเนิงนีน้ การดังนี ้
ด้านการเงิ
นมาพิจหารณาและวางแผนการพั
ฒนาเพื
่อลดผล
1.
กํ
า
หนดผู
้
ร
ั
บ
ผิ
ด
ชอบในการทํ
า
แผนพั
ฒ
นาของแต่
ดํ
า
เนิ
น
งานด้
า
นการเงิ
น
มาพิ
จ
ารณาและวางแผนการ
1. ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการท�ำแผนพัฒนาของแต่ละ กระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�ำเนินงานของคณะฯ
ละโครงการและวางแนวทางเพื
่ อ การพัฒ นาตาม3P
พั ฒนาเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้ นต่อการดําเนินงาน
โครงการและวางแนวทางเพื
่อการพัฒนาตามกระบวนการ
กระบวนการ 3P / C-PDSA
ข
อ
ง
ค
ณ
ะ
ฯ
/ 3C-PDSA
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ด้านการบริการวิชาการ

รายงานประจําปี 2560

ด้ านการบริการวิชาการ

หนึ่ ง ในสี่ พั น ธกิ จ หลั ก ของคณะฯ คื อ งานบริ ก าร
หนึ่งในสี่พนั ธกิจหลักของคณะฯ คืองานบริ การ
วิชาการ โดยเฉพาะอย่
งยิง่ ทางด้านการแพทย์
วิ ช าการ าโดยเฉพาะอย่
า งยิ่ ง ทางด้แาละสาธารณสุ
นการแพทย์ แขละ
ทุกรูปแบบไปยั
งบุคลากรภายใน
อันได้งแบุก่คลากรภายใน
อาจารย์ นักศึอักนษา
สาธารณสุ
ขทุกรู ปแบบไปยั
ได้ แก่
ศึกษา บุคและไปยั
ลากรภาคส่
างๆของคณะฯ
บุคลากรภาคส่อาจารย์
วนต่างๆนักของคณะฯ
งบุวคนต่
ลากรภายนอก
งบุคลากรภายนอก
แก่ ศิษย์เก่า บุคงาน
ลากร
ซึง่ ได้แก่ ศิษย์และไปยั
เก่า บุคลากรด้
านสาธารณสุซึง่ ขได้และประชาชน
ด้ านสาธารณ สุ ข และประชาชน งานด้ านบริ ก าร
ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ ด� ำ เนิ น การภายใต้ ฝ ่ า ยวิ ช าการและ
วิชาการ ดําเนินการภายใต้ ฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ซึง่ มีซึ่งวมีสิ วยั ิสทัยั ศทัน์ศวน์า่ ว“เด่
นเลินศเลิวิศชวิาการ
สืบสืสานวั
ฒนธรรม”
่า “เด่
ชาการ
บสานวั
ฒนธรรม”
โดยใช้กลยุทธ์โดยใช้
วิชาการเชิ
มีความเป็
และน�
ำความรู
กลยุทงธ์รุวกิชาการเชิ
งรุ กนมีสากล
ความเป็
นสากล
และนํ้ า
ความรู
้ และนวัตกรรมสูส่ งั คม
และนวัตกรรมสู
่สังคม

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. การจั
ดประชุ
มอบรมทางวิ
ชาการ
1. การจั
ดประชุ
มอบรมทางวิ
ชาการ
ปีปีงงบประมาณ
บประมาณ 2560
2560 คณะฯ
คณะฯ จัจัดดประชุ
ประชุมมอบรม
อบรมทาง
ทางวิ
ช าการ ทัปาฐกถา
หมด
99 ครัง้ เป็โดยแบ่
น 84
วิชาการ
ปาฐกถา
้งหมด 99ทัง้ ครั
้ง โดยแบ่
น ระดังบเป็ชาติ
ระดับ ชาติ 84 15
ครั ง้ครัและนานาชาติ
15 ครั
ง้ ซึ่งเป็ นไป
ครัง้ และนานาชาติ
ง้ ซึง่ เป็นไปตามเป้
าหมายที
ต่ งั้ ไว้ โดย
ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชุม อบรม
เฉพาะอย่างยิ่งประชุม อบรมระดับนานาชาติ ที่เพิ่มขึ้นกว่า
ระดับ นานาชาติ ที่ เพิ่ ม ขึ น้ กว่ า ปี งบประมาณที่ แ ล้ ว
ปีงบประมาณที
1 เท่บาที่มอีากกว่
กทั้งยัารายจ่
งมีรายรั
บที่มาก
มากกว่า 1 ่แเท่ล้าวอีมากกว่
กทังยั
้ งมีารายรั
าย ใน
กว่ารายจ่
าย ในปีงบประมาณ
นจ�ำนวน 8,163,787.00
ปี งบประมาณ
2560 เป็ นจํ2560
านวนเป็8,163,787.00
บาท
2559
ซึ่ ง เป็ซึนจํ
บาท เทีเทียยบเคี
บเคียยงกังกับ บปี งบประมาณ
ปี ง บประมาณ
2559
่ ง เป็า นวน
น จ� ำ นวน
7,713,348.31
บาท
7,713,348.31 บาท

จํานวนครัง้

การจัดประชุมอบรมทางวิชาการ
1
8

4



84

8

7

4



8

9

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ
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รายงานประจําปี 2560
จํานวน 1,628 คน/4,875 ครัง้ กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. โครงการตํารารามาธิบดี

านวน 1,730 ท
ครัิ ง้จ�ำและคณะฯ
ได้ พคน/5,190
ิจารณา ครัง้ และ
ครัง้ จํกรรมการ/ผู
้คน/5,190
รงคุณวุฒ
นวน 1,730
ให้
ทุ
น
สนั
บ
สนุ
น
บุ
ค
ลากรให้
ไปเป็
นวิ
ท
ยากร
ณ นวิทยากร
คณะฯ ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนบุคลากรให้ไปเป็
ต่างประเทศ จํานวน 9 ทุน รวมเป็ นเงิน 570,800 บาท
ณ ต่างประเทศ จ�ำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงิน 570,800 บาท
4. รามาธิบดีเวชสาร
4.หลัรามาธิ
บดีเวชสาร
ง จากคณะฯ
ได้ นํ า รามาธิ บ ดี เ วชสารเข้ า สู่
งจากคณะฯ
ดีเวชสารเข้
ฐานข้ อมูลหลั
วารสารในเว็
บไซด์ได้
TCIน�ำรามาธิ
กลุ่ม 1บแล้
ว ก็มี าสู่ฐาน
งเข้ ามาเพืบ่อไซด์
ขอรับTCI
การพิกลุจารณาตี
ขึน้
ข้อมูผลงานส่
ลวารสารในเว็
่ม 1 แล้พวิมพ์ก็เมพิีผ่มลงานส่
งเข้ามา
ตามลําดับ นอกจากนี ้ยังได้ นํารามาธิบดีเวชสารขึ ้นสื่อ
เพื่อออนไลน์
ขอรับการพิ
จารณาตีพเป็ิมนมาตรฐาน
พ์เพิ่มขึ้นตามล�
ดับ  นอกจากนี้ยัง
ได้ แก่ ำGoogle
ที่ใช้ Citation
ได้ นScholar
� ำ รามาธิ
ดี เ วชสารขึ
้ น สื่ อดัออนไลน์
ที่ ใ ช้ Citation เป็ น
และบResearch
Gate
งแสดงในกราฟ
มาตรฐาน ได้แก่ Google Scholar และ Research Gate ดัง
แสดงในกราฟ

ปี งบประมาณ บ2560
2. โครงการต�ำรารามาธิ
ดี คณะฯ อนุมัติให้ ทุนผลิต
ตํ
า
รา/หนั
ง
สื
อ
จํ
า
นวน
3
เรื
ปีงบประมาณ 2560 คณะฯ่ องอนุสื่อมอิตั เล็ใิ กห้ทรอนิ
ทนุ ผลิกส์ตต�จําำนวน
รา/
2 เรื่ อง ยอดการจําหน่ายตํารา หนังสือ 4,065 เล่ม คิด
หนังสือ จ�ำนวน 3เป็เรืนจํอ่ งานวนเงิ
สือ่ อิเล็นก998,707.25
ทรอนิกส์ จ�ำนวน
บาท 2 เรือ่ มีงกยอดการ
ารจัด สรร
ผลประโยชน์
ใ
นอั
ต
ราร้
อยละ
70
ให้
ก
ั
บ
ผู
้
ร
ั
บ
ทุน ผลิ ต
จ�ำหน่ายต�ำรา หนังสือ 4,065 เล่ม คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 998,707.25
ตํารา 7 เล่ม คิดเป็ในอั
นจําตนวนเงิ
480,801.00
บาท มีการจัดสรรผลประโยชน์
ราร้อนยละ
70 ให้กบั บาท
ผูร้ บั ทุน
ารทางวิ ช าการต่
ผลิตต�ำรา 7 เล่ม คิดเป็3.นจ�การให้
ำนวนเงิบรินก480,801.00
บาทอองค์ กร
ภายนอก
3. การให้บริบุกคารทางวิ
ชาการต่อได้องค์
ลากรของคณะฯ
รั บกเชิรภายนอก
ญ จากองค์ ก ร
บุคลากรของคณะฯ
รบั เชิญจากองค์
กรภายนอก
ภายนอกทัง้ ภาครั ฐได้
และภาคเอกชน
(คน/ครั
ง้ ) ให้ เป็ น
วิ
ท
ยากร
จํ
า
นวน
2,930
คน/8,790
ครั
ง
้
อาจารย์
พิเศษ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (คน/ครั้ง) ให้เป็นวิทยากร จ�ำนวน
2,930 คน/8,790 ครั้ง อาจารย์พิเศษ จ�ำนวน 1,628 คน/4,875

จํานวน (เรื่อง)

จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ ลงในวารสารรามาธิบดีเวชสาร
35
30
25
20
15
10
5
0

32

29

2558

2559

24

2560

4. เฟสบุ๊ค สาระสุขภาพกับ ramaclinic.com
5. เฟสบุส๊คร้ ชมรมพุ
คณะฯได้
างเครื อ ข่ทาธธรรมรามาธิ
ยออนไลน์ ท างด้บดีา นhttp://med.
วิ ช าการกับ หน่ ว ยงานภายนอก อาทิ เ ช่ น กระทรวง
mahidol.ac.th/buddhismclub
สาธารณสุข สมาคม ราชวิทยาลัย แพทย์ ต่า งๆ เสนอ
คณะฯได้นอกเหนื
สร้างเครื
อข่ายออนไลน์
องค์กรต่างประเทศ
อจากเครื
อข่ายภายในทางด้
เช่น านวิชาการ
กับหน่
วยงานภายนอก
อาทิเเทศสั
ช่น กระทรวงสาธารณสุ
งานสื
่ อ สารองค์ ก ร งานวิ
ม พั น ธ์ งานกิ จ การ ข สมาคม
นั กทศึยาลั
ก ษายแพทย์
สมาคมศิ
ษ ย์เสนอองค์
เ ก่ า แพทย์กแรต่
ละพยาบาล
ราชวิ
ต่างๆ
างประเทศ นอกเหนือ
รามาธิบดี
จากเครือข่ายภายใน เช่น งานสื่อสารองค์กร งานวิเทศสัมพันธ์
6. การประชุ ม ทางไกลทางการแพทย์
งานกิ
จการนั
กศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแพทย์และพยาบาล
(Teleconference)
รายงานประจําปี 2560
รามาธิบดี คณะฯดํ า เนิ น การประชุ
ม ทางไกลทางการ

5. สื่อออนไลน์
คณะฯ ได้5.จั ดสื่อท�ออนไลน์
ำ บทความเผยแพร่ ใ น “ไทยรั ฐ
คณะฯ
ใ น ส่ “ไทยรั
ออนไลน์” ทุกวันศุกร์ รวม
52 ได้
ครัจง้ ัดเรืทํอ่ าบทความเผยแพร่
งทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากที
ดุ คือฐ
ออนไลน์” ทุกวันศุกร์ รวม 52 ครัง้ เรื่ องที่มีผ้ เู ข้ าชมมาก
“รูเ้ ท่าทัน โรคไทรอยด์
นิ ธร ศรีพระประแดง
จ�ำตนวน
ที่ สุ ด คื”อโดย
“รู้ เท่พญ.ชุ
า ทั น ตโรคไทรอยด์
” โดย พญ.ชุ
ิ น ธร
ผู้เข้าชม 60,022ศรีครั
้ง
พระประแดง
จํานวนผู้เข้ าชม 60,022 ครัง้
จัดทํา Website
และ Facebook
่อเผยแพร่
จัดท�ำ  Website
และ Facebook
เพื่อเพืเผยแพร่
ความรู้ ดังนี ้
ความรู้ ดังนี้
1. http://ramacme.ra.mahidol.ac.th
1. http://ramacme.ra.mahidol.ac.th
2. http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th
3.
http://med.mahidol.ac.th/cme
2. http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th
4. เฟสบุ๊ค สาระสุขภาพกับ ramaclinic.com
3. http://med.mahidol.ac.th/cme
5. เฟสบุ๊คชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี

แพทย์ เพื่อสนับสนุนวิชาการ การเรี ยนการสอน การทํา
วิจยั แก่หน่วยงานต่างๆ เป็ นจํานวนทังหมด
้
316 ครัง้

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

จํานวน (ครัง้ )

การจัดทําระบบการเรี ยนการสอนและการประชุมทางไกล Teleconference
400
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6. การประชุมทางไกลทางการแพทย์ (Teleconference)

คณะฯด�ำเนินการประชุมทางไกลทางการแพทย์
เพื่อสนับสนุนวิชาการ การเรียนการสอน การท�ำวิจัยแก่หน่วย
งานต่างๆ เป็นจ�ำนวนทั้งหมด 316 ครั้ง
การผลิตสื่อทางการแพทย์อื่นๆ
1. สื่อวิดีทัศน์ จ�ำนวน 883 เรื่อง จุลสารข่าวศูนย์การ
ศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ฉบั บ ที่ 48-51 จั ด ส่ ง ให้ กั บ โรงพยาบาล
ทั่วประเทศ โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจ�ำอ�ำเภอและ
จังหวัดห้องสมุดประจ�ำอ�ำเภอและจังหวัด เรือนจ�ำ  รวมทั้ง
สมาชิกจุลสารข่าวฯ กว่า 2,000 แห่ง
2. งานกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ 4,551 ชิ้น/แผ่น/ภาพ  
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 10 เรื่อง
4. ติดตั้งและใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ณ หอประชุมอารี
วัลยะเสวี ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และห้องประชุม
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล  529 ครั้ง รวมทั้งให้บริการเครื่องเสียง
เคลื่อนที่ 113 ครั้ง
5. ถ่ายภาพนิ่งตามใบสั่งของแพทย์และหน่วยงาน
ต่างๆ 240 ครั้ง 32,581 ภาพ
6. บันทึกเสียงและตัดต่อเสียงในสื่อต่างๆ 103 ครั้ง
7. แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือ จ�ำนวน 2 แอพพลิ
เคชั่น คือ เรื่อง Articulation Test และยาผู้สูงอายุ

2. การประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบัน ระหว่างคณะ
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(JCMS 2017) ภายใต้หัวข้อเรื่อง Hand in Hand towards
Healthy Society (ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม)
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
แอท เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ กรุ ง เทพฯ ที่ ค ณะฯ รั บ ผิ ด ชอบการ
1. รางวัลจากงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Confer- ประชาสัมพันธ์และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เรือ่ ง พระบรมราช
ence) ครั้งที่ 24 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จักรีวงศ์เพื่อการแพทย์ไทย ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560
รวมทั้งกิจกรรมภาคประชาชน ในหัวข้อเรื่องเด็กไทยคุณภาพดี
1. วิดีโอคลิป เรื่อง โปรมการจองระบบการประชุม ยุค 4.0 อย่าให้จอเลี้ยงลูก และอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ด้วย
ทางไกล Teleconference
ความร่วมมือกับงานสร้างเสริมสุขภาพของคณะฯ และภาคส่วน
2. เรื่องเล่าเร้าพลัง จ�ำนวน 2 ผลงาน
ต่างๆ ท�ำให้ทั้ง 2 เรื่อง ได้รับการขยายสู่นโยบายระดับประเทศ
3. Kaizen จ�ำนวน 3 ผลงาน
จั ด ประกวดรางวั ล ต� ำ รารามาธิ บ ดี มี ผู ้ ไ ด้ ร างวั ล
4. CQI จ�ำนวน 3 ผลงาน
3 ท่าน โดยได้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดเข้าประกวดรางวัล
5. VDO Clip จ�ำนวน 2 ผลงาน
มหิดลสาขาการแต่งต�ำรา ต่อไป
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3. เพิ่มตัวแทนจ�ำหน่ายต�ำราหนังสือของคณะฯ อีก 7
ศูนย์หนังสือ เพื่อเผยแพร่ผลงานของคณะฯ ให้กว้างขวางขึ้น
4. น�ำรามาธิบดีเวชสารเข้าสูส่ อื่ ออนไลน์ทใี่ ช้ Citation
เป็นมาตรฐานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ Google
Scholar และ Research Gate
5. ผลงานเด่นด้านการประชุมทางไกลทางการแพทย์
Teleconference
5.1 พัฒนาระบบการส่งสัญญาณ live Surgery
ผ่านอุปกรณ์ Teleconference ให้สามารถส่งสัญญาณทางภาพ
ระบบ D ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
โดยใช้งบประมาณเพียง 20,000 บาท ทดแทนการใช้ระบบ
Fiber optic ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท ท�ำให้
สามารถส่งสัญญาณภาพระบบ 3D จากห้องผ่าตัด 1 ชั้น 4
อาคารสิริกิติ์ ไปยังโรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เป็นการ
ถ่ายทอดสด 3D ข้ามจังหวัดด้วยระบบอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน ที่
ผูช้ มปลายทางสามารถใส่แว่นตา 3D และเห็นภาพเป็นสามมิติ
เช่นเดียวกับแพทย์ในห้องผ่าตัด ไม่เคยพบว่ามีการท�ำเช่นนี้ใน
ประเทศไทยมาก่อน

5.2 สามารถดึงสัญญาณภาพ จากเครื่องควบคุม
ของ Robot เพื่อการผ่าตัด เข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสดแบบ 3D
โดยที่ผู้ชมปลายทางสามารถใส่แว่นตา 3D และเห็นภาพเป็น
สามมิติเช่นเดียวกับแพทย์ในห้องผ่าตัด ไม่เคยพบว่ามีการท�ำ
เช่นนีใ้ นประเทศไทยมาก่อน (ช่องส่งสัญญาณภาพของ Robot
ถูกออกแบบมาให้ส่งสัญญาณภาพในรูปแบบ 2D เท่านั้น
5.3 ถ่ายทอดสดผ่านระบบปิดในพื้นที่ไม่สามารถ
เดินสายสัญญาณได้ ของงาน National EMS Rally 2016 และ
2017
แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
1. โครงการจัดตั้ง “ศูนย์หนังสือรามาธิบดี” เพื่อเป็น
ศูนย์กลางจ�ำหน่ายสื่อจากภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ของ
คณะฯ
2. เพิ่มจ�ำนวนแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพบนมือถือ
3. น�ำไอทีมาใช้พัฒนางานด้านบริการวิชาการเชิงรุก
ทุกระบบ
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ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

ด้ านสร้ างเสริมสุขภาพ

งานสร้างเสริมสุขภาพเป็นผูด้ ำ� เนินการ และประสานงานร่วม
รายงานประจําาปีปี 2560
2560
รายงานประจํ
กับภาควิชา หน่วยงานต่างๆ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
อ�ำนวยการสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการในทุกพันธกิจ สร้างนโยบาย
และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการสร้างสุขภาพ ในรามาธิบดีและสังคม
งานสร้างเสริ
างเสริม สุ ข ภาพเป็
ภาพเป็ นผู
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ผลงานด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพตามกลุ ่ ม
เป้าหมาย
1. บุคลากร
     
1.1 โครงการเริม่ ต้น 60 นาที เพือ่ สุขภาพดีในอนาคต
จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ออกก�ำลังกาย ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส�ำคัญของการ
ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต มีบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ (ร่ ว มออกก� ำ ลั ง กาย) ทุ ก วั น พุ ธ ระหว่ า งเวลา
15.30 - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม จ�ำนวน 253
คน จัดกิจกรรมทั้งหมด 31 ครั้ง มีบุคลากรเข้าร่วมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ
จ�ำนวน 42 คน
1.2 โครงการรามาร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อ
ส่งเสริมบุคลากรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี สร้างเป็น
บุคคลต้นแบบ สนับสนุนให้หน่วยงานมีโครงการสร้างเสริม
สุขภาพทีต่ รงตามปัญหาสุขภาพของหน่วยงาน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายของการมีสขุ ภาพดีในองค์กร โดยมีโครงการที่ผ่านการ
คัดเลือก 3 โครงการ คือ โครงการเวชระเบียน Check up รูก้ อ่ นเกิด
โรค โครงการ Smart Health by RAMA NUTRISPORT โครงการ
ปลูกผักสร้างสุข นอกจากนี้ยังมีบุคคลต้นแบบด้านการลด
น�้ำหนัก ออกก�ำลังกาย และจิตอาสา ขึน้ รับมอบรางวัลในงาน
มหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 24 ปี 2560
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
2. นักศึกษา
2.1 โครงการ Give and Grow เป็นการตรวจสุขภาพ
ให้ กั บ ประชาชนในชุ ม ชน ต� ำ บลดอนพุ ด ณ วั ด โคกโพธิ์
โรงพยาบาลชุมชนดอนพุด จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 27-28
มกราคม 2560 โดยนักศึกษาแพทย์ ปี 3-6 เข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน 90 คน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นแพทย์ใน
อนาคต ปลูกจิตส�ำนึกการท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
2.2 โครงการอาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท
ครัง้ ที่ 1 เป็นกิจกรรมส�ำหรับนักศึกษาแพทย์ในการท�ำประโยชน์
แก่สังคม พัฒนาจิตใจ และเพิ่มทักษะการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560
มีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 25 คน

ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน
ต�ำบลดอนพุด อ�ำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

การออกก�ำลังกาย  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม
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รายงานประจํ
รายงานประจำาปี�ปี2560
2560
3. ผู้ป่วยและญาติ
3. เครื
ผู้ปอ่วยและญาติ
3.1
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. ชุมชนและสังคม
4. ชุการประชุ
มชนและสัมงวิคม
4.1
ช าการร่ วมคณะแพทยศาสตร์
การประชุ
วมคณะแพทยศาสตร์
สาม
สามสถาบั4.1
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สถาบั
2560 :จุฬาฯ-รามาฯ-ศิโดยงานการศึ
ริราชฯ (JCMS ก2017)
เนื่อง เมื่อวันที่ 15 กัโดยงานการศึ
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ภายใต้
แ
นวคิ
ด
เด็
ก
กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลไทย
เวิลด์
คุ
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ุ
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ชัน้ 23 ภายใต้แนวคิดเด็กไทยคุณภาพดียคุ 4.0 เรือ่ ง อย่าปล่หรีอ่ ย
ไฟฟ้ากับเยาวชน
ให้จอเลี้ยงลูก และ บุหรี่ไฟฟ้ากับเยาวชน

4.2 จั ด อบรมให้ ความรู้ แก่ พ่ี เ ลี ย้ ง ณ สถาน
4.2 จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่พเี่ ลีย้ ง ณ สถานสงเคราะห์
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ 18,21-22 กันยายน
เด็2560
กอ่อนพญาไท
่อวันที่ 18, 21-22
กันวยายน
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มได้ รับจาก
พบว่
มีความพึ
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การอบรม มาก-มากที่สดุ ร้ อยละ 97.33
มาก-มากที่สุด ร้อยละ 97.33  

คณะผู
คณะผู้ บ้บริหารและผู้ศึกษาดูงาน
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4.3 ด�ำเนินการเรือ่ งนโยบายส่งเสริมอาหารสุขภาพ
ในองค์กร ได้แก่ การเพิ่มทางเลือกอาหารสุขภาพที่เข้าถึงง่าย
การสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในระดับหน่วยงานและบุคคล จัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการฟาร์มสร้างสุขภาพ
ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ การด�ำเนินการปรับต�ำรับอาหารที่ห้อง
อาหารคาเฟทีเรียของฝ่ายโภชนาการให้เป็นต�ำรับอาหารสุขภาพ
การจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ การเฝ้าระวังสารเคมีและสิ่งปน
เปื้อนในอาหาร และการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้าง
เสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารลดหวาน มัน เค็ม
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากส� ำ นั ก งาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) โดยฝ่ า ย
โภชนาการ ร่วมกับงานบริการวิชาการ งานสร้างเสริมสุขภาพ
งานสื่ อ สารองค์ ก ร หน่ ว ยสวั ส ดิ ก ารรามาธิ บ ดี เพื่ อ พั ฒ นา
ต้นแบบโรงพยาบาล ในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ ลด
หวาน มั น เค็ ม สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม รณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนรับรูแ้ ละหันมาเลือก
บริโภคอาหารสุขภาพ จัดอบรมบุคลากร และผูป้ ระกอบการร้านค้า
เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีรา้ นค้าทีเ่ ข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 46
ร้าน มีการปรับสูตรอาหารโดยน�ำเมนูแต่ละร้านอาหาร มาตรวจ
คุณค่าทางโภชนาการและปรับสูตรอาหารเพื่อเป็นเมนูสุขภาพ
ประจ�ำแต่ละร้าน  

ผลงานภาคภูมิใจ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
เนือ่ งจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รบั คัดเลือก
ให้เป็น 1 ใน  6 พื้นที่ศึกษาดูงาน ส�ำหรับการประชุมนานาชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี 2560 กรณีตัวอย่างกลุ่ม
เปราะบาง เด็กในสถานสงเคราะห์ ภายใต้หวั ข้อ Collaboration
to Develop Social Welfare and Health Care for Vulnerable
Children การประชุมวิชาการฯ ในครัง้ นีท้ างคณะฯ ได้รบั เกียรติ
ในการน�ำเสนอ เรือ่ ง การร่วมมือบริการในการสร้างเสริมสุขภาพ
ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท โดยความร่วมมือของ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย
และความผิดปกติของการสื่อความหมาย หน่วยงานต่างๆ
ภายในคณะฯ และทีมงานจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดท�ำ
ชุดความรู้ Ramathibodi Collaborative Services for Promoting
Health of Phayathai Babies Home ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
และศึกษาดูงาน
แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
1. การสร้างเสริมสุขภาพในบุคลากร เรือ่ ง ความรอบรู้
อาหารสุขภาพและการออกก�ำลังกาย
2. การสร้างเสริมสุขภาพในนักศึกษา

แถลงข่าว: ความส�ำเร็จในการจัดกิจกรรมโรงพยาบาล
สร้างเสริมสุขภาพ ด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ
ลด หวาน มัน เค็ม 4 ภาค

4.4 โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อ
ปลูกจิตส�ำนึกให้บุคลากรของคณะฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการลดการใช้ถงุ พลาสติกภายในคณะฯ โดยลดการแจกถุง
หูหิ้วที่ห้องอาหารคาเฟทีเรีย และใช้ถุงผ้าแทนตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2560
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ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

บทน�ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช (รัชกาล
ที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราช
ด�ำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.
2512 ซึ่งตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาคณะฯ ได้ให้ความส�ำคัญใน
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2559
ได้มีการต่อยอดส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมเชิง
อนุรักษ์ โดยมีแนวทางอนุรักษ์และด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงสิ่ง
แวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งการ
บริหารงานศิลปวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มี
ความสัมพันธ์มีผลกระทบซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อวันที่ 14
มีนาคม พ.ศ.2559 จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ท�ำนุ
บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม (อท.ศว.) โดย ศ.พญ.สฤกพรรณ
วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวัฒนธรรม ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทีป่ รึกษา และผศ. ดร.แอนนา วงษ์กหุ ลาบ เป็นประธานกรรมการ
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลงานวัฒนธรรมของคณะฯ เพื่อด�ำเนินงาน
ด้านอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมเชิงอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม เพือ่ ส่งเสริม
สืบสานสุขภาวะให้สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัยมหิดลและ
ระดับประเทศ
ผลการด�ำเนินงาน
1. งานน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. การด�ำรงต�ำแหน่งผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับเชิญในงานระดับมหาวิทยาลัย
มหิดลและระดับประเทศ

3. กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมระดับคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของคณะกรรมการ อท.ศว.และทูตวัฒนธรรมรามาธิบดี
เช่น งานท�ำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
กิจกรรมงานวันเปิดบริการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ครบ 48 ปี เป็นต้น   
4. โครงการสืบสานพุทธศาสนา โดยคณะอนุกรรมการ
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี จ�ำนวนรวม 11 โครงการ
5. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยคณะ
อนุกรรมการชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยรวม 11 กิจกรรม เช่น
การฝึกหัดนาฏศิลป์หรือดนตรีไทยแก่นักศึกษา การฝึกหัด
ร�ำไทยเพื่อรองรับงานแบบเฉพาะกิจ เป็นต้น       
6. กิจกรรมวาดภาพสีน�้ำ เพื่อส่งเสริมสุนทรียมิติทาง
จิตใจ โดยคณะอนุกรรมการชมรมรักษ์สีน�้ำ 
7. กิจกรรมส่งเสริมสืบสานสนับสนุนวัฒนธรรม โดย
คณะกรรมการ อท.ศว. ภายใต้โครงการหงส์เหิน เช่น กิจกรรม
เชิ ญ คณะกรรมการบริ ห ารคณะฯ เข้ า เยี่ ย มชม “นิ ท รรศน์
รัตนโกสินทร์” วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็นต้น
8. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
คณะฯ ที่ร่วมมือกับงานสร้างเสริมสุขภาพและสื่อสารองค์กร
9. กิจกรรมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกวัฒ นธรรมไทย
ระดับคณะฯ เช่น ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
ผลงานเด่นปี 2560
1. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ 20 ทรงพระกรุณาเสด็จคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันเปิดบริการคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

89

รายงานประจําปี 2560
กิ จกรรมสื บสานงานวัฒนธรรมและต่อยอดวัฒนธรรม
ผลงานเด่ นปี 2560
ความดีได้ จํานวน 20 ท่าน
1. สม เด็ จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็ จ
2.  การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบรมราชจักรี แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
4. กิจกรรมการบูรณาการส่วนงานต่างๆ ภายใต้
พระสั ง ฆราชองค์ ที่ 20 ทรงพระกรุ ณาเสด็ จ คณะ
วงศ์ เพือ่ การแพทย์ไทย วันที่ 13-15 กันยายน 2560 ในงานการ
1. การจั ด ท� ำ โครงการหงส์ เ หิ น 2561 เพื่ อ พั ฒ นา
การดูแ ลของผู้อํา นวยการโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี เช่ น
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชุ
ม วิ ช าการร่ ว มสามสถาบั
น JCMS 2017
ต่อยอดงานส่งเพืเสริ่ อมอนุ
ศิลรปวั
บคณะฯง เสริ ม สุข
ั ก ษ์ฒวนธรรมระดั
ัฒ นธรรมและส่
วันเปิ ดบริ
การคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ
บดีณ โรงแรมงานสงกรานต์
เซ็
ทารา ดแกรนด์
แอท เซ็ดนพระเกี
ทรัลเวิลยด์รติกรุพระบรมราช
งเทพ
2. การจั
งานวันสงกรานต์
ภาวะแก่บคุ ลากร
ผู้ปด่ วยและญาติ
เป็ นต้2561
น สนับสนุนอนุรักษ์
2.นการจั
นิทรรศการเทิ
3.  โครงการหงส์
น เมื่อกัเสร็
จสิ้นโครงการฯ
มรดกวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับรัฐบาล
จักรี วงศ์ เพื่อการแพทย์
ไทย วันทีเ่ หิ13-15
นยายน
2560 ท�ำให้แผนการดํ
าเนินงาน ปี งบประมาณ 2561
สามารถคัมดวิเลืชอาการร่
กบุคลากรและนั
กศึนกษาเข้
วมในกิจกรรม
ในงานการประชุ
วมสามสถาบั
JCMSาร่7
1. การจัดทําโครงการหงส์เหิน 2561 เพื่อพัฒนา
สืบสานงานวั
นธรรมและต่
ณ โรงแรมเซ็
นทาราฒแกรนด์
แอท เซ็อยอดวั
นทรัลฒเวินธรรมความดี
ลด์ กรุงเทพ ได้จำ� นวนต่อยอดงานส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมระดับคณะฯ
20
าน
3. ท่โครงการหงส์
เหิน เมื่อเสร็ จสิ ้นโครงการฯ ทําให้
2. การจั ด งานวั น สงกรานต์ 2561 สนั บ สนุ น
รณาการส่
วนงานต่
สามารถคั ด เลื อ4.  กิ
กบุจคกรรมการบู
ลากรและนั
ก ศึ ก ษาเข้
าร่ าวงๆ
มในภายใต้การอนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้ องกับรัฐบาล
ดูแลของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เช่น งานสงกรานต์
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมสุขภาวะแก่บุคลากร ผู้ป่วย
และญาติ เป็นต้น
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ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

ศูนย์ต่างๆ ที่มีความเด่นในด้านการบริการสุขภาพ
ด�ำเนินงานในเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
สุขภาพ การวิจัย การบริการวิชาการ และสร้างผลงานให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ร่วมสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ในด้าน
การศึกษา การวิจัย การบริการสุขภาพ และการบริการวิชาการ
สูส่ งั คม ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนด อีกทัง้ สนับสนุนการพัฒนางาน
ของเขตสุขภาพที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะฯ (เขต
3, 9) ให้บรรลุการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทั้งในด้านการบริการสุขภาพ บริการวิชาการ งานวิจัย และการ
สร้างบุคลากร ปัจจุบัน มีศูนย์ที่อยู่ภายในสังกัดศูนย์เพื่อความ
เป็นเลิศ จ�ำนวน 6 ศูนย์ ดังต่อไปนี้
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1. ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด

2. Curative Stem Cell Transplantation for
ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รับการรักษาการปลูก
ถ่ายไขกระดูกทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเทียบ Severe Hb H Disease Manifesting From Early Infancy:
Phenotypic and Genotypic Analyses. Surapolchai P,
เคียงกับผลการรักษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
Sirachainan N, So CC, Hongeng S, Pakakasama S,
Anurathapan U, Chuansumrit A. Hemoglobin. 2016;40:
ผลการด�ำเนินงาน
70-3.
ด้านการศึกษา
3. Choeyprasert W, Hongeng S, Anurathapan U,
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการสร้างศูนย์ป ลูกถ่ายไขกระดูก
พร้อมทัง้ ฝึกสอนพยาบาลให้กบั โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Pakakasama S. Bacteremia during neutropenic episodes
in children undergoing hematopoietic stem cell transplantation
และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จนสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้
with ciprofloxacin and penicillin prophylaxis. Int J Hematol.
2017;105:213-20.
ด้านการวิจัย
4. The Effect of Mycophenolate Mofetil on Graft
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 5 เรื่อง  
Versus Host Disease in Cyclosporine Induced Thrombotic
ได้แก่
1. Hematopoietic stem cell transplantation for Microangiopathy after Allogeneic Hematopoietic Stem
homozygous β-thalassemia and β-thalassemia/ Cell Transplantation Niparuck P, Pukiat S, Puavilai T,
hemoglobin E patients from haploidentical donors. Ativitavas T and Ungkanont A. J Bone Res 2016, 4:1.
5. Survival Benefit of Intravenous Busulfan (120
U Anurathapan, S Hongeng, S Pakakasama, N Sirachainan,
D Songdej, A Chuansumrit, P Charoenkwan, A Jetsrisuparb, mg/M2) and Fludarabine Myeloablative Regimen for
K Sanpakit, P Rujkijyanont, A Meekaewkunchorn, Treatment of Myeloid Malignancies. Niparuck P,
Y Lektrakul, P Iamsirirak, P Surapolchai, W Satayasai, Pukiat S, Puavilai T, Ativitavas T, Chantrathammachart P,
S Sirireung, R Sruamsiri, PA Wahidiyat, A Ungkanont, Boonyawat K, Wacharapomin P, Angchaisuksiri P,
S Issaragrisil and B S Andersson. Bone Marrow Trans- Chuncharunee S, Jootar S, Atichartakarn V and
Ungkanont A. J Stem Cell Res Ther 2016, 6:5
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จํานวนผู้ป่วยที่ได้ รับการปลูกถ่ ายไขกระดูก
ปี งบประมาณ 2558 - 2560
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2. ศูนย์ พษิ วิทยา
บทนํา

2. ศูนย์พศูิษนวิย์ทพยา
ิษวิทยารามาธิบดีมีวิสยั ทัศน์ ที่จะเป็ น
ศูนย์ พิษวิทยาชัน้ นําในภูมิภาคเอเชีย โดยพันธกิจใน

บทน�ำ
การจัด องค์ ก รเพื่ อ เป็ นเลิศในการให้ บ ริ การวิช าการ
ิษวิทเป็ยารามาธิ
มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็พยาบาล
นศูนย์พิษ
ด้ านพิศูษนวิย์ทพยา
นแหล่งบฝึดีกอบรมแพทย์
วิทและเภสั
ยาชั้นน�ำชในภู
าคเอเชี
โดยพั
ธกิจในการจั
กรเพื่อ
กรด้มิภานพิ
ษวิทยยา
ทํานการวิ
จยั เพื่อดสร้องค์างสรรค์
เป็องค์
นเลิศคในการให้
ารวิอชงกั
าการด้
เป็นง้ แหล่
งฝึก
วามรู้ ที่ เบกีริ่ ยกวข้
บ พิ ษานพิ
วิทษยาวิทยา
รวมทั
รณรงค์
อบรมแพทย์
ชกรด้านพิษวิทยา ท�ยำการวิจัย
และชี ้นําสัพยาบาล
งคมด้ านสุและเภสั
ขภาพและความปลอดภั
เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพิษวิทยา รวมทั้ง
ผลการดํ
งานปีานสุ2560
รณรงค์
และชีา้นเนิ
�ำสันงคมด้
ขภาพและความปลอดภัย

1. งานบริการ
ผลการด�ำเนิศูนนงานปี
ย์พิษวิ2560
ทยาได้ ให้ คําแนะนําและคําปรึกษา
1. ในการดู
งานบริกแารลรักษาผู้ป่วยที่ได้ รับพิษจากยา สารเคมี พืช
พิษ และสั
โดยมีใจห้ําคนวนผู
บริ การมากขึ
้นทุกปี
ศูนย์ตพว์ิษพวิิษทยาได้
�ำแนะน�้ รำับและค�
ำปรึกษาในการ
19,232
งบประมาณ
น 23,754
ดูแจาก
ลรักษาผู
ป้ ว่ ยทีราย
ไ่ ด้รบั ในปี
พิษจากยา
สารเคมี2558
พืชพิษเป็และสั
ตว์พษิ
ราย
ในปี
งบประมาณ
2560
นอกจากนั
น
้
ได้
าร
โดยมี จ� ำ นวนผู ้ รั บ บริ ก ารมากขึ้ น ทุ ก ปี จ าก 19,232มี กราย
ติดงบประมาณ
ตามผู้ป่วยที
่มีภเป็าวะเป็
นพิษราย
ที่สในปี
ําคัญงบประมาณ
ต่อเนื่องเพื2560   
่อให้
ในปี
2558
น 23,754
ได้ ท ราบถึ
ษณะทางคลิ
นิ ก่มและผลผลลั
นอกจากนั
้นได้งมลัีกการติ
ดตามผู้ป่วยที
ีภาวะเป็นพิษทีพ่สธ์�ำทคัาง
ญ
คลิ
น
ิ
ก
ตลอดจนประสานงานระหว่
า
งโรงพยาบาล
ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ทราบถึงลักษณะทางคลินิก และผลลัพธ์
เพื่อให้ ผ้ ูป่ วยได้ รับการยาต้ านพิ ษที่ จําเป็ นในกรณี ที่
ทางคลินิก ตลอดจนประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเพื่อให้
เป็ นยาขาดแคลน
ผู้ป่วยได้รับการยาต้านพิษที่จ�ำเป็นในกรณีที่เป็นยาขาดแคลน

ราย
,
,
,
,
,


จํานวนผู้รับบริการจากศูนย์ พิษวิทยา
ปี งบประมาณ 8 - 
9,3

8

,8

3,74
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2. โครงการยาต้
2.1 โครงการสนัานพิ
บสนุษนการบริหารจัดการเครือข่ายยา
ที่ เ ป็ นความร่
ว มมื อ
ก�ำพร้ากลุม่ ยาต้โครงการยาต้
านพิษและการใช้านพิ
ยาอย่ษางสมเหตุ
สมผล ปี 2560
ว่ า งห
ค ส่ ว นกประกั
อ าทินเช่สุขนภาพแห่
สํ านังกชาติ
งา น
ได้ด�ำระเนิหนการร่
วมกัลบาส�ยำภนักางานหลั
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัช
(สปสช.) และสมาคมพิษวิทยาคลินิก โดยแบ่งการด�ำเนินงาน
กรรม สถาน เสาวภ า ส ภ าก าชาด กระท รวง
ออกเป็
น 4 โครงการย่
อ
สาธารณสุ
ข สําอนัย กคืงานคณะกรรมการอาหารและยา
แลผู้ป2554
่วย
สมาคมพิ2.1.1
ษวิทการฝึ
ยาคลิกนซ้อิกมทดสอบระบบการดู
ที่เกิ ดขึ ้นตั ้งแต่ปี พ.ศ.
ภาวะพิ
นจังหวัดระยอง  เมื
วันที่ 9างยั
มีน่งาคม
เพื่ษอฉุให้กเฉิ
โครงการมี
การพัฒ่อนาอย่
ยืน 2560
จึงได้ มเพืีก่อาร
ทดสอบการประสานการท�
ำงานแบบบู
รณาการของระบบการ
ดําเนินโครงการเพื่อให้
เกิดความต่
อเนื่อง ดังนี ้
ดูแลผูป้ ว่ ยภาวะพิ
ฉุกเฉินหรือ“ระบบ
Track” หโดยเฉพาะ
2.1ษโครงการสนั
บ สนุFast
น การบริ
ารจั ด การ
กับเหตุ
ที่หากมี
ยเกิม่ ดยาต้
ภาวะพิ
เครืกอารณ์
ข่ายยากํ
าพร้ผู้ปา่วกลุ
านพิษษจากสารไซยาไนด์
และการใช้ ยาอย่ทาี่ ง
มผลวยยาต้
ปี 2560
ดําเนินการร่
วมกับประกอบ
สํานักงาน
จ�ำเป็สมเหตุ
นต้องรักสษาด้
านพิได้
ษ (cyanide
antidote)
ประกันnitrite
สุขภาพแห่
งชาติ
(สปสช.)
และสมาคม
ด้วย หลั
3%กsodium
และ 25%
sodium
thiosulfate
ภายใน
พิ
ษ
วิ
ท
ยาคลิ
น
ิ
ก
โดยแบ่
ง
การดํ
า
เนิ
น
งานออกเป็
น4
เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง  
โครงการย่สรุอปยผลการฝึ
คือ กซ้อม ท�ำให้ได้ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอ
2.1.1บใช้
การฝึ
แนะต่างๆ ที่จะน�ำมาปรั
ปรับกซ้
ปรุองมทดสอบระบบการ
เพิ่มเติม หรือแก้ไข
ดู
แ
ลผู
้
ป
่
วยภาวะพิ
ษ
ฉุ
ก
เฉิ
น
จั
ง
หวั
ด
ระยอง เมื่อวันที่ 9
จุดบกพร่องต่างๆ เพือ่ ให้ระบบสามารถด�ำเนินงานแบบบูรณาการ
มี น าคม 2560 เพื่ อ ทดสอบการประสานการทํ างาน
ในการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ พิ ษ ฉุ ก เฉิ น อย่ า งทั น การณ์ แ ละ
แบบบู ร ณาการของระบบการดูแ ลผู้ ป่ วยภาวะพิ ษ
มีประสิ
ธิภนาพห ซึรื่งอตรงกั
ประสงค์
ของโครงการฯ
ฉุ กทเฉิ
“ระบบวับตถุFast
Track”
โด ย เฉ พในการ
าะกั บ
ส่งเสริเหตุ
มให้กเครื
อ
ข่
า
ยยาต้
า
นพิ
ษ
ที
จ
่
ด
ั
ตั
ง
้
แล้
ว
คื
อ
เครื
อ
ข่
า
ยจั
ง
หวัด
ารณ์ ที่ ห ากมี ผ้ ู ป่ วยเกิ ด ภาวะพิ ษ จากสาร
ระยอง
สามารถท�
มีประสิ
ทธิภาาพนพิและเป็
นการ
ไซยาไนด์
ที่จำงานอย่
ําเป็ นต้าองยังรัง่ กยืนษาด้
วยยาต้
ษ (cyanide
ต่อยอดการพั
นต้นsodium
แบบของเครื
antidote)ฒปนาเครื
ระกออข่บายฯให้
ด้ วยเป็%
nitriteอข่แายล ะ
มาตรฐานต่
ไป ทัง้ ยังเป็thiosulfate
นต้นแบบในการจั
ท�ำเวล
ระบบรองรั
บการ
2 5 % อsodium
ภ ายดใน
าไม่ เกิ
น
ดูแลผูชัว้ป่ โมง
่วยภาวะพิษฉุกเฉินให้กับจังหวัดอื่นของประเทศด้วย
ปผลการฝึ
ม ทําานพิ
ให้ ไษด้ขึค้นําทีแนะนํ
2.1.2 สรุ
การสร้
างเครือกซ้
ข่าอยยาต้
่พื้นที่ า
า งๆ- 16ทีมิ่ จถะนํ
า มาปรั
ปรั บกปรุ
จังหวัข้ดอเสนอแนะต่
สงขลา เมือ่ วันที่ 15
นุ ายน
2560 บเนืใช้
อ่ งจากมี
าร ง
เพิ่ ม เติอข่มายรองรั
หรื อ แก้
ไขจุแดลผู
บกพร่
อ งต่ า งๆกเฉิเพืน่ อทีให้
ะบบ
พัฒนาเครื
บการดู
ป้ ว่ ยในภาวะฉุ
ม่ ีครวาม
จ�ำเป็สามารถดํ
นต้องใช้ยาาก�เนิำนพร้งานแบบบู
ากลุ่มยาต้ราณาการในการช่
นพิษในปี 2558ว-ยเหลื
2559อผู้
ได้ รับพิวษจ�ฉุำกนวน
เฉิน6อย่แห่างทั
นการณ์อข่แาละมี
ประสิ
ภาพ
ที่ผ่านมาแล้
ง โดยเครื
ยฯ เหล่
านีท้ท�ำธิให้
การซึง่
ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการส่งเสริ มให้
บริหารจัดการยา การใช้ยาและการกระจายยามีประสิทธิภาพ
เครื อข่ายยาต้ านพิษที่จัดตั ้งแล้ ว คือเครื อข่ายจังหวัด
มากขึระยอง
้น สามารถลดระยะเวลาในการจั
สามารถทํ า งานอย่ างยัด่งยืส่งนยาและเพิ
มี ป ระสิ ท่มธิการ
ภ าพ
เข้าถึและเป็
งยาในกลุนการต่
ม่ นีไ้ ด้ จึองเห็
น
ว่
า
ควรพั
ฒ
นาให้
ม
เ
ี
ครื
อ
ข่
า
ยรู
ป
แบบ
ยอดการพัฒ นาเครื อ ข่ า ยฯให้ เป็ น
นีค้ รอบคลุ
มทัว่ ประเทศ พร้
นนีไ้ ด้ให้หน่วยบริ
การจากพื
ต้ นแบบของเครื
อ ข่อามกัยมาตรฐานต่
อ ไป
ทั ง้ ยั งน้ เป็ที่ น
เสี่ยงภั
3 จังหวัดของภาคใต้
คือ ยะลา ปับตการดู
ตานี และนราธิ
วาส
ต้ นยแบบในการจั
ดทําระบบรองรั
แลผู้ป่วยภาวะ
เข้าร่วพิมสั
นเรียนรู้ เพือ่ น�ำวไปปรั
ษฉุงเกตการณ์
กเฉินให้ กแบั ละแลกเปลี
จังหวัดอื่นย่ ของประเทศด้
ย บใช้ใน

2. โครงการยาต้านพิษ
โครงการยาต้านพิษที่เป็นความร่วมมือระหว่างหลาย
ภาคส่ ว นอาทิ เ ช่ น ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
(สปสช.) องค์ ก ารเภสั ช กรรม สถานเสาวภา สภากาชาด
กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สมาคมพิษวิทยาคลินิก ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้ การพัฒนาเครือข่ายของจังหวัดนั้นๆ
สรุปผล ก่อนเข้าร่วมสร้างเครือข่าย ผู้เข้าร่วม
โครงการมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้มีการด�ำเนินโครงการ
ประชุม ร้อยละ 94.44 ประเมินว่า การจัดสร้า งเครื อ ข่ ายฯ
-1เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ดังนี้
มีประโยชน์มากถึงมากที่สุด แต่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีความเห็นในทาง
เดียวกันถึงประโยชน์ของการมีเครือข่ายยาต้านพิษของจังหวัด
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2.1.3 การติดตามการท�ำงานของเครือข่ายยาต้าน
พิ ษ เดิ ม 6 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) เครื อ ข่ า ยฯ จั ง หวั ด อุ ด รธานี  
2) เครื อ ข่ า ยฯ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ล� ำ พู น และแม่ ฮ ่ อ งสอน
3) เครือข่ายฯ จังหวัดตาก 4) เครือข่ายฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5) เครือข่ายฯ จังหวัดระยอง และ 6) เครือข่ายฯ จังหวัดน่าน
โดยเป็นการติดตามผลการด�ำเนินงานผ่านแบบสอบถาม ผล
คือ เครือข่ายส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.7 ประเมินว่า แผนผังแนวทาง
ปฏิบัติงานของเครือข่ายซึ่งสร้างตามบริบทของแต่ละพื้นที่นั้น
สามารถใช้ได้จริง ส่วนที่เหลือได้แจ้งปัญหาและเสนอการ
แก้ปัญหา เพื่อให้ส่วนกลางพิจารณาและช่วยแก้ไขให้
2.1.4 การนิเทศติดตามคุณภาพการให้บริการ
การรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดที่ได้รับเซรุ่มต้านพิษงูใน 2 พื้นที่ คือ
สปสช.เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม และ 29 - 30 พฤษภาคม 2560 เป็น
ล�ำดับ
สรุปผลในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
การรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดที่ได้รับเซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้
ของหน่วยบริการ 14 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ร้อยละ
52.38 มีการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนหน่วยบริการ 10 แห่ง
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.70 ของ
ผู้ป่วยมีการใช้เซรุ่มต้านพิษงูในการรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและผู้ป่วยมีผลการด�ำเนินโรค (outcome) ดี ซึ่งได้
น�ำเสนอผลการตรวจสอบและการให้ความรูท้ างพิษวิทยาคลินกิ
เพื่อให้มีการใช้เซรุ่มต้านพิษงูอย่างเหมาะสมและสมเหตุผล
มากขึน้ จะช่วยลดปริมาณการใช้เซรุม่ ต้านพิษงู โดยไม่จำ� เป็นลง
ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
รวมทั้ ง ลดระยะเวลาของการรั ก ษาในโรงพยาบาลลงด้ ว ย
ผลโดยรวมคือ ลดการสูญเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล  เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย
2.2 โครงการติดตามและประเมินผลการใช้ยาก�ำพร้า
กลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู ปี 2559-2560  ได้น�ำข้อมูล
จากฐานข้อมูลของศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี มาวิเคราะห์และ
สรุปผลเพื่อน�ำข้อมูลไปพัฒนาระบบการติดตามและประเมิน
ผลการใช้ยาต้านพิษและเซรุม่ ต้านพิษงูอย่างต่อเนือ่ ง ยัง่ ยืนและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทัง้ มีแนวทางในการแก้ปญ
ั หาการ
เข้ า ถึ ง ยาของผู ้ ไ ด้ รั บ พิ ษ และถู ก งู พิ ษ กั ด โดยจั ด ท� ำ รู ป เล่ ม
รายงานส่งส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนดภายในเดือนกันยายน 2560

3. การสร้างเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ
3.1 การสัมมนาวิชาการ  เรือ่ งการดูแลผูป้ ว่ ยได้รบั พิษ
จากสารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชในภาวะฉุกเฉิน(Emergency
Management of Common Pesticide Poisonings) จ�ำนวน 3
ครั้ง โดยจัดร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สาธารณสุข
จังหวัดนครสวรรค์ สาธารณสุขจังหวดัจนั ทบุรี และบริษทั ซินเจนทา
ครอปโปรเทคชั่น  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน  2559, 8 มิถุนายน
2560 และ 6 กรกฎาคม 2560 ตามล�ำดับ โดยได้รบั การประเมิน
ในภาพรวมจากผูเ้ ข้ารับการอบรม อยูท่ รี่ ะดับดีถงึ ดีมาก ร้อยละ
97, 99 และ 98 ตามล�ำดับ
3.2 การอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ฉกุ เฉินและยาเสพติด
จ� ำ นวน 2 ครั้ ง โดยร่ ว มกั บ สถาบั น บ� ำ บั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ในวันที่
2-3 กุมภาพันธ์ 2560 และ 23-24 มีนาคม 2560 ผลประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาและเทคนิกการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 92.2
3.3 โครงการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับสัตว์พิษทาง
ทะเลของประเทศไทย เรือ่ งรูเ้ ท่าทันแมงกะพรุนพิษ และพิษจาก
แมงกะพรุน โดยร่วมกับกรมการแพทย์ทหารเรือ และคณะ
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  
2560 ท�ำให้น�ำไปสู่การท�ำแนวการรักษาผู้ป่วยได้รับพิษจาก
แมงกะพรุนพิษในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปฐมพยาบาลก่อนถึง
โรงพยาบาล จนถึงการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
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สารเคมีที่เกี่ยวข้ องกับงานอาชีวอนามัยสิง่ แวดล้ อมด้ วย
ผลการดําเนินงานด้ านการศึกษา
ศู น ย์ พิ ษ วิ ท ยาร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทั ง้ ภาครั ฐ
เอกชนและภาคประชาคมในการจัด สัม มนาวิช าการ
และอบรมทางวิ
ช าการทัง้ หมด 3 กิ จ กรรม โดยจัด
4. นวัตกรรม
ผลงานเด่นปี 2560
้ ้น1.6รางวั
ครังล้ ชมเชย
ดังนี ้จากงานประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์
4.1  Web application  การรักษางูพษิ กัด ชือ่ Mahidolประชุมทังสิ
1. ขภาพ
การสัประจ�
ม มนาวิ
ช าการ
งการดู
แ ลผู้ป่ วยfor
Snake Envenomation Support System
ด้านสุ
ำปี 2560
หัวข้เรื
อ ่ อ“ICT
Innovations
พิษจากสารป
้ องกัเมืนกํ่อวัานจัทีด่ 26
ศัตมิรูถพุนืชายน
ในภาวะฉุ
4.2 ชุดทดสอบสารก�ำจัดวัชพืชพาราควอทในปัสสาวะได้ รับeHealth
& MHealth”
2560 กเฉิน
( Emergency Management of Common Pesticide
(Urine Paraquat Test Kit)
Poisonings) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัด
5. งานวิจัย
5.1 Trakulsrichai S, Kosanyawat N, Atiksawedparitร้ อยเอ็ด
. การสัม มนาวิ ช าการ เรื่ อ งการดูแ ลผู้ป่ วย
P, Sriapha C, Tongpoo A, Udomsabpayakul U, Rittirert P,
Wananukul W. Clinical Characteristics of zinc phosphideได้ รับพิษจาก สารป้องกันกําจัดศัตรู พืชในภาวะฉุกเฉิน
poisoning in Thailand. Ther Clin Risk Manag 2017;13:335-40.( Emergency Management of Common Pesticide
5.2 Othong R, Trakulsrichai S, Wananukul W.Poisonings) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 0 ณ จังหวัด
Diospyros rhodocalyx (Tako-Na), a Thai folk medicine,นครสวรรค์
associated with hypokalemia and generalized muscle
. การสัม มนาวิ ช าการ เรื่ อ งการดูแ ลผู้ป่ วย
weakness: a case series. Clin Toxicol (Phila). 2017;9:986-90.ได้ รับพิษจาก สารป้องกันกําจัดศัตรู พืชในภาวะฉุกเฉิน
5.3 Srisuma S, Pradoo A, Rittilert P, Wongvisavakorn( Emergency Management of Common Pesticide
S, Tongpoo A, Sriapha C, Krairojananan W, SuchonwanichPoisonings) เมื่อวันที่  กรกฎาคม 0 ณ จังหวัด
การรักษางูพษิ กัด ชือ่ “Mahidol Snake Envenomation
N, Khomvilai S, Wananukul W. Cyanide poisoning inจันทบุApplication
รี
Support System”
Thailand before and after establishment of the National
Antidote Project. Clin Toxicol (Phila). 2017 Sep 5:1-9.
5.4 Krongvorakul J, Auparakkitanon S, Trakulsrichai S, Sanguanwit P, Sueajai J, Noumjad N, Wananukul
W. Use of Xylazine in Drug-Facilitated Crimes. J Forensic
Sci. 2017 Nov 3. doi: 10.1111/1556-4029.13684. [Epub
ahead of print]
5.5 Trakulsrichai S, Sriapha C, Tongpoo A,
Udomsubpayakul U, Wongvisavakorn S, Srisuma S,
Wananukul W. Clinical characteristics and outcome of
toxicity from Amanita mushroom poisoning. Int J Gen Med
2017;10:395-400.

ให้คให้
ำ� ปรึคกาํ ษาผู
ยทีไ่ ้ด้ปร่ วยที
บั พิษ่ ไจากยาและสารเคมี
พชื พิษและสัตว์พษิ
ปรึกป้ ว่ษาผู
ด้ รับพิษจากยาและสารเคมี
Callตcenter
ทัว่ ประเทศ
ตลอด 24“137”
ชัว่ โมง
พืด้ชวยระบบ
พิษและสั
ว์ พษิ “1367”
ด้ วยระบบ
Call center

ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
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รายงานประจำ�ปี 2560

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
3. ด้านการศึกษา
1. การพัฒนาศูนย์พิษวิทยาสู่ระดับสากลและการสร้าง
3.1 ด�ำเนินการจัดการอบรมระยะสั้น 2 โครงการเดิม
เครือข่าย
คือ การสัมมนาวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยได้รับพิษจากสาร
รายงานประจํ
1.1. ด�ำเนินตามแผนงานที่ท�ำร่วมกับองค์การอนามัย ป้องกันก�ำจัดาปีศัต2560
รูพืชในภาวะฉุกเฉิน และหลักสูตรเวชศาสตร์
โลกในโครงการจัดตั้งศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี เป็นศูนย์กลาง ฉุกเฉินและยาเสพติด
านพิษของภู2561
มภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Procurement
3.2 จัดท�ำหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินและยาเสพติด
นงานประจํายาต้
ปี งบประมาณ
ษวิ ท ยา ร่ ว มกั
องค์ ก ารอนามั
ย โลก East Asia
ผู้ป่วยในประเทศไทย
และประเทศเพื
อนบ้ านนบ�ำล่บัาดสุและฟื
ด น้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติบรมราช
of บAntidotes
in the South
Region)
ร่วมกับ่สถาบั
หว่างกระบวนการดําเนิ1.2  ด�
นการเพื
ศนู ย์ อ่ ขอจัดตัศูง้ นศูย์นพย์ิ ษพวิษิ ทวิยา
ารจัด ส่ ง ยาต้
ำเนิ่อนให้การเพื
ทยาได้เป็มนี กWHO
ชนนีาเพืนพิ
่อใช้ษฝBotulinum
ึกอบรมทั่วประเทศ
าธิ บ ดี เ ป็ น “ศูCollaborating
น ย์ ความร่ วมมื
อ
ของ
antitoxin
ไปยั
ง
ประเทศไนจี
เ
รี
ย
เพื
่
อ
ช่
ว
ยเหลื
Centre for the Prevention and Control Poi- 4. นวัตกรรมอผู้ป่วยที่
มัยโลกด้ านยาต้ านพิษ” จากผลงาน
ได้ รับพิษจาก Botulinum toxin ซึง่ ได้ รับความชื่นชม
soning
4.1
ต่อยอดงานนวั
าระบบการเข้ า ถึ ง ยากํ า พร้ า เพื่ อ ดูแ ล
จาก
WHO
เป็ นอย่
า งยิ่ ง ตกรรมด้าน Web application  โดย
1.3 โครงการความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พิษวิทยา จะร่ ว มกั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลระยองในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรักษาผู้ป่วย
สัมผัสสารพิษและจัดท�ำฐานข้อมูลสารเคมี
4.2 ต่อยอดงานนวัตกรรม ชุดทดสอบสารก�ำจัดวัชพืช
พาราควอท เป็นการตรวจในพลาสมา (Plasma Paraquat Test
Kit) เป็นชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อเทียบการเปลี่ยนของสีใน
ปัสสาวะกับสีมาตรฐานทีร่ ะดับต่างๆ ของสารก�ำจัดวัชพืชพารา
ควอท  ขณะนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนการขออนุสทิ ธิบตั รในส่วนของ color
chart

2. ด้านการบริการสุขภาพ
2.1 ด�ำเนินงานด้านบริการสุขภาพ และการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ในโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มี
การบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงาน  พร้อมทั้งขยาย
งานไปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ� ำ นวนอย่ า งน้ อ ย
3 โครงการ ทั้งในรูปแบบการท�ำ  MOU, Agreement หรือ
Contract ได้แก่ สปสช. ส�ำนักงาน ป.ป.ส. และโรงพยาบาล
ระยอง
2.2 การจัดท�ำแนวทางการรักษาภาวะเป็นพิษทีส่ ำ� คัญ
ทางทะเล และภาวะอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ ร่วมกับรพ. สมเด็จพระปิน่ เกล้า
และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3. ศูนย์สอ่ งกล้องและห้องปฏิบตั กิ ารการเคลือ่ นไหวทางเดินอาหาร
การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและการตรวจทาง
รายงานประจําปี 2560
ห้องปฏิบัติการด้านการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร  โดยเน้น
บริการระดับ3.ตติศูยน
ภูมย์ิชสั้น่ อ
สูงงกล้
  สนับอสนุงและห้
นการเรียอนการสอน
าร
งปฏิบัตบริกิ การการเคลื
่ อนไหวทางเดินอาหาร
วิ ช าการ การผลิ ต ผลงานวิ
แ พทย์ แ ละบุ
ค ลากรทาง
การส่องกล้จั ยอแก่
งระบบทางเดิ
นอาหารและการ
องปฏิบัติการด้ านการเคลื
่อนไหวทางเดิน
การแพทย์จตรวจทางห้
ากภายในและภายนอกคณะฯ
ทั้งในประเทศและ
ั ้ ง สนับสนุน
ต่างประเทศอาหาร โดยเน้ นบริ การระดับตติยภูมิชนสู
การเรี ยนการสอน บริ การวิชาการ การผลิตผลงานวิจยั
แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากภายในและ
ผลการด�ำเนิ
นงาน
ภายนอกคณะฯ
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ

ด้านการศึกษา
งานบ WEO ในโครงการ PET (Program
1.ผลการดํ
จัดประชุามเนิร่วนมกั
ด้ านการศึกษา
for Endoscopic 1.Teacher-Train
theบ WEO
Trainers)
เมื่อวันPET
ที่ 1
จัด ประชุม ร่ ว มกั
ในโครงการ
ธันวาคม 2559
มีผู้เข้าร่for
วม จ�Endoscopic
ำนวน 36 ท่านTeacher-Train the
(Program
่อวันที่  ธันวาคม
29
มีผ้ เู ข้ าร่วนมอาหาร
จํานวน
2.Trainers)เมื
สมาคมพยาบาลส่
อ งกล้
อ งทางเดิ
36
ท่
า
น
(ประเทศไทย) น�ำพยาบาลจากประเทศจีนและเขตบริหาร
. สมาคมพยาบาลส่องกล้ องทางเดินอาหาร
ปกครองพิเศษฮ่
อ
งกงเข้
งาน จ�ำนวน 20 ท่านน และเขต
เมื่อวันที่
(ประเทศไทย)าศึนํกาษาดู
พยาบาลจากประเทศจี
24 เมษายนบริ2560
หารปกครองพิเศษฮ่องกงเข้ าศึกษาดูงาน จํานวน 20

3. โรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี น�ำพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ ทัง้ ในกรุงเทพและ
ต่างจังหวั.ด ทีโรงเรี
อ่ บรมหลั
กสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ยนพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ สาขาการ
โรงพยาบาลรามาธิ
พยาบาลควบคุ
มการติบดีดเชืนํ า้อพยาบาลจากโรงพยาบาล
รุ่นที่ 26 เข้าศึกษาดูงาน จ�ำนวน
ต่
า
งๆ
ทั
ง
้
ในกรุ
ง
เทพและต่
า
งจั
งหวัด ที่อบรมหลักสูตร
33 ท่าน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคุมการ
ติดเชือ้ รุ่ นที่ 26 เข้ าศึกษาดูงาน จํานวน 33 ท่าน เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 260

ท่าน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 260

ด้านการบริการสุขภาพ

ด้ านการบริการสุขภาพ
จํานวนผู้รับบริการศูนย์ ส่องกล้ องฯ ปี งบประมาณ 8 – 
ราย
1,
14,
1,
1,
8,
,
4,
,


188

747

17

8
หัตถการส่ องกล้ อง

9
Motility study

883

1

1,73


หัตถการอื่นๆ (UBT, REMOVE/CHANGE PEG)

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
ด้ านการบริการวิชาการสู่สังคม
1. ส่งพยาบาล
จ�ำนวน 2 ท่จํ าานวน
น เข้า2ร่วท่มเป็
1. ส่ ง พยาบาล
า น นเข้วิาทร่ยากรใน
ว มเป็ น
โครงการพัฒวิทนาคุ
ณภาพการพยาบาลส่
องทางเดินอาหาร
ยากรในโครงการพั
ฒนาคุณองกล้
ภาพการพยาบาลส่
อง
th อาหาร ครัง้ ที่  เรื่ อง “The th GI Live
กล้
อ
งทางเดิ
น
ครัง้ ที่ 15 เรือ่ ง “The 15 GI Live Endoscopy Demonstration”
Endoscopy
Demonstration”
พ ย า 2559
บาล
ณ โรงพยาบาลจุ
ฬาลงกรณ์
เมื่อวันที่ 19 ณ- 20โ ธัรนงวาคม
จุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 29
2. ส่งพยาบาล
จ�ำนวน 2จํ าท่นวน
าน เข้2 าท่ร่าวนมเป็
ยากร
. ส่ ง พยาบาล
เข้ นา ร่วิวทมเป็
น
บรรยายในหัวิวทข้ยากรบรรยายในหั
อ การท�ำ Polypectomy
(Hotาbiopsy,
Endoloop)
วข้ อ การทํ
Polypectomy
(Hot
Endoloop)
และการห้
อ ดด้ วยการใช้ณ
และการห้biopsy,
า มเลื อ ดด้
ว ยการใช้
ค วามร้ามเลื
อ น (Thermal)
ความร้
อ
น
(Thermal)
ณ
โรงพยาบาลราชวิ
โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถี เมื่อวันที่
29 มิถนุ ายน 260

14,81

13,438

1,1

แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561
แผนการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ 256
1.
นศูนนย์ย์เเพืพื่ออ่ ความเป็
ความเป็นนเลิศแบบ
1. การพั
การพัฒ
ฒนาไปสู
นาไปสูก่่การเป็
ารเป็ นศู
ครบวงจรที
่ดีที่สุดในประเทศไทย
และทัดและทั
เทียมกัดเทีบโรงพยาบาล
เลิศแบบครบวงจรที
่ดีที่สดุ ในประเทศไทย
ยม
กั
บ
โรงพยาบาลชั
น
้
นํ
า
ในภู
ม
ิ
ภ
าคเอเชี
ย
มี
เ
ครื
่
อ
งมื
อ
ทุ
ก
ชั้นน�ำในภูมิภาคเอเชีย มีเครื่องมือทุกชนิด และสามารถท�
ำ
ชนิ
ด
และสามารถทํ
า
หั
ต
ถการที
่
โ
รงพยาบาลระดั
บ

ใน
หัตถการที่โรงพยาบาลระดับ 1 ใน 10 ของโลกสามารถท�ำได้
0 ของโลกสามารถทําได้
2.. จัจัดดท�ทํำาโครงการฝึ
โครงการฝึกอบรม
กอบรม
อมราคา
พร้ อพร้
มราคา
ในการในการฝึก
อบรมที
มที่ไปมทีSet
up up
ศูนศูย์นสย์่อสงกล้
ฝึ กอบรมที
่ไป Set
อ่ งกล้องฯ
องฯทีที่อ่อื่นื่นๆๆ
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4. ศูนย์ ปลูกถ่ ายอวัยวะ
บ ริ ก ารผู
้ ป่ วยที่ มี ภ าวะซับ ซ้ อ นทัง้ เด็ ก และ
4. ศูนย์ปลูกถ่ให้ายอวั
ยวะ

ที่ ต้ป้ อ่วงการได้
รั บ การปลู
ถ่ า้งยอวั
วะจากทั
ให้ผูบ้ ใ หญ่
ริการผู
ยที่มีภาวะซั
บซ้อกนทั
เด็กยและผู
้ใหญ่ง้ ผู้
บริ
จ
าคที
่
ม
ี
ช
ี
ว
ิ
ต
และผู
้
บ
ริ
จ
าคสมองตาย
สามารถเข้
าถึง
ทีต่ อ้ งการได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะจากทัง้ ผูบ้ ริจาคทีม่ ชี วี ติ และ
บริ ก ารอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในระดับ
ผูบ้ ริจาคสมองตาย
สามารถเข้
ถึงบริก้ ใารอย่
สากล ภายใต้
การดูแาลของผู
ห้ บริ กางเหมาะสมและมี
ารสหสาขาวิชาชีพ
ประสิทธิภาพในระดั
บ
สากล
ภายใต้
ก
ารดู
แ
ลของผู
้ให้บริการ
ที่มีความเชี่ยวชาญ
สหสาขาวิชผลการดํ
าชีพ ที่มาีคเนิ
วามเชี
นงาน่ยวชาญ
ด้ านการศึกษา

ผลการด�ำเนินงาน1. โครงการให้ ความรู้ และการจัดนิ ทรรศการ
ด้านการศึกเรืษา
่ อ ง การบริ จ าคอวั ย วะแก่ ป ระชาชน เมื่ อ วัน ที่ 
ธั
น
วาคม 29ความรูแ้ ละการจัดนิทรรศการ  เรือ่ ง การ
1. โครงการให้
โครงการอบรมให้
ง ปฏิ บั ติ ก าร
บริจาคอวัยวะแก่ป.ระชาชน
เมื่อวันที่ 1 ธันความรู
วาคม้ เชิ2559
่ อง การดูแลผู้ป่วยเปลี
่ยนอวั
วะในช่
วันที่
2.เรืโครงการอบรมให้
ความรู
้เชิงยปฏิ
บัติกอารงอกเรื่อเมืง่อการ
 มกราคม 260
ดูแลผูป้ ว่ ยเปลีย่ นอวั.ยวะในช่
องอกความรู
เมือ่ วั้ นเชิทีง่ปฏิ
17บมกราคม
โครงการให้
ตั ิการ เรื่ 2560
อง การ
3.ดูโครงการให้
ความรู
้เชิงปฏิบัติกเมืาร่ อวัเรืน่อทีง่ 23การดู
แล
แลผู้บ ริ จาคอวั
ยวะสมองตาย
มี นาคม
ผู้บริจาคอวั260
ยวะสมองตาย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

ด้านการวิ
จัย จัย
ด้ านการวิ
ผลงานวิ
ยั ได้รรั บับการตี
การตีพพิมิ มพ์พ์ในระดั
บ บ นานาชาติ
1. 1.ผลงานวิ
จัยจได้
ในระดั
นานาชาติ
จํ
า
นวน

เรื
่
อ
ง
จ�ำนวน 2 เรื่อง
1.1. Outcome
Outcome ofofPretransplantation
Therapeutic
Pretransplantation
Therapeutic
Plasma Exchange in Highly Sensitized DeceasedPlasma
in Highly Sensitized
Deceaseddonor
donorExchange
Kidney Transplant
Recipients.Tipjaiaue
P,
Kidney
Transplant
Recipients.Tipjaiaue
P, Ingsathit
Ingsathit
A, Kantachuvesiri
P, Rattanasiri
S, A,
Thammanichanond
D, Mongkolsuk
T, Arpornsujaritkun D,
Kantachuvesiri
P, Rattanasiri
S, Thammanichanond
N, Sumethkul
Kantachuvesiri S.Transplant
Proc. V,
Mongkolsuk
T, V,Arpornsujaritkun
N, Sumethkul
17 Jul - S.Transplant
Aug;4():14-155.
Kantachuvesiri
Proc. 2017doi:Jul1.11/
- Aug;49(6):
j.transproceed.17..5.
1249-1255..doi:
10.1016/j.transproceed.2017.02.059.
Stabilization
of estimated glomerular
2.
Stabilization
estimated glomerular
filtration rate in kidneyoftransplantation
from
deceased
acute kidney
filtration
rate indonors
kidney with
transplantation
frominjuries.
deceased
Wiwattanathum
P,
Ingsathit
A,
Kantachuvesiri
S, P,
donors with acute kidney injuries. Wiwattanathum
Arpornsujaritkun
N, Tirapanich
W, Sumethkul N,
Ingsathit
A, Kantachuvesiri
S, Arpornsujaritkun
V.World J Transplant. 1 Dec 4;(4):71-71.
Tirapanich
W, Sumethkul V.World J Transplant. 2016 Dec
doi: 1.55/wjt.v.i4.71.
24;6(4):712-718. doi: 10.5500/wjt.v6.i4.712.

นการบริ
การสุขภาพ
ด้านการบริด้กาารสุ
ขภาพ
จํานวนผู้ป่วยที่เข้ ารั บการปลูกถ่ ายอวัยวะ (ไต, ตับ)
ปี งบประมาณ 8 – 

ราย

1

193

18



ไต

138

ตับ

1


1

13





8

9



ผลงานเด่น
แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
แผนการดํ
เนินงาน ปี งบประมาณ
256
ผลงานเด่
น
1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการด�ำเนินการเพื่อขอใบรับรอง
1. เริ่มาโครงการเปลี
่ยนอวัยวะในช่
องอก คือ เปลี่ยน
1. เริ่ ม โครงการเปลี่ ย นอวัย วะในช่ อ งอก คื อ
1. อยูร่ ะหว่างขันตอนการดํ
้
าเนินการเพื่อขอ
คุณภาพ Advance
รายโรค
หัวใจเปลี
เปลี่ยนหั
่ยนหั
มปอด
วใจวใจพร้
เปลี่ยอนหั
วใจพร้ อมปอด
ใบรับรองคุHA
ณภาพ
Advance HA รายโรค
2. รางวัล.Best
Poster
ในงานประชุ
ม
JCMS
2017  
2.
โครงการ
Data
. โครงการ DataRegistry
Registry
รางวัล Best Poster ในงานประชุม JCMS
ของ นางสาวนภาภั
ช บุนางสาวนภาภั
ตรศรีภูมิ เรื่อง ชRisk
17 ของ
บุตfactor
รศรี ภูมofิ เรืmortality
่ อ ง Risk
of mortality
children
on waiting list for liver
in childrenfactor
on waiting
list forin liver
transplantation.
transplantation.
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5. ศูนย์มะเร็ง

2. Manuscript จ�ำนวนทั้งสิ้น 3 บทความ  ดังนี้
ดูแลผูป้ ว่ ยแบบครบวงจร เพิม่ ประสิทธิผลของการตรวจ
2.1 Jinawath N, Shiao M-S, Norris A, Murphy
และรักษาโรคมะเร็งให้ได้มาตรฐานสากล เป็น Comprehensive
care โดยมีการดูแลแบบสหสาขา ส่งเสริมให้มีการพัฒนา K, Klein AP, Yonescu R, et al. Alterations of type II classical
การตรวจรักษาโรคมะเร็ง และเพิม่ งานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระดับ cadherin, cadherin-10 (CDH10), is associated with
pancreatic ductal adenocarcinomas. Genes Chromosomes
สากล
Cancer. 2017 May;56(5):427-35.
2.2 Asavapanumas N, Svasti J, et al. Bridging
ด้านการศึกษา
1. โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการได้ the gap between clinicians and systems biologists: from
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี โดยได้มกี ารจัดท�ำ MOU ระหว่าง network biology to translational biomedical research. J
Korea Gynecologic Cancer Bank, Gangnam Severance Transl Med. 2016 Nov 22;14(1):324
2.3 Sirachainan N, Boongird A, Swangsilpa T,
Hospital และโครงการจัดเก็บชิน้ เนือ้ มะเร็งแบบบูรณาการ ศูนย์
มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพือ่ ความร่วมมือ Klaisuban W, Lusawat A, Hongeng S Reported outcomes
ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทาง Korea Gynecologic Cancer Bank, of children with newly diagnosed high grade gliomas
Gangnam Severance Hospital จะมาเยี่ยมชมศูนย์มะเร็ง treated with nimotuzumab and irrinotecanChilds NervSyst
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงเดือนธันวาคม 2017, April
2560
2. กรมการแพทย์ทหารอากาศ หลักสูตรการบริหาร ด้านการบริการสุขภาพ
1. ให้บริการผูป้ ว่ ยใหม่โรคมะเร็ง ปีละกว่า 3,500  ราย
งานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ 22 ศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ
และจั ด ท� ำ หนั ง สื อ Annual report ส� ำ หรั บ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ของศูนย์มะเร็ง วันที่ 5 กรกฎาคม  2560
3. วันที่ 18 กันยายน 2560 ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ได้ ร ่ ว มต้ อ นรั บ คณะงานโรงเรี ย น และภายนอกคณะฯ
2. การเปิด OPD Cancer Center 1 (Multidisciplinary
การบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 46 ประจ�ำปี 2560
Clinic) เปิดให้บริการเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  ทัง้ นี้ ได้เริม่
มีการจัดตัง้ ตรวจโดยแพทย์สหสาขา จ�ำนวน 4 กลุม่ โรค และจะ
ด้านการวิจัย
1. ศูนย์มะเร็งได้สนับสนุนโครงการวิจยั ประจ�ำปี 2560 ได้ขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต
จ�ำนวน 5 โครงการวิจัย ซึ่งเป็นการด�ำเนินวิจัยในรูปแบบของ
สหสาขาทั้งหมด

102

รายงานประจำ
ปี 2560
รายงานประจํ
าปี �2560
จํานวนผู้ป่วยใหม่ ท่ เี ข้ ารับบริการศูนย์ มะเร็ง
ปี งบประมาณ 8 - 

ราย
3,9
3,8
3,7
3,
3,
3,4
3,3
3,
3,1

3,79

3,337
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3. จัดให้ความรู้ประชาชนและผู้ที่สนใจในหัวข้อเรื่อง
“โรคมะเร็งไต”.เมือ่ จัวัดนให้
ที่ 17
สิงหาคม
2560 บริเวณโถงอาคาร
ความรู
้ ประชาชนและผู
้ ที่ ส นใจใน1
ชั้น 1 หัวข้ อเรื่ อง “โรคมะเร็ งไต” เมื่อวันที่  สิงหาคม 260
จัดท�ำหนังสือให้ชันค้ วามรู
บริเ4.วณโถงอาคาร
 ้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อแจก
ผู้ป่วยฟรี จ�ำนวน
โรคมะเร็งเต้งาเพืนม
4. จั3ดเรืทํ่อางหนัได้งแสืก่อให้โรคมะเร็
ความรูง้ ผไต
้ ปู ่ วยโรคมะเร็
่อ
แจกผู้ ป่งวยฟรี
 เรืง่ อเต้งานม
ได้ แก่ โรคมะเร็ ง ไต
และการฉายรั
สีส�ำหรับจํ ผูา ้ปนวน
่วยมะเร็
โรคมะเร็
งเต้ชาาการสู
นม และการฉายรั
ด้านการบริ
การวิ
่สังคม งสีสําหรับผู้ป่วยมะเร็ ง
เต้ า1.นมจัดการประชุมวิชาการ  เรือ่ ง  Precision Oncology:
Genomics Data from Thai patients vs. Global Counterparts  
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
2. จั ด การบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง 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.ณจัห้ดอการบรรยายพิ
ง 816 ชั้น 6 เอาคารเรี
ัติการ
ศษ เรื่ องยนและปฏิ
Salivary บGland
รวมด้าNeoplasms-Updated
นการแพทย์และโรงเรีClassification
ยนพยาบาลรามาธิ
บดี
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 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
260 ณ ห้ อง 86 ชัน้ 6 อาคารเรี ยนและปฏิบัติการ
รวมด้ านการแพทย์และโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
. จัดประชุมวิชาการ เรื่ อง Palliative Care in
Lung Cancer โดยมี อ.นพ.พิ ชัย จัน ทร์ ศ รี ว งศ์ และ
พญ. วันดี ชันประเสริ
้
ฐภัญโญ เป็ นวิทยากร เมื่อวันที่
 พฤษภาคม 260 ณ ห้ อง 6 ชัน้ 6 อาคารเรี ยนและ

3,44
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3. จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care in Lung
Cancer โดยมี อ.นพ.พิ ชั ย จั น ทร์ ศ รี ว งศ์ และ พญ. วั น ดี
ชัน้ ประเสริฐด้ภัาญนการบริ
โญ เป็นวิกทารวิ
ยากรชาการสู
เมือ่ วัน่ทีส่ ัง4คม
พฤษภาคม 2560 ณ
1.
จั
ด
การประชุ
ม
วิ
ช
าการ
เรื
่ อ ง าPrecision
ห้อง 617 ชั้น 6  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้
นการแพทย์
Oncology: Genomics Data from Thai patients vs.
และโรงเรี
Globalยนพยาบาลรามาธิ
Counterparts เมืบ่ ดีอ วั น ที่  มี น าคม 5 ณ
4. จัดมอบรมเชิ
ตั กิ าร “การบริ
บำ� บันดย์ทาง
ห้ อ งประชุ
อรรถสิงปฏิ
ท ธิ์ บเวชชาชี
ว ะ ชัหน้ ารยาเคมี
5 อาคารศู
สายสวนหลอดเลื
การแพทย์สริ ิกอิตดด�
ิ์ ำส่วนกลางที่บ้าน” ณ ห้องประชุม 1 - 2
ชัน้ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม
2560
5. จัดการประชุมวิชาการ RCC Master Class 2017
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ท่านผู้หญิงวิระยา
ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
6. จัดประชุมวิชาการในหัวข้อเรือ่ ง “Prostate Cancer
Master Class 2017” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุม ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์
สิริกิติ์
ปฏิ บัติ ก ารรวมด้ า นการแพทย์ แ ละโรงเรี ย นพยาบาล
รามาธิบดี
4. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การบริ หารยาเคมี
บําบัดทางสายสวนหลอดเลือดดําส่วนกลางที่บ้าน” ณ
ห้ องประชุม  – 2 ชัน้  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตน์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 260
5. จัดการประชุมวิชาการ RCC Master Class
17 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 5 ณ ห้ องประชุม ท่าน
ผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชัน้ 5 อาคารศูนย์การแพทย์สริ ิกิต์ิ
. จัดประชุมวิชาการในหัวข้ อเรื่ อง “Prostate
Cancer Master Class 20” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
5 ณ ห้ อ งประชุม ท่า นผู้ห ญิ ง วิ ร ะยา ชวกุล ชัน้ 5
อาคารศูนย์การแพทย์สริ ิกิต์ิ
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ผลงานเด่น
1. โครงการบริหารยาเคมีบ�ำบัดทางหลอดเลือดด�ำ 72 - 120 ชม. เหลือเพียง 6 ขัน้ ตอน ใช้เวลา 4.5 ชม.ซึง่ โครงการ
ส่วนกลางที่บ้าน (Home Chemotherapy) ซึ่งเป็นนวัตกรรม นี้ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐ
บริการการให้ยาเคมีบ�ำบัดผู้ป่วยมะเร็งแบบใหม่ สามารถลด ประเภทการพัฒนาการบริการดีเด่น
ขั้นตอนและเวลาในการรักษาได้ จากเดิม 11 ขั้นตอนใช้เวลา

2. สหสาขาโรคมะเร็งปอด (Ramathibodi Lung Cancer
Consortium Model: RLC) ได้มกี ารรวมกลุม่ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านการรักษาโรคมะเร็งปอด โดยผลการด�ำเนินงานพบว่า
ผู้ป่วยที่เข้ามาในกลุ่มของ RLC มีระยะเวลารอคอยการรักษา
สั้นลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งโครงการนี้ไ ด้ รั บ รางวั ล

ชนะเลิศ งานพัฒนาคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 24
ประจ�ำปี 2560 และ รางวัล Team Good Award Practice ใน
งานมหกรรมคุณภาพในหัวข้อ “Maximizing Value: Minimizing
Waste”
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6. ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิดในผู้ใหญ่

ดูแล ตรวจรักษา และให้คำ� แนะน�ำแก่ผปู้ ว่ ย โรคหัวใจ
พิการแต่ก�ำเนิดที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยการรักษาครอบคลุมทั้ง
การรักษาทางยา การผ่าตัด การท�ำหัตถการหัวใจ การผ่าตัดร่วม
กับการสวนหัวใจ รวมทั้งการรักษาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ
นอกจากนีย้ งั เป็นศูนย์ที่ Transfer Technology จากต่างประเทศ  
ผลการด�ำเนินงาน
จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Cardiac Intervention Management of ACHD” โดยได้รบั เกียรติจาก 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
ทีมภายใต้ ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่กำ� เนิดในผูใ้ หญ่ ได้
รับการอนุมัติให้ท�ำหัตถการหัวใจ โดยไม่มีแพทย์พี่เลี้ยง โดย
เป็ น Solo Center for Melody Valve Implantation
ซึง่ เป็นศูนย์แรกในภูมภิ าคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
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ศูนย์ สนับสนุนพันธกิจ (Financial Support Center)
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ (Financial Support Center)

รวบรวมหน่รวบรวมหน่
วยงานต่างๆวยงานต่
ที่มีการบริ
ขภาพและ
ด การและด�
ำ เนิ น การภายใต้
ข้ อ บั ง คั บ
างๆ ทีก่มารสุ
ีการบริ
การสุขภาพบริ ห ารจัและดํ
าเนินการภายใต้
กฎเกณฑ์ ข้ อกบัฎเกณฑ์
งคับ ประกาศของ
การบริการวิชและการบริ
าการที่เป็กนารวิ
เลิศชาการที
สามารถด�
นการได้โาดยพึ
่ง ประกาศของมหาวิ
ยและคณะฯ
ย่างคล่
่เป็ นเลิำศเนิสามารถดํ
เนินการได้
มหาวิ ท ยาลัทยยาลั
และคณะฯ
ได้ อย่ได้าองคล่
อ งตัอวงตัมีว มี
รายได้จากการด�
ำเนิ่ นง รายได้
งานของศู
นย์ฯ และสามารถสร้
างรายได้
ภาพทโปร่
งใสโปร่
ตรวจสอบได้
โดยพึ
จากการดํ
า เนิ น งานของศู
น ย์ ฯ และประสิทธิประสิ
ธิภาพ
งใส ตรวจสอบได้
างรายได้
อีกทันงสนั
้ ธกิบจอืสนุ่นนๆ การ
หน่วยงานภายใต้
นับนสนุ
ให้กับคณะฯ อีสามารถสร้
กทั้งสนับสนุ
นการด�ให้ำกเนิบั นคณะฯ
งานตามพั
ปัจจุบปันั จมีจุหบน่นั วมียงานภายใต้
สงั กัดสศูงั นกัดย์สศูนนัย์บสสนุ
พันนธกิจ
ดํ
า
เนิ
น
งานตามพั
น
ธกิ
จ
อื
่
น
ๆ
ของคณะฯ
เช่
น
พั
น
ธกิ
จ
พั
น
ธกิ
จ
จํ
า
นวน
9
ศู
น
ย์
ดั
ง
ต่
อ
ไปนี
้
ของคณะฯ เช่น พันธกิจการวิจัย การบริการวิชาการ สามารถ จ�ำนวน  9 ศูนย์ ดังต่อไปนี้
การวิ จัย การบริ ก ารวิ ช าการ สามารถบริ ห ารจัด กา

สรุ ปรายรั บ – รายจ่ าย ศูนย์ สนับสนุนพันธกิจ
ปี งบประมาณ 9 – 
ล้ านบาท
1,
1,

1,9

1,19

91.31

918.



344.9

3.7


9
รายได้


ค่ าใช้ จ่าย

ร
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เป็ นศูน ย์ ก ลางการให้ บ ริ ก าร ดูแ ล รั ก ษา ให้
ไทรอยด์ โภชนาการ ลดนํ า้ หนัก ประสาทวิ ท ยา ไต
าปรึ
ก
ษา
และรั
บ
ส่
ง
ต่
อ
ผู
้
ป
่
วยตติ
ย
ภู
ม
ิ
ด
้
า
นโรคหั
ว
ใจ
ศัศัลลยกรรมหลอดเลื
าปรึ กษา และรั บ ส่ง ต่อ ผู้ป่ วยตติยภูมิด้านโรคหัว ใจ
ยกรรมหลอดเลืออดด ศัศัลลยกรรมทรวงอก
ยกรรมทรวงอก ระบบทางเดิ
ระบบทางเดินน
ลอดเลื
อาหาร
ถการการตรวจรั
กก ษา
ลอดเลืออดด และเมแทบอลิ
และเมแทบอลิซซมมึึ มุมุ่ง่งเน้
เน้ นนการให้
การให้ บบริริ กการทาง
ารทาง
อาหาร ภูภูมมิิ แแ พ้พ้ ปอด
ปอด โดยใช้
โดยใช้ หหััตตรายงานประจำ
ถการการตรวจรั
ษา
�ปี 2560
ารแพทย์
จ
ากอาจารย์
แ
พทย์
ผ
้
ู
เ
ชี
่
ย
วชาญจากหลาย
ความผิ
ด
ปกติ
ต
า
่
งๆ
ด้
ว
ยอุ
ป
กรณ์
แ
ละเทคโนโลยี
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นสู
ั
้
ง
รายงานประจํ
า
ปี
2560
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ความผิดปกติตา่ งๆ ด้ วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีขนสู
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ปกรายรั
บ –บส่รายจ่
ย ศูนยภูย์มหิด้ัวานโรคหั
ใจ หลอดเลื
อศัดลยกรรมหลอดเลื
และเมแทบอลิ
มึ
หลอดเลื
อ
ด
และเมแทบอลิ
ซ
ม
ึ
มุ
ง
่
เน้
น
การให้
บ
ริ
ก
ารทาง
อาหาร
ภู
ม
ิ
แ
พ้
ปอด
โดยใช้
ห
ั
ต
ถการการตรวจรั
ก ษา
เมแทบอลิซึม มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์
จากอาจารย์
เดิ–น
อาหาร ภูมิแพ้ ปอด โดยใช้หัตถการการตรวจรักษาความ
ปี
งบประมาณ
9
การแพทย์ จ ากอาจารย์ชแาพทย์
่ ย วชาญจากหลาย
ความผิ
า่ งๆ ด้แวละเทคโนโลยี
ยอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ั้ ง
ปีได้งบประมาณ
9

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิ
แผก่้ ูเ ชีความดั
นโลหิ
ต ผิ–ดปกติ
ต่างๆ ด้ดวปกติ
ยอุปตกรณ์
ขั้นสูง ขนสู
สาขาวิชา ได้ แ ก่ ความดันโลหิต โรคหัว ใจ เบาหวาน

นผลการดํ
งาน าเนินงาน
448.9
 ผลการด�ำเนิ43.3
448.9

43.3
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3.87
4
39.3
3.87
สรุ
ป
รายรั
บ
–
รายจ่
า
ย
ศู
น
ย์
ห
ว
ั
ใจ
หลอดเลื
อด และเมแทบอลิซมึ
4
3
ปี งบประมาณ 9 – 
3
ล้ านบาท
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1
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39.3
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ค่ าใช้ จ่าย
กําไร / ขาดทุน
รายได้
9
รายได้


ค่ าใช้ จ่าย

านการบริ
ขขภาพ
านการบริด้กกาารสุ
ารสุ
ภาพ
นการบริการสุขภาพ
1.
เมี
Clinic)
ภาพ
คลิด้นากิ นการบริ
พิเศษพรี
มีย่ (Premium
มข(Premium
Clinic)
1. คลิ
คลิ นนิิ กก พิพิ1.เเ ศษพรี
ศษพรี
เมี่่ ยยกมมเารสุ
(Premium
Clinic)มุง่ เน้นการ
งเน้
น
การให้
บ
ริ
ก
ารทางการแพทย์
เพื
่
อ
พั
ฒ
นารู
เพื่อนพัเพื
ปแบบของการให้
บริการ
1. คลิ
ิ กฒพิ่อนารู
เ พั
ศษพรี
เมี่ ยป
(Premium
Clinic)
งเน้ นการให้ให้บบริริกการทางการแพทย์
ารทางการแพทย์
ฒ
นารู
ปมแบบ
แบบ
องการให้
ทีที่่ มมุุ่่งงมุเน้
งงเพืสุสุก่อดดารพัฒโดยใช้
่งเน้นนความสะดวกสบายสู
การให้ บริงกสุารทางการแพทย์
นารู ปแบบ
ดให้กับผู้มารับบริ
องการให้ บบที่มริริ กกุ่งเน้าร
ารนความสะดวกสบายสู
เน้
น
ความสะดวกสบายสู
กการษณะ
ที่ มุ่งกเน้(One
นความสะดวกสบายสู
ห้ห้ กกัับบ ผูผู้้ มมารั
บบ บริ
กการ
ลัลับกกริการบริ
ารผู
้้ ปปStop
่่ วยใน
ก การบริ
กของการให้
ารผู ้ ป ่ วหยในลั
Service)  งสุด
ารัหลั
บริ
าร โดยใช้
โดยใช้
ห
การบริ
ก
ารผู
วยใน
ให้ กับ ผู้มารั บ บริ การ โดยใช้ ห ลักการบริ ก ารผู้ป่ วยใน
ปีงบประมาณ
บริStop
การทัService)
้งสิ้น 31,674
ราย    
กษณะ
(One
Stop
Service)
ปีปีู้ใช้งบประมาณ
260
มีมี 260 มี
ลั2560
กษณะมีผ(One
ปี งบประมาณ
กษณะ (One Stop Service)
งบประมาณ
260
ใช้
้้ ้น้น 3,6
ผู้ใช้ บราย
ริการทังสิ
้ ้น 3,6 ราย
ใช้ บบริริกการทั
ารทังสิ
งสิ
3,6
ราย

. หน่วยวินิจฉัยหัวใจ และหลอดเลือด (NonLab)
มุ่ง(Non-Invasive
เน้ น การให้ บ ริ ก าร
จิ ฉัCardiovascular
ยและหลอดเลื
หัวใจ และหลอดเลื
.
ววยวิ
นน2.ิิจจหน่
ฉัฉัInvasive
ยยวหัหัยวิววนใจ
ออดดอด(Non. หน่
หน่
ยวิ
ใจ
และหลอดเลื
(Nonทางการแพทย์
โดยใช้บเครื
่ อ งมื อ ที่ ทัน สมัย และช่
Cardiovascular
Lab)
มุง่ เน้
นง การให้
ริการทางการแพทย์
โดย อ ง
nvasive
Cardiovascular
Lab)
มุ
่
เน้
น
การให้
บ
ริ
ก
าร
ทางการตรวจที
ว ปี งบประมาณ
nvasive Cardiovascular
Lab)ย และช่
มุ่ง เน้่ รอวดเร็
น การให้
บ ริ ก าร 260 มี
ใช้ เ ครืโดยใช้
่ อ งมื อ ทีผูเครื
างการแพทย์
่ อการทั
งมืงสิอ้ ที้น ่ ท3,26
ันงทางการตรวจที
สมัรายย และช่ อ ง ่ ร วดเร็ ว
้ ใ่ ทช้ั นบริสมั

างการแพทย์
โดยใช้2560
เครื่ อมีผงมืู้ใช้อบริทีก่ ทารทััน้งสมั
และช่
ปีงบประมาณ
สิ้นย3,216
รายอมีง
างการตรวจที
่
ร
วดเร็
ว
ปี
งบประมาณ
260
างการตรวจที่ ร วดเร็ ว ปี งบประมาณ 260 มี
้้ ้น้น 3,26
ใช้
ารทังสิ
งสิ
3,26 ราย
ราย
ใช้ บบริริกการทั
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. หน่ ว ยหัต ถการสวนหัว ใจ และหออภิ บ าล
วใจ และหออภิ
บาลผู้ป่วย
ผู้ ป่ ว ย ห ลั3.ง สหน่ว วนยหัหั ตวถการสวนหั
ใ จ (Cardiac
Catheterization
หลังสวนหั
วand
ใจว ยหั
(Cardiac
Catheterization
Laboratory
Laboratory
Coronary
Care
โ ด ย กบาาลรand
. หน่
ต ถการสวนหั
ว ใจUnit)
และหออภิ
บริการของห้
องปฏิกบษา
ัติการ
ิการหั
วใจจะให้
การตรวจรั
ผูให้้ ป่บCoronary
วริ กยารของห้
ห ลั ง Care
ส อว งปฏิ
น Unit)
หั วบใตั จโดยการให้
(Cardiac
Catheterization
หัวใจจะให้
ารตรวจรั
ของลิ
หัดวใจยอ้ ผนั
หัรวใจ
ความผิ
ดปกติกand
ของลิCoronary
้นหักษาความผิ
วใจ ผนัCare
งดหัปกติ
วใจUnit)
กล้ าน้ โมเนื
หักวางใจ
Laboratory
กล้
มเนื้ อ หั วอใจงปฏิ
ด้ วนบ้ ยขบวนการและขั
ตอนต่
ได้ แ ก่
ด้ วบยขบวนการและขั
ตอนต่
ได้ แก่้ นกการฉี
ดาสีงๆกการ
ให้
ริ กาารของห้
ตั ิการหัาวงๆ
ใจจะให้
ารตรวจรั
ษา
การฉีดดปกติ
สี การซ่
อมแซมหลอดเลื
ชนิดกล้
ด้นวายบอลลู
ซ่อมแซมหลอดเลื
อดทุ
ชนิผนั
ดด้องวดทุ
ขดลวด
หัใจว
ความผิ
ของลิ
้นหัวกใจ
หัยบอลลู
วกใจ
มเนือ้ หันวขดลวด
หัวกรอความเร็
กรณ์เลเซอร์
เลเซอร์
คลืแ่น่นเสี
ูง ่ สเครื
วสูงวสูอุงปอุกรณ์
ยงความถี
งความถี
ูง ่อง
ด้กรอความเร็
วยขบวนการและขั
น้ ปตอนต่
างๆ คลื
ได้
ก่เสียการฉี
ดสี่สการ
ดู่ อดงดู
ลิ่มดเลืลิอ่ มด เลื
เป็อนดต้อนดทุ
บประมาณ
2560 นมีผขดลวด
ู้ใช้บ5
ริการทั
เป็ปีกงนต้
ซ่เครื
อมแซมหลอดเลื
ชนินดปีด้ วงบประมาณ
ยบอลลู
หัมีว้งสิ้น
ราย    
ผู้ใช้2,902
บริการทั
งสิ
กรอความเร็
ว้ สูง้น ,
อุปกรณ์ราย
เลเซอร์ คลื่นเสียงความถี่ สูง
เครื่ อ งดูด ลิ่ ม เลื อ ด เป็ นต้ น ปี งบประมาณ 5 มี
ผู้ใช้ บริการทังสิ
้ ้น , ราย
4. การศึ
พ ลของปั
4. การศึก กษาระยะยาวถึ
ษาระยะยาวถึงอิงทอิธิทพธิลของปั
จจัยจเสีจั่ยยงต่อ
เสี่ยการเกิ
งต่อการเกิ
โรคหัวใจหลอดเลื
อดและเมแทบอลิ
ซ ึม
ดโรคหัดวใจหลอดเลื
อดและเมแทบอลิ
ซมึ ในพนักงานการ
ในพนั
้ าฝ่ ายผลิ
ตง อิแห่
การศึ
ก ษาระยะยาวถึ
ท ธิงพประเทศไทย
ลของปั จ จัย
ไฟฟ้กา4.ฝ่งานการไฟฟ
ายผลิ
ตแห่
งประเทศไทย
(EGAT)
(EGAT)
เสี
่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม
ในพนั ก งานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
(EGAT)
ด้านการวิจัย

ผลงานวิจัยของโครงการ EGAT ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารต่างประเทศ จ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
ด้ านการวิจ1.ัย Sritara C, Thakkinstian A, Ongphiphadhanakul
B, Amnuaywattakorn
S, Utamakul
T,
ผลงานวิจยั ของโครงการ
EGATC,ได้Akrawichien
รับการ
Vathesatogkit
Sritara P.จําAge-Adjusted
ิมพ์ในวารสารต่
นวน 4 เรื่ อง Dual
ได้ แก่X-ray
ด้ตีพานการวิ
จัย P,างประเทศ
Absorptiometry-Derived
Trabecular
1. Sritara
C, Thakkinstian
A, Bone
ผลงานวิ
จยั ของโครงการ
EGAT
ได้ รับScore
การ Curve
Lumbar Spine
ThaiจําFemales
B,inAmnuaywattakorn
S,ได้ แก่J Clin
ตีOngphiphadhanakul
พิมforพ์the
ในวารสารต่
างประเทศ
นวน 4 and
เรื่ องMales.
Densitom.
2016
Oct;19(4):494-501.
Utamakul
Akrawichien
T, Vathesatogkit
P,
1. C,
Sritara
C,
Thakkinstian
A,
2. Yingchoncharoen
T, Sritara P. Cardio-Ankle
Sritara P. Age-Adjusted
Dual X-ray
Ongphiphadhanakul
B, Amnuaywattakorn
S,
VascularC,Index
in a Thai Trabecular
Population.
Pulse
Absorptiometry-Derived
BoneVol.
Score
Utamakul
Akrawichien
T, Vathesatogkit
P, 4, Suppl.
1, 2016.
Curve
for
the Lumbar Spine
Thai Females and
Sritara
P. Age-Adjusted
DualinX-ray
3. Saranburut
Vathesatogkit
P, Chittamma
Males. J Clin
Densitom.K,206
Oct;9():9-0.
Absorptiometry-Derived
Trabecular
Bone
Score A,
Vanavanan
S,
Thongmung
T, Sritara
. the
Yingchoncharoen
Sritara
P. CardioCurve
for
Lumbar
SpineN,inT,Tangstheanphan
Thai
Females
and
P, Kitiyakara
C.Index
Evaluation
theOct;9():9-0.
Framingham Heart
Ankle
Vascular
in 206
a ofThai
Population.
PulseStudy
Males.
J Clin Densitom.
factors
and
risk score for
kidney
Vol.risk
, .
Suppl.
, 206.
Yingchoncharoen
T, incident
Sritara P.chronic
Cardiodisease
at 10 years
population.
Int Urol
. Saranburut
Vathesatogkit
P, Pulse
Ankle
Vascular
IndexininK,a aThai
Thaigeneral
Population.
Nephrol.
2017
May;49(5):851-857.
doi: 10.1007/s11255Chittamma
A, ,Vanavanan
N,
Vol.
, Suppl.
206. S, Thongmung
017-1530-1.
EpubT, 2017
Tangstheanphan
Sritara
P,9.KitiyakaraP,C.
. Saranburut
K, Feb
Vathesatogkit

Evaluation ofA,the
Framingham
Heart StudyN,risk
Chittamma
Vanavanan
S, Thongmung
factors and risk score
for incident
chronicC.kidney
Tangstheanphan
T, Sritara
P, Kitiyakara
disease at of
0the
years
in a Thai general
population.
Evaluation
Framingham
Heart Study
risk
factors and risk score for incident chronic kidney
disease at 0 years in a Thai general population.

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
2017 Jul 17;18(1):240.
Int Urolpopulation.BMC
Nephrol. 20Nephrol.
May;9():8-8.
doi:
doi:
10.1186/s12882-017-0653-z. Epub 20 Feb 9.
0.00/s2-0-30-.

2. Saranburut
K, Vathesatogkitdoi:
P2,
Int Urol4.Nephrol.
20 May;9():8-8.
ผลงานเด่
น N3, Chittamma A,
Thongmung
Vanavanan
0.00/s2-0-30-.
Epub
20 FebS,
9.
หน่
วใจK,
(Cath
Lab)
ได้มีนวัตC6.
กรรม
Tangstheanphan
T, Sritara
P2,
Kitiyakara
4.วยหั
2.ตถการสวนหั
Saranburut
Vathesatogkit
P2,
ใหม่
ได้แscores
ก่ การเปลี
ย่ predict
นลิChittamma
น้ หัวใจเอออร์
ตคิ ตีบVanavanan
ด้glomerular
วยเทคนิคการใช้
Risk
toN3,
decreased
Thongmung
A,
S,
สายสวนแบบไม่
าyears
ตัดSritara
(Transcatheter
Aortic C6.
Valve
filtration rate ตat้องผ่
0T,
in anP2,Asian
general
Tangstheanphan
Kitiyakara
Implantation)
ต้องดมยา
เป็นครั้Jul
งแรกในประเทศไทย
population.BMC
Nephrol.
20
;8():20.
Risk
scoresและไม่
to predict
decreased
glomerular
โดยมี
นไข้เข้rate
ารับการรั
ำนวน 17
ราย
doi:ค0.86/s2882-0-063-z.
filtration
at 0กษาในปี
years in2560
an จ�Asian
general
population.BMC
Nephrol. 20 Jul ;8():20.
ผลงานเด่ น
doi: 0.86/s2882-0-063-z.
หน่ ว ยหั ต ถการสวนหั ว ใจ (Cath Lab) ได้ มี
นวัตกรรมใหม่
ผลงานเด่
น ได้ แก่ การเปลี่ยนลิ ้นหัวใจเอออร์ ติคตีบ
ด้ วยเทคนิ
สายสวนแบบไม่
องผ่ าได้ตั มีด
หน่ วคการใช้
ยหั ต ถการสวนหั
ว ใจ (Cathต้ Lab)
(Transcatheter
Valve่ยนลิ
Implantation)
นวั
ตกรรมใหม่ ได้Aortic
แก่ การเปลี
้นหัวใจเอออร์และไม่
ติคตีบ
งดมยา เป็คการใช้
นครัง้ แรกในประเทศไทย
โดยมี
คนไข้า ตัเข้ดา
ด้ต้ อวยเทคนิ
สายสวนแบบไม่
ต้ องผ่
รับการรักษาในปี 260
านวนImplantation)
 ราย
(Transcatheter
Aortic จํValve
และไม่
ต้ องดมยา เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย โดยมีคนไข้ เข้ า
รับการรักษาในปี 260 จํานวน  ราย
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2. ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี (Rama Healthcare Frontier)

รายงานประจําปี 2560

ด�ำเนินการให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่างๆ ด้านการบริการสุขภาพ
ภายนอกคณะฯ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยมุง่ เน้นการให้บริการ
ศู น ย์ สุ ข ภาพแนวหน้ า รามาธิ บ ดี ได้ ด� ำ เนิ น การ
นนย์ สการจั
ุขภาพแนวหน้
ารามาธิบดีวยงาน
(RamaจัHealthcare
ในเชิ.
ง รุ กศูเช่
ด ตั้ ง สถานพยาบาลภายในหน่
ด ท� ำ สั ญ ญาให้ บFrontier)
ริ ก ารทางการแพทย์ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ภาครัฐและเอกชน
การตรวจสุ
ขภาพประจ�ำปีนแอกสถานที
ัดตั้งสถานพยาบาลภายในหน่
ดําเนินการให้
บริการทางการแพทย์
ก่หน่วยงานใ่ ห้แก่ ด้ภายนอก
านการบริกโดยได้
ารสุขจภาพ
ศู น ย์ สุ ข ภ า พ แ น ว ห น้ าวยงานนั้นๆ
หน่วยงานต่
างๆ ภายนอก รวมทั
ดกิจกรรมส่โดยมุ
งเสริง่ มเน้สุนขภาพ รามาธิ
และบริ
ารจัดําดเนิการโดยการจั
คลากรทางการแพทย์
ต่างๆ
ต่างๆ ภายนอกคณะฯ
ทังภาครั
้ ง้ การจั
ฐและเอกชน
บดีหได้
นการจัดทําสัดญหาบุ
ญาให้
บริ การทางการ
บริ การในเชิงรุวกยงานนั
เช่น การจั
แพทย์
กั บ หน่, พยาบาล,
ว ยงานต่ผูาช้ งๆว่ ยพยาบาล,
ภายนอกเภสั
โดยได้
ตั ง้
ให้แก่การให้
พนักงานภายในหน่
้นๆ ดตัง้ สถานพยาบาล
เช่น แพทย์
ชกร, นัจักดกายภาพบ�
ำบัด
ภายในหน่
วยงานภาครัฐ่ จและเอกชน
ขภาพ า สถานพยาบาลภายในหน่
ว ยงานนั น้ ๆ และบริ
สถานพยาบาลที
ั ด ตั้ ง โดยศู นการตรวจสุ
ย์ สุ ข ภาพแนวหน้
ฯลฯ เข้าไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
เพื่อให้หบารริการทางการ
ประจํ
า
ปี
นอกสถานที
่
ใ
ห้
แ
ก่
ห
น่
ว
ยงานต่
า
งๆ
ภายนอก
จั
ด
การโดยการจั
ด
หาบุ
ค
ลากรทางการแพทย์
ต
รามาธิ บ ดี นั้ น เป็ น สถานพยาบาลที่ มี ม าตรฐานเที ย บเท่ า แพทย์แก่บุคลากรภายในหน่วยงานนั้นๆ ่างๆ เช่น
รวมทัง้ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพให้ แก่พนักงาน
แพทย์ , พยาบาล, ผู้ ช่ ว ยพยาบาล, เภสั ช กร, นั ก
โรงพยาบาล
มี
บ
ุ
ค
ลากรทางการแพทย์
ผ
ู
้
เ
ชี
่
ย
วชาญที
่
ส
ามารถ
ภายในหน่วยงานนันๆ
้
ก า ย ภ า พปับํจาจุบับนั ดมีสฯ ถานพยาบาลที
ล ฯ เ ข้ า ไ ป ปจ่ ดัฏิตับัง้ ติและบริ
ง า น หใ นารจัดการโดย
ตรวจวินิจฉัยสถานพยาบาลที
และให้การรัก่จษา
ป่วยทั่วไป าโดยที่ สถานพยาบาล
ศูนย์สุขภาพแนวหน้
บดี ดังนี้ แก่บคุ ลากร
ดั ตังโดยศู
้ อาการเจ็
นย์สบขุ ภาพแนวหน้
เพื่อให้ บาริรามาธิ
การทางการแพทย์
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สามารถนําข้ อมูลการรักษา มาประเมินภาวะสุขภาพใน
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สรุ ปรายรั บ – รายจ่ าย ศูนย์ สุขภาพแนวหน้ ารามาธิบดี
ปี งบประมาณ 9 – 

ล้ านบาท
1
7.47
8
8.9

4
14.18


9
รายได้

ค่ าใช้ จ่าย

8.7
9.
.41


กําไร / ขาดทุน

109

1. สถานพยาบาลบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2. 2.สถานพยาบาล
สถานพยาบาล
บริษบริ
ัท ษโตโยต้
ัท โตโยต้
ามอเตอร์
ามอเตอร์
ประเทศไทย
ประเทศไทย
จํากัจํดากัด
2. สถานพยาบาล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด

สาขาสํ
สาขาสํ
าสาขาส�
โรงาโรงำโรง
จังหวัจัดงหวั
สมุจัดทงหวั
สมุ
รปราการ
ดทสมุรปราการ
ทรปราการ

์ ์ ์
สาขาบ้
สาขาบ้
านโพธิ
นโพธิ
สาขาบ้
าานโพธิ
จังหวัจัจัดงงหวั
ฉะเชิ
งเทรา
เทรา
หวัดดฉะเชิ
ฉะเชิ
งงเทรา

สาขาเกตเวย์
สาขาเกตเวย์
สาขาเกตเวย์
จัจังงหวั
ฉะเชิ
ดงฉะเชิ
งเทรา
งเทรา
หวัจัดดงหวั
ฉะเชิ
เทรา

3. สถานพยาบาล
องค์องค์
กการกระจายเสี
ยงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่
งประเทศไทย
PBS) (Thai
3. 3.สถานพยาบาล
สถานพยาบาล
องค์
ารกระจายเสี
การกระจายเสี
ยงและแพร่
ยงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่
ภาพสาธารณะแห่
งประเทศไทย
ง(Thai
ประเทศไทย
(Thai
PBS)PBS)
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รายงานประจำ�ปี 2560
4. สถานพยาบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

สถานพยาบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

5. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้แก่ข้าราชการและบุคลากรศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศาล
อุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
สถานพยาบาล บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด ด�ำเนินการจัดท�ำสัญญาให้บริการทางการแพทย์กับ บริษทั ไทย
ยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างปรับปรุงสถานพยาบาล โดยจะเปิดให้บริการ ในวันที่ 4 เมษายน  2561
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3. ศูนย์ รังสีวนิ ิจฉัยก้ าวหน้ า (AIMC)
ยทางรังสีวิทยาขันสู
้ งด้ วย
3. ศูนย์รังสีวินิจให้ฉับยริ กก้ารตรวจวิ
าวหน้นาิจฉั(AIMC)

วัน หยุด ราชการ เป็ นศูน ย์ ก ลางของเทคโนโลยี ร ะดับ
เครื่ อง CT และ MRI โดยรังสีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะ
ตติยภูมิทางรั งสีวินิจฉัยและรั งสีร่วมรั กษา เพื่อความ
ให้บสาขา
ริการตรวจวิ
ิจฉัยทางรัแงละพยาบาลรั
สีวิทยาขั้นสูงงสีด้วทุยเครื
่วโมงชาการด้
ไม่เว้นาวันการเรี
นหยุดยราชการ
เป็นศูนย์กลางของ
เป็ น24
เลิศชัทางวิ
นการสอนและการวิ
จยั
นักรังสีนการแพทย์
กสิท่อธิงการ กันตลอด
ษาอย่งสีาแงเท่
า เทีผู้ยเชีมกั
น ตลอด 24 ชั่ว โมง
CT และ MRIรั กโดยรั
พทย์
่ยวชาญเฉพาะสาขา
นักรัไม่งสีเ ว้ น เทคโนโลยีระดับตติยภูมทิ างรังสีวนิ จิ ฉัยและรังสีรว่ มรักษา เพือ่

การแพทย์และพยาบาลรังสี ทุกสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียม ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

ผลการด�ำเนิผลการดํ
นงาน าเนินงาน
สรุ ปรายรั บ – รายจ่ าย ศูนย์ รังสีวนิ ิจฉัยก้ าวหน้ า ปี งบประมาณ 2559 – 2560
ล้ านบาท
400

350.58
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143.70

199.90
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0
2559
รายได้

ค่ าใช้ จ่าย
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ด้านการบริการสุขภาพ
ด้ านนการบริ
การสุขภาพ อ ดหั ว ใจด้ ว ยเครื่ อ ง
1. คลิ
ิกคัดกรองโรคหลอดเลื
3. ศูนย์รับผู้ป่วยซับซ้อนจากสถานพยาบาลและเขต
1. คลินิกคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจด้ วย
3. ศูนย์รับผู้ป่วยซับซ้ อนจากสถานพยาบาลและ
เอกซเรย์คอมพิ
ว
เตอร์
ค
วามเร็
ว
สู
ง
บริ
ก
ารสาธารณสุ
ขอื่นๆ ขอื่นๆ
เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็ วสูง
เขตบริ การสาธารณสุ
2. คลิ น2.ิ ก คัคลิ
ด กรองโรคมะเร็
ง ล� ำงไส้
ด ้ วดยเครื
4.4. โครงการรามา
นิกคัดกรองโรคมะเร็
ลําใไส้หญ่
ใหญ่
้ วย ่ อ ง
โครงการรามา -–พญาไท
พญาไท เพื
เพื่อ่อลดระยะเวลารอคอย
ลดระยะเวลารอ
คอยตรวจ MRI
เครืว่ อเตอร์
งเอกซเรย์
คอมพิ
เอกซเรย์คอมพิ
ความเร็
วสูงวเตอร์ ความเร็วสูง
ตรวจ MRI
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รายงานประจำ�ปี 2560

รายงานประจํ
รายงานประจําาปีปี 2560
2560
จํจําานวนผู
นวนผู้้ รรัับบบริ
บริกการศู
ารศูนนย์ย์รรัังงสีสีววนินิ ิจิจฉัฉัยยก้ก้าาวหน้
วหน้ าา
ปีปี งบประมาณ
งบประมาณ 2558
2558 –– 2560
2560

ราย
ราย

25,000
25,000
20,000
20,000

21,231
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23,129
23,129

22,941
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15,000
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10,000
10,000

CT
CT
MRI
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5,000
5,000
00
2558
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2559
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ด้านการวิจัย
โครงการ
ด้ด้1.าานการวิ
จจัยัย สารทึบรังสีเพื่อการถ่ายภาพทางการ
นการวิ
แพทย์ (AIMC CTC
Tagging สารทึ
Agent) ภายใต้โครงการสนั
บสนุน
1.
1. โครงการ
โครงการ สารทึบบรัรังงสีสีเเพืพื่อ่อการถ่
การถ่าายภาพทาง
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เร่งการเติการแพทย์
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รกิจนวัCTC
ตกรรมรายใหม่
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ี
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ซัลเฟตที
การถ่
า
ยภาพทางการแพทย์
ท
่
ี
ม
ี
ป
ริ
ม
าณของแบเรี
่่ ยยมม
ที่ มี ปอริผูม้ปาณของแบเรี
ส�ำหรับใช้ซัการถ่
กลับเฟตที
ผูา้ปยภาพทางการแพทย์
่วย่ เ หมาะสมสํ
โดยไม่มีผลกระทบต่
่
ว
ย  แต่
ไ
ด้
ภ
าพที
่
ซั ล เฟตที่ เ หมาะสมสํ าา หรั
หรั บบ ใช้
ใช้ กักั บบ ผูผู้้ ป่ป่ วย
วย โดยไม่
โดยไม่ มมีี
ใช้กบั การวินจิ ฉัยโรคอย่างชัดเจน การประดิษฐ์นี้ มีวตั ถุประสงค์
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เพื่อสร้างสารทึบรังสีส�ำหรับการถ่ายภาพทางการแพทย์ ให้มี
ประสิทธิภาพทีด่ แี ม้ใช้ในปริมาณทีน่ อ้ ย เพือ่ ลดปริมาณการรับ
ประทานสารทึ
บรังสีก่อแต่
นการถ่ายภาพทางการแพทย์
ในผู้ป่วย
ผลกระทบต่
ผลกระทบต่ออผูผู้้ ปป่่ วย
วย แต่ไได้ด้ ภภาพที
าพที่ใ่ใช้ช้ กกบับั การวิ
การวินนิจิจฉัฉัยยโรค
โรค
มีรอย่
าคาที
ำหรับษษใช้ฐ์ฐ์ ในนนประเทศและส่
งประเทศ
าางชั
ีี ้้ มีมีววัตัตถุถุปประสงค์
่่ออสร้
อย่
งชั่เดหมาะสมส�
ดเจน
เจน การประดิ
การประดิ
ระสงค์เเงพืพืออกยั
สร้ าง
าง
สารทึ
บบรัรังงASEAN
สีสีสสําําหรั
ในภู
มิภาค
สารทึ
หรับบการถ่
การถ่าายภาพทางการแพทย์
ยภาพทางการแพทย์ ให้
ให้ มมีี
ประสิ
ธิธิภภาพที
่ด่ดีแีแม้ม้ ใใช้ช้เซิใในปริ
มมาณที
เพื
โครงการ
ร์ฟเวอร์
ข้อ่น่นมู้้ ออลยยโรงพยาบาลส่
วนตัวบน
ประสิทท2.
าพที
นปริ
าณที
เพื่อ่อลดปริ
ลดปริมมาณ
าณ
การรั
บ
ประทานสารทึ
บ
รั
ง
สี
ก
่
อ
นการถ่
า
ยภาพทาง
การรั บ ประทานสารทึ
รั ง สี ก่ อ นการถ่
า ยภาพทาง
แฟลชไดรฟ์
และคลาวด์ บ(iDoctors)
ระบบเซิ
ร์ฟเวอร์ข้อมูล
การแพทย์
ใในผู
้้ ปป่่ วย
มีมีรราคาที
่่เเหมาะสมสํ
าาหรั
บบใช้
การแพทย์
นผู
วย
าคาที
หมาะสมสํ
หรั
ใช้ ใในน ใช้
โรงพยาบาลและภาพการแพทย์
ส
่
ว
นตั
ว
บนแฟลชไดรฟ์
ประเทศและส่
ประเทศและส่งงออกยั
ออกยังงประเทศในภู
ประเทศในภูมมิภิภาค
าค ASEAN
ASEAN
บันทึกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการรักษา ภาพการแพทย์ และ
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2. โครงการ เซิ ร์ ฟเวอร์ ข้ อมู ล โรงพยาบาล
ส่ว นตัว บนแฟลชไดรฟ์และคลาวด์ (iDoctors) ระบบ
ลอืน่ ๆข้ทีอม่มูคี ลวามจ�
ำเป็นต้องใช้ในการบริการรักษาพยาบาล
เซิข้รอ์ ฟมูเวอร์
โรงพยาบาลและภาพการแพทย์
สว่ นตัว
สามารถท�ำงานได้
บนแฟลชไดรฟ
์ ใช้ใบกล้นั ทึเคีกยข้งกัอมูบระบบขนาดใหญ่
ลส่วนตัว ประวัตโดยการอ้
ิการรักษาางอิง
หมายเลขบัตรประจ�
หลักาของผู
ย เป็น
ภาพการแพทย์
และข้ำตัอวมูประชาชน
ลอื่นๆ ที่ม13
ีความจํ
เป็ นต้้ปอ่วงใช้
ในการบริ
ก ารรั
สามารถทํ
า งานได้ดตัว
นวัตกรรมใหม่
ในรูกปษาพยาบาล
แบบเวชระเบียนออนไลน์
แบบพกพาติ
ใกล้
เคียำงกังานร่
บระบบขนาดใหญ่
างอิงหมายเลข
มีการท�
วมกับระบบอื่นๆ โดยการอ้
อีกทั้งยังสามารถมี
ระบบการ
บัเชืต่อรประจํ
ว ประชาชนยในการส่
13 หลังกข้อของผู
้ ป่ วย
เป็ น
มต่อที่มาีคตัวามปลอดภั
มูลไปเก็
บบนระบบ
นวั
นรู ป แบบเวชระเบี
ย นออนไลน์
เซิรต์ฟกรรมใหม่
เวอร์ศูนย์กใลางหรื
อบนคลาวด์ (My
EHR andแ บบ
PACS
พกพาติ
ดตัaวCloud)
มีการทํเป็านงานร่
ระบบอื
่นๆ อีกทัองมู้ ยัลงจาก
Server on
การป้วอมกั
งกันบการสู
ญหายของข้
สามารถมี
ะบบการเชื
เหตุการณ์ทคี่ร าดไม่
ถงึ เช่น อุ่ อบมต่
ตั ภิ ยั อน�ทีำ้ ่ท่มวี คมวามปลอดภั
แผ่นดินไหว เป็นยต้น
ยิ่งไปกว่านั้นสามารถน�ำข้อมูล ซึ่งอยู่ในระบบศูนย์กลางมา

ในการส่งข้ อมูลไปเก็ บ บนระบบเซิร์ ฟ เวอร์ ศูนย์ ก ลาง
หรื อบนคลาวด์ (My EHR and PACS Server on a
วิเCloud)
คราะห์ทางสถิตเป็ิ และวางแผนเชิ
งรุกญและเชิ
งนโยบายได้
ถึง
นการป้องการสู
หายของข้
อมูลจาก
แม้เหตุ
ว่าระบบข้
ลของโรงพยาบาลเสี
่วยสามารถน�
การณ์ทอี่คมูาดไม่
ถึง เช่น อุบตั ิภยยั หาย
นํ ้าท่ผูว้ปมแผ่
นดินไหวำ
ระบบเซิ
ข้อมูาลนัโรงพยาบาลส่
หรือ
เป็ นต้ นร์ฟยิเวอร์
่งไปกว่
น้ สามารถนํวานตั
ข้ อวมูบนแฟลชไดรฟ์
ล ซึ่งอยู่ในระบบ
ศูนย์กลางมาวิ
ติ และวางแผนเชิ
รุกและ
จากคลาวด์
ไปให้เคราะห์
แพทย์ทที่โางสถิ
รงพยาบาลอื
่นๆ ดูแลรักงษาต่
อได้
งแม้ ว่าาระบบข้
อย่เชิางงถูนโยบายได้
กต้องแม่นย�ำถึเพราะว่
ยังมีข้อมูอลมูทีล่จของโรงพยาบาล
�ำเป็นครบถ้วน
เสี ย หาย
ผู้ ป่ตวยสามารถนํ
ล
3. นวั
กรรมการตรวจวิานระบบเซิ
ิจฉัยเพื่อช่ร์วฟเวอร์
ยประเมิข้นอมู
และ
โรงพยาบาลส่
วนตัวบนแฟลชไดรฟ
์ หรื อบจากคลาวด์
วางแผนการรั
กษาภาวะหยุ
ดหายใจขณะหลั
เนื่องจากการอุไปด
แ พทย์ ทนี่ โ รงพยาบาลอื
ๆ รดูับแตีลรั
อ ได้ อ ย่ า บง
กั้นให้ของทางเดิ
หายใจส่วนบน ่ น: ได้
พิมกพ์ษาต่
ในวารสารระดั
ถูกต้ องแม่2 นฉบัยํบ้า เพราะว่ายังมีข้อมูลที่จําเป็ นครบถ้ วน
นานาชาติ

3. นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยเพื่อช่วยประเมิน
และวางแผนการรั ก ษาภาวะหยุ ด หายใจขณะหลับ
เนื่องจากการอุดกันของทางเดิ
้
นหายใจส่วนบน : ได้ รับ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2 ฉบับ

ด้ านการบริการวิชาการสู่สังคม
1. เครื่ องถ่วงนํา้ หนักที่กระดูกสันหลังส่วนเอว
เพื่อช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูกสันหลังด้ วย
เครื่ องเอ็มอาร์ ไอ : อยูร่ ะหว่างยื่นขอสิทธิบตั ร
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ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
รายงานประจําปี 2560
1. เครือ่ งถ่วงน�ำ้ หนักทีก่ ระดูกสันหลังส่วนเอวเพือ่ ช่วย
2. เครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
วินจิ ฉัยความผิดปกติของกระดูกสันหลังด้วยเครือ่ งเอ็มอาร์ไอ : เนือ่ งจากการอุดกัน้ ของทางเดินหายใจส่
วนบนแบบพกพา  
อยู2560
่
รายงานประจํ
รายงานประจํ
าปีาปี:2560
อยู่ระหว่างยื่นขอสิทธิบัตร
ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตร

2. เครื่ องตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะ
หลับ เนื่ อ งจากการอุด กัน้ ของทางเดิ น หายใจส่ว นบน
โดยเครื
ฉัย ติทดธิตาม
แบบพกพา
: อยู่อร่ งตรวจวิ
ะหว่างยืน่นิจจดสิ
บตั ร และวางแผนการ
่ องตรวจวิ
นบิ จเนืฉั ย่อดงจากการอุ
ติหายใจขณะ
ตามดและ
รักษาภาวะการหยุ
ดหายใจขณะหลั
กั้นของ
2.2.เครืเครื
่ อโดยเครื
งตรวจวิ
่ องตรวจวิ
นิจนฉัิจยฉัภาวะหยุ
ยภาวะหยุ
ดดหายใจขณะ
ดนหายใจขณะหลั
ทางเดิ
หายใจส่กวษาภาวะการหยุ
นบนนี
้ใน้ ช้ของทางเดิ
Main system
box เพีวยงจุ
ดเดีบยว
หลัหลั
บวางแผนการรั
เนื
บ เนื
่ อ งจากการอุ
่ อนงจากการอุ
ด กัดน้กัของทางเดิ
หายใจส่
น หายใจส่
นบน
ว นบน
เนื
น้ งยื
ของทางเดิ
นบนนีดใ้ ด้ช้วย
เป็่ อนงจากการอุ
จุดเชื: ่อ:อยู
มต่อยู
สัร่ ดะหว่
ญกัาญาณชี
จากร่
งกายที
แบบพกพา
แบบพกพา
ร่ อะหว่
างยื
่นจดสิ
่นพจดสิ
ทธิทนบาธิหายใจส่
ตั บรตั ร ่ถูกวตรวจวั
Main
ดเชื่อและ
มต่
เซนเซอร์โดยเครื
ชsystem
นิโดยเครื
ดต่างๆ่ องตรวจวิ
ทัbox
ง้่ องตรวจวิ
หมด ซึเพี
ง่ ทัยง้ นสังจุญ
กและดิ
จติ ออล
ิ จนดญาณอนาล็
ฉัิ จเดียฉัยยวเป็
ติ ดตินจุ
ตาม
ดอตาม
และ
สัสัญ
ญาณชี พ จากร่
งกายที่ ถกูกแปลงเป็
ตรวจวันดสัด้ญว ยเซนเซอร์
ญญาณอนาล็
อกทัา้งหมดจะถู
ญาณดิจบิตอล
วางแผนการรั
วางแผนการรั
ก
ษาภาวะการหยุ
ก
ษาภาวะการหยุ
ด
หายใจขณะหลั
ด
หายใจขณะหลั
บ
ชนิ
ดต่างๆ ทังหมด
้ ADS1115
ซึง่ ทังสั
้ ญญาณอนาล็
อเข้กและดิ
จิตอล
ด้
ว
ยวงจรรวมเบอร์
และส่
ง
ข้
อ
มู
ล
า
สู
่
Monitoring
เนืเนื
่ อ งจากการอุ
่ อสังจากการอุ
ด กัดน้กัอของทางเดิ
นกทั
้ ของทางเดิ
น หายใจส่
นกหายใจส่
วนสั
นบนนี
ว นบนนี
ใ้ ช้ใ้ ช้
ญ ญาณอนาล็
ง้ มต่
หมดจะถู
แปลงเป็
ญระบบรวม
ญาณ
computer
โดยสายเชื
่
อ
อ
ข้
อ
มู
ล
เพี
ย
งสายเดี
ย
ว
Main
Main
system
box
box เพีเพี
ยงจุ
ยงจุ
ดเดี
ดเดี
ยวเป็
ยวเป็
นจุนจุ
ดงเชืดข้ อเชื
่อมต่
่อมต่
ดิสามารถพิ
จิตsystem
อลด้
วจยวงจรรวมเบอร์
และส่
เข้อาอด
ารณาได้เป็น 2 ส่วADS1115
น คือ ส่วนของเซ็
นเซอร์มูตลรวจวั
สัญ
สัญ
ญาณชี
พ จากร่
พ จากร่
า งกายที
า งกายที
่ ถโดยสายเชื
ูก่ ถตรวจวั
ูก ตรวจวั
ด่อด้มต่
ดวด้ยเซนเซอร์
ว ยเซนเซอร์
สูสัญาณชี
่ ญMonitoring
computer
ญาณชีพ และส่
วนของการประมวลผลข้
อมูอลข้ อมูลเพียง
ชนิชนิ
ดต่สายเดี
ดาต่งๆางๆทัยงหมด
้ ซึง่ ซึทัง่ งสั
ทั้ งสั
้ ญญ
ญาณอนาล็
ญาณอนาล็
อกและดิ
อเป็กและดิ
อล
ิตอล
วทั้ งหมด
ระบบรวมสามารถพิ
จารณาได้
น 2 ส่จวิตจนคื
อ
สัญ
สัญ
ญาณอนาล็
กทั
อ กทั
ง้ตหมดจะถู
ง้ หมดจะถู
แปลงเป็
ก แปลงเป็
นสั
ญญ
ญาณ
ญาณ
ส่ญาณอนาล็
วนของเซ็นอเซอร์
รวจวั
ดสัญกญาณชี
พ นสั
และส่
วนของ
ดิจดิิตจอลด้
ิตอลด้วยวงจรรวมเบอร์
วยวงจรรวมเบอร์
ADS1115และส่
และส่
งข้งอข้มูอลมูเข้ลเข้า า
การประมวลผลข้
อมูล ADS1115

สู่ สูMonitoring
่ Monitoringcomputer
computerโดยสายเชื
โดยสายเชื
่อมต่
่อมต่
อข้ออข้มูอลมูเพี
ลเพี
ยงยง
สายเดี
สายเดี
ยวยระบบรวมสามารถพิ
ว ระบบรวมสามารถพิ
จารณาได้
จารณาได้เป็เนป็ น2 2ส่วส่นคื
วนคื
ออ
ส่วส่นของเซ็
วนของเซ็
นเซอร์
นเซอร์ตรวจวั
ตรวจวั
ดสัดญสัญ
ญาณชี
ญาณชี
พ พและส่
และส่
วนของ
วนของ
การประมวลผลข้
การประมวลผลข้อมูอลมูล
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ผลงานเด่น

เด็กไทยกว่า 1 แสนคนขึ้นเวทีชกเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

โครงการรณรงค์เรือ่ งกฎหมายคุม้ ครองนักมวยเด็ก
โครงการวิจยั และติดตามกลุม่ นักมวยเด็ก ได้ใช้เครือ่ งสร้างภาพ
ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือเครื่อง MRI ขนาด 3 เทสล่า เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างระหว่างสมองของเด็กที่ชกมวย (335 คน)
เปรียบเทียบกับเด็กทัว่ ไปจากสถานะการเงินทางบ้านและสภาพ
แวดล้อมใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้ชกมวย (252 คน) จากการสแกน
สมองด้ ว ยเครื่ อ ง MRI และตรวจวั ด ระดั บ ความฉลาดทาง
สติปญ
ั ญา (IQ) พบว่าการชกมวยในเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี มีผลต่อ
สมองของเด็ก
จากผลการวิจยั ดังกล่าว หน่วยงานต่างๆ เริม่ ตระหนัก
ต่อปัญหาและร่วมกันหาจุดลงตัวของสุขภาพ การคุม้ ครองเด็ก
กีฬา และวัฒนธรรม โดยคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส ได้ระดมความ
คิดเห็น และน�ำเสนอในที่ประชุมสภาฯ ต่อมาคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา ได้จัดท�ำร่างเตรียมแก้ไข พรบ.มวยปี
2542 เพื่อก�ำหนดให้มวยเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี เป็นการแข่งขัน
ที่ต้องมีความปลอดภัย เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทย เพื่อฝึกฝน

สู่ความเป็นเลิศทางกีฬาเท่านั้น โดยต้องจัดการแข่งขันตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด กระทรวงพัฒนาสังคมก�ำลังร่างพระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการของ
เด็กและเยาวชน ซึ่งจะมีใจความสอดคล้องกับ พรบ.มวยใหม่
ฉบับร่าง ซึง่ จะก�ำหนดให้เด็กต้องเล่นมวยไทยและกีฬาอืน่ อย่าง
ปลอดภั ย เท่ า นั้ น และไม่ ส ามารถอนุ โ ลมให้ ห น่ ว ยงานใด
สนับสนุนให้เด็กต้องเล่นกีฬาทีบ่ าดเจ็บเพือ่ หาเงินเลีย้ งดูพอ่ แม่ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผลประโยชน์ร่วมด้วยเพราะเป็นการ
ละเมิดต่อพรบ.คุ้มครองเด็ก ปี 2546
แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ขยายบริการ โดยการจัดตั้งศูนย์ตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 1.5 เทสลา และ  เครือ่ งเอกซเรย์
ทัว่ ไประบบดิจติ อล ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงเรียนเรวดี
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ คาดว่าจะเปิดให้บริการ
ในเดือนมิถุนายน  2561  

116

รายงานประจำ�ปี 2560

รายงานประจําปี 2560

นย์ บริกวารพยาธิ
ิ ยา
4. ศูนย์บ4.ริกศูารพยาธิ
ิทยา วท

ให้บริการการทดสอบทางห้
องปฏิบัติการพยาธิวิทยาแก่หน่วยงานทั้ง้ ภายในและภายนอก
ทั้งภาครั
ฐและเอกชน
ให้ บริ การการทดสอบทางห้ องปฏิบตั ิการพยาธิวิทยาแก่หน่วยงานทังภายในและภายนอก
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ในประเทศและต่
างประเทศางประเทศ
ในประเทศและต่

ผลการด�ำเนิ
นงาน าเนินงาน
ผลการดํ

ล้ านบาท
400
300
200

สรุ ปรายรั บ – รายจ่ าย ศูนย์ บริการพยาธิวทิ ยา
ปี งบประมาณ 2559 – 2560
250.75
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213.00

100

249.07

41.94

37.75

0
2559
รายได้

ค่ าใช้ จ่าย

2560
กําไร / ขาดทุน

1. ได้ รั บ1.การต่
รองมาตรฐานทาง
3. 3.ปรัปรั
บ ปรุ
ก ารทางพยาธิ
ได้ รอั บอายุ
การต่กอารขอรั
อายุกบารขอรั
บ รองมาตรฐาน
บปรุง คูงคู่ ม่มื อือการใช้
การใช้ บบริ กริารทางพยาธิ
วิทยาวิ ท ยา
องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
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4.
เพิ
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ส การ
15190: 2003
4. เพิ่มบริ่ มกบริารการทดสอบใหม่
96 รหั
การทดสอบ
ทดสอบ
2. พั ฒ นาโปรแกรมคู่ มื อ การใช้ บริ ก ารทาง
2.พยาธิ
พัฒนาโปรแกรมคู
ม
่
อ
ื
การใช้
บ
ริ
ก
ารทางพยาธิ
ว
ท
ิ
ยา
วิทยาผ่าน Website
ผ่าน Website
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สถิติจ�ำนวนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่านศูนย์บริการพยาธิวิทยา
ปีงบประมาณ 2558 - 2560
ห้องปฏิบัติการ

2558
512
1,197
24,269
6,013
400
43,154
5,952
4,073
2,563
45,241
1,580
669
40,276
1,624
532
225
178,280

คลังเลือดและห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ
จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
เคมีคลินิก
จุลชีววิทยา
เซลล์วิทยา
พิษวิทยา
มนุษย์พันธุศาสตร์
โลหิตวิทยา
วินิจฉัยโรคเลือด
ไวรัสวิทยา
เภสัชพันธุศาสตร์
อิมมูโนพยาธิวิทยาและแลปพิเศษ
ภูมิคุ้มกันวิทยา
โฟลไซโตเมทรี
จุลทรรศน์อิเลคตรอน
จุลพยาธิวิทยา
รวม
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จำ�นวน (ราย)
2559
632
896
17,471
8,227
305
42,131
7,038
4,440
3,427
45,562
1,238
795
42,942
1,717
452
232
177,505

2560
919
690
17,442
15,446
260
40,821
6,702
3,671
4,147
58,092
1,787
1,004
48,536
1,718
578
420
202,233

รายงานประจําปี 2560
รายงานประจํ
าปี�ปี2560
รายงานประจำ
2560
รายงานประจําปี 2560

5. ศูนย์ รังสีร่วมพิกดั
5.5. ศูศูนนย์รย์ังรสีังรสี่วมพิ
ร่วมพิ
ั
กัด กด

5. ศูนย์ รังสีร่วมพิกดั
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รายงานประจําปี 2560
ด้ านการศึกษา
ด้านการศึกษา 1. ฝึ กอบรม Upgrade Training for the
System
Version
10.xCyberKnife
In country®
1.CyberKnife®
ฝึกอบรม Upgrade
Training
for the
Training10.x
Course
ระหว่างวัTraining
นที่ 4 – 6Course
มกราคมระหว่
2560าง
System Version
In country
2. ฝึ กงานบุ ค ลากรจากแผนกรั ง สี รั ก ษา
วันที่ 4 - 6 โรงพยาบาลวั
มกราคม 2560ฒ โนสถ นั ก ฟิ กส์ ก ารแพทย์ นั ก รั ง สี
2.การแพทย์
ฝึกงานบุคและพยาบาล
ลากรจากแผนกรั
จํานวนงสี5รักท่ษา
านโรงพยาบาล
ด้ านรังสีร่วม
วัฒโนสถ นัพิกกฟิดั กระหว่
ส์การแพทย์
งสีกุกมารแพทย์
และพยาบาล
างวันที่ 20นัก– รั24
ภาพันธุ์ 2560
3.
ฝึ
กงานนายแพทย์
ฐ
าปนา
ตัง้ กุชีมวิ นภาพั
ศิ ริ กนุลธ์
จ�ำนวน 5 ท่าน ด้านรังสีรว่ มพิกดั ระหว่างวันที่ 20 - 24
2560 แพทย์ชํานาญการ โรงพยาบาลมะเร็ งชลบุรี กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ด้ านรั ง สี ร่ ว มพิ กั ด
3.ระหว่
ฝึกงานนายแพทย์
าปนา ตั้ง2560
ชีวินศิริกุล แพทย์
างวันที่ 24 – 28 ฐเมษายน
ช�ำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็
ชลบุรTick
ี กรมการแพทย์
กระทรวง
4. ฝึ กอบรมงAng
Suan, M.D.
แพทย์
สาธารณสุขจาก
ด้านรัNational
งสีรว่ มพิกCancer
ดั ระหว่างวัInstitute
นที่ 24 - 28ประเทศมาเลเซี
เมษายน  2560ย
งสีร่วมพิAng
กดั (Radiosurgery
ระว่างวัจนากที่
4.ด้ฝึานรั
ก อบรม
Tick Suan, Center)
M.D. แพทย์
31 กรกฎาคม
– 18 สิงหาคม
National Cancer
Institute2560
ประเทศมาเลเซี
ย ด้2560
านรังสีรว่ มพิกดั

5. อบรมเชิงปฏิ บัติการ เรื่ อง “ความถูก ต้ อง
และความแม่
นยํงาปฏิ
การใช้
ขนสู
ั ้ งของเครื
่ องมือ
5. อบรมเชิ
บตั กิ เทคโนโลยี
าร เรือ่ ง “ความถู
กต้องและความ
ารังสีรักษาและมะเร็
งวิทยา”
ข้ อ 4DCT-ชารังสี
แม่นย�ในสาขาวิ
ำการใช้ชเทคโนโลยี
ขั้นสูงของเครื
่องมืหัอวในสาขาวิ
Gating/CalypsoTM/Surface tracking วันที่ 10
รักษาและมะเร็
งวิทยา” หัวข้อ 4DCT-Gating/CalypsoTM/
กันยายน 2560
Surface tracking วันที่ 10 กันยายน 2560
ด้ านการวิจัย
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่ อง
ด้านการวิ
จ
ย
ั
ได้ แก่
ผลงานวิ1.จัยPuataweepong
ระดับนานาชาติ P,จ�ำนวน
1 เรื่อง ได้M,แก่
Dhanachai
Hansasuta
A,
Saetia
K,
Dangprasert
S,
1. Puataweepong P, Dhanachai M, Hansasuta
Sitathanee
C, Yongvithisatid
P, etC,al.Yongvithisatid
Clinical
A, Saetia
K, Dangprasert
S, Sitathanee
Outcomes of Intracranial Nonvestibular
P, et Schwannomas
al. Clinical Outcomes
of Intracranial
Nonvestibular
Treated
with LinacBased
Schwannomas
with LinacBased
Stereotactic
Stereotactic Treated
Radiosurgery
and Radiotherapy.
Radiosurgery
and Radiotherapy.
J Cancer
Asian Pac
J Cancer Asian
Prev.Pac2016;
Prev.17(7):3271-6.
2016;17(7):3271-6.

(Radiosurgery Center) ระว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 18 สิงหาคม  2560
ด้านการบริด้กาารสุ
ขภาพ
นการบริ
การสุขภาพ

จํานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาด้ วยเครื่องรังสีศัลยกรรม
ปี งบประมาณ 2558-2560

ราย
250
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200

197

185

154

150
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29

0
2558

2559
X - Knife / EDGE
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2560
Cyberknife

รายงานประจำ�ปี 2560
รายงานประจําปี 2560

6. ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

6. ศูนย์ ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่ างประเทศ

ให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพผู ้ ที่ จ ะเดิ น ทางไปท� ำ งาน ทุกขั้นตอน รวมทั้งเป็นสถานพยาบาลแห่งเดียวที่ตรวจสุขภาพ
ต่างประเทศ ไปศึกษาต่
อ อบรม
ดูงานระยะยาว
่ต่างประเทศ
ำงานได้ทุกประเทศ
ให้ บริ
ก ารตรวจสุ
ข ภาพผู้ ที่ จทีะเดิ
น ทางไป ไปท�มาตรฐานของการตรวจทุ
ก ขั น้ ตอน รวมทั ง้ เป็ น
ทุกประเทศทําโดยเน้
ถึงคุณภาพและมาตรฐานของการตรวจ
งานต่านงประเทศ
ไปศึกษาต่อ อบรม ดูงานระยะยาว
สถานพยาบาลแห่งเดียวที่ตรวจสุขภาพไปทํางานได้ ทกุ
ที่ ต่ า งประเทศทุก ประเทศ โดยเน้ นถึ ง คุณ ภาพและ

ประเทศ

ผลการด�ำเนิ
นงานาเนินงาน
ผลการดํ
สรุ ปรายรั บ – รายจ่ าย ศูนย์ ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่ างประเทศ
ปี งบประมาณ 9 – 
ล้ านบาท
4
3

31.4

31.79

.1

8.


1

4.83

3.74


9


รายได้

ค่ าใช้ จ่าย
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กําไร / ขาดทุน

ด้ านการวิจัย
ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ จํานวน 1 ฉบับ เรื่ องการคัดกรอง Brugada Syndrome ในคนงานไทยที่จะไป
ด้านการวิจัยทํางานอิสราเอล

ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 1 ฉบับ เรือ่ งการคัดกรอง Brugada Syndrome ในคนงานไทยทีจ่ ะไปท�ำงานอิสราเอล
ด้ านการบริการสุขภาพ

ด้านการบริการสุขภาพ

ราย

จํานวนผู้รับบริการศูนย์ ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่ างประเทศ
ปี งบประมาณ 2558-2560
13,780

14,000
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500

12,799
11,910

2558

2559

2560

ปีงบประมาณ 2560 เริ่มเปิดรับบริการตรวจสุขภาพภายในประเทศ มีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
รายการตรวจสุขภาพ

จำ�นวน (คน)

ปี งบประมาณ 2560 เริ่มเปิ ดรั บบริการตรวจสุขภาพภายในประเทศ มีผ้ ูเข้ ารั บบริการ ดังนี ้

ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศ

207

รายการตรวจสุขภาพ

จํานวน (คน)

ตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงานในประเทศ
ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศ
ตรวจสุขภาพเพื่อรับรองอาชีพประกอบอาหาร

320
207
41

ตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงานในประเทศ

320

แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ตรวจสุขภาพเพื่อรับรองอาชีพประกอบอาหาร
41
1. ท�ำการตลาดรั
บบริการตรวจศึกษาต่อในประเทศ
3. พัฒนาโปรแกรมการตรวจสุ
ขภาพ สั่งพิมพ์ใบแจ้ง
และตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง
ค่าการตรวจและรายการทีส่ งั่ ตรวจ โดยใช้กระดาษเอ 5 แทนใบ
แผนการดํ
า
เนิ
น
งาน
ปี
งบประมาณ
2561
2. พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพ โดยใช้เครื่องอ่าน แลบ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกับคณะฯ
1. ทํ า การตลาดรั บ บริ ก ารตรวจศึก ษาต่ อ ใน
3. พัฒนาโปรแกรมการตรวจสุขภาพ สัง่ พิมพ์
บั ต รประชาชนบั
น
ทึ
ก
ข้
อ
มู
ล
ผู
้
ร
ั
บ
บริ
ก
ารในระบบลดเวลา
4.
พั
ข้อมูลผูโดยใช้
ร้ บั บริการ
ประเทศ และตรวจสุข ภาพเพื่ อ สมัค รงานในประเทศ
ใบแจ้ งค่ฒานาโปรแกรมระบบสแกนเก็
การตรวจและรายการที่ สั่งบตรวจ
การพิมพ์ประวั
เพื่อให้กระดาษเอ5
ความร่วมในการท�
ำวิจัยการตรวจคั
ดกรองโรคไหลตาย
อย่ตาิแงต่ละเพื
อเนื่อ่องป้องกันการพิมพ์ผิด
แทนใบแลบ
เพื่อเป็ นแนวทางเดี
ยวกับ
่นๆ
2. พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพ โดยใช้ เครื่ อง และโรคอื
คณะฯ
อ่านบัตรประชาชนบันทึกข้ อมูลผู้รับบริ การในระบบลด
เวลาการพิมพ์ประวัติและเพื่อป้องกันการพิมพ์ผิด

122

4. พั ฒ นาโปรแกรมระบบสแกนเก็ บ ข้ อมู ล
ผู้รับบริ การ เพื่อให้ ความร่ วมในการทําวิจยั การตรวจคัด
กรองโรคไหลตายและโรคอื่นๆ

รายงานประจำ�ปี 2560
รายงานประจําปี 2560

7. ศูนย์ไตเที7.
ยมศูนย์ ไตเทียม

ให้ บ ริ ก ารการบ� ำ บั ด รั ก ษาทดแทนไตด้ ว ยเครื่ อ ง
ให้ บขริ ั้กนารการบํ
าบัยดงรักเป็ษาทดแทนไตด้
วยเครื
ไตเทียมและเทคโนโลยี
สูง 12 เตี
นสถานที่ฝึกปฏิ
บัต่ อิ ง
ไตเที
ย
มและเทคโนโลยี
ข
นสู
ั
้
ง
12
เตี
ย
ง
เป็
นสถานที
ของแพทย์ประจ�ำบ้านอายุรศาสตร์โรคไต และพยาบาลไตเทียม่ฝึก
บตั ิของแพทย์ ประจําบ้ านอายุรศาสตร์ โรคไต และ
ในด้านการเรีปฏิยนการสอนในภาคปฏิ
บัติ ซึ่งการร่วมกันดูแล
พยาบาลไตเที ย ม ในด้ านการเรี ยนการสอนใน
ผู ้ ป ่ ว ยที่ บ� ำ บัภาคปฏิ
ด ทดแทนไตด้
ว ยเครื
มโดยที
แพทย์
บตั ิ ซึง่ การร่
วมกั่ อนงไตเที
ดูแลผู้ปย่ วยที
่บําบัดมทดแทนไต
พยาบาล และที
ม สหสาขา
เป็ น ปัมจแพทย์
จั ย ส� ำ คัพยาบาล
ญ ที่ ช ่ ว ยเพิ
่ม ม
ด้ ว ยเครื
่ อ งไตเที ย มโดยที
และที
สหสาขา
เป็ นปั้ปจ่วจัยยท�สํำาคัให้ญผทีู้ป่ช่วยมี
ยเพิค่มุณประสิ
ทธิวภิตาพการ
ประสิทธิภาพการรั
กษาผู
ภาพชี
ที่ดี
รั
ก
ษาผู
้
ป
่
วย
ทํ
า
ให้
ผ
้
ู
ป
่
วยมี
ค
ุ
ณ
ภาพชี
ว
ิ
ต
ที
่
ด
ี
และลด
และลดอัตราการพิการ ส่งเสริมอัตราการอยู่รอด
อัตราการพิการ ส่งเสริ มอัตราการอยูร่ อด

ผลการด�ำเนิผลการดํ
นงาน าเนินงาน
สรุ ปรายรั บ – รายจ่ าย ศูนย์ ไตเทียม ปี งบประมาณ 2559 – 2560
ล้ านบาท
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32.79

31.57

30.63

30.36

2.16

1.21

2559
รายได้

2560
ค่ าใช้ จ่าย

กําไร / ขาดทุน

ด้านการศึกษา
ด้ านการศึกษา
2. Lower residual urine volume associated
1. การฝึกอบรม “หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ได้รับประกาศนี
ยบัตร “หลั
กสูตpressure
รการพยาบาลการเฉพาะทาง
with non-dipping
blood
pattern in
1. การฝึ กอบรม “หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
สาขา เวชปฏิทางสาขา
บตั กิ ารบ�ำบัเวชปฏิ
ดทดแทนไต
(การฟอกเลื
อดด้วยเครื
อ่ ง สาขา เวชปฏิ
ิ การบ�ำบัดทดแทนไต
chronicบตั hemodialysis
patients (การฟอกเลือดด้วยเครือ่ ง
บัติก ารบํ
าบัดทดแทนไต
(การฟอก
3.
Renal
outcome
ไตเทียม)” ผลิเลืตอบุดด้
คลากรที
ศี กั ยภาพสู
ารได้survival
ในระดับinประเทศ
วยเครื่ อม่ งไตเที
ยม)” งผลิเป็ตนบุพยาบาลเชี
คลากรที่มีศย่ กั วชาญ
ยภาพสูง ไตเทียม)” ที่สามารถออกให้บริกand
เป็ นพยาบาลเชี่ ย วชาญ ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร
“หลักสูตรการพยาบาลการเฉพาะทางสาขา เวชปฏิบตั ิ
การบํ า บัด ทดแทนไต (การฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไต
เทียม)” ที่สามารถออกให้ บริ การได้ ในระดับประเทศ
ด้ านการวิจัย
2. ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ (อยู่ระหว่างรอ
ตีพิมพ์) จํานวน 6 เรื่ อง ได้ แก่
1. Warfarin associated with cardiovascular
mortality in high-flux hemodialysis and
hemodiafiltration

123

Ramathibodi glomerular disease registry 20112015
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

ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์)
จ�ำนวน 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

ผลงานเด่นปีงบประมาณ 2560
1. งานวิ จั ย “Warfarin associated with
cardiovascular mortality in high-flux hemodialysis and
hemodiafiltration” ได้รับรางวัล Young investigator award
จากงานประชุ ม 11 th International congress of the
international society of hemodialysis (ISHD2017)
2. งานวิ จั ย “lower residual urine volume
associated with non-dipping blood pressure pattern in
chronic hemodialysis patients” ได้ รั บ รางวั ล Young
investigator award จากงานประชุม International congress
of the international society of hemodialysis (ISHD2017)

ด้านการบริการสุขภาพ
ผลการรักษาผู้ป่วยไตวายด้วยการฟอกเลือด
Data
Ramathibodi
USA
JAPAN

1 year
survival (%)
93
80
97

5 year
survival (%)
69
36
65
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รายงานประจำ�ปี 2560

8. ศูนย์สลายนิ่ว
พั ฒ นาการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโรคนิ่ ว ในระบบทางเดิ น
ปัสสาวะด้วยการสลายนิ่วแทนการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพและเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึง่ ของ
รายงานประจํ
าปี 2560
รายงานประจํ
า
ปี
2560
โครงการการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะแบบครบวงจรของ
หน่ ว ยศั ล ยศาสตร์ ยู โ รวิ ท ยา ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์ พร้ อ ม
8. ศูนย์ สลายนิ่ว
8. ศูนสนัย์บสสนุลายนิ
นการเรีย่ วนการสอนในทุกระดับและการท�ำวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
นาการรั่วกในระบบทางเดิ
ษาผู้ป่วยโรคนิน่วในระบบทางเดิ
ทางเดินปั สสาวะแบบครบวงจรของหน่
กัพับฒโรคนิ
่ว กษาผูพั้ ปฒ่ วยโรคนิ
นาการรั
ทางเดินนปั สสาวะแบบครบวงจรของหน่
วยศัลยศาสตร์ วยศัลยศาสตร์

ปั สสาวะด้ วยการสลายนิ
ายูตัโ รวิ
ด ให้
มี ภาควิยูชโาศั
รวิลทยศาสตร์
ยา ภาควิพร้
ช าศั
ล ยศาสตร์
พร้ อมสนับ สนุน การ
ปั สสาวะด้ วยการสลายนิ
่ ว แทนการผ่ า ตั่ วดแทนการผ่
ให้ มี
ท ยา
อมสนั
บ สนุน การ
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
ปลอดภั
ย
ได้
ม
าตรฐานวิ
ช
าชี
พ
และเป็
น
เรี
ย
นการสอนในทุ
ก
ระดั
บ
และการทํ
ประสิทธิ ภาพ ปลอดภัย ได้ มาตรฐานวิชาชีพและเป็ น
เรี ยนการสอนในทุกระดับและการทําวิจัยที่เกี่ยวเนื่องาวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง
กัโ
บร
รนิ่
คว
นิ่
ว
ส่ ว นสํ
า คัญ ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการการรั
ก กัษานิ่ ว ในบ
คโ
ส่ ว นสํ า คัญ ส่ ว นหนึ
่ ง ของโครงการการรั
ก ษานิ่ ว ใน

ผลการด�ำเนินงาน

ล้ านบาท
10

สรุ ปารายรั
รายจ่่ วาย ศูนย์ สลายนิ่ว
สรุ ปรายรั บ – รายจ่
ย ศูนบย์–สลายนิ
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ 2559
– 2560 2559 – 2560

ล้ านบาท
10

8.90

8.90

8

8

7.28

7.28

6

6

9.48

9.48

4

4

2

2

6.67

6.67

1.62

2.81

2.81

1.62

0

0

2559
รายได้
ค่ าใช้ จ่าย

2559
รายได้

2560
2560
ค่ าใช้ จ่าย
กําไร / ขาดทุน
กําไร / ขาดทุน

านวนผู
ั บบริก่ วารศู
นย์ สลายนิ่ว2558
ปี งบประมาณ
จํานวนผู้รับบริกจํารศู
นย์ ส้ รลายนิ
ปี งบประมาณ
- 2560 2558 - 2560
ราย
700
650
600

ราย
700
650

500

627

655

600
559

550

627

655

559

550
500

2558

2558

2559

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
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9..ศูนย์ศูจนีโย์นมทางการแพทย์
จีโนมทางการแพทย์

มุ ่ ง สรรสร้ า งนวั ต กรรมการถอดรหั ส และแปลรหั ส
จีโนมมนุษมุย์ง่ เพืสรรสร้
่อการประยุ
ต์ใช้ในโรงพยาบาลรามาธิ
บดีสใน
างนวัตกกรรมการถอดรหั
สและแปลรหั
การป้
องกัน ดูษแย์ลเและรั
กษาผู้ที่มาตรวจสุ
ขภาพหรือรักษาตัว
จี โ นมมนุ
พื่ อ การประยุ
ก ต์ ใ ช้ ในโรงพยาบาล
โดยมี
กลุ่มบเป้ดีาหมายคื
อ้ ประชากรไทยทุ
กเศรษฐสถานะและทุ
รามาธิ
ในการป
องกัน ดูแล และรั
กษาผู้ที่มาตรวจ ก
กลุสุ่มขอายุ
ตั้งแต่
อ่อนก่วโดยมี
อนการฝั
ว้ ในโพรงมดลู
กไปจนถึงผู้
ภาพหรื
อรัตกัวษาตั
กลุง่มตัเป
าหมายคือประชากร
สูงอายุ
ไทยทุกเศรษฐสถานะและทุกกลุ่ม อายุ ตัง้ แต่ตัว อ่อน
ก่อนการฝั งตัวในโพรงมดลูกไปจนถึงผู้สงู อายุ

ด้านการศึกษา
1. การบรรยายพิ
เ ศษ เรื่ อ ง “Third Generation
ด้ านการศึ
กษา
Sequencing
and its Applications
Modern
Medicine.”
1. การบรรยายพิ
เศษ เรื่ องin“Third
Generation
โดยSequencing
Stephen Turner,
ำเนินรายการโดย
วสันต์
and PhD
its ด�Applications
in ศ.ดร.
Modern
จันMedicine.”
ทราทิตย์ หัวโดย
หน้าStephen
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์
นทีน่ รายการ
9  มีนาคม
Turner, PhD ดําวัเนิ
2560
ห้อง วสั
623นต์ชั้นจัน2ทราทิ
อาคารเรี
โดยณศ.ดร.
ตย์ ยหันรวม
วหน้ าคณะแพทยศาสตร์
ศูนย์จีโนมทาง
การแพทย์ วันที่ บดี มีนาคม 5 ณ ห้ อง  ชัน้ 
โรงพยาบาลรามาธิ
อาคารเรี ย นรวม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี
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623
ชัน้ 2 อาคารเรี ยนรวม คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. บรรยายหั
วข้อ “SEAPHARM”
โดย ศ.โดยดร.วสั
2. บรรยายหั
วข้ อ “SEAPHARM”
ศ. ดร.นต์
สั น ต์ จั น ทมร าG2MC:
ทิ ต ย์ ใImplementing
น ก า ร ป ร ะ ชุ มGenomic
G2MC:
จันทราทิตย์ว ในการประชุ
Implementing
Genomic
มี
Medicine Globally
มีกำ� หนดจั
ดขึน้ ระหว่Medicine
างวันที่ 27Globally
- 29 เมษายน
กําหนดจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2560 ณ
2560 ณ โรงแรม
Palace && Thalasso
Thalassoเมืเมืออง ง
โรงแรมDIVANI
DIVANI Apollon
Apollon Palace
เอเธนส์ ประเทศกรี
ซ
เอเธนส์ ประเทศกรี
ซ
3. บรรยายหัวข้ อ Introduction to 100
Pharmacogene Project ในการประชุม the 6thth

3. บรรยายหั
วข้อ Introduction
to 100 Pharmacogene
SEAPharm
meeting
และหัวข้ อ transforming
Medicine:
Genomics,
Global และหัวข้อ
Project
ในการประชุ
ม theBioinformatics
6th SEAPharm&meeting
Health ในการประชุ
ม Genomic
Medicine 2017
โดย
transforming
Medicine:
Genomics,
Bioinformatics
&
ศ. ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ ในระหว่างวันที่ 17 – 18
Global
Genomic
Medicine 2017 โดย
สิงหาคมHealth
2560 ในการประชุ
ณ Ho Chi มMinh
City International
ศ.University
ดร.วสันต์ จัเมืนอทราทิ
างวัยนดนาม
ที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560
งโฮจิมตินย์ห์ในระหว่
ประเทศเวี
ณ Ho Chi Minh City International University เมืองโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม
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4. สนับสนุนกิจกรรมโครงการต้ นกล้ ารามาธิบดี :

4.นัสนั
สนุนกิจปกรรมโครงการต้
กล้ารามาธิ
กศึกบษาแพทย์
ี ที่ 1 นศพ.ยสวัต สุวนรรณลิ
ขิต บ ดี :
วมเป็ นวิทยากรสํ
าหรับรายวิ
นักศึกษาแพทย์ปีท5.ี่ 1ร่นศพ.ยสวั
ต สุวรรณลิ
ขิต ชา Molecular
viral diagnosis ให้ กบั นักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 3
5. ร่วมเป็นวิทยากรส�ำหรับรายวิชา Molecular
viral
6. ร่ ว มเป็ นวิ ท ยากรในรายวิ ช า Laboratory
diagnosisinstrument
ให้กับนักศึกษาแพทย์
ปีที่ 3ญญาโท/เอก ภาควิชา
ให้ กบั นักศึชกั้นษาปริ
6.พยาธิ
ร่วมเป็
นวิทยากรในรายวิชา Laboratory instruวิทยา
ร่ วมเป็
นวิ ท ยากรในการศึ
ก ษาดู
ง าน
ment ให้กับนักศึก7.ษาปริ
ญญาโท/เอก
ภาควิชาพยาธิ
วิทยา
หลั
ก
สู
ต
รการฝึ
กอบรมต่
อ
ยอดสู
ต
ิ
ศ
าสตร์
–
นรี
เ
วชวิ
ทยา
7. ร่วมเป็นวิทยากรในการศึกษาดูงานหลักสูตรการ
ร่วมกับภาควิชาพยาธิวิทยา
ฝึกอบรมต่อยอดสูตศิ าสตร์ - นรีเวชวิทยา ร่วมกับภาควิชาพยาธิ
วิทยา

ด้านการวิจัย
านการวิจัย ระดับชาติ จ�ำนวน 6 เรื่อง ได้แก่
1.ด้ผลงานวิ
1. ผลงานวิ
จยั ระดับชาติ จํานวนก6ษากลไกการ
เรื่ อง ได้ แก่
1.1 การพั
ฒนาการตรวจและการศึ
1.1 การพัฒ นาการตรวจและการศึก ษา
ดื้อยาต้านยีกลไกการดื
นดื้อยา T790M
โดยการตรวจจากเลื
อดของผู้ป่วย
้อยาต้ านยี
นดื ้อยา T790M โดยการตรวจ
โรคมะเร็งปอด
จากเลือดของผู้ป่วยโรคมะเร็ งปอด
การพั
ฒนาชุนดบางกลุ
ตรวจยีม่ นหรืบางกลุ
อ
1.2 การพั1.2
ฒนาชุ
ดตรวจยี
อยีนทั่มง้ หรื
หมด
ยี
น
ทั
งหมดบนโครโมโซม
้
(จี
โ
นม)
เพื
่
อ
หาความผิ
ด
ปกติ
ท
บนโครโมโซม (จีโนม) เพื่อหาความผิดปกติที่ก่อให้เกิดโรคี่
ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคพัน ธุ ก รรมเพื่ อ นไปสู่ก ารรั ก ษาเฉพาะ
พันธุกรรมเพื
ยเทคโนโลยี
บุ ค่อไปสู
ค ล โ่กดารรั
ย อกาษาเฉพาะบุ
ศั ย เ ท ค โ นคโคลโดยอาศั
ล ยี High-throughput,
High-throughput,
parallel
DNA Sequencing
massivelymassively
parallel DNA
Sequencing
ศาสตร์่ 13
ระยะที่ 13
ชพันธุระยะที
1.3 เภสัช1.3
พันธุเภสั
ศาสตร์
ด้1.4
านการบริ
ก
ารวิ
ช
าการสู
่
ส
ั
ง
คม
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ปีที่ 4
1. พัฒนาชุดตรวจคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรม
1.5
โครงการการคั
น ธุ ก รรม
สําหรับคูส่ มรสไทยก่อนมีดบกรองพาหะโรคพั
ตุ ร
ส�ำหรับคู่สมรสไทย
1.6 โครงการการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองพาหะโรค
พันธุกรรมส�ำหรับคู่สมรสไทยก่อนมีบุตร

8. ศ. ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ ได้ รับมอบหมาย
8. ศ.ให้ เดร.วสั
นต์ จันาร่ทราทิ
ตย์ก  ษาดู
ได้รงับานด้
มอบหมายจาก
จากคณะฯ
ป็ นตัวแทนเข้
วมการศึ
าน
Genomics
และร่ วมหารื
อกับผู้บกริษาดู
หารของสถาบั
น
คณะฯ
ให้เป็นตัวแทนเข้
าร่วมการศึ
งานด้าน Genomics
Beijing
Genomics
Institute
(BGI)
รวมถึ
ง
China
และร่วมหารือกับผู้บริหารของสถาบัน Beijing Genomics
National Genebank (CNGB) และ BGI Fisheries
Institute
National้ งGenebank
Base (BGI)
ณ เมืรวมถึ
องเซินงเจิChina
้น มณฑลกวางตุ
สาธารณรัฐ (CNGB)
และ
BGI Fisheries
เมือกรกฎาคม
งเซินเจิ้น 2560
มณฑลกวางตุ้ง
ประชาชนจี
น ระหว่างวัBase
นที่ 21ณ– 23

สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 - 23  กรกฎาคม 2560

2. ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จ�ำนวน 1 เรื่อง  ได้แก่
โครงการถอดรหัสพันธุกรรม 100 ยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์ดว้ ย
จีโนมทางการแพทย์
ที่ 4
เครื่องถอดรหั1.4สพันศูธุนกย์รรมเนกซ์
เจเนเรชันปีในประชากรภู
มิภาค
1.5 โครงการการคั ด กรองพาหะโรค
เอเชี
นออกเฉี
จ�ำนวน 1,000  คน
พันยธุตะวั
กรรมสํ
าหรับคูยส่ งใต้
มรสไทย

1.6 โครงการการพัฒนาชุดตรวจคัดกรอง
ธุกรรมสํ
าหรับ่สคูส่ ังมรสไทยก่
ด้าพาหะโรคพั
นการบริกนารวิ
ชาการสู
คม อนมีบตุ ร
2.1. พัผลงานวิ
จ
ย
ั
ระดั
บ
นานาชาติ
จํานวน
ฒนาชุดตรวจคัดกรองพาหะโรคพั
นธุก1รรมส�ำหรับ
เรื่ อง ได้ แก่ โครงการถอดรหัสพันธุกรรม 100 ยีนทาง
คู่สเภสั
มรสไทยก่
นมีบดุต้ วรยเครื่ องถอดรหัสพันธุกรรมเนกซ์
ชพันธุศอาสตร์
พัฒนาชุดตรวจเภสั
ชพัยนตะวั
ธุศนาสตร์
ส�ำยหรั
เจเนเรชั2.
นในประชากรภู
มิภาคเอเชี
ออกเฉี
งใต้บประชากร
จํานวน 1,000
ไทยและอาเซี
ยนคน
2.3. พัพัฒ
ฒนานวั
นาชุดตตรวจเภสั
พัน ธุ ศ าสตร์ สํ า หรัย่ นแปลงทาง
บ
กรรมบริกช ารตรวจการเปลี
ประชากรไทยและอาเซียน

พันธุกรรมในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งปอดโดยวิธีต่างๆ
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เจเนเรชันในประชากรภูมรายงานประจํ
ิภาคเอเชียตะวั
ออกเฉียงใต้
จํานวน ,000 คน
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1. โครงการถอดรหัสพัน ธุก รรม 00 ยี น ทาง
เภสัชพันธุศ3.าสตร์
พั ฒด้นวายเครื
น วั ต่ อกงถอดรหั
ร ร ม บ ริสกพัานรธุตกรรรมเนกซ์
วจการ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเลือดของผู้ป่วยมะเร็ ง
ปอดโดยวิธีตา่ งๆ
ผลงานเด่
นน
ผลงานเด่
โครงการถอดรหั
ธุก100
รรม ยี100
ยี น ทาง
เจเนเรชันในประชากรภู
มิภนาคเอเชี
ตะวัจน�ำนวน
ออกเฉี
ยงใต้คน
1.1. โครงการถอดรหั
สพันสธุพักนรรม
นทางเภสั
ชพันธุ ประชากรภู
มิภาคเอเชียตะวั
ออกเฉียยงใต้
1,000
เภสัชพัด้นวธุยเครื
ศาสตร์
ด้ วยเครืส่ อพังถอดรหั
สพันธุกเรรมเนกซ์
ศาสตร์
่ อ งถอดรหั
น ธุ ก รรมเนกซ์
จเนเรชั น ใน จํานวน 1,000 คน

. โครงการนําร่องการจัดทําแผงจีโนมอ้ างอิง
ของประชากรไทย
จากการประชุมระดับทวิภาคีและเยี่ยมชม
China National
Genebank
(CNBG)
ล ะาางอิงอิBGI
โครงการนํ
งการจั
งงของ
2.2. โครงการน�
ำาร่ร่อองการจั
ดท�ทํำาแผงจีแโโนมอ้
นมอ้
ของประชากรไทย
Fisheries
Base in Shenzhen ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
ประชากรไทย
จากการประชุ
ภแาคี
ละเยี
่ยมชม
และเทคโนโลยี
เพื่อติดตามความก้
าาคีวหน้
าแในการเจรจา
จากการประชุ
มระดัมบระดั
ทวิบภทวิ
ละเยี
่ยมชม
China
China
National
Genebank
(CNBG)
และ
BGI
สร้ National
างความร่Genebank
วมมือในการพั
ฒนาศั
ยภาพด้
านจีโBase
นมิค in
(CNBG)
และ กBGI
Fisheries
Fisheries
Base
in
Shenzhen
ของกระทรวงวิ
ท
ยาศาสตร์
ระหว่
างไทยจีนของกระทรวงวิ
เมื่อวันที่ 2ทยาศาสตร์
– 23 กรกฎาคม
260 ณเพื่อ
Shenzhen
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
เพื
่
อ
ติ
ด
ตามความก้
า
วหน้
า
ในการเจรจา
เมือติงดตามความก้
เซินเจิ ้น ประเทศสาธารณรั
ฐประชาชนจี
น ส่องในการ
ผล
วหน้อในการพั
าในการเจรจาสร้
งความร่าวนจี
มมื
สร้ างความร่ วามมื
ฒนาศักายภาพด้
โนมิค
ให้ พัเกิฒระหว่
ดนาศั
โครงการเร่
ด่่อวโวันที
ระเทศไทยควรต้
ด ทํณ-า23
ยภาพด้นางเมื
นจี
นมิ
งไทยจี
น เมื่อวัอ2560
นงจั
ที่ 21
ากงไทยจี
นทีค่ ป่ ระหว่
21
– า23
กรกฎาคม
Reference
Genome
่งจะเกิ
ดประโยชน์
ทัง้ น
กรกฎาคม
เมืองPanel
เซินเจิน้ ซึประเทศสาธารณรั
ฐประชาชนจี
เมือง เซิ2560
นเจิ ณ
้น ประเทศสาธารณรั
ฐประชาชนจี
น ส่ตง่อผล
วงการการศึ
ก ษาและวิ
จ่ปั ยป่ ระเทศไทยควรต้
ด้ระเทศไทยควรต้
านชี ว วิ ท ยาศาสตร์
ส่งให้
ผลให้
ดโครงการเร่
นที
อองจังจัดดท�ทํำ าRefเ กิ ดเกิโครงการเร่
ง ด่งด่ววนที
วิทerence
ยาศาสตร์
สขุ ภาพ
และวิ
ยาศาสตร์
ารแพทย์
Genome
Panel
ซึ่งทจะเกิ
ต่อทั้งวงการการ
Reference
Genome
Panel
ซึดง่ ประโยชน์
จะเกิดกประโยชน์
ตอ่ ตาม
ทัง้
จั ยฐด้บาลในด้
านชี
ว วิ ทานการแพทย์
ยาศาสตร์
นโยบายประเทศไทย
ของรั
ศึกวงการการศึ
ษาและวิจัยด้ากนชีษาและวิ
ว4.
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ และ

ครบวงจร ซึ่งเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์บริ การ
จี โ น ม ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ สุ ข ภ า พ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง
ยุทธศาสตร์ การวิจยั แห่งชาติ 20 ปี
วามเป็
นชีนวัฑ์วตบวิกรรมด้
่งเกีโดยศู
่ยวกับนนวัย์คคตรบวงจร
กรรมด้ าซึนเลิ
นผลิ
ริทกยาศาสตร์
าร าน
รัครบวงจร
ฐบาลในด้าซึนการแพทย์
่งเกีศ่ยตด้วกัภัาบณ
จี โ(องค์
า ร โแนมทางการแพทย์
พ ทกระทรวงวิ
ย์ แ ล ะ สุ ขทภยาศาสตร์
พ ทีข่ สภาพที
อ ดแคละเทคโนโลยี
อ ง อง
ผลิ
ตนภัมณทฑ์กาารมหาชน)
บงริ การจี
แาละสุ
่สล้อดคล้
ธศาสตร์กการวิ
ารวิจจัยยั แห่
แห่ศงงชาติ
ูนชาติ
ย์จ20
ีโ20
นมทางการแพทย์
ดําเนินการ
ยุยุททจะมอบหมายให้
ธศาสตร์
ปีปี
โดยศู
น
ย์
ค
วามเป็
นเลิ
ศ
ด้
า
นชี
ว
วิ
ท
ยาศาสตร์
ถ อ ด โดยศู
ร หั สนพัย์คนวามเป็
ธุ ก ร นรเลิมศทัด้่ วานชี
จี โวนวิทมยาศาสตร์
( Whole(องค์
genome
การ
(องค์
ก
ารมหาชน)
กระทรวงวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
sequencing)
า นวน 20
ราย เพื่ อ
มหาชน)
กระทรวงวิประชากรไทยจํ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะมอบหมาย
จะมอบหมายให้
ศ
ู
น
ย์
จ
ี
โ
นมทางการแพทย์
ดํ
า
เนิ
น
การ
นไปได้ ในการสร้
าง Thailand
genome
ให้ถอดรหั
ศศึูนกย์ษาความเป็
จสีโนมทางการแพทย์
เนินการถอดรหั
สgenome
พันธุกรรมทั
ว่
พันธุกรรมทั่วจีโนมด�ำ(Whole
reference
panel
จํ า นวน 0,000
รายราย
อัำนนวน
จะช่
ว ยให้
จีsequencing)
โนม
(Whole genome
sequencing)
ประชากรไทยจํ
าประชากรไทยจ�
นวน 120
เพื
่อ 120
อ ตรวจวิ
ิ จ ฉัางยThailand
ระดับgenome
จี โgenome
นมสํ า หรั บ
ราย
เพื่อศึกษาความเป็
ไปได้
ในการสร้
ษาความเป็
นไปได้ ในนการสร้
างนThailand
ศึกการตรวจกรองหรื
ประชากรไทยที
่ มจําารันวน
บ บริ10,000
กราย
ารมีราย
ก ต้วกยให้
อารตรวจ
งแม่ น ยํ า
reference
panel
จ�ำนวน
10,000
อัคนวามถู
จะช่
ยให้
reference
panel
อันวจะช่
ยิ่งขึ อ้น ตรวจวินจิ ฉัอยตรวจวิ
กรองหรื
ระดับจีโนนมส�
บประชากรไทยที
การตรวจกรองหรื
ิ จ ฉัยำหรั
ระดั
บ จี โ นมสํ า หรั บม่ ารับ

ประชากรไทยที
บ บริ
บริ
การมีความถูกต้่ มอารั
งแม่
นย�ำกยิารมี
่งขึ้นค วามถูก ต้ อ งแม่ น ยํ า
ทยาศาสตร์การแพทย์
สขุ ภาพ และวิ
ทยาศาสตร์ การแพทย์4.0
ตามของ ยิ่งขึ ้น
วิทวิยาศาสตร์
ตามนโยบายประเทศไทย
นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลในด้ านการแพทย์
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ศูศูนนย์ย์นนโยบายและการจั
ดการสุ
ขภาพ
(Center
for Health
Policy and
Management)
โยบายและการจั
ดการสุ
ขภาพ
(Center
for Health
Policy
and Management)

จัดตั้งเมื่อปี 2557 โดยคณะฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
คณะแพทยศาสตร์
น�ำในระดั
บสากลและมี
จ่ ะเป็
จัดตังเมื
้ ่อปีชนั้ 2557
โดยคณะฯ
มีวิสยั ปทัณิศน์ธานที
ที่จะเป็
นน
ประที
ปส่องทางด้านสุ
คณะฯ ปจึงณิได้ธจานที
ดั ตัง้ ่จศูะนย์
คณะแพทยศาสตร์
ชนนํ
ั ข้ ภาพของประเทศ
าในระดับสากลและมี
นโยบายฯ
ด� ำ เนินาการสร้
างระบบสนับ สนุนคณะฯ
การพัฒ
เป็ นประทีปเพืส่อ่องทางด้
นสุขภาพของประเทศ
จึงนา
บุ ค ลากร การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ ผ่ า นกลไกการ
ได้ จั ด ตั ง้ ศู น ย์ น โยบายฯ เพื่ อ ดํ า เนิ น การสร้ างระบบ
ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ มุ่งหวัง
สนัเบกิสนุ
น การพั
นาบุคความรู
ลากร้ที่การวิ
และการบริ
ก าร บ
ให้
ดการผลั
กดัฒนองค์
มีอยู่เจกิัยดเป็
นนโยบายระดั
วิชาการ ผ่้งในระดั
านกลไกการประสานงานทั
งหน่
้ วยงานภายใน
มหภาคทั
บท้องถิ่น ระดับประเทศและระดั
บนานาชาติ
เพื
่อส่งผลกระทบถึงสุมุข่งภาพของประชาชนในวงกว้
งอย่้าง
และภายนอกคณะฯ
หวังให้ เกิดการผลักดันองค์คาวามรู
แท้
ที่มจี อริยูง่เกิดเป็ นนโยบายระดับมหภาคทั ้งในระดับท้ องถิ่น
ระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ เพื่ อ ส่งผลกระทบถึง
ผลการด�ำเนินงาน
สุขภาพของประชาชนในวงกว้
างอย่ามงแท้
ริง
1. การสร้างเสริมความเข้
แข็งจของภารกิ
จต่างๆ
ของคณะฯ
ผลการดําเนินงาน
		
1.1 การสนั
บสนุนมการวิ
ัยภายในคณะฯ
เพื่อ
1. การสร้ างเสริ
ม ความเข้
แข็ งจของภารกิ
จ ต่ า งๆ
น�ำไปสู
่การพัฒนาเป็นนโยบาย
ของคณะฯ
1.1 ศูการสนั
นการวิ
จัยภายในคณะฯ
อ
นย์ฯ ได้บสสนุ
นับสนุ
นงบประมาณให้
กับงานวิเพื
จัย่ ของ
นําไปสู่กภารพั
ฒนาเป็ โดยคั
นนโยบาย
อาจารย์
ายในคณะฯ
ดเลือกโครงการวิจัยที่สามารถน�ำ
ศูนย์่ กฯารพั
ได้ สฒนับนาเป็
สนุนนงบประมาณให้
จยั ของ
ผลงานไปสู
นโยบายหรื อ ชีก้ นบั � ำงานวิ
สั ง คมภายใต้
อาจารย์ ภฒายในคณะฯ
โดยคั ด เลื อ โดยในปี
กโครงการวิ
โครงการพั
นาศักยภาพประชากรไทย
2560จั ยได้ทีร่ ับ
สามารถนํา15
ผลงานไปสู
อชี น้ ํา ม
งบประมาณ
ล้านบาท ซึ่กง่ ารพั
ได้อนุฒมนาเป็
ตั ทิ นุ ให้นนโยบายหรื
กบั งานวิจยั ครอบคลุ
สังคมภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย โดย
ทุกวัยรวม 18 เรื่อง ดังนี้
ในปี 60 ได้ รับงบประมาณ 15 ล้ านบาท ซึง่ ได้ อนุมตั ิทนุ
่มเด็กและวั
ให้ กบั งานวิจกลุ
ยั ครอบคลุ
มทุยกรุวั่นย11
รวมเรื่อ18ง เรื่ อง ดังนี ้
ต้นเรืแบบคลิ
กลุม่ 1.เด็กการประเมิ
และวัยรุ่นน
่ อง นิกเด็กสุขภาพดีเพื่อ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก

2. ผลของการรณรงค์เลิกบุหรี่ในผู้ปกครองศูนย์
ต้ น่อแบบคลิ
พัฒนาเด็ก.เล็การประเมิ
กก่อนวัยเรียนนเพื
พิทักษ์เด็นกิ ก เด็ ก สุข ภาพดี เพื่ อ
ส่งเสริ มภาวะโภชนาการในเด็
ก
3. การพัฒนารูปแบบการดู
แลแบบสหสาขาใน
. ผลของการรณรงค์
เลิกงบุานของมื
ห รี่ ในผู้อป กครองศู
ผูป้ ว่ ยเด็กสมองพิ
การทีม่ ปี ญ
ั หาการใช้
ระยะทีส่ องน ย์
พัฒนาเด็ก4.เล็การตรวจกรองทารกในครรภ์
กก่อนวัยเรี ยนเพื่อพิทกั ษ์ เด็กด้วยวิธี cell free
การพัฒ
นารู(ต่ปอแบบการดู
fetal DNA3.ระยะที
่สอง
เนื่อง) แลแบบสหสาขาในผู้ป่วย
เด็กสมองพิการที่มีปัญหาการใช้ งานของมือ ระยะที่สอง
5. การศึกษาติดตามผลทารกแรกเกิดที่มีระดับ
4. การตรวจกรองทารกในครรภ์ ด้วยวิธี cell free
ปรอทในสายสะดื
อสูง่สอง
(ระยะที
่สอง)
fetal DNA ระยะที
(ต่อเนื
่อง)
6.
การบ�
ำ
บั
ด
โดยเทคนิ
คการปรับเปลี่ยดนความคิ
. การศึ ก ษาติ ด ตามผลทารกแรกเกิ
ที่ มี ระดับด
และพฤติ
กรรมผ่านโปรแกรมคอมพิ
ปรอทในสายสะดื
อสูง (ระยะที่สอง)วเตอร์เพื่อลดอาการวิตก
กังวลในเด็6.ก การบําบัดโดยเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด
พั ฒานาต้
น แบบการรั ก ษาเด็
Working
และพฤติก7.รรมผ่
นโปรแกรมคอมพิ
วเตอร์กเพืที่ ม่อีลดอาการ
วิตกกังวลในเด็
ก วยโปรแกรม Cogmed ในโรงเรียน
Memory
บกพร่องด้
. 8.พั ฒ
นาต้ นแบบการรั
ก ษาเด็
การประเมิ
นพฤติกรรมเสี
่ยงในผูก้ปที่ว่ มยวัี Working
ยรุ่นที่เข้า
บกพร่
องด้ วยโปรแกรม
Cogmed
ยน อ้ รัง
รับMemory
การรักษาตั
วในโรงพยาบาลด้
วยโรคเฉี
ยบพลัในโรงเรี
นและโรคเรื
8. 9.การประเมิ
นพฤติ
กรรมเสี่ยงในผู
่ วยวักยรรมเสี
รุ่นที่เข้ย่ าง
การพัฒนาคู
ม่ อื โปรแกรมป้
องกัน้ ปพฤติ
รับการรักษาตั
วในโรงพยาบาลด้
วยโรคเฉี
ทางเพศโดยใช้
เกมคอมพิ
วเตอร์ “Kid...คิ
ด” ยบพลันและโรค
เรื อ้ รัง 10. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรีดสายสะดือ
9. การพัฒ นาคู่ มื อ โปรแกรมป้ องกัน พฤติ ก รรม
กับการชะลอการตัดสายสะดือในทารกแรกเกิดครบก�ำหนด :
เสี่ยงทางเพศโดยใช้ เกมคอมพิวเตอร์ “Kid...คิด”
การทดลองแบบสุ
0. การศึ่มกษาเปรี ยบเทียบผลของการรี ดสายสะดือ
11. คู่มดือสายสะดื
เด็กปฐมวั
ย กลุ่มผู้ใหญ่ดครบกํ
และผูา้ สหนด
ู งอายุ
กับการชะลอการตั
อในทารกแรกเกิ
:
7 การทดลองแบบสุ
เรื่อง
ม่
12.
การพั
ฒนาแนวทางตรวจคั
กรองและการ
. คูม่ ือเด็กปฐมวั
ย กลุ่ม ผู้ใหญ่ แดละผู
้ สูง อายุ 
รักเรืษาโรคนอนกรนและหยุ
ดหายใจขณะหลับด้วยเครื่องช่วย
่ อง
หายใจแรงดันบวก ในผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
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รายงานประจำ�ปี 2560
13. การพั ฒ นาแนวทางการตรวจวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ
ป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภท
14. การพัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรองพาหะโรค
พันธุกรรมร้ายแรงที่สามารถระบุความเสี่ยงกับการมีบุตร
15. การพัฒนาแนวทางการให้บริการคลินิกโรคไต
เรื้อรังแบบครบวงจรในโรงพยาบาลรามาธิบดี
16. การใช้เครื่องตรวจสอบโซเดียมคลอไรด์ใน
อาหารด้วยตัวเองต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือและปริมาณ
โซเดียมในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
17. การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
ของแบบประเมินความสามารถของสมอง (ปีที่ 2)
18. การศึกษาประสิทธิผลของการใช้แบบประเมิน
ผู้สูงอายุแบบองค์รวมในการจัดการผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด
ไม่ใช่เซลล์เล็ก
		 1.2 การสื่อสารช่องทางในการท�ำงานวิจัยและ
การน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
ศูนย์ฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมงานวิจัยและ
การน� ำ ผลงานไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นวงกว้ า ง ซึ่ ง จะส่ ง เสริ ม ให้
อาจารย์แพทย์และพยาบาลมีช่องทางในการท�ำงานวิจัย และ
ร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ ฯ ในการน� ำ ผลงานไปใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ กั บ
หน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายของประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม จึงได้น�ำข้อมูลเข้าเสนอในที่ประชุมของภาควิชาต่างๆ
มาตลอด ในปีนไี้ ด้รบั การตอบรับทีด่ จี ากภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ซึง่ มีการแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น รวมทัง้ หารือโอกาสในการร่วมงาน
ต่อไป
1.3 การขับเคลื่อนงานสุขภาพโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้ศนู ย์ฯ ด�ำเนิน
การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น
ส่วนหนึง่ ของการผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก โดยตั้งเป้าหมายที่ส�ำคัญไว้ คือ ส่งเสริมการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
รวมทัง้ กับมหาวิทยาลัยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการสนับสนุนวิชาการ
สุขภาพในเวทีสุขภาพโลก โดยศูนย์นโยบายและการจัดการ
สุขภาพได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การ
จัดการและสื่อสารความรู้ (2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
องค์กร และเครือข่าย (3) สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพโลก โดยในระยะแรกจะด�ำเนินการส่งเสริม
บทบาทของคณะ สถาบัน และวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย
มหิดลให้มีการก�ำหนดแผนงาน โดยจะมีการจัดประชุมเพื่อ
ชี้แจงและสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในปี 2561

2. การเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและการสร้าง
เครือข่ายกับองค์กรเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ
ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ
รวมทั้งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานที่ส�ำคัญ
ได้แก่ (1) การเป็นเจ้าภาพในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ณ
International House of Japan กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ เรือ่ ง
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 ห้องประชุม 910 AB อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  (3) การประชุม
ผูป้ ระสานงานเครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก (Network of
East Asia Think Tanks Country Coordinators Meeting, NEAT
CCM) ครั้งที่ 26 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติเรื่อง
Active Ageing: Time to Act ที่ โ รงแรมเอธั ส ลุ ม พิ นี
กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม 2560 และการประชุม
เครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออกประจ�ำปี (Network of East
Asia Think Tanks, NEAT) ครั้งที่ 15 ณ เมืองปูซาน ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น
ผลงานเด่น ปี 2560
1. การผลักดันองค์ความรู้ของคณะฯ สู่การน�ำไป
ใช้ขยายผลในกว้าง
ศู น ย์ ฯ ร่ ว มกั บ สถาบั น โภชนาการ กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข จัดท�ำรูปเล่มถอดบทเรียนทีไ่ ด้จากชุมชน
ต้ น แบบในเครื อ ข่ า ยของโครงการพั ฒ นาโภชนาการระดั บ
ท้องถิ่นใน 8 จังหวัดทั่วภูมิภาคของ รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปเผยแพร่ ใ ห้ กั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ อ งค์ ก ร
ต้นแบบไร้พุงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ก�ำกับของส�ำนักโภชนาการ ได้น�ำ
ไปใช้ จั ด กิ จ กรรมหรื อ แนวทางในการสร้ า งพฤติ ก รรมที่
พึงประสงค์ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วนและ
อ้วนลงพุงที่เหมาะสมกับบริบทของตน ท�ำให้คนในองค์กรมี
สุขภาวะที่ดีขึ้น
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2. การขับเคลื่อนงานของส�ำนักงานเลขาธิการ
เครือข่าย AUN-Health Promotion Network
ศู น ย์ ฯ ได้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ASEAN University Network Health Promotion Sub-network (AUN-HPN) ซึง่ ได้รบั ทุนจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
ด�ำเนินงาน ได้แก่
		 2.1 การขยายเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ
ให้กับมหาวิทยาลัยอื่นในแต่ละภูมิภาค
     ศูนย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก
เครือข่าย AUN ร่วมกันจัดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นการพัฒนานโยบาย การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านสุขภาพและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับวิถชี วี ติ ของบุคลากร นักศึกษา และการขยายผลสูช่ มุ ชนของ
แต่ละประเทศ และได้จดั พิมพ์แนวทางดังกล่าวเป็นเอกสาร ชือ่
Healthy University Framework และท�ำการเผยแพร่ไปยัง
มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในระยะแรกจะเป็นการขยายผลใน
มหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยแกนน�ำ 5 แห่งของไทย ร่วมกันขยายเครือข่ายการ
ส่งเสริมสุขภาพให้กับมหาวิทยาลัยอื่นในแต่ละภูมิภาค ได้แก่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับผิดชอบมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับผิดชอบมหาวิทยาลัยในภาคกลาง  
มหาวิทยาลัยบูรพารับผิดชอบมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับผิดชอบมหาวิทยาลัยใน
ภู มิ ภ าคตอนใต้ ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการร่วมกันขยายเครือข่ายให้กับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แกนน� ำ ทั้ ง 5 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ตั้ ง
คณะท�ำงานของมหาวิทยาลัยขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม และด�ำเนิน
การจัดการประชุมเพือ่ ชีแ้ จงโครงการ และสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยอืน่ ในภูมภิ าคทีร่ บั ผิดชอบไปสูก่ ารเป็น
มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้กรอบแนวทางการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเป็ น เครื่ อ งมื อ โดยจะจั ด การ
ประชุมต่อเนื่องในปี 2561 เพื่อให้ได้มหาวิทยาลัยส่งเสริม
สุขภาพอย่างน้อยภูมิภาคละ 5 แห่ง ตามแผนต่อไป
		 2.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ศักยภาพในการวิจัยด้านสร้างเสริมสุขภาพ
ศูนย์ฯ ได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เป็น
สมาชิกเครือข่าย AUN ทั้งประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
อาเซียน รวม 34 คน จาก 7 ประเทศสมาชิก เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท�ำวิจัยงาน
สร้างเสริมสุขภาพทีเ่ น้นหลักฐานเชิงประจักษ์และมีความส�ำคัญ
ต่อสุขภาพโดยรวมของประชากรในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธสิ ง่ เสริมสุขภาพไทย และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันเสนอวิธีการ ซึ่งภายหลังการหารือได้
มีการก�ำหนดหัวข้อวิจยั ทีส่ ำ� คัญ 6 เรือ่ ง ได้แก่ ยาสูบ แอลกอฮอล์
การออกก�ำลังกาย อาหารสุขภาพ สุขภาพจิต และการประเมิน
งานมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยแกนน�ำ
ในแต่ละหัวข้อเป็นผู้รับผิดชอบจัดท�ำโครงงานวิจัยร่วมกัน
ถื อ เป็ น ก้ า วแรกของความส� ำ เร็ จ ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ
ด้านงานวิจัยสร้างเสริมสุขภาพในระดับอาเซียน
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รายงานประจำ�ปี 2560
แผนการด�ำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561
1. การด�ำเนินงานภายในคณะฯ ได้แก่ การส่งเสริมงาน
วิจยั ทีจ่ ะมีผลต่อการก�ำหนดนโยบายสุขภาพ การกลัน่ กรองและ
ผลักดันผลงานของคณะฯ ไปสูร่ ะดับนโยบายอย่างต่อเนือ่ ง รวม
ทั้งสร้างศักยภาพบุคลากรคณะฯ ในงานวิจัย และส่งเสริม
บทบาทในการชี้น�ำนโยบายด้านสุขภาพ
2. การด�ำเนินงานภายนอกคณะฯ ได้แก่ (1) การประสาน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กับภาคีตา่ งๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุขและ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพือ่ การพัฒนานโยบาย
สุขภาพ (2) การขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยความร่วมมือกับสมาชิก
เครือข่าย AUN และ (3) การประชุมเชิงปฏิบตั ริ ะดับนานาชาติใน
เครือข่าย AUN เพื่อพัฒนาผู้น�ำด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยความ
ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กรอบแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างศักยภาพในการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560
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โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย
คณะฯ ได้จดั ตัง้ โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย
ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาให้เกิดเป็นแนวทางต้นแบบในการดูแลประชากรไทยทั้ง
ด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพและการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาให้ เ ต็ ม ตาม
ศักยภาพของมนุษย์ในทุกช่วงวัยอย่างครบถ้วน เพือ่ น�ำไปสูก่ าร
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
มีข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
และประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีทที่ นั สมัย โดยได้รบั งบประมาณ
สนับสนุนจากส�ำนักงบประมาณเป็นประจ�ำทุกปี
ผลการด�ำเนินงาน
• การผลิ ต ต้ น แบบที่ ส ามารถน�ำไปใช้ ไ ด้ ใ น
วงกว้าง
		
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย ได้สนับสนุน
โครงการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการใช้สมุดบันทึก
ประจ�ำตัวผูส้ งู อายุ เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของผู้ป่วยสูงอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท�ำให้ผู้ป่วยมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง
ได้ แ ก่ ยาที่ ต ้ อ งรั บ ประทาน การได้ รั บ วั ค ซี น การป้ อ งกั น
การหกล้ม และปัจจัยอืน่ ๆ ทีผ่ สู้ งู อายุจำ� เป็นต้องทราบ ส่งผลให้
ผู้ป่วยสูงอายุมีความกระตือรือร้นในการรายงานแพทย์เมื่อพบ
ความผิดปกติทงั้ การรักษาในโรงพยาบาลประจ�ำ และครัง้ คราว
ในสถานพยาบาลอืน่ โดยได้เริม่ พัฒนาและทดลองใช้ในคลินกิ

ผูส้ งู อายุ และคลินกิ เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ามารับบริการเป็น
อย่างดี โดยมีแผนจะขยายผลการน�ำไปใช้ให้กับผู้ป่วยสูงอายุ
ที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารจากคลิ นิ ก ผู ้ สู ง อายุ และคลิ นิ ก เวชศาสตร์
ครอบครัวให้ครบทุกคนต่อไป
ผลงานเด่น
• การส่งต่อต้นแบบที่เหมาะสมให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้น�ำไปใช้
		
ก. การอบรมการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในชีวิตเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
    โครงการได้ จั ด ประชุ ม การถ่ า ยทอดการใช้
โปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวติ ให้กบั อาจารย์ที่
ดูแลหรือท�ำกิจกรรมกับนักศึกษา เพือ่ พัฒนาศักยภาพจิตใจของ
นักศึกษาให้มคี วามพร้อมในการรับมือกับความตึงเครียดต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการศึกษาในวิทยาลัย โดยมีอาจารย์จาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทุกภูมิภาคในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประมาณ 50 คน
ซึ่งจะท�ำให้โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเป็นศูนย์กลางในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวติ ให้
กับนักศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศต่อไป

อบรมการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต
เพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559
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		 ข. การน�ำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายฯ ระดับปฐมภูมิ
ให้กับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
        โครงการฯ สนับสนุนการน�ำรูปแบบ “เครือข่าย
ป้องกันและดูแลแผลเท้าเบาหวานแบบบูรณาการครบวงจร”
ซึง่ เป็นต้นแบบทีไ่ ด้ดำ� เนินการในโรงพยาบาลรามาธิบดี (ระดับ
ตติยภูม)ิ น�ำไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในสถานพยาบาลคลินกิ
เวชกรรมและศูนย์บริการสาธารณสุข (ระดับปฐมภูมิ) ภายใต้
บริบทกรุงเทพมหานคร เพือ่ แก้ไขปัญหาผูป้ ว่ ยเบาหวานในเขต
กรุงเทพที่ได้รับการตรวจเท้าอยู่เป็นจ�ำนวนน้อย ซึ่งได้มีการจัด
ประชุมสรุปผลการศึกษาและน�ำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กบั ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ โดยจะมีการ

จัดการประชุมหารือในการจัดท�ำแผนงานขับเคลื่อนรูปแบบ
ดั ง กล่ า วร่ ว มกั บ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยต่อไป
แผนการด�ำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพประชากรไทยจะเน้ น
การผลิตต้นแบบใหม่ โดยเปิดรับแบบเสนอโครงงานกิจกรรม
เพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการปรับปรุงต้นแบบเดิมที่มีอยู่อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต ้ น แบบที่ เ หมาะสม สามารถส่ ง ต่ อ ให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในระดับประเทศ
ด�ำเนินการ โดยมีศนู ย์นโยบายและการจัดการสุขภาพเป็นผูช้ ว่ ย
ประสานงาน เพือ่ พัฒนาศักยภาพของประชากรไทยให้สมบูรณ์
ที่สุดต่อไป
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สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล (RAMA CHANNEL)

สถานี โ ทรทั ศ น์ ร ามาแชนแนลได้ ด� ำ เนิ น งานเข้ า สู ่
ปีที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ภายใต้แนวความคิด “รามา
แชนแนล ขับเคลือ่ นสังคมไทย ให้สขุ ภาพดี” และได้ดำ� เนินการ
ผลิตรายการต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจในปัจจัยการเกิดโรค สร้างเสริมความรู้ในการ
ระมัดระวัง การป้องกัน รวมถึงการดูแลรักษาตนเองอย่างง่าย
ผ่านรายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ฯ ผ่านทาง ทรูวิชั่นส์ ช่อง
42, Facebook Live,YouTube Live และ Website ซึ่งเป็นการ
เผยแพร่ความรูไ้ ปสูป่ ระชาชนโดยผ่านรายการทีด่ ำ� เนินการผลิต
ดังต่อไปนี้
1. รายการรามาสแควร์ ออกอากาศสดคู่ขนานทั้ง
สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ทรูวิชั่นส์ ช่อง 42 และสถานี
โทรทัศน์ไบรท์ทีวี ช่อง20 ในระบบทีวีดิจิตอล ทุกวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. เป็นรายการที่น�ำเสนอสาระ
สุขภาพด้านต่างๆ ทัง้ ด้านการรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย
การเรียนรู้ และด้านจิตใจ ซึ่งรายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ประกอบด้วยช่วงเปิดตู้เย็น Better to know และ Daily Expert
โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ภายใน
คณะฯ ผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ ตามส่วนงาน
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ อาทิ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ ทันตแพทย์
นักวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย รวมไปถึงนักศึกษาภาควิชา
ต่างๆ ของคณะฯ จนในปี พ.ศ.2560 รายการรามาสแควร์ ได้รบั
คัดเลือกจาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย (สว.นท) ให้ได้รับรางวัล พิฆเนศวร ประเภท
รายการส่งเสริมเพื่อการศึกษาดีเด่น
2. รายการพบหมอรามา ออกอากาศสด ทุกวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น. เป็นรายการทีน่ ำ� เสนอข่าวสาร
อัพเดทด้านสุขภาพ เจาะประเด็นร้อนด้านสุขภาพทีเ่ ป็นกระแส

ข่าวร้อนให้ประชาชนสามารถทราบข้อเท็จจริง โดยเฉพาะใน
ช่วง “ลัดคิวหมอ” ได้เปิดให้ผู้ชมทางบ้านสามารถโทรศัพท์เข้า
มาปรึกษาปัญหาสุขภาพกันได้ โดยเฉลี่ยจะมีการโทรศัพท์เข้า
มาปรึกษาประมาณ 10 สายต่อวัน
3. รายการ Work with a Healthy life : ท�ำงานอย่าง
มีสขุ ภาพดี ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 -  
09.00 น. เป็นจ�ำนวน 20 ตอน ตอนละ 30 นาทีเริ่มออกอากาศ
เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561และออกอากาศ
ซ�ำ้ ในหลายๆ ช่วงเวลา เป็นรายการสาระความรู้ การดูแลรักษา
ป้องกันสุขภาพของผูป้ ระกอบการอาชีพต่างๆ เพือ่ การมีสขุ ภาพ
ทีด่ ใี นการท�ำงาน ผ่านตัวอย่างอาชีพทีห่ ลากหลาย อาทิ ชาวนา
สตั๊นต์แมน พนักงานท�ำความสะอาด ช่างเชื่อมเหล็ก นักดับ
เพลิง เป็นต้น
4. รายการ Work Heart : ออกก�ำลังใจ ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์เวลา 11.00 - 11.30 น. เป็นจ�ำนวน
20 ตอน ตอนละ 30 นาที เริ่มออกอากาศเมื่อเดือนกันยายน
2560 ถึ ง พฤศจิ ก ายน 2560 และออกอากาศซ�้ ำ ในหลาย
ช่วงเวลา อีกทัง้ ยังได้นำ� รายการไปออกอากาศทีส่ ถานีโทรทัศน์
ไบรท์ทีวี ช่อง 20 ในระบบทีวีดิจิตอล เป็นรายการสุขภาพที่ส่ง
เสริมให้ผคู้ นในสังคมตระหนักถึงการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัย โดยน�ำ
เสนอผ่านตัวละครคุณปู่และหลานไปท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคน 2 วัย
5. รายการ Rama Talent : รามาทาเลนต์อัจฉริยะ
ท้าประลอง เป็นเนื้อหารายการที่เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขัน
ความรู้ด้านวิชาการแพทย์ที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบและปัญญาใน
การเชือดเฉือนกัน เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือนักเรียนมัธยมปลาย
จาก 24 โรงเรียนทั่วประเทศ มาแข่งขันเพื่อหาเพียงหนึ่งเดียวที่
จะได้เป็นสุดยอดทีม ด�ำเนินการแข่งขันและผลิตเมื่อเดือน
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มกราคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 เป็นจ�ำนวน 14 ตอนๆ ละ
3. ทาง Website : (www.ramachannel.tv) โดยมี
30 นาทีและเริ่มออกอากาศครั้งแรกที่สถานีโทรทัศน์ระบบ จ�ำนวนสะสมครั้งการเข้าชม จ�ำนวน 401,145 ครั้ง
ดิจิตอลทีวี “ช่อง ONE31” โดยมี Rating สูงสุดที่ 0.129 และ
ในส่วนของตัวชีว้ ดั การด�ำเนินการการออกอากาศของ
ออกอากาศซ�้ำในหลายๆ ช่วงเวลาทางสถานีโทรทัศน์รามา สถานีโทรทัศน์หรือ Rating ของสถานีโทรทั
ศน์รามาแชนแนล
รายงานประจํ
าปี 2560
แชนแนล ทรูวิชั่นส์ช่อง 42
ทรูวชิ นั่ ส์ชอ่ ง 42 นัน้ ในปี พ.ศ.2560 ไม่สามารถแสดงผล Rating
สถานีโทรทัศน์้าในหลายช่
รามาแชนแนลจะมี
อ่ สาร ได้ เนื่องจากบริ
ษัท ทรูเผยแพร่
วิชั่นส์ กรุข้อ๊ปมูจ�ลำข่กัาดวสารด้
ก�ำลังพัาฒ
แชนแนลได้
นสุนาโปรแกรม
ขภาพผ่านช่อง
ออกอากาศซํ
วงเวลา อีชกอ่ ทังทางการสื
้งยังได้ นํารายการไป
ต่างๆดัดง้วต่ยตนเอง
อไปนี ้ ซึ่งอยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
ออกอากาศที
ทีวี ช่อง20่อสารผ่
ในระบบที
ี ดผลใหม่
ที่ผ่านทางสถานี
โทรทัศ่สน์ถานี
แล้วโทรทั
นั้น ยัศงน์มีไชบรท์
่องทางการสื
าน วการวั
1. ทาง YouTube
จิ ต อล เป็ นรายการสุ
ภาพที
่งเสริ ม ให้ ผChannel,
้ ูค นในสังคม
ทางสือ่ สัดิงคมออนไลน์
อกี มากมายขอาทิ
เช่น่ สYouTube
ปี พ.ศ.2560
สถานี โChannel
ทรทั ศ น์:ร(Ramachannel
ามาแชนแนล TV)
โดยมี
ผ้ ตู ิดตามเป็ดเห็นจํนาออนไลน์
นวน 20,53
คน มีจํานวนการเข้
ตระหนั
ก ถึงการเข้
าสู่สังคมผู
าเสนอผ่
Facebook
Channel
และ Website
เป็้นสตู้งวันยซึ่งโดยนํ
ในปี พ.ศ.
2560านตัวได้ท�ำการส�
ำรวจความคิ
ของประชาชนทั
่วไป ที่มี าดู
้อหาต่
จํานวน 6,402,395
ง้ ้ง
และหลานไปทําเกิผยแพร่
จกรรมต่
่อสร้ าางความ
ทางสถานีละครคุ
โทรทัศณน์ปู่รามาแชนแนลได้
ขอ้ ามูงๆ
ลข่เพื
าวสารด้
น ต่อสถานีเนืโทรทั
ศน์ารงๆ
ามาแชนแนล
จ�ำนวน 2ครัครั
. ทาง Facebook Channel : (Ramachannel) มี
เข้ าใจในการอยูร่ ่ วมกันของคน 2 วัย
สุขภาพผ่านช่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 : ระหว่างวันที่ 3 - 27 เมษายน 2560 จาก
จํานวนผู้ติดตามจํานวน 139,350 ราย
5. รายการ Rama Talent : รามาทาเลน ต์
1.
ทาง
YouTube
Channel
:
(Ramachannel
TV)
โดย
จ�
ำ
นวน
435
คน3. ทาง Website : (www.ramachannel.tv) โดยมี
อัจฉริ ยะท้ าประลอง เป็ นเนื ้อหารายการที่เกี่ยวข้ องกับ
มีผู้ติดตามเป็
นจ�ำนวน
�ำนวนการเข้ทาี่ตดู้ อเงใช้
นื้อหา
้งที่ 2 : ระหว่งา้ การเข้
งวันทีา่ 4ชม- 31
กรกฎาคม
2560
จํครั
านวนสะสมครั
จํานวน
401,145
ครัง้จาก
เกมการแข่
งขัน20,538
ความรู้ ดคน
้ านวิมีชจาการแพทย์
ทงไหว
ั้
ต่างๆ จ�ำพริ
นวน
6,402,395
ครั้ง อดเฉื อนกัน เพื่อค้ นหาสุดยอดจ�ำนวน 1,245 คน
ในส่วนของตัวชี ้วัดการดําเนินการการออกอากาศ
บและปั
ญญาในการเชื
Channel24: โรงเรี
(Ramachannel)
โดยสรุปดัโงทรทั
ต่อไปนี
ของสถานี
ศน์้หรื อ Rating ของสถานีโทรทัศน์ รามา
ฝี2.มือทาง
นักเรีFacebook
ยนมัธยมปลายจาก
ยนทัว่ ประเทศ มา
แชนแนล ทรู วิชนั่ ส์ช่อง 42 นั ้นในปี พ.ศ.2560 ไม่สามารถ
แข่้ตงิดขัตามจ�
น เพื่ อำนวน
หาเพี139,350
ย งหนึ่ ง เดี
มีจ�ำนวนผู
รายย วที่ จ ะได้ เป็ นสุ ด ยอดที ม
แสดงผล Rating ได้ เนื่องจากบริ ษัท ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ ป จํากัด
ดําเนินการแข่งขันและผลิตเมื่ อเดื อนมกราคม 2561 ถึง
กําลังพัฒนาโปรแกรมการวัดผลใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ใน
กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นจํ านวน 14 ตอนๆละ 30 นาที และ
ระหว่างดําเนินการ
เริ่ มออกอากาศครัง้ แรกที่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีวี
ปี พ.ศ. สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ได้ ทํา
“ช่ อ ง ONE3 1 ” โด ย มี Rating สู งสุ ด ที่ . แ ล ะ
การสํารวจความคิดเห็นออนไลน์ของประชาชนทัว่ ไป ที่มี
ออกอากาศซํ ้าในหลายๆช่วงเวลาทางสถานีโทรทัศน์รามา
ต่อสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล จํานวน 2 ครัง้
แชนแนล ทรูวิชนั่ ส์ชอ่ ง 42
ครัง้ ที่ 1 : ระหว่างวันที่ 3 – 27 เมษายน 2560 จาก
สถานี โทรทัศ น์ ร ามาแชนแนลจะมี ช่ อ งทางการ
จํานวน 435 คน
สื่อสารที่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แล้ วนัน้ ยังมีช่องทางการ
ครั ง้ ที่ 2 : ระหว่างวัน ที่ 4 – 31 กรกฎาคม 2560
สื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อีกมากมาย อาทิ เช่น
จากจํานวน , คน
YouTube Channel, Facebook Channel และ Website
โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เป็ นต้ น ซึ่ ง ในปี พ.ศ.2560 ทางสถานี โ ทรทั ศ น์ ร ามา
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ท่ านรู้ จัก "ช่ อง Rama Channel" จากช่ องทางใด
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ท่ านเคยดูรายการของ "ช่ อง Rama Channel" หรื อไม่
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7.

18.9
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ผลงานเด่ น
ผลงานเด่นในปี พ.ศ.2560 รายการรามาสแควร์
ได้ รั บ รางวัล พิ ฆ เนศวร ประเภทรายการส่ ง เสริ ม เพื่ อ
การศึ ก ษาดี เ ด่ น จากสมั ช ชานั ก จั ด รายการข่ า ววิ ท ยุ
โทรทัศ น์ หนัง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย (สว.นท) โดย
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พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็ น
ประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้ องคอน
เวนชัน่ ฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์

รายงานประจำ�ปี 2560
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นในปี พ.ศ.2560 รายการรามาสแควร์ได้รบั ประเทศไทย (สว.นท) โดยพลเอก พิจติ ร กุลละวณิชย์ องคมนตรี
รางวัล พิฆเนศวร ประเภทรายการส่งเสริมเพื่อการศึกษาดีเด่น ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560
จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่ง ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

แผนการด�ำเนินงาน ปี 2561
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นัน้ สถานี
โทรทัศน์รามาแชนแนล มีแผนงานทีจ่ ะผลิตรายการทีม่ งุ่ เน้นใน
การเพิ่ม Health Literacy ของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งใน
เรื่องของข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในหลายๆเรื่อง
นัน้ ยังเป็นเรือ่ งทีป่ ระชาชนต้องมีความรูท้ จี่ ะจัดการกับสุขภาวะ
ทีไ่ ม่ปลอดภัยเพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดความตระหนัก และเพือ่
ให้เกิดกระแสการรณรงค์เรือ่ งองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพทีจ่ ะท�ำให้

คนไทยในสังคมได้ใช้ชีวิตที่เหมาะสม ห่างไกลจากโรคต่างๆ
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ทีเ่ ราจะไม่ตอ้ งสูญเสียบุคคลอันเป็นทีร่ กั และบุคคล
ที่มีคุณภาพที่จะเป็นก�ำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป
ดังนั้น สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่ดี ให้แก่ประชาชน
ได้น�ำไปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตต่อไป
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โครงการฟาร์มสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

ปัจจุบันปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหารและขาด
การบริโภคอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าเช่นผักผลไม้ เป็นปัญหาทีป่ ระชาชน
และหลายหน่วยงานให้ความส�ำคัญและพยายามด�ำเนินการ
แก้ไข เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยในการด�ำรงชีวิตที่จ�ำเป็นใน
การด�ำรงชีพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความ
ส�ำคัญและสนับสนุน การสร้างแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยมี
คุณค่าอย่างครบวงจร จึงได้ด�ำเนินโครงการฟาร์มสร้างสุขขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน เพื่อมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบ
ในการเรียนรู้และขยายผลไปสู่พื้นที่หรือองค์กรอื่นๆ ซึ่งผล
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา 3 ปี สามารถผลิตผักและผลไม้ที่มี
ความเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ แ ละตรงกั บ ความต้ อ งการของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงไม้ยนื ต้นทีเ่ ริม่ ให้ผลผลิตในระยะยาว
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตให้ออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ พิม่ มูลค่าในการจ�ำหน่าย รวมทัง้ ขยายช่องทาง
การตลาดโดยการร่วมกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ และเกษตรกร
ในพื้นที่  
ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการฯ ปีนจี้ ะมุง่ สานต่อแนวทาง
ทีด่ ำ� เนินงานมาแล้วโดยอาศัยองค์ความรูจ้ ากการถอดบทเรียน
ในการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา ผสมผสานกับความรูท้ างการแพทย์
เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อ
สุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการน�ำแนวคิดเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง
ควบคู่ไปกับความรู้ทางการแพทย์ โภชนาการ และการสร้าง
เสริมสุขภาพ เพือ่ เป็นโมเดลทางเลือกของการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้มีการพัฒนาบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้มีแนวคิดในการปลูกผักผลไม้แบบ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ ร ่ ว มกั น และมี ก ารขยายกลุ ่ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยอาศัยเทคโนโลยีการสือ่ สารภายในองค์กร เพือ่ เชือ่ มโยงไปสู่
การด�ำเนินโครงการฟาร์มสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

ผลการด�ำเนินงาน
1. การวางระบบทางกายภาพพื้นฐานของพื้นที่
- การด�ำเนินการซ่อมและปรับปรุงแท็งก์น�้ำ
- ขุดลอกคูนำ�้ และปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้สามารถเพาะปลูกได้
- วางแผนร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมบริการในการเข้าพืน้ ที่
เดือนละครั้ง เพื่อตรวจสอบระบบน�้ำ ระบบไฟ และระบบความ
ปลอดภัยต่างๆ
2. การปรับปรุงคุณภาพดิน
- น�ำพืชที่มีคุณสมบัติในการบ�ำรุง ฟื้นฟูดินมาเพาะ
ปลูก เช่น ปอเทือง กล้วย อย่างต่อเนื่อง
- ท�ำปุย๋ หมักน�ำ 
้ และปุย๋ แห้งเพือ่ ใช้ในการปรับปรุงดิน
โดยมีการน�ำวัสดุ เศษอาหารทีเ่ หลือใช้จาก ฝ่ายโภชนาการ และ
ร้านค้าในโรงพยาบาล เพื่อน�ำไปประยุกต์ในการท�ำปุ๋ย
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยการเข้าร่วมประชุม
วิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการดูงานโครงการลูก
พระดาบส เรือ่ ง อควาโปนิกส์ (Aquaponics) ระบบการปลูกพืช
(โดยไม่ใช้ดิน) ร่วมกับการเลี้ยงปลา
4. จัดการผลผลิต
-  ก�ำหนดชนิดผักทีส่ ามารถปลูกได้ และกระบวนการ
น�ำส่งอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมวางแผนคู่ไปกับที่สามารถเกิด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้
- เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งเข้า ครัวรามาธิบดี สั ปดาห์
ละครัง้ ส่งเข้ามาสนับสนุนการประชุม และกิจกรรมในรามาธิบดี
อย่างต่อเนื่อง
- ท�ำนาข้าวอินทรีย์ 1 ครั้ง ได้ผลผลิต 212 กิโลกรัม

140

- ทํานาข้ าวอินทรี ย์ 1 ครัง้ ได้ ผลผลิต 212 กิโลกรัม
4. จัดการผลผลิต
- รายการผลผลิตที่จดั ส่งเข้รายงานประจำ
าฝ่ ายโภชนาการและ
- กํ า ห น ด ช นิ ด ผั ก ที่ ส า ม า ร ถ ป ลู ก ไ ด้ แ ล ะ
�ปี 2560
สนับ สนุน กิ จ กรรมต่ า งๆ ของคณะฯ ในปี งบประมาณ
กระบวนการนําส่งอย่างต่อเนื่อง โดยร่ วมวางแผนคู่ไปกับ
2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ทังที
้ ่เป็ นผัก
ที่สามารถเกิดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้
ผลไม้ ธั ญ พื ช และผลผลิ ต แปรรู ป มี จํ า นวนทั ง้ สิ น้ 50
- เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งเข้ าครั วรามาธิ บดี สัปดาห์
- ละครั
รายการผลผลิ
ต
ที
่
จ
ั
ด
ส่
ง
เข้
า
ฝ่
า
ยโภชนาการและ
และผลผลิ
ตแปรรู
ป มีจ�ำนวนทั
รายการ
โดยแยกเป็
นผลผลิ้งสิต้นที่ ใ50
ช้ สํรายการ
า หรั บ ปรุโดยแยกเป็
ง อาหาร น
ง้ ส่งเข้ ามาสนับสนุนการประชุม และกิ จกรรมใน
สนับสนุนกิรามาธิ
จกรรมต่
ตที่ใตช้ทีส่ใ�ำช้หรั
งอาหารอาหาร
ผลผลิและผลผลิ
ตที่ใช้จัดตแปรรู
ท�ำภาชนะใส่
จดั บทําปรุ
ภาชนะใส่
ป
บดีอาย่งๆางต่ของคณะฯ
อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2560 ผลผลิผลผลิ

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ทัง้ ทีเ่ ป็นผัก ผลไม้ ธัญพืช อาหาร และผลผลิตแปรรูป

กิโลกรั ม

ปริ มาณผลผลิตที่จัดส่ งเข้ าฝ่ ายโภชนาการและสนั บสนุ นกิจกรรมต่ างๆ ของคณะฯ
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5. กิจกรรมรับรองผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ/เกษตรกร
เพื่อการเรียนรู้และขยายผล
5. กิจกรรมรั บรองผู้เข้ าเยี่ยมชมโครงการ/เกษตรกร
เกิดกิเพื
จกรรมรั
ข้าเยีย่ มชมและกิจกรรม การเรียนรู้
่ อการเรีบยรองผู
นรู้แเ้ ละขยายผล
10 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิเกิจกรรมประมาณ
450้ เ ข้คน
นี้
ด กิ จ กรรมรั บ รองผู
า เยีดั่ ยงมชมและกิ
จ กรรม
้ 10 ครั ง้2560
ผู้เข้ าจัร่ดวกิมกิจกรรม
จกรรมประมาณ
- วัการเรี
นที่ 21ยนรู
มกราคม
“เพาะกล้า ค้450
นหาคน
ดังนีค้ ลากรจากงานสร้างเสริมสุขภาพและภาควิชา
ชีวิต 2” โดยบุ
- วันที่ 21 มกราคม 2560 จัดกิจกรรม “เพาะกล้ า
เวชศาสตร์ชมคุ้ นชนหาชี
คณาจารย์
และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
วิต 2” โดยบุคลากรจากงานสร้ างเสริ มสุขภาพและ
โรงพยาบาลรามาธิ
บดี เข้าร่วชมท�
ำกิคณาจารย์
จกรรม และกิ
จกรรม
“เอีย๊ ม
ภาควิชาเวชศาสตร์
มุ ชน
และนั
กศึกษาแพทย์
ฟ้า อาสาสอนสุ
ข (ศึกษา)น้อง”โ รงพยาบาลรามาธิ
โดยนักศึกษาพยาบาลโรงเรี
นา
คณะแพทยศาสตร์
บ ดี เข้ า ร่ วยมทํ
กิ จกรรม
จกรรมจ กรรมสุ
“เอี๊ยมฟข้ าภาพให้
อาสาสอนสุ
พยาบาลรามาธิ
บ ดีและกิ
ไ ด้ ส อนกิ
แ ก่ นขั ก(ศึเรีกยษา)
น
น้
อ
ง”
โดยนั
ก
ศึ
ก
ษาพยาบาลโรงเรี
ย
นพยาบาลรามาธิ
โรงเรียนคลองสอบสามผิวศรีราษฎร์บำ� รุง โรงเรียนในพืน้ ทีใ่ กล้บดี
ได้ สอนกิจกรรมสุขภาพให้ แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนคลองสอบ
เคียงโครงการฯ
ดกิจกรรมตามฐานความรู
สามผิมีวกศรีารจั
ราษฎร์
บํ า รุ ง โรงเรี ยนในพื น้ ้ตที่า่ ใงๆ
กล้เช่
เคีนย ง
ฐานล้างมือโครงการฯ
ฐานกินดีชมีีวกิตารจั
ดี๊ดดี  กิเป็จนกรรมตามฐานความรู
ต้น
้ ต่าง ๆ เช่น
างมืมีอนฐานกิ
นดีชีวิตกิดีจ๊ดกรรมสอนสุ
ี เป็ นต้ น ขศึกษา/ตรวจ
- วัฐานล้
นที่ 13
าคม 2560
ร่างกายนักเรียนที่มาเรียนศาสนา โรงเรียนสอนศาสนา มัสยิด
อัซซอลีฮีน  
- วันที่ 18 มีนาคม 2560 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน
- วันที่ 28 มีนาคม 2560 กิจกรรมสอนท�ำสบู่สมุนไพร
ว่านหางจระเข้ และรางจืดให้แก่บุคลากร และคนทั่วไป โดยใช้
วัตถุดิบจากฟาร์มสร้างสุข ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมท�ำกิจกรรม
“เรียนรู้ธรรมชาติ สร้างสุขภาพดีจากต้นทาง”

- วันที่ 3- 4 มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
การท�ำเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชน ในงานมติชนเฮลท์แคร์
- วันที่ 13 มีนาคม 2560 กิจกรรมสอนสุขศึกษา/
ณ ศูนตรวจร่
ย์ประชุา งกายนั
มแห่งชาติ
ิริกิต่ มิ์ าเรี ย นศาสนา โรงเรี ย นสอน
ก เรี สย นที
- วันมัทีสยิ่ 6ดมิอัซถซอลี
ุนายน
ศาสนา
ฮีน 2560 กิจกรรมสอนท�ำสบู่สมุนไพร
- วัแนทีละฟั
่ 18 กมีข้นาาคม
จกรรมส่งเสริ มสุ่วขไปภาพ
ว่านหางจระเข้
วให้แ2560
ก่บุคกิลากรและคนทั
โดยใช้
มชน มสร้างสุข ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ
วัตถุดในชุ
ิบจากฟาร์
- วั น ที่ 28 มี น าคม 2560 กิ จ กรรมสอนทํ า สบู่
วั
น
ที่ 14 มิถนุ ายน 2560 กิจกรรมสอนท�ำสบูส่ มุนไพร
สมุนไพรว่านหางจระเข้ และรางจืดให้ แก่บคุ ลากร และคน
ให้แก่ทัคว่ ไป
รูและนั
ำของโรงเรี
นคลองสิ
โดยใช้กวเรีตั ยถุนแกนน�
ดิบจากฟาร์
มสร้ างสุขยณ
ศูนย์เสริบมสามผิ
พลัง วสี
ราษฎร์
�ำรุขงภาพ
สร้บางสุ
พฤษภาคม
- วั-นวัทีน่ ที15่ 25- 18
สิงหาคม2560
2560นักจัศึดกกิษาแพทย์
จกรรมให้ชั ค้นปีวามรู้
ที่ 5 คณะแพทยศาสตร์
บดี เข้ าร่าววสู
มทํ่ปา ีที่ 7
ด้านการท�
ำเกษตรอินทรียโรงพยาบาลรามาธิ
์แก่ประชาชน ในงานก้
กิจกรรม “เรี ยนรู้ธรรมชาติ สร้ างสุขภาพดีจากต้ นทาง”
ศูนย์การแพทย์
ตน์ จัณดกิคณะแพทยศาสตร์
- วันทีส่ มเด็
3- 4จมิพระเทพรั
ถนุ ายน 2560
จกรรมให้ ความรู้
โรงพยาบาลรามาธิ
บดี นทรี ย์แก่ประชาชน ในงานมติชนเฮลท์
ด้ านการทําเกษตรอิ
แคร์ -  เดื
ณ ศูนอย์นกั
ประชุ
มแห่งชาติ
สริ ิ กนัิตกิ์ ศึกษาพยาบาล โรงเรียน
นยายน
2560
- วั นบทีดี่ 6ลงพื
มิ ถน้ ุ นทีายน
กิ จ กรรมสอนทํน้ าทีสบู
พยาบาลรามาธิ
ด่ แู ลสุ2560
ขภาพประชาชนในพื
ต่ ำ� ่ บล
สมุนไพรว่านหางจระเข้ และฟั กข้ าวให้ แก่บคุ ลากรและคน
หนองสามวัง ซึง่ เป็นพืน้ ทีโ่ ดยรอบบริเวณฟาร์มสร้างสุข และได้
เข้าท�ำกิจกรรมร่วมกับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมู่ 10 ต.หนองสามวัง
และ รพ.สต. หนองสามวัง จัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียน มีการ
ออกก�ำลังกาย เล่านิทาน กินผักในเด็กเล็ก และกิจกรรมหนอง
สามวังร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ให้กบั นักเรียนและชาวบ้าน
ในชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน  
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6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ท�ำสบู่ น�ำ้ สมุนไพร
รายงานประจํ
รายงานประจําาปีปี 2560
2560 อาหารแปรรูป ฯลฯ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ดังนี้
- กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ (จัดส่งฝ่ายโภชนาการ,
จัดเลี้ยงงานประชุม/กิจกรรมคณะฯ)
- สบู่สมุนไพร (ของขวัญ/ของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ)
- น�้ำสมุนไพร (จัดเลี้ยงงานประชุม/รับรองผู้เข้าเยี่ยม
ชมฟาร์ม/กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ)
- อาหารที่ท�ำจากผลผลิต เช่น ปลีกล้วยทอด
7. จัดกิจกรรมบริการสุขภาพให้กบั ประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่ ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่
3 ครั้ง ดังนี้
- เดือนมกราคม 2560 นักศึกษาพยาบาล โรงเรียน
กิจกรรมสอนสุ
สอนสุขขขศึศึศึกกกษา/ตรวจร่
ษา/ตรวจร่าาางกายนั
พยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม เอี๊ยมฟ้าอาสาสอนสุข (ศึกษา)
กิกิจจกรรม
งกายนั
กรรม
สอนสุ
ษา/ตรวจร่
งกายนักเรีกกยเรี
เรีนยยนน
ศึกษาพยาบาลณ
โรงเรียยยนมั
ฮีน ฮฮีน
โดยนั
กกศึศึกกกษาพยาบาล
นมั
ซซซอลี
น้อง ณ โรงเรียนคลอง 13 ผิวศรีราษฎร์บ�ำรุง
โดยนัโดยนั
ษาพยาบาล
ณณ โรงเรี
โรงเรี
นมัสสสยิดยิยิอัดดชอัอัชอลี
ซอลี
ีน
่13
13มีมีมีน
น
าคม
2560
วัวันนวันทีทีที่่ 13
าคม
2560
- เดือนกันยายน 2560 นักศึกษาพยาบาล โรงเรียน
นาคม 2560
พยาบาลรามาธิบดี ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่
ต.หนองสามวัง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพควบคู่กับ
การปลูกพืชสมุนไพร
- เดือนกันยายน 2560 นักศึกษาพยาบาล โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี ให้ความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพ และการกิน
ผักกับนัดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.9  ต.หนองสามวัง
8. พั ฒ นาสื่ อ สารสาธารณะ สื่ อ ชุ ด ความรู ้ แ ละ
ประชาสัมพันธ์
- ได้จัดท�ำเอกสารความรู้ ได้แก่ การท�ำสบู่สมุนไพร
กิกิจจกิกรรม
ภาพในชุ
มมชน
กรรม
เสริมมมสุสุสุขขขภาพในชุ
ภาพในชุ
ชน
จกรรมส่ส่ส่งงงเสริ
มชน
โดยนั
่่ 18
นนาคม
2560
การเตรี ย มดิ น ส� ำ หรั บ เพาะปลู ก การปลู ก มะเขื อ เปราะ
โดยนักกกศึศึศึกกกษาพยาบาล
ษาพยาบาล วัวัวันน
2560
โดยนั
ษาพยาบาล
นทีทีที่ 18
18มีนมีมีาคม
าคม
2560
น�ำ้ หมักเปลือกมะนาว วิธที ำ� ปุย๋ หมัก น�ำ้ หมักสมุนไพร ไล่แมลง

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมท�ำกิจกรรม
นันักกศึศึกกษาแพทย์
ชัชันน้้ ปีปี ทีที่่ 55 เข้
าาร่ร่ ววมทํ
าากิกิจจกรรม
ษาแพทย์
มทํ
กรรม
“เรี
ยนรู้ธรรมชาติ
สร้างสุเข้ขจากต้
นทาง”
"เรี
ย
นรู
้
ธ
รรมชาติ
สร้
า
งสุ
ข
จากต้
น
ทาง"
"เรี ยนรู้ ธวัรรมชาติ
สร้ างสุข2560
จากต้ นทาง"
นที่ 25 พฤษภาคม
วัวันนทีที่่ 25
พฤษภาคม
25 พฤษภาคม 2560
2560

แผนการด�ำเนินงาน ปี 2561
1. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ (ศูนย์การเรียนรู)้ ทีส่ ำ� คัญของ
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทัว่ ไป โดยรวบรวมข้อมูล/
ถอดบทเรียนฐานของศูนย์เรียนรู้ ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก
เก็บเกีย่ ว แปรรูป ตลอดจนวางแผนการจัดกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2. สร้างเครือข่าย โดยส่งเสริมให้ชมุ ชนและเกษตรกรโดย
รอบพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมท�ำผลผลิตเป็นแบบเกษตรอินทรีย์
3. กิจกรรม OPEN HOUSE เพื่อประชาสัมพันธ์ การท�ำ
เกษตรอินทรีย์ให้รู้จักสู่วงกว้าง และแนะน�ำเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
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รายงานประจำ�ปี 2560

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมเคลื่อนที่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจ
ด้านการให้บริการทางการแพทย์ การตรวจรักษาพยาบาล
ประชาชนผู ้ ม ารั บ บริ ก าร มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติในด้านที่เกี่ยวกับสาธารณสุข หน่วยแพทย์และ
ทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลรามาธิบดีออกปฏิบัติงาน
กับส�ำนักราชเลขาธิการ และมูลนิธิพระดาบส ที่จัดโครงการ
บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยออก
ปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 หลังจากนั้น
โครงการหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีแ่ ละทันตกรรมเคลือ่ นที่ ได้ขยาย
กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 47
จั ง หวั ด โดยเป็ น พื้ น ที่ ทุ ร กั น ดารและห่ า งไกลความเจริ ญ
ทั้ ง นี้ โรงพยาบาลฯ ยั ง พบปั ญ หาด้ า นสาธารณู ป โภค
ด้านการขาดแคลนเวชภัณฑ์ขาดการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึง
สิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆ  ดงั นัน้ การจัดโครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และทันตกรรมเคลื่อนที่ จึงเป็นอีกแนวทางที่สามารถ
สร้ า งเสริ ม และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพของประชาชนได้
โดยผ่านกิจกรรมการตรวจสุขภาพ การให้ค�ำแนะน�ำด้านสุข
อนามัยที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย

ผลการด�ำเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์และพยาบาล
ในงานพระราชพิ ธี บ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดทีมรถพยาบาล พร้อมจัดตั้ง
หน่วยปฐมพยาบาล เพือ่ ให้บริการตรวจรักษาดูแลอาการเบือ้ งต้น
ของประชาชนจ� ำ นวนมากที่ เ ดิ น ทางมาถวายความอาลั ย
ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 รวม 352
วัน มีประชาชนใช้บริการด้านสุขภาพ 597,041 ราย
แผนการด�ำเนินงาน ปี 2561
1. ตรวจรักษาผู้ป่วย และให้บริการด้านทันตกรรม
แก่ผปู้ ว่ ยยากไร้ในถิน่ ทุรกันดาร พร้อมทัง้ แนะน�ำการดูแล ป้องกัน
ตนเองจากโรคภัย
2. เพิม่ หน่วยงานความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ใ นการออกหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่
นอกจากส�ำนักราชเลขาธิการ และมูลนิธพิ ระดาบส  
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หอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์ รามาธิบดี
บทที่ 3
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์/พยาบาลรามาธิบดี
สภาอาจารย์รามาธิบดี หอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

รายงานประจำ�ปี 2560

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ผลการด�ำเนินงาน
1. มอบทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาแพทย์ 90,000 บาท  
รวม 3 ทุน
2. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาแพทย์ และ
ศิษย์เก่าแพทย์ จ�ำนวน 432,870 บาท
- จัดท�ำเนียบพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1 - 47 ที่แจ้งเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่ และ
บันทึกข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม
- จั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสมาคม
ศิษย์เก่า ทุก 1 - 2 ต่อเดือน และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีประจ�ำปี 2560
- ร่วมท�ำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดเสนหา พระอารามหลวงชัน้ ตรี
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม จ�ำนวน 3,000 บาท
- ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ภาคใต้ รับมอบโดย นพ.สวรรค์ กาญจนะ ศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดี วันที่ 9 มกราคม 2560 จ�ำนวน 100,000 บาท
- สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
แพทย์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จ�ำนวน 60,000
บาท
- สนับสนุนโครงการค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 22
ประจ� ำ ปี 2560 วั น ที่ 18 - 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ณ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน 36,000 บาท
- สนับสนุนเสือ้ กาวน์ นักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปีที่ 3 ขึน้
ชั้นปีที่ 4 ในงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์
รามาธิบดี รุ่นที่ 50 สู่ชั้นคลินิก วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี จ�ำนวน 66,970 บาท

- สนับสนุนงานละครเวที Rama D’RAMA ครั้งที่
10 Paper Bird วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ
หอประชุมอารี วัลยะเสวี  จ�ำนวน 30,000 บาท
- สนับสนุนพิธีกล่าวค�ำปฏิญาณตนของบัณฑิต
แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 47 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี  
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  
จ�ำนวน 46,900 บาท
- สนับสนุนเข็มกลัดทองค�ำฝังเพชรเชิดชูเกียรติ
ส�ำหรับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น และศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดีที่สร้างคุณประโยชน์แก่คณะฯ และสังคม จ�ำนวน
90,000 บาท
- ให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการ อ�ำนวยความ
สะดวกด้านการรักษาพยาบาล แก่ญาติสายตรง ศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์อาวุโส จ�ำนวน 75 ครัง้
- ด�ำเนินการให้หนังสือรับรองเพื่อช่วยเหลือใน
การรั ก ษาพยาบาลแก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า แพทย์ ตามระเบี ย บคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�ำนวน 36 ครั้ง
3. การท�ำกิจกรรมส�ำหรับศิษย์เก่า
- มอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ ดีเด่นประจ�ำปี
- การคั ด เลื อ กและมอบรางวั ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า แพทย์
รามาธิบดี ผู้อุทิศตนเพื่อสังคมประจ�ำปี
- มอบรางวัลมหิดลทยากร ประจ�ำปี
- งานบรรยายปาฐกถา รจิต บุรี
- งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
- งานมุทติ าจิตอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดีอาวุโส ประจ�ำปี
- โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์
- จัดหรีดให้กับญาติและศิษย์เก่าที่ถึงแก่กรรม
- มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดีที่ได้รับรางวัล
- การด�ำเนินการเรื่องสิทธิและสวัสดิการค่ารักษา
พยาบาลของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
- จัดท�ำจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
- การด�ำเนินการด้านสารสนเทศ (web site)
- สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษารามาธิ บ ดี   
คณะฯ และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
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- ด�ำเนินการจัดท�ำเนียบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดี แก้ไขข้อมูลของศิษย์เก่าฯ ทีแ่ จ้งเปลีย่ นหรือย้ายทีอ่ ยู่
และพิมพ์ข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม
แผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
1. จัดท�ำเนียบพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดี รุ่นที่ 1 - 48 ที่แจ้งเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่ และพิมพ์
บันทึกข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า
ทุก 1-2 /เดือน และการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
3. สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของนักศึกษา
แพทย์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์รามาธิบดีอาวุโส
4. ให้บริการด้านสิทธิ และสวัสดิการ อ�ำนวยความ
สะดวกในด้านการรักษาพยาบาล แก่ญาติสายตรง ศิษย์เก่า
แพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์อาวุโส

5. จัดท�ำจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
6. ด�ำเนินการพัฒนาด้านสารสนเทศ (web site)
7. การคั ด เลื อ กและมอบรางวั ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า แพทย์
รามาธิบดี ประจ�ำปี 2561
8. การจัดปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 29 และจัดเสวนา
วิชาการ
9.  การจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ประจ�ำปี 2561
10. การจัดงานมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์อาวุโส และ
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีอาวุโส ประจ�ำปี
11. ด�ำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาอาจารย์และ
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

การท�ำกิจกรรมส�ำหรับศิษย์เก่า อาจารย์ และศิษย์แพทย์รามาธิบดี
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สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

สมาคมวิชาชีพก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก ช่วยเหลือ
เกื้อกูลสมาชิกของสมาคมฯ ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
วิชาความรู้ทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการ
พยาบาลให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ เชิดชูเกียรติของสถาบัน และด�ำรง
ไว้ซึ่งจรรยาบรรณ อันดีงามแห่งวิชาชีพ รวมทั้งช่วยเหลือและ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ
ผลการด�ำเนินงาน
1. สนั บ สนุ น ทุ น ด้ า นการศึ ก ษาและวิ ช าการทางการ
พยาบาล ดังต่อไปนี้
1.1 สนับสนุนจัดท�ำรามาธิบดีพยาบาลสาร 50,000
บาท
1.2 มอบทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้แก่ น.ส.พิกุล เขื่อนค�ำ 10,000 บาท
1.3 มอบทุนวิจัยให้แก่ นายธวัชชัย ยืนยาว นักศึกษา
ปริญญาโท 20,000 บาท
2. ส่งเสริมความผูกพันและความสามัคคีของนักศึกษา
2.1 ร่วมแสดงความยินดีกบั นักศึกษาพยาบาล ทีส่ ำ� เร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2559 พร้อมกับมอบเงิน 10,000 บาท
สมทบทุนการจัดงาน Goodbye senior NR รุ่นที่ 44
3. ส่ ง เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ ของสมาชิ ก และบุ ค ลากรใน
รามาธิบดีที่ท�ำคุณงามความดี
3.1 ร่ ว มแสดงความยิ น ดี แ ละมอบของขวั ญ ให้ กั บ
สมาชิกที่ได้รับรางวัลต่างๆ  
3.2 ร่ ว มแสดงความยิ น ดี แ ละมอบของขวั ญ ให้ กั บ
ศ.ดร.รุจา ภูไ่ พบูลย์ อดีตนายกสมาคมฯ และศิษย์เก่าพยาบาล
รามาธิบดี รุ่น 4 ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการวิจัย
ประจ�ำปี 2560 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และได้รบั
การยกย่องจาก American Academy of Nursing ให้เป็น
Fellow ขององค์กร
4. คัดเลือกศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลใน
สาขาต่างๆ ได้แก่

4.1 สาขาการศึกษา 1 รางวัล ได้แก่ ศ.ดร.เกศิน  ี โชติวานิช
(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 พิชติ ไชยพิทกั ษ์ (รุน่ 21)
4.4 สาขาการบริ ก ารสั ง คม 1 รางวั ล ได้ แ ก่ ดร.วณี
ปิ่นประทีป (รุ่น 3)
5. กิจกรรมสานสัมพันธ์ และช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ เช่น
เยีย่ มไข้ในกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบตั เิ หตุ และคลอดบุตร ท�ำบุญ
วันเกิดสมาคมฯ และ งานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าฯ
6. กิจกรรมวิชาการ
6.1 จัดการประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 1/2560 เรือ่ ง นวัตกรรม
ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
6.2 จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 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 มีศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
ทีร่ ว่ มกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ 902 คน จากจ�ำนวนศิษย์เก่า
พยาบาลรามาธิบดีทั้งหมด 5,532 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30
(เป้าหมาย ร้อยละ 15)
แผนการด�ำเนินงานปี 2561
1. จั ด ท� ำ ทะเบี ย นสมาชิ ก สมาคมฯ ใหม่ เพื่ อ รองรั บ
นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาปริญญาโทที่จบใหม่ ขณะ
นี้อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการ
2. ด�ำเนินการปรับปรุงบ้านพักของสมาคมฯ ที่อ�ำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้สมาชิก
ได้พบปะสังสรรค์ และท�ำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความผูกพันของ
สมาชิกต่อสมาคมฯ
3. จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี เพื่อพัฒนาสมาคมฯ ให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและวิชาชีพ
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ในการสรรหา
การเสนอชื
่ ออาจารย์
เพื่อรัง่ มับ่นรางวั
ล
จากองค์.กรต่
างๆ สภาอาจารย์
แพทย์เบพือ่ ดีรัมบี ครางวั
ลจากองค์
กรต่างๆ อย่าง L04 และ L05 เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2560
จากองค์และเสนอชื
กรต่
างๆอ่ อาจารย์รามาธิ
สภาอาจารย์
วามมุ
่ งมั่น ในการ
สม�่ำสภาอาจารย์
เสมอเพื่อเป็นการส่
งเสริ
รามาธิ
ดีมมและสนุ
ี คเพืวามมุ
่รางวั
งมัน่นอาจารย์
ในการ
สรรหาและเสนอชื
่ อ อาจารย์
แบพทย์
่ อ รับบสนุ
ล จากแพทย์
ัติหน้า่ อที่ออาจารย์
งมีคุณแธรรม
จริ
และจรรยาบรรณ
สรรหาและเสนอชื
พทย์
เพืย่ อธรรม
รั บงรางวั
จาก
องค์
ก รต่ผูา้ปงๆฏิบอย่
างสมํย่่ าาเสมอเพื
่ อเป็ นการส่
เสริ
มลและส
ทางด้
นการสอน่ อ เป็
ก รต่
า้งงๆ
อย่านการเรี
าแงสมํ
งนการแพทย์
เสริคุณ
ม และส
นุองค์
บ สนุ
นทัอาจารย์
พทย์่ ายผเสมอเพื
้ ูป ฏิ บัติ หและทางด้
น้ านการส่
ที่ อ ย่าางมี
ธรรมซึ่งในปี
สภาอาจารย์
การสรรหาและเสนอแพทย์
นุบยสนุ
น2560
อาจารย์
แพทย์ ผ้ ูปได้ฏิทัทบ�ำ้งทางด้
ัติ ห น้ าานการเรี
ที่ อ ย่า งมี
คุณ ธรรมเพื่อรับ
จริ
ธรรม
และจรรยาบรรณ
ยนการสอน
ลจากองค์กรต่างๆทัดั้งทางด้
งนี้ านการเรี ยนการสอน
จริ
ยธรรมรางวั
และจรรยาบรรณ
และทางด้
านการแพทย์ ซึ่งในปี
2560 สภาอาจารย์ได้ ทํา
- เสนอชื
่อในปี
อาจารย์
แพทย์ต่อแพทยสภา
เพื่อมอบ
และทางด้
า
นการแพทย์
ซึ
่
ง
การสรรหาและเสนอแพทย์เพื่อรับ2560
รางวัสภาอาจารย์
ลจากองค์กรต่ได้าทงๆํา
โล่ประกาศเกียรติคุณเพือาจารย์
แพทย์
ประจ�ำปีกรต่
2559
การสรรหาและเสนอแพทย์
่อรับรางวั
ลจากองค์
างๆได้แก่
ดังนี ้
ต ลิขิตธนสมบัติ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ดังนี ้ ผศ.นพ.ครรชิ
- เสนอชื่ออาจารย์แพทย์ต่อแพทยสภา เพื่อมอบ
- ่อเสนอชื
่อแพทย์
ด่่อนแพทยสภา
แพทยสภาประจ�
ำปี 2561
- ยเสนอชื
อาจารย์
แพทย์
พทย์ดตีเประจํ
เพืได้่อมอบ
โล่ประกาศเกี
รติ
ค
ณ
ุ
อาจารย์
แ
า
ปี
2559
แ
ก่
ได้แก่ ผศ.นพ.วิ
ชิต ชีวเรืองโรจน์ประจํ
ภาควิาชปีาโสต
ศอได้นาสิ
โล่ประกาศเกี
แก่ กวิทยา
ผศ.
นพ.ครรชิยตรติคลิณ
ขุ ิตอาจารย์
ธนสมบัแตพทย์
ิ ภาควิชาอายุ
ร2559
ศาสตร์
ผศ. นพ.ครรชิ
ต ลิขิต่ธนสมบั
ชาอายุรศาสตร์ า ปี
- เสนอชื
อ แพทย์ตดิ ภาควิ
ี เด่ น แพทยสภาประจํ
เสนอชื
น แพทยสภาประจํ
2561 ได้ แก่- ผศ.
นพ.วิ่ อชแพทย์
ิต ชีวเรืดอี เด่งโรจน์
ภาควิชาโสต าศอปี
2561
นาสิกวิได้ทแยาก่ ผศ. นพ.วิชิต ชีวเรื องโรจน์ ภาควิชาโสต ศอ
นาสิกวิทยา
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- จัด พิ ธี ม อบเงิ น กองทุ น มุทิ ต าจิ ต เพื่ อ เป็ น
าปี 2560
ขวัญ กํ าลังใจให้ แก่ บุค ลากรที่ มี รายได้ นรายงานประจํ
้ อ ยที่ ดูแลญาติ
รายงานประจำ
�
ปี
2560
สายตรง ซึ่งเป็ นผู้ป่วยติดเตี ยง และบุคลากรที่บุตรมี ผล
ธี มพฤษภาคม
อบเงิ น กองทุ
น มุ ทิ ต าจิ ต เพื่ อ เป็ น
การเรี ยนดี เมื- ่อวัจันดทีพิ่ 29
2560

- จัดเสวนาการลงทุน เรื่ อง “รวยพลิกชี วิต
กับแนวคิดการลงทุน” เมื่ อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  ณ
หอประชุม อารี วัลยะเสวี

ขวัญ กํนางานตามที
ลังใจให้ แ่ไก่ด้บรุคับลากรที
่ มี รายได้ น้ อ ยที่ ดูแ ลญาติ
จัด เสวนาการลงทุ
น เรื่ องก“รวยพลิ
ก ชี วดิต ผลการด�ำเนิ
--จัดเสวนาการลงทุ
น เรือ่ ง “รวยพลิ
ชีวติ กับแนวคิ
มอบหมายจากคณบดี
สายตรง
ซึน่งการจั
นผูด้ ปการเลื
่ วยติอ่ ไดกตั
งมอบหมายจากคณบดี
และบุคลากรที
่บุตรมี ผ ล
กับแนวคิ
่ อวันนทีธ์่ 22
นธ์ 
ผลการดํ
นเป็งานตามที
ด้เตีร้งับยกรรมการประจ�
การลงทุ
น”ดเมืการลงทุ
่อวันที่ 22น”กุเมื
มภาพั
2560กุมณภาพั
หอประชุ
ม อารีณ
1. ด�ำาเนิเนิ
ำคณะฯ
การเรี
ย.นดีดํเมื
ที่ 29าดพฤษภาคม
าเนิ่อวันนการจั
การเลื
ง้ สิกรรมการประจํ
วัหอประชุ
ลยะเสวี ม อารี วัลยะเสวี
ประเภทบุ
คลากรจากสายงานต่
งๆ
เมื่อวัอนกตั
ที่ 92560
งหาคม 2560 า
ณ บริคณะฯ
เวณชั้นประเภทบุ
1 อาคารเรีคยลากรจากสายงานต่
นรวม
างๆ เมื่ อวันที่ 9
ผลการดําเนินงานตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณบดี
2. ด�ำเนิ2560
นการจั
กสภาคณาจารย์
สิงหาคม
ณดนบริการเลื
เวณชัอดกตั
น้การเลื
1้งสมาชิ
อาคารเรี
นรวม
. ดํ า เนิ
การจั
อ กตัง้ ยกรรมการประจํ
า
มหาวิทยาลัย.มหิดดํลาประเภทผู
แ
้
ทนทั
ว
่
ไป
เมื
อ
่
วั
น
ที
่
18
กั
น
ยายน
เนิ น คการจั
ด การเลื อ กตั ง้ าสมาชิ
คณะฯ ประเภทบุ
ลากรจากสายงานต่
งๆ เมืก่ อสภา
วัน ที่ 9
2560คณาจารย์
ณ หอประชุมมหาวิ
อารีทวัยาลั
ลยะเสวี
ยมหิดล ประเภทผู้แทนทัว่ ไป เมื่อ

- จั ด เส วน าหั วข้ อ เรื่ อ ง “TALK OF THE
TOWN ไขข้--อจัข้จัดอเสวนาหั
งใจ RFS” เมื่อวันทีเรื่ 
เมษายน
ณ
THE2560
TOWN
ด เส ว นวข้าอหัเรืว่อข้ง อ“TALK
่ อ ง OF
“TALK
OF
THE
์ เวชชาชี
ห้ องประชุ
มอรรถสิ
ว่อะวันที่ 2560
ไขข้
อข้องใจ
RFS”
เมืท่อธิวัRFS”
นที่ 10เมืเมษายน
ณ ห้องประชุ
TOWN
ไขข้
อข้ องใจ
เมษายน
2560 มณ
อรรถสิ
ทธิ์ เวชชาชี
วะทธิ์ เวชชาชีวะ
ห้ องประชุ
มอรรถสิ

สิงหาคม 2560 ณ บริ เวณชั ้น 1 อาคารเรี ยนรวม
ดํ า เนิ2560
น การจั
ด การเลืมอารี
อกตัวัลง้ สม
าชิ ก สภ า
วันที่ 18 กั.นยายน
ณ หอประชุ
ยะเสวี
แผนการด�ำเนิ
น
งาน
ปี
ง
บประมาณ
2561
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนทัว่ ไป เมื่อ
แผนการดํ
นงาน2560
ปี งบประมาณ
2561
จัดโครงการรณรงค์
เสริณมหอประชุ
สร้างความมี
ระเบีวัยลบยะเสวี
วินยั
วัน1.ที่ 18
กัานเนิ
ยายน
มอารี
และมีน�้ำใจต่.อบุคจัลากรภายในคณะฯ
ในการใช้
ทรัพยากรที
่มี ยบ
ดโครงการรณรงค์เสริ
มสร้ างความมี
ระเบี
แผนการดํ
า
เนิ
น
งาน
ปี
งบประมาณ
2561
อย่างจ�
ร่วมกันนในโรงพยาบาลรามาธิ
บดี เพื่อให้เกิดสภาพ
วิ นำัยกัดและมี
ํ า้ ใจต่ อ บุ ค ลากรภายในคณะฯ
ในการใช้
.
จั
ด
โครงการรณรงค์
เ
สริ
ม
สร้
า
งความมี
ระเบียบ
แวดล้ทรัอพมและสั
ง่มคมที
่ ดงจํี ใ นคณะแพทยศาสตร์
โ รงพยาบาล
ยากรที
ี
อ
ย่
า
า
กั
ด
ร่
ว
มกั
น
ในโรงพยาบาลรามาธิ
บดี
วิ
น
ั
ย
และมี
น
ํ
า
้
ใจต่
อ
บุ
ค
ลากรภายในคณะฯ
ในการใช้
รามาธิเพืบ่ อดี ให้ เกิ ด สภาพแวดล้ อมและสั ง คมที่ ดี ใ นคณ ะ
ทรัพ2.ยากรที
่มงีอเสริย่ามงจํ
ากัดบร่ วสนุมกันนบุคในโรงพยาบาลรามาธิ
บดี
มุ
ง
่
มั
น
่
ส่
และสนั
ลากรที
เ
่
ป็
น
อาจารย์
แพทยศาสตร์
บดี ง คม ที่ ดี ใ นค ณ ะ
่ อให้ เกิ ดโพรงพยาบาลรามาธิ
สภ
าพ แวด
ล้ อม
แพทย์เพื
และอาจารย์
ยาบาล
และผดุ
งเกียและสั
ของคณาจารย์ ส่ง
. มุ่ง มัโรงพยาบาลรามาธิ
่น ส่งเสริ ม และสนัรติ
บดีสนุ
นบุ ค ลากรที่ เป็ น
แพทยศาสตร์
บ
เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลกั บ
มั่น ส่ง เสริ มพและสนั
สนุ น บุงคเกีลากรที
อาจารย์แ.พทย์มุ่งและอาจารย์
ยาบาลบและผดุ
ยรติของ่ เป็ น
คณาจารย์ และระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน
แพทย์ และอาจารย์
เกียรติของ
คอาจารย์
ณ3.าจารย์
วามพยาบาล
สั ม พั น และผดุ
ธ์ อั น ดีใงระห
ปฏิบัติหส่น้างทีเส่ที่ไริด้มรับคมอบหมายจากคณบดี
ห้เป็นว่ า ง
ค ณ ทาจยาลั
ารย์ ส่ดงเส
ม ค วาม สัและระหว่
ม พั น ธ์ อั น ดี ระห ว่ า ง
ลกับำริเร็คณาจารย์
ไปด้วมหาวิ
ยความเรี
ยบร้ยมหิ
อยและส�
จตามเป้าหมาย างคณาจารย์
ด้มหาวิ
วยกันทยาลัยมหิดลกับคณาจารย์ และระหว่างคณาจารย์
ด้ วยกัน
.. ปฏิปฏิบบตั ิตหั ิหน้ น้าทีา่ททีี่ไ่ทด้ี่ไรด้ับรมอบหมายจากคณบดี
ให้
ับมอบหมายจากคณบดีให้
เป็เป็นนไปด้
าหมาย
ไปด้วยความเรี
วยความเรียบร้
ยบร้อยและสํ
อยและสําเร็าจเร็ตามเป้
จตามเป
้ าหมาย

- จัดพิธมี อบเงินกองทุนมุทติ าจิตเพือ่ เป็นขวัญก�ำลัง
ใจให้แก่บุคลากรที่มีรายได้น้อยที่ดูแลญาติสายตรง ซึ่งเป็น
ผู้ป่วยติดเตียง และบุคลากรที่บุตรมีผลการเรียนดี เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2560
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รายงานประจําปี 2560
รายงานประจําปี 2560

หอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์ รามาธิบดี
หอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์ รามาธิบดี
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการดํ
นฒงาน
นาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ ในรูป
ผลการดํ
าเนิา1.เนิ
นพังาน
นาปรั
อจดหมายเหตุ
ในใน
แบบใหม่
นันาปรั
สมั
ยและสะดวกต่
อไซต์
การสื
บค้นข้อมูประวัตฯศิ ฯาสตร์
. พั.ทฒพัที่ ฒ
บบปรุปรุงงเว็เว็บบไซต์
หหอจดหมายเหตุ
รูของคณะฯ
ป แบบใหม่
ัน สมัยยและสะดวกต่
และสะดวกต่ ออ การสื
รู ป แบบใหม่
ที่ ททันี่ ทสมั
การสืบบค้ค้นนข้ข้ออมูมูล ล
ประวั
ิศาสตร์
2. ขจัองคณะฯ
ดขท�องคณะฯ
ำฐานข้อมูลโครงการจดหมายเหตุ ภาพถ่าย
ประวั
ติศตาสตร์
.
จั
ด
ทํ
าฐาน
ข้ อมู ลจโค
รงก ารจด
ห ม ายภาพถ่
เห ตุาย
การก่.อสร้
างสถาบั
นการแพทย์
ักรีรงก
นฤบดิารจด
นทร์ โดยใช้
จั
ด
ทํ
าฐาน
ข้
อมู
ล
โค
ห
ม
าย
ภาพถ่ายการก่ อสร้ างสถาบันการแพทย์ จัก รี น ฤบดิ นเห
ทร์ ตุ
จากฐานข้
อมูลดัสร้งกล่างสถาบั
าว ในการรายงานความก้
ภาพถ่
ายการก่
จัากวของโครงการฯ
รี น ฤบดิ น ทร์
โดยใช้
ภ าพถ่อายจากฐานข้
อนมูการแพทย์
ล ดังกล่าว ในการรายงาน
ต่อผูภ้บาพถ่
ริาหวของโครงการฯ
ารและบุ
คลากรคณะฯ
โดยใช้
ายจากฐานข้
ดัริ หงารและบุ
กล่าภาพ
ว ในการรายงาน
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. จัด การสัม มนาวิ ช าการ/ทัศ นศึ ก ษาและจัด

นิทรรศการในโอกาสสําคัญของคณะฯ

บทที่ 4

หน่วยงานทีส่ นับสนุนการดำ�เนินงานของคณะฯ

บทที่ 4
หน่ วยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ

รายงานประจำ�ปี 2560

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ด�ำเนินงานตามพันธกิจหลัก
ในการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และการระดมทุนเพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและถูกต้อง อันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมด้านสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

ด้วยแนวคิดใหม่ทเี่ น้นการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็น
ผลจริง เพือ่ ทุกการ “ให้” ได้สร้างประโยชน์สงู สุดในพันธกิจหลัก
ทั้ ง 4 ด้ า น คื อ รั ก ษา วิ จั ย สร้ า งแพทย์ แ ละบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ และสร้างเสริมสุขภาพ

ผลงานเด่น
1. เงิ น รั บ บริ จ าคโครงการสถาบั น การแพทย์
จักรีนฤบดินทร์
มูลนิธิรามาธิบดีฯ มียอดรับเงินบริจาคโครงการ
สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ จ�ำนวน 922,377,901.57 บาท
โดยมียอดเงินบริจาค ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการ ตั้งแต่ 1 มกราคม
2560 จนถึงปัจจุบนั รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 2,857,859,960.74 บาท

2. งานพิธเี ปิดสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์
ผู ้ บ ริ จ าคที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการสถาบั น
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์เข้าร่วมเป็นเกียรติ และเข้าเฝ้าฯ
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
งานพิธเี ปิดสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้
552 ราย โดยมีผู้บริจาคที่เข้ารับพระราชทานเข็มกลัดที่ระลึก
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน
88 ราย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ�ำนวน 3 ราย และผู้บริจาค
ที่เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ จ�ำนวน 464 ราย  
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ผลการด�ำเนินงาน
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ได้มี
การจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพือ่ ให้สามารถ
เข้ า ถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมายได้ ก ว้ า งขวางและมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น
สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์
นอกบ้ า น สื่ อ ดิ จิ ต อล รวมทั้ ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ซึ่ ง ได้ รั บ
ความอนุ เ คราะห์ จากดารานั ก แสดงที่ มี ชื่ อ เสี ย งร่ ว มเป็ น
ตัวแทนในการสื่อสาร ได้แก่ คุณปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ (บอย)

คุณณฐพร เตมีรักษ์ (แต้ว) คุณศรัณย์ ศิริลักษณ์ (พอร์ช) และ
พญ. ลลนา ก้องธรนินทร์ (เจี๊ยบ) รวมทั้งดาราศิลปิน จิตอาสา
ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และระดมทุนตลอดทัง้ ปี นอกจากนี้
ยังได้ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้ อ มด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี ในการเยี่ ย มชมกิ จ กรรมประชา
สัมพันธ์ฯ ณ ตึกบัญชาการ 1 ท�ำเนียบรัฐบาล

2. กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมโดยความร่ ว มมื อ จาก
พันธมิตร
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
จากองค์กรพันธมิตร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน  เพือ่ น�ำรายได้สมทบ
ทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อาทิเช่น งาน
กิจกรรม “เมการัน อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน” โดย

ศูนย์การค้าเมกาบางนา กิจกรรม “มิสเตอร์ โดนัท โดนัทเดย์
ส่งต่อความสุขไม่สนิ้ สุด ปีที่ 8” โดยบริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์
กรุ๊ป จ�ำกัด (ซีอาร์จี) ละครเวทีรอบการกุศล “สี่แผ่นดิน เดอะ
มิวสิคลั ” โดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และสมาคมศิษย์
เก่าพยาบาลรามาธิบดี คอนเสิร์ต “อัสนี-วสันต์ ร็อคเธอเสมอ”
โดยบริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จ�ำกัด เป็นต้น
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3. กิจกรรมระดมทุนผ่านของที่ระลึก

3. มูกิลจนิกรรมระดมทุ
านของทีเคราะห์
่ ระลึกจากกลุ่ม
ธิรามาธิบดีฯ ได้นรผ่ับความอนุ
3.
กรรมระดมทุ
านของทีเคราะห์
่ ระลึก จาก
มูลไนิทยและศิ
ธกิิ รจามาธิ
รนั บยผ่ความอนุ
ดีไซเนอร์
ลปิบนดีผูฯ้มีชได้ื่อเสี
งในการออกแบบลวดลาย
มูซเนอร์
ลนิธดิ รท�ามาธิ
บ ดีฯ ได้ รับความอนุ
จาก
กลุ
้ มี ชื่ อ เสีาเคราะห์
ย งในการ
ส�ำ่ มหรัดีบไการจั
ำไทยและศิ
ของทีร่ ะลึก เพืลอ่ ปิสร้นผู
างความน่
สนใจและความ
กลุ่ ม ดี ไ ซเนอร์ ไทยและศิ
ล ปิ นผู้ มี ชื่ อ เสี ย งในการ
ออกแบบลวดลายสํ
หลากหลายเพิ่มมากขึา้นหรั บ การจัด ทํ า ของที่ ร ะลึก เพื่ อ
ออกแบบลวดลายสํ
า หรั บ การจัด ทํ า ของที่ ร ะลึก เพื่ อ
สร้ างความน่
4. กิาจสนใจและความหลากหลายเพิ
กรรมระดมทุนบนสื่อออนไลน์มมากขึ ้น
สร้ างความน่
สนใจและความหลากหลายเพิ
่มมากขึ ้น
4. กิจมูากรรมระดมทุ
ลนิธิรามาธิบดีน
ฯ บนสื
ได้จัด่ ท�อำออนไลน์
กิจกรรมระดมทุนต่างๆ
4. ลกินิจธกรรมระดมทุ
่ อออนไลน์
ิ ร ามาธิ
บ ดี ฯ นได้บนสื
ผ่านสื่อมูออนไลน์
ซึ่งสามารถเข้
าจถึัดงทํกลุา่มกิผูจ้มกรรมระดมทุ
ีจิตศรัทธาได้กนว้าง
นิ ธ่อิ รออนไลน์
ามาธิ บ ดี ฯซึ่งได้สามารถเข้
จัด ทํ า กิ จ กรรมระดมทุ
ต่ขวางและรวดเร็
าง ๆ ผ่มูาลนสื
้ มีจินตไลน์
วมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การจัาดถึท�งำกลุ
สติ่ม๊กผูเกอร์
ต่าทง ธาได้
ๆ ผ่ากนสืว้ า่องขวางและรวดเร็
ออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้
่มผู้มเีช่จินต
ศรั
วรวมทั
มากยิ้งาการรั
่ถึง ขึงกลุ
น้ บอาทิ
ชุ
ด
ต่
า
งๆ
การจ�
ำ
หน่
า
ยของที
่
ร
ะลึ
ก
บริ
จาคและ
ศรั
ท ธาได้
กสติว้ า๊กงขวางและรวดเร็
วๆมากยิ
่ งาขึหน่
น้ าอาทิ
เ ช่ น่
การจั
ด
ทํ
า
เกอร์
ไ
ลน์
ช
ุ
ด
ต่
า
ง
การจํ
ยของที
ร่
ว
มสนุ
ก
กั
บ
ดารา/ศิ
ล
ปิ
น
จิ
ต
อาสา
ซึ
่
ง
ได้
ร
ั
บ
ความนิ
ย
มและ
การจักดรวมทั
ทําสติง้ ๊กการรั
เกอร์บไลน์
ต่าง ๆ การจํ
ระลึ
บริ ชจุดาคและร่
ว มสนุากหน่
กับายของที
ดารา /่
ผลตอบรับที่ดง้ ีเการรั
ป็นอย่างยิ่งจ าคและร่ ว มสนุก กับ ดารา /
ระลึ
ศิลปิกนจิรวมทั
ตอาสา ซึ่งได้บ บริ
รับความนิยมและผลตอบรั บที่ดี
5.
กิ
จ
กรรมการออกบู
ธรับบริจาคและจ�ำหน่าย
ศิเป็ลนปิอย่
นจิาตงยิอาสา
่ง ซึ่งได้ รับความนิยมและผลตอบรั บที่ดี
ะลึ่งกนอกสถานที่
เป็ของที
น.อย่า่รกิงยิ
จกรรมการออกบูธรั บบริจาคและจําหน่ าย
มูลนิธริ ามาธิบดีฯธได้รั บ
ความอนุ
เคราะห์
สนับาสนุ
. ่ รกิะลึจกกรรมการออกบู
จาคและจํ
าหน่
ยน
ของที
นอกสถานที
่ รบั บริ
พืน้ ทีจ่ ่ รากพั
ธมิตรทัง้ ภาครั่ฐและเอกชนในการตัง้ บูธรับบริจาค
ของที
มูะลึลกนินนอกสถานที
ธิ ร ามาธิ บ ดี ฯ ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์
ดี ฯตรทั
ได้ง้ รัภาครั
บ ความอนุ
เ คราะห์
สนับสนุมูนลพืนิน้ ธทีิ ร่ จามาธิ
ากพันบธมิ
ฐและเอกชนใน
สนับสนุน พื น้ ที่ จากพัน ธมิตรทัง้ ภาครั ฐและเอกชนใน

และจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึกนอกสถานที่ รวมจ�ำนวน 63 ครัง้ มียอด
บ บริ จำนวนเงิ
าคและจํ
า หน่ า ยของที่ รบาท
ะลึ กยอด
นอก
เงิการตั
นรับบริง้ จบูาคธ รัรวมจ�
น 23,081,555.84
การตั
ง้ บู่ รวมจํ
ธ รั่รบะลึบริ
จ าคและจํ
า ยของที
ะลึ
านวน
63ำครั
ง้ ามีหน่
นรับบริ่ รบาท
จาคก นอก
รวม
จ�ำสถานที
หน่ายของที
ก รวมจ�
นวนเงิ
นยอดเงิ
1,792,103
รวม
สถานที
่ รวมจํ24,873,658.84
านวน 63 ครัง้ บาท
มีบาท
ยอดเงิ
นรับาบริ
รวม่
านวนเงิ
ยอดจํ
หน่จาาค
ยของที
จ�ำจํนวนเงิ
นทั้งนสิ้น23,081,555.84

จํระลึ
านวนเงิ
บาท บาท
ยอดจํรวมจํ
าหน่าานวนเงิ
ยของทีน่
นวนเงิน 1,792,103.ก รวมจํน า23,081,555.84
านวนเงิน 1,792,103.บาท รวมจํานวนเงิน
ทัระลึ
งสิ
้ ก้น รวมจํ
24,873,658.84
บาท
แผนการด�ำเนิ
นงาน ปี 2561
ทังสิ
้ ้น 24,873,658.84 บาท
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้เตรียมแผนงานโดยมุ่งเน้นการ
แผนการดํ
าเนินงาน
ปี 2561
ระดมทุ น เพื่ อ สมทบทุ
น การจั
ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์
แผนการดํ
าเนินบงาน
ปี เ2561
มู
ล
นิ
ธ
ิ
ร
ามาธิ
ดี
ฯ
ได้
ตรี
ยมแผนงานโดยมุ
่งเน้มนพัการ
สถาบั น การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์
ผ่ า นสื่ อ ประชาสั
น ธ์
มู
ล
นิ
ธ
ิ
ร
ามาธิ
บ
ดี
ฯ
ได้
เ
ตรี
ย
มแผนงานโดยมุ
ง
่
เน้ นการ
ระดมทุ
น
เพื
่
อ
สมทบทุ
น
การจั
ด
ซื
อ
้
เครื
่
อ
งมื
อ
ทางการ
รูประดมทุ
แบบต่างๆ
และเพิ
ม่ ช่องทางในการรั
จาคให้
หอลากหลาย
นสถาบั
เพื
่ อ สมทบทุ
น การจั
ดรีซืบนอบริ
้ ฤบดิ
เครื
่ อนงมืทร์
ทางการ
แพทย์
น
การแพทย์
จ
ั
ก
ผ่ า นสื
่อ
และสะดวกมากยิ
ง
่
ขึ
น
้
เพื
อ
่
ให้
ส
ามารถเข้
า
ถึ
ง
กลุ
ม
่
ผู
ม
้
จ
ี
ิตผ่ศรั
ทธา่ อ
แพทย์
สถาบั
น
การแพทย์
จ
ั
ก
รี
น
ฤบดิ
น
ทร์
า
นสื
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มช่องทางในการรับ
ได้ประชาสั
ก ว้ า งขว้ า งมากขึ
กว่ า เดิางมๆและเป็
า งกิ จ กรรม
ธ์รูป้ นแบบต่
และเพิน่มการสร้
ช่องทางในการรั
บริ จาคให้มพัหนลากหลายและสะดวกมากยิ
่ง ขึน้ เพื่ อให้บ
ผู้บบริ
ริจจาคสั
มพันหธ์ลากหลายและสะดวกมากยิ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็น่ งการสร้
างการ
าคให้
ขึาน้ งมากขึ
เพื
่ อให้น้
สามารถเข้
าถึงกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาได้ กว้ างขว้
มองเห็
น
การรั
บ
รู
้
และความสั
ม
พั
น
ธ์
อ
น
ั
ดี
ก
บ
ั
ประชาชนทั
ว
่
ไปด้
วย
สามารถเข้
าถึงกลุนการสร้
่มผู้มีจิตางกิ
ศรัทจธาได้
กว้้ บางขว้
างมากขึ
กว่า เดิม และเป็
กรรมผู
ริ จาคสั
ม พันนธ์้
กว่
นการสร้ างกิ
กรรมผู้บาริงการมองเห็
จาคสัม พันนธ์
อย่า เดิ
งต่มอเนืและเป็
่อง นอกจากนี
ย้ งั เป็จนการสร้
อย่
างต่
เนื่อง นอกจากนี
างการมองเห็
การรั
บรูอ้ และความสั
มพันธ์ย้ องั นั เป็ดีกนการสร้
บั ประชาชนทั
ว่ ไปด้ วยน
การรับรู้ และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชนทัว่ ไปด้ วย
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บริบริษษัทัทอาร์
จําดกัด(RFS)
(RFS)
อาร์เเอฟเอส
อฟเอส จ�ำกั

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ
มีมหาวิ
ทยาลัโดยคณะแพทยศาสตร์
ยมหิดลเป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ
จัดตังขึ
้ ้นในปีบดีพ.ศ.
2554
100 เพื่อให้บริการด้บาดีนการจั
ดการระบบสนั
สนุนนผู
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิ
มีมหาวิ
ทยาลัยมหิดบลเป็
้ ถือหุ้น
: HFM) แบบบShared
ร้ อ(Healthcare
ยละ 100 เพืFacility
่อให้ บริ กManagement
ารด้ านการจัดการระบบสนั
สนุน
service ให้คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ
โรงพยาบาล
(Healthcare Facility
Managementบดี: โดยไม่
HFM)มงุ่
แบบ
ให้ คคณะแพทยศาสตร์
หวังShared
ก�ำไร เพืservice
่อพัฒนาองค์
วามรู้ บริษัทให้บโริรงพยาบาล
การในปี พ.ศ.
รามาธิ
ดี โดยไม่
หวัง กํ า ไร เพืFacility
่ อ พัฒShared
นาองค์Service
ค วามรู้ ให้
2554บโดยเริ
ม่ ต้นเป็มนุ่ง Healthcare
บริกัษบั ทศูให้
การในปีสพ.ศ.
โดยเริตน์่ มต้(SDMC)
นเป็ น Healthcare
นย์บกริารแพทย์
มเด็จ
พระเทพรั
ที่เปิดด�ำเนิน
Facility
ให้ กั พ.ศ.
บ ศู น2557
ย์ ก ารแพทย์
ส มเด็
จ
การในปีShared
เดียวกันService
จากนั้นในปี
ได้ขยายบริ
การการ
พระเทพรั
ที่ เงปิโรงพยาบาลรามาธิ
ดดํ า เนิ น การในปี
เดี ย วกันและ
จัดการเครืตอ่ น์งมื(SDMC)
อแพทย์ไปยั
บดี (RAMA)
จากนั
ในปี พ.ศ.
ได้ในปลายปี
ขยายบริ พ.ศ.
ก ารการจั
ด การ
ศูนย์กน้ ารแพทย์
สริ กิ ติ ิ์ 7
(QSMC)
2560 บริ
ษทั อาร์
เครืเอฟเอส
่ องมือแพทย์
ไ
ปยั
ง
โรงพยาบาลรามาธิ
บ
ดี
(RAMA)
และ
จ�ำกัด จะให้บริการ Healthcare Facility Shared
ศูนService
ย์ ก ารแพทย์
สิ รนิ กการแพทย์
ิ ต์ิ (QSMC)
พ.ศ. 2560
ณ สถาบั
จกั รีในปลายปี
นฤบดินทร์ (CNMI)
ทีอ่ ำ� เภอ
บริ ษัทอาร์ เอฟเอส จํากัด จะให้ บริ การ Healthcare Facility
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์แห่งใหม่
Shared Service ณ สถาบัน การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

3. น�ำมาตรฐานที่ดีมาใช้ในการให้บริการด้านระบบ
สิ่งสนับสนุ3.นโรงพยาบาลของประเทศไทย
นํ า มาตรฐานที่ ดี ม าใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารด้ า น

ระบบสิง่ สนับสนุนโรงพยาบาลของประเทศไทย

People Core Value: ค่านิยม
ษัท อาร์
เอฟเอส
PeopleบริCore
Value:
ค่ านิจ�ยำกัมด มุ่งเน้นด้านการให้บริการ
การสร้
ณภาพ
และการยกระดั
บริกการ
าร
บริ ษาัทงคุอาร์
เอฟเอส
จํากัด มุ่งบเน้มาตรฐานของการให้
นด้ านการให้ บริ การ
ด้สร้
านระบบสิ
สนับสนุและการยกระดั
นโรงพยาบาล โดยเราเล็
งเห็นว่าบุคลากร
างคุ ณ่งภาพ
บ มาตรฐานของการ
ทีให้
่มีคบุณริภาพ
ทัศนคติ่ ง สนั
รวมถึ
งวัฒ
นธรรมที่ยึดถือโดยเรา
ร่วมกัน
ก ารด้และมี
า นระบบสิ
บ สนุ
น โรงพยาบาล
เป็เล็นสิง เห็
่งส�นำคัว่ญ
งค์กรเติและมี
บโตไปตามเป้
หมายง
า บุของการสร้
ค ลากรทีา่ มงให้
ี คุณอภาพ
ทัศ นคติ ารวมถึ
เราจึ
ยึดถือคุณ่ยค่ึดาถืร่วอมส�
คัญน 3เป็ประการ
วัฒงนธรรมที
ร่ วำมกั
นสิ่งสําคัได้ญแก่ของการสร้ างให้
R: บResult
Driven:้ าหมาย
การมุ่งมัเราจึ
่นสู่ผงลลัยึดพถืธ์ดอ้วคุยคุ
องค์ กรเติ
โตไปตามเป
ณณ
ค่าภาพ
ร่ วม
มีสํคาวามรู
่ยวชาญในงานตน
เพื่อให้ได้คุณภาพตาม
คัญ ้ค3วามเชี
ประการ
ได้ แก่
มาตรฐานR: Result Driven: ก า ร มุ่ ง มั่ น สู่ ผ ล ลั พ ธ์ ด้ ว ย
คุณ ภาพF: มีFocus
ค วามรูon
้ ความเชี
่ ย วชาญในงานตน
เพื่ อลให้
Customer:
การท�ำงานโดยมี
ูกค้ไาด้
เป็คุนณศูภาพตามมาตรฐาน
น ย์ ก ลาง พร้ อ มใส่ ใ จให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
(CNMI) ที่ อํ า เภอบางพลี จัง หวัด สมุท รปราการ ซึ่ง เป็ น
F: Focus
on Customer: การทํ างงานโดยมี
ความปลอดภั
ย ความสะดวกและความพึ
พอใจของลูลกูกค้ค้าา
ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
นศูนย์ กลาง
Visions:
เป็เป็นแนวทางร่
วมกันพร้ อมใส่ใจให้ บริ การลูก ค้ าโดยคํ า นึงถึง
รามาธิ
บดี วิสัยทัศน์
ความปลอดภั
ย ความสะดวกและความพึ
พอใจของ
Synergized
& Success togetherงand
SelfVisions: วิสเราจะเป็
ัยทัศน์นผูน้ ำ� ในการให้บริการและค�ำปรึกษาทางด้าน ลูกค้ าเป็S:นแนวทางร่
ว
มกั
น
การจัดเราจะเป็
การระบบสิ
บสนุนโรงพยาบาล
โดยน�าำปรึ
องค์กคษา
วามรู้ improvement: การมุ่งเข้าสู่เป้าหมายเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจ
นผู่ง้ นสนั
ํ า ในการให้
บ ริ ก ารและคํ
& Successมงาน
together
and ำSelfใหม่าๆนการจั
มายกระดั
บการจัดการระบบสิ
บสนุนโรงพยาบาลของ
กันและมุ่งS:มั่นSynergized
ที่จะพัฒนาตนเองและที
เพื่อความส�
เร็จ
ทางด้
ดการระบบสิ
ง่ สนับสนุง่ นสนัโรงพยาบาล
โดยนํา
improvement: การมุ่ง เข้ า สู่เ ป้ าหมายเดี ย วกัน ร่ ว มแรง
ประเทศ
ยบุๆคมายกระดั
ลากรมืออาชี
พ ดการระบบสิ่งสนับสนุน
ร่วมกัน
องค์
ความรูด้้ ใวหม่
บการจั
ร่ วมใจกันและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและทีมงาน เพื่อ

โรงพยาบาลของประเทศ ด้ วยบุคลากรมืออาชีพ
ความสําเร็ จร่วมกัน
Missions:พัพันนธกิ
ธกิจจ
Core Value: ค่านิยม
Missions:
านิbetter
ยม care” เราพร้อมจะพัฒนาและ
. 1.ให้ให้
บ ริบกริารด้
านการจั
ดการระบบสิ
่งสนั
บสนุ
น น Core Value:
ก ารด้
า นการจั
ด การระบบสิ
่ ง สนั
บ สนุ
“Changeค่for
“Change for better care” เราพร้ อมจะพัฒ นา
โรงพยาบาลที
ภาพระดับบสากล
สากลมุมุ่ง่เน้
งเน้นนผู้รับ เปลี่ยนแปลงตนเองเพื
โรงพยาบาลที่ไ่ด้ได้มมาตรฐานคุ
าตรฐานคุณภาพระดั
่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการบริการ
และเปลี
่
ย
นแปลงตนเองเพื
่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงในการ
ผู้ รบริ
ั บ บริ
าร่อความปลอดภั
เพื่ อ ความปลอดภั
ย ในการให้
บ ริ ก ารทาง
การกเพื
ยในการให้
บริการทางการแพทย์
ที่ดีขึ้นต่อผู้ป่วยและมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาล
การแพทย์ 2. เป็นศูนย์กลางในการสร้างบุคลากรมืออาชีพ และ บริ ก ารที่ ดี ขึ น้ ต่ อ ผู้ ป่ วยและมาตรฐานการรั ก ษาของ
เป็ นศูนย์ กชลางในการสร้
างบุคาลากรมื
ออาชีบสนุ
พ น โรงพยาบาล
ยกระดั.บมาตรฐานวิ
าชีพของบุคลากรด้
นระบบสนั
และยกระดั
โรงพยาบาลบ มาตรฐานวิช าชี พ ของบุค ลากรด้ า นระบบ
สนับสนุนโรงพยาบาล
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ผลการดําเนินงานด้ าน Healthcare Facility Management
ผลการดําเนินงานด้ าน Healthcare Facility Management

ผลการด�ำเนินงานด้าน Healthcare Facility Management
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จากการด�ำเนินการตามระบบงานที่ต้องการให้เกิด
มาตรฐานและสิง่ แวดล้อมในการดูแลรักษาทีป่ ลอดภัย จึงท�ำให้
การเดินเครื่องในส่วนที่ส�ำคัญ (Critical Facility) ต้องมากกว่า
ร้อยละ 99  ตัวชี้วัดคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ
คือทีว่ ดั ในมิตกิ ารให้บริการ คือ การน�ำข้อมูลตัวชีว้ ดั Response
time, Complete job, Repeat Repair หรือ Incident และ
Audit Score มาค�ำนวนเป็น Service Level Agreement (SLA)
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังวัดเทียบกับอุตสาหกรรมและ
โรงพยาบาลอืน่ เพือ่ มองความสามารถเทียบกับระดับสากล เช่น
Mean times to Repair เครื่องมือแพทย์ของ RFS อยู่ที่ 1 วัน
ในขณะที่โรงพยาบาลตันตอกเส็งของสิงคโปร์ ก�ำหนดที่ 10 วัน
หรือต้นทุนการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งมือแพทย์ของ RFS อยูท่ ไี่ ม่เกิน
ร้อยละ 4.2 ของมูลค่ารวมของเครื่องมือ เทียบกับค่าเฉลี่ยของ
ผู้ให้บริการในตลาดสากลอยู่ที่ร้อยละ 3.4 - 6 ของมูลค่าเครื่อง
เป็นต้น

ธุรกิจที่ได้รับรางวัลจ�ำนวนทั้งสิ้น 95 รางวัล แบ่งเป็น
2 ประเภท ดังนี้
1) รางวัลระดับประเทศ   6  รางวัล
2) รางวัลระดับจังหวัด 89  รางวัล
ธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเ ด่ น ระดั บ
จังหวัด (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) มีจ�ำนวน 19 ธุรกิจ  ซึ่งบริษัท
อาร์เอฟเอส จ�ำกัด ( RFS: Rama Facility Service) เป็น 1 ใน
19 บริษัทที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยสมัครเป็นปีแรก
2. โครงการอุปกรณ์ชว่ ยยกเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย หรือ เรียก
กันว่า โครงการปลาวาฬ เป็นโครงการที่บริษัท อาร์เอฟเอส
จ�ำกัด ด�ำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ส�ำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจาก
รถยนต์มารถเข็นนั่ง/นอนของโรงพยาบาล หรือจากรถเข็นนั่ง/
นอน ไปยังรถทีม่ ารับผูป้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาล  และ อุปกรณ์
นี้ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภท Special Award for Innovation (Seoul International Invention Fair 2017)
ผลงานเด่น
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
1. รางวั ล ธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ดี เ ด่ น ปี 2560 เป็ น
3.โครงการการจั ด ท� ำ คาร์ บ อนฟรุ ต พริ้ น ท์ อ งค์ ก ร
การพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ Carbon footprint Organization (ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
ในการประกอบธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ตื่ น ตั ว และมี พระเทพรัตน์) บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ำกัด ได้ร่วมมือกับศูนย์
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีหลักเกณฑ์
เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธรุ กิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การ
2. หลักคุณธรรม (Morality)
สนับสนุนของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
3. หลักความโปร่งใส (Transparency)
มหาชน) เพือ่ ด�ำเนินโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
เพือ่ สนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 4”
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
และได้รับประกาศนียบัตรเรื่อง การประเมินการปลดปล่อย
6. หลักความคุ้มค่า (Value)
คาร์บอนฟรุตพริ้นท์องค์กร และการชดเชยการปลดปล่อย
คาร์บอนฟรุตพริ้นท์องค์กร
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สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
สถาบั น การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ เป็ น วิ ท ยาเขต
แห่งใหม่ เพิ่มเติมจากวิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตพญาไท
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่บนพื้นที่
ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 291
ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพือ่ ให้คณะฯ มีสถานทีเ่ พียงพอในการจัดการเรียน
การสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนกับผูป้ ว่ ยในระดับปฐมภูมิ
และทุตยิ ภูมเิ ป็นหลัก เนือ่ งจากในปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทเี่ ข้า
มารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท เป็น
ผู้ป่วยในระดับตติยภูมิที่มีอาการหนักและซับซ้อนมากท�ำให้
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาพยาบาลขาดประสบการณ์
เกี่ยวกับโรคในระดับปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ ที่ต้องน�ำไปใช้จริง
เมื่อจบการศึกษาไป

2) เพื่อเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ส�ำหรับ
ให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพและสาธารณสุ ข ที่ ไ ด้ ม าตรฐานโดยจะ
เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข
ในพืน้ ทีบ่ างพลี โรงพยาบาลชุมชนในพืน้ ที่ รวมทัง้ เชือ่ มโยงไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์
3) มุง่ เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีสำ� หรับนักศึกษา
แพทย์ นักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิตการ
สื่ อ ความหมายและความผิ ด ปกติ ข องการสื่ อ ความหมาย
ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตบุคลากร
วิ ช าชี พ ดั ง กล่ า ว โดยทั้ ง 3 วิ ท ยาเขต จะปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
เชื่อมโยง ดังภาพที่ 1
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ตลอดปี งบประมาณ 2560 สถาบันการแพทย์ จักรี
นฤบดิ น ทร์ตลอดปี
แ ละโรงพยาบาลรามาธิ
บ ดี จั กนรีการแพทย์
น ฤบดิ น ทร์จักรี
งบประมาณ 2560 สถาบั
มีนฤบดิ
การเตรี
่อการเปิ ดดําบเนิดีนจกั งานตามแผนในช่
นทร์ยแมการเพื
ละโรงพยาบาลรามาธิ
รีนฤบดินทร์มกี ารเตรีวงยม
ปลายปี
กด้ านแบบนั
บถอยหลั
ง
การเพื่ อ2560
การเปิต้ดอด�งเตรี
ำ เนิยนมการในทุ
งานตามแผนในช่
วงปลายปี
2560
ตามเป
้ าหมายในวั
มเด็ จ พระเทพรั
นราชสุ
ดา ฯ
ต้องเตรี
ยมการในทุกนด้ทีา่ สนแบบนั
บถอยหลังตตามเป้
าหมายใน
สยามบรมราชกุ
มารี จตะเสด็
าเนินทรงประกอบ
วันทีส่ มเด็จพระเทพรั
นราชสุจพระราชดํ
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารีจะเสด็จ
พิพระราชด�
ธี เปิ ดสถาบั
น
ฯ
และโรงพยาบาลฯ
ในวั
น
จั
น
ทร์ ที่ 25
ำเนินทรงประกอบพิธเี ปิดสถาบันฯ และโรงพยาบาลฯ
ธัในวั
นวาคม
นจัน2560
ทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
ในขณะที
่เตรี่เตรี
ยมการด้
านการส่
งมอบพื
้นที้น่กที่อ่กสร้่อาสร้ง าง
ในขณะที
ยมการด้
านการส่
งมอบพื
หอพัก ระบบงาน โครงสร้ าง บุคลากร สถานที่ทํางาน การ
หอพัก ระบบงาน โครงสร้าง บุคลากร สถานทีท่ ำ� งาน การติดตัง้
ติดตังเครื
้ ่ องมืออุปกรณ์และการย้ ายสํานักงาน ดังนี ้
เครื่องมืออุปกรณ์และการย้ายส�ำนักงาน ดังนี้
1. การส่ งมอบพืน้ ที่ก่อสร้ าง
1.มีการส่
ที่ก่ก่อ่อสร้
การส่งงมอบพื
มอบพื้น้นที
สร้าางงอาคาร ในส่วนของ
มี ก ารส่ ง มอบพื้ น้ ปที่ วย
่ ก ่ อ ชัสร้น้ าทีงอาคาร
อาคารโรงพยาบาลและหอผู
่ 1 ชันที
้ ่ 2ในส่ชั ว้นทีนของ
่5
อาคารโรงพยาบาลและหอผู
ป
้
ว
่
ย
ชั
น
้
ที
่
1
ชั
น
้
ที
่
2
ชั
น
้
ที
่
5
เพื
เพื่อให้ มีความพร้ อมเปิ ดดําเนินการในเดือนธันวาคม 2560่อให้
มีความพร้
มเปิดกด�ำเนินการในเดือนธันวาคม 2560
. อหอพั
2.ได้หอพั
มีกการส่งมอบหอพักที่ 1 และ 4 เพื่อรองรับ
มี ก ารส่ ง มอบหอพั
ก ที่ 1ฝัและ
4 เพื่ อ รองรั
บุ ค ลากรที่ ยได้
้ ายจากหอพั
ก ในคณะฯ
่ ง พญาไท
และ บ

บุ ค ลากรที่ บ รรจุ ใ ห ม่ เพิ่ ม พ ร้ อม ป ระกาศกํ าหน ด
กเกณฑ์
ยมต่ำหนดหลั
างๆ ในการใช้
บุคหลั
ลากรที
บ่ รรจุแใละอั
หม่เพิตม่ ราค่
พร้าอธรรมเนี
มประกาศก�
กเกณฑ์หแอพั
ละก
นฯยมต่างๆ ในการใช้หอพักของสถาบันฯ
อัตของสถาบั
ราค่าธรรมเนี
ระบบงาน
3.3.ระบบงาน
ใน ก ารเต
รี ย มานระบบงานต่
ก ารด้ าน ระบ
ต่ างๆ
ในการเตรี
ยมการด้
างๆ บผูบ้ งาน
ริหารและ
ฏิบนตั เตรี
ิงานที
่ได้ ร่วมกันเตรี ยามการระบบงาน
ผู้ปผูฏิ้ บบริัตหิงารและผู
านที่ได้ร้ ป่วมกั
ยมการระบบงานต่
งๆ แล้วพบว่า
ต่
า
งๆ
แล้
ว
พบว่
า
มี
ค
วามจํ
า
เป็
น
ต้
อ
งทํ
า
ให้
ม
งตัว
มีความจ�ำเป็นต้องท�ำให้มีความคล่องตัวและมีีคปวามคล่
ระสิทธิภอาพ
และมี
ประสิทธิภาพมากขึำ้นคณะฯ
คณะกรรมการประจํ
มากขึ
้น คณะกรรมการประจ�
จึงมีมติเสนอข้อาบัคณะฯ
งคับ
จึ
ง
มี
ม
ติ
เ
สนอข้
อ
บั
ง
คั
บ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
มหิ
ด
ลว่
า
ด้
ว
ยการ
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารสถาบันการแพทย์และ
บริ หารสถาบันการแพทย์ และโรงพยาบาลรามาธิบดีจกั รี
โรงพยาบาลรามาธิบดีจกั รีนฤบดินทร์ และสภามหาวิทยาลัยมหิดล
นฤบดินทร์ และสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุม
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 จึงได้มีมติอนุมัติ
เมื่ อ วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2560 จึ ง ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้
ให้ประกาศใช้
ประกาศใช้ข้อข้บัองบัคังบคัมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
มหิดยลว่
ย การบริ
าร
บ มหาวิ
มหิาด้ดวลว่
า ด้ วยหการ
สถาบั
การแพทย์
และโรงพยาบาลรามาธิ
บดีจักรีนฤบดิบดีนจทร์กั รี
บริ หนารสถาบั
นการแพทย์
และโรงพยาบาลรามาธิ
พ.ศ.
2560นทร์
โดยให้
ลบังคับโดยให้
ใช้ตั้งแต่
ันที่ง1คัตุบลใช้าคม
นฤบดิ
พ.ศ.มีผ2560
มีผวลบั
ตงแต่
ั ้ 2560
วนั ที่ 1
ตุลาคม 2560

บุคลากรที่ย้ายจากหอพักในคณะฯ วิทยาเขตพญาไท และ
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4. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
4. เพื
โครงสร้
างองค์
กรและการบริ
หารท ธิ ภ าพและ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ จึ ง มี ม ติ เ สนอคณะ
่ อ การบริ
ห ารงานอย่
า งมี ป ระสิ
การแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิ
จกั รียนมหิฤบดิ
นทร์
หารงานอย่
งมีดปลว่ระสิ
าพและ
สอดคล้องกับเพืข้่ ออการบริ
บังคับมหาวิ
ทยาลัยามหิ
าด้ทวยธิ ภการบริ
หาร กรรมการประจ�
ำคณะฯ และเสนอมหาวิบทดียาลั
ดลเพื
อ่ อนุจึงมมีตั ิ
ม ติ เสน
อคณ
า ค ณ ะฯวนงาน
และเสน
สอดคล้
องกับ ข้ อบัและโรงพยาบาลรามาธิ
งคับ มหาวิท ยาลัย มหิบดดีลว่จัการีด้นวฤบดิ
ย การ
สถาบั
นการแพทย์
นทร์ โครงสร้
างองค์
กรเพืะกรรม
่อการแบ่การป
งหน่วระจํ
ยงานภายในส่
ดังนีอ้
มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่ ออนุมัติโครงสร้ างองค์ กรเพื่อการ
บริ หารสถาบันการแพทย์ และโรงพยาบาลรามาธิบดีจกั รี
พ.ศ. 2560 คณะกรรมการอ�ำนวยการสถาบันการแพทย์และ
แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน ดังนี ้
นฤบดินทร์ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการอํานวยการสถาบัน
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บุคลากร
. บุค5.ลากร
มี ก ารเตรี
ย มการด้
ค ลากรโดยรั
บ โอนย้
มีการเตรี
ยมการด้
านบุาคนบุ
ลากรโดยรั
บโอนย้
าย า ย
บุคลากรจากสั
กัหน่
ดหน่
วยงานภายในคณะฯ ฯฝั
วิท่ งยาเขตพญาไท
บุคลากรจากสั
ดงลากร
วยงานภายในคณะ
พญาไท
.. บุบุงคกัคลากร
บบรรจุ
หม่
มเปิ
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คาลากรที
มีกใการเตรี
ารเตรี
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ยมการด้
มการด้าออมเปิ
านบุ
นบุคดคลากรโดยรั
ลากรโดยรั
บสรุ
บโอนย้
โอนย้
และรัและรั
บ บรรจุ
ใมีหม่
เพืเ่พืออ่ ความพร้
ปายย ่
บุบุเตรี
คคลากรจากสั
ลากรจากสั
งกักัดดหน่
วดวยงานภายในคณะ
ง่30
งพญาไท
พญาไท
ยมการก่
องนการเปิ
ด�ยงานภายในคณะ
ำเนินดดํ
การสิ
ดวันฯฝัฯฝั
ที่้นสุ
บุคลากรที
่เตรี ยมการก่
อหน่นการเปิ
าเนิ้นนสุการสิ
ดกัวันนยายน
ที่
และรั
บบมีบรรจุ
บรรจุ
ใใหม่
หม่
่ อความพร้
ความพร้
อมเปิดดํ
ดดําาเนิเนินนการ
การสรุสรุปป
จ2560
�ำนวน
30 กัและรั
น2560
ยายน
มีดัเจงพืเนีําพื่ อ้นวน
ดังนี ้ อมเปิ
บุบุคคลากรที
ลากรที
่เตรี
่เตรี5.1
ยยมการก่
มการก่
ดดํ
ดดําาเนิาเนิ่โยนอนย้
นการสิ
การสิ
้นสุดคน
ดคน
วัวันนทีที่ ่
แนการเปิ
ละบุค่โลากรที
าย44้นสุ
44
5.1
อาจารย์
แอาจารย์
ละบุอคอนการเปิ
ลากรที
อนย้
3030กั5.2
กันนยายน
ยายน
2560
2560
มีมีจจําําคนวน
นวน
ดัดังคงนีนี่บลากรที
้ รรจุ
้ ใหม่
อาจารย์
แอาจารย์
ละบุ
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236236คนคน
5.2
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ค
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คน
นอกจากนั
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ร่างอาจารย์ใหญ่ทั้งแบบปกติและแบบร่างอ่อน อาคารนี้เริ่ม 2562
ออกแบบในเดื อ นกั น ยายน 2560 โดยมี บริ ษั ท อิ น เตอร์
3. เริ่มก่อสร้างเดือนกรกฏาคม 2562
เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จ�ำกัด เป็นบริษทั ผูอ้ อกแบบ

แผนการด�ำเนิ
นงาน ปีงบประมาณ
2561
2.3 อาจารย์
จ�ำนวนอาจารย์
ที่เพียงพอ
. อาจารย์ โดย
ต้ องมี จํโดยต้
าน วนองมี
อ าจารย์
ที่
แผนการดําเนิ
นงาน ปี งบประมาณ
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สถาบั
นฤบดิ
นทร์ ได้มกี ารก�
และมี
ความรู
้ ความสามารถ (competencies)
(competencies) ให้เหมาะสมกับ
เพี ยำหนด
งพอและมี
ค วามรู
้ ความสามารถ
สถาบันการการแพทย์
จกั นรี นการการแพทย์
ฤบดินทร์ ได้ มจกัีกรีารกํ
าหนด
เป้ทาหมายทางยุ
3 ด้าน เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
ของ นั กบศึนักกษาแพทย์
แ ละการเรี
ให้ เหมาะสมกั
ศึกษาแพทย์
และการเรีย นการสอนที
ยนการสอนที่ เ่น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น
ป้าหมายทางยุ
ธศาสตร์ ทงั ้ ทธศาสตร์
ด้ าน เพืท่องั้ บรรลุ
กลาง
โรงพยาบาลรามาธิ
วัตถุประสงค์ขคณะแพทยศาสตร์
องคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาล บดี ไว้ดังต่อไปนีเน้้ นผู้เรี ยนเป็ศูนนศูย์นกย์ลาง
. สิ่งแวดล้ อมสํ
การศึอกมส�
ษาแบบสหวิ
พ
ศึกษา และการวิจัย
2.4าหรัสิ่งบแวดล้
ำหรับการศึชาชี
กษาแบบสหวิ
ชาชีพ
ามาธิบดี ไว้ ดด้งั าต่นแพทยศาสตร์
อไปนี ้
(interprofessional
education)
นาหลักสูจตัยรแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับใหม่ (interprofessional education)
ด้ านแพทยศาสตร์ ศึก1.ษาพัฒ
และการวิ
นาตนของนักศึฒกนาตนของนั
ษาในด้ าน กศึกษาในด้าน
. พัฒนาหลั
กสูกตับรแพทยศาสตร์
ั กษาในปี
ฑิตฉบับ2562
ใหม่ ทีและปรั
่
ที่จะใช้
นักศึกษาที่เข้าบศึณ
บอีกครั้งเพื่อ. โอกาสในการพั
2.5 ฒ
โอกาสในการพั
ต่างๆ รวมทังความเป็
้
นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
จะใช้ กบั นักศึกให้ษาที
ศึกษาในปี
 และปรั
รองรั่เข้บาการเรี
ยนการสอนชั
้นปรีคบลิอีนกิกครัทีง้ ่สถาบันการแพทย์ ต่างๆ รวมทั้งความเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
. เป็ นผู้นําด้ านแพทยศาสตร์ ศึกษาของประเทศไทย
พื่อให้ รองรับจัการเรี
ยนการสอนชั
้ 2564
คลินิก ที่สถาบันการ
กรีนฤบดิ
นทร์ ในปีนปรี
และภูมิภาค ในปี 3. เป็นผู้น�ำด้านแพทยศาสตร์ศึกษาของประเทศไทย
การแพทย์จกั รี นฤบดินทร์
ในปี

2. จัดท�ำองค์ประกอบอื่นๆ ให้พร้อมส�ำหรับการสร้
มิภาควในปี
. ามีง เครืและภู
อข่ายความร่
มมือ2567
ระดับชุมชน ระดับชาติ
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บัณฑิตแพทย์รามาธิบดีส�ำหรับปี 2568 ซึ่งเป็นบัณฑิตและระดั
แพทย์ทบี่ นานาชาติ เพื4.่อมีการศึ
เครือกข่ษาและการวิ
ายความร่วมมื
จยั อระดับชุมชน  ระดับชาติ
บัณ ฑิ ต แพทย์ รามาธิ บ ดี สํ า หรั บ ปี  ซึ่งเป็ นบัณ ฑิ ต
สามารถปรั
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กษาและการวิ
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สามารถทํ
างานวิจยั จัย
แพ ท ย์ ที่ ส าม
ารถ ป รั บบตัตัววให้ให้ททัันกันบกัสับงคมที
สั ง ค่กม�ำลัทีง่ กํเปลี
าลั่ยงนแปลงในอนาคต
ได้ อย่างเต็มที่และมีคณ
ุ 5.ภาพ
ทั้งในเรื่องของ
เป็นวิทยาเขตที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถท�ำงานวิจัย
ปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทังในเรื
้ ่ องของ
.
ใช้
ข้
อได้
เปรี
ย
บจากที
ง้ ของวิ
2.1 ทสิยาเขต
่งแวดล้อมในวิทยาเขต
ได้อย่างเต็มที่และมี่ ตคัุณ
ภาพ ท ยาเขต (ใกล้
. สิง่ แวดล้ อมในวิ
โรงพยาบาล ออกแบบการบริ
่เอื้อต่อน อยู่ใกล้ Eastern
6. ใช้Economic
ข ้ อ ได้ เ ปรี ยCorridor)
บจากที่ ตั้ ง ของวิ ท ยาเขต (ใกล้
. โรงพยาบาล2.2ออกแบบการบริ
ก ารที่ เอื ้อต่อ การทีสนามบิ
การเรี ยนการสอนของนั
กศึกษาแพทย์กศึกษาแพทย์
การเรียนการสอนของนั
สนามบิน อยู่ใกล้ Eastern Economic Corridor)
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ด้านการบริการสุขภาพ
ด้ านการบริ
การสุขภาพบดีจักรีนฤบดินทร์ มีแผนการเปิด ขยายส่วนการเปิดให้บริการตามไตรมาส ดังภาพที่ 1- 6   
โรงพยาบาลรามาธิ
บดี้ปจ่วกั ยนอก
รี นฤบดินผูทร์
แผนการ ง โดยแบ่งขยายส่วนการเปิ ดให้ บริการตามไตรมาส ดังภาพ
บริการในส่วโรงพยาบาลรามาธิ
นต่างๆ ทั้งแผนกผู
้ป่วมียในโดยแบ่
ที่ - 6

การเปิ ดบริ การในส่วนต่างๆ ทั ้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

ภาพที
1 ภาพรวมแผนการเปิ
ดให้บริบกริารของของรพ.รามาธิ
การของ รพ.รามาธิบดีบจดีักจรีักนรีฤบดิ
นทร์นทร์
ปี 2561
ภาพที
่  ่ ภาพรวมแผนการเปิ
ดให้
นฤบดิ
ปี 2561
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บริการหอผู้ป่วยวิกฤต รพ.รามาธิ
บดีจ่ ัก่ 3รีแผนการเปิ
นแผนการเปิ
ฤบดินทร์ ดให้
ปีดให้
2561
ภาพที
ารหอผู้ ป้ป่ วยวิ
่วยวิกกฤต
ฤต รพ.รามาธิ
รพ.รามาธิบบดีดีจจักักรีรีนนฤบดิ
ภาพที
บบริริกการหอผู
ฤบดินนทร์
ทร์ ปีปี 2561
2561
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ภาพที
ารห้อองผ่
งผ่าาตัตัดดและห้
และห้อองคลอด
งคลอดรพ.รามาธิ
รพ.รามาธิบบดีจดีักจรีักนรีฤบดิ
นฤบดิ
นทร์ปี 2561
ปี 2561
ภาพที่ ่ 4 แผนการเปิ ดดให้
ให้บบริริกการห้
นทร์

แผนการเปิ ดให้ บริการห้ องผ่ าตัดและห้ องคลอด รพ.รามาธิบดีจักรี นฤบดินทร์ ปี 2561
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ภาพที
5 แผนการเปิ
ดให้
การผู้ ป่้ปวยนอก
่วยนอกรพ.รามาธิ
รพ.รามาธิบบดีดีจจักักรีรีนนฤบดิ
ฤบดินนทร์
ทร์ ปีปี 2561
ภาพที
่ 5 ่ แผนการเปิ
ดให้
บริบกริารผู
2561

166

59

72

104

128

146

ภาพที
แผนการเปิดให้
ดให้บบริริกการแผนกฉุ
ารแผนกฉุกกเฉิ
เฉินน รพ.รามาธิ
รพ.รามาธิบบดีดีจจักักรีรีนนฤบดิ
ภาพที
่ 6 ่ 6แผนการเปิ
ฤบดินนทร์
ทร์ปีปี 2561
2561
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โครงการศู
้ แ้ ละพั
โครงการศูนย์นเย์รีเยรีนรู
ยนรู
และพัฒฒนาสุ
นาสุขขภาวะผู
ภาวะผู้ ส้ สูงูอายุ
งอายุแแบบครบวงจรและบริ
บบครบวงจรและบริบบาลผู
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เรียนรู้แCare
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อายุแบบครบวงจร
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แข็
ง แรง
ปอาศั
าน
ลอายุ
เข้ าพั
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ภาวะของคนกลุ
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“จะเป็
“จะเป็นต้
นต้นนแบบของการบริ
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ของสถาบันนและพื
และพื้น้นทีทีโ่ โ่ ดยรอบ
ดยรอบ
ฒนาศักยภาพผู
้สูง้ อายุ
อายูงยั
่ในสุ
่สส่ ุดุด”
พัฒนาทั
ในรู ปให้ของสถาบั
และพื้นทีโ่ ดยรอบ
่ง่งยืขยืนนภาวะยาวนานที
เพืการพั
โดยตนเองในที
่อให้พพื้น้นื ทีทีส่ สามารถมี
่ ามารถมีสสุขุขภาวะอย่
เพื่อ่ ให้
ภาวะอย่
า
งยั
น
โดยตนเองในที
ส่ ุด”
โดยลดการพึ
พิงและทุพพลภาพ
เพือให้ พ้นื ทีส่ ามารถมีสุขภาวะอย่
างยั่งยืน่งโดยตนเองในที
ส่ ุด”
พัฒนาทั้งในรูปของสถาบันและพื้นที่โดยรอบ
เพื่อให้พื้นที่สามารถมีสุขภาวะอย่างยั่งยืนโดยตนเองในที่สุด”

มหาวิ
ทยาลัยราชภั
ฏธนบุ
รี รี
มหาวิ
ธนบุ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏธนบุ
รี

ECH
ECH
ECH

สถาบั
การแพทย์
นนทร์
สถาบันนนการแพทย์
การแพทย์จจกั จกั รีกั รีนรีนฤบดิ
นฤบดิ
ฤบดิ
ทร์
สถาบั
นทร์

800
800เมตร
เมตร
800
เมตร
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ผลการด�ำเนินงาน
การเตรียมการในขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเตรียม
การซึ่งได้ด�ำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การออกแบบและการก่อสร้างศูนย์ ECH ภายใต้
แนวคิด
1.1 อาคารในโครงการเป็นอาคารประหยัดพลังงาน
มีการใช้พลังงานธรรมชาติ และวางแผนให้ติดตั้ง solar cell
และพลังงานจากการปั่นจักรยานเข้ามาในระบบ
1.2 บริหารจัดการขยะในโครงการให้เป็นระบบ
Zero-Wasted (Garbage Management)
1.3 ระบบการจัดการภายในแบบ paperless โดย
เตรียมพื้นที่ส�ำหรับ data center
1.4 ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากพื้ น ที่ สี เ ขี ย วเพื่ อ การ
ส่งเสริมสุขภาพและการหน่วงวัย (ชะลอวัย)

2. การจัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายส�ำหรับบุคลากรด้านสุขภาพและ
ด้านอื่นๆ ส�ำหรับประชาชน และอาสาสมัคร
3. การวางกรอบการให้บริการผู้ป่วยใน : Intermediated Care Unit, Specialized Dementia Care Unit, Symptom
Control Unit and Hospice และศูนย์ฯ จะมีการให้บริการการ
เยี่ยมบ้าน (Home Care) อีกด้วย
4. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อวางฐานการ
ด�ำเนินการในเรือ่ ง Community engagement for good health
ใน 3 กลุ่ม

การมีความรู้
ความเข้าใจ
เรื่องสุขภาพ
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การประสานความร่ วมมือ

รายงานประจําปี 2560

รายงานประจำ�ปี 2560

การประสานความร่
วมมือ วมมือ
การประสานความร่
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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
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การจัดท�ำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2561
การจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นงาน
ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ระหว่าง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�ำหนดไว้ คณะฯ จึงได้มีการถ่ายทอดแผนฯ ลงสู่ระดับ
ภาควิชา/โรงเรียนพยาบาลฯ ผ่านการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
หลัก ก�ำหนดให้มกี ารติดตามความก้าวหน้าทุกสิน้ ไตรมาส และ
น�ำเสนอผลฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อรับ
ทราบและช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ
เมื่อประสบปัญหา คณะฯ ก�ำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นผลงานพันธกิจหลัก ดังนี้
แนวทางการด�ำเนินงานในปี 2561
1. Curriculum design ปรับหลักสูตรและแนวทาง
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ตอบโจทย์แพทย์ ผู้มีจริยธรรม
มีความเป็นผู้น�ำสามารถเรียนรู้ต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างหลักสูตร
และกระบวนการสอน เพื่อทักษะวิจัย

2. สร้างระบบประเมินและเปรียบเทียบ (Benchmarking for Academic Excellence) ระหว่างโรงเรียนแพทย์ชั้นน�ำ
ในประเทศไทย
3. เพิ่มนวัตกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพ
4. ส่งเสริมการด�ำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศและ
ทีมดูแลผู้ป่วยให้มีการรักษาพยาบาลเทียบเคียงกับสากล
5. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ ให้
ผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า (โครงการ Advanced HA)
6. จัดท�ำ  Talent mobility หรือ secondment เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการท�ำวิจยั   การท�ำงานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นๆ
7. โครงการ HIS at Phyathai : strengthening and
pain relief และโครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศสถาบั น
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์
8. โครงการ RAMA safety workplace
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พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
“อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีจะไม่ร�่ำรวย แต่ก็ไม่อดตาย
ถ้าใครอยากร�่ำรวย ก็ควรเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แพทย์
อาชีพแพทย์นั้นจ�ำเป็นต้องยึดมั่นในอุดมคติ เมตตากรุณาคุณ”
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตามมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธ์
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