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หนึ่งในฤทัยฉันคือ

รามาธิบดี



ในขณะที่ท ่านประกอบกิจการแพทย์  
อย่านึกว่าตัวท่านคนเดียว จงนึกว่าท่านเป็น
สมาชิกของ “สงฆ์” คณะหนึ่ง คือคณะแพทย์ 
ท่านท�าดีหรือร้าย ในความเชื่อถือหรือดูถูก  
เพื่อนแพทย์อื่นๆ จะพลอยยินดี หรือเจ็บร้อน
อับอายด้วย นึกถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่เป็น
แพทย์ด้วยกัน

แพทย ์ทุ กคนมีกิ จที่ จะแสดงความ 
กลมเกลียวในคณะแพทย์ต่อสาธารณชน เมือ่เกดิ
ความเล่ือมใสในคณะแพทย์ข้ึนในหมู่ประชาชน
แล้ว ผู้ที่จะต้ังต้นท�าการแพทย์ถึงจะยังไม่ได ้
มีโอกาสตั้งตัวในความไว้ใจของตน ก็จะได้ส่วน 
ความไว ้ใจเพราะเป ็นสมาชิกของคณะที่มี 
ผู้นับถือ เราเห็นพระบวชใหม่ที่ยังไม่เป็นสมภาร
เรากย็กมือไหว้ เพราะเรามีความนบัถอืในลัทธขิอง
พระสงฆ์ฉันใดกดี็ แพทย์หนุม่กไ็ด้ความไว้ใจเพราะ
คณะของเขาเป็นทีน่่าไว้ใจ ฉะนัน้ความประพฤติ 
ของแพทย์บุคคลน�ามาซึ่งประโยชน์แก่แพทย ์
ใหม่ และเรากอ็ยากจะช่วยผู้ทีต่ัง้ต้นในทางอาชพี
ของเราเสมอไป

สมเด็จพระบรมราชชนกฯ



คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

มหิดล ได้จัดท�ารายงานประจ�าปี 2561 เพื่อเป็นการรายงาน

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบปีที่ผ่านมา ต่อคณะกรรมการ

ประจ�ามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแสดงให้เห็นการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานสู่วิสัยทัศน์ “การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�าในระดับ

สากล” โดยพฒันากระบวนการท�างานในทกุพนัธกจิให้มปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามวงรอบ จนท�าให้เกิดผลงานที่เป็นต้นแบบซ่ึงเป็นที่ยอมรับ 

สร้างองค์ความรู ้ก่อให้เกดินวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง มกีารเจรญิเตบิโต

ที่ยั่งยืน และมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ในปี 2561 ได้มีการเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

ซึ่งคณะฯ มุ่งหวังให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากร

ทางการแพทย์ที่เป็นผู้น�าสู่การเปล่ียนแปลงสังคมสู่สุขภาวะท่ีดี 

ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้รองรับความต้องการของประเทศ 

และการบริการสุขภาพที่เป็นต้นแบบในระบบบริการสุขภาพอย่าง

ครบวงจรของประเทศ ด้านการศึกษาได้มีการเตรียมการปรับปรุง

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตครั้งใหญ่ ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 

2562 นี ้ ด้านการวจิยัได้มกีารท�าวจิยัมุง่เป้าทีท่�าให้ได้ผลลพัธ์ส�าคญั

ในหลาย  ๆด้าน เช่น การศกึษาวจิยัเพือ่รกัษาโรคธาลสัซเีมยีให้หายขาด

ด้วยการบ�าบัดยีนเป็นครั้งแรก การเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรม

ทางการแพทย์ (MIND CENTER) การร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อ

ตอบโจทย์วิจัยที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ด้านการรักษาพยาบาล

มีการร่วมมือแบบสหสาขาโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางท�าให้ประสบ

ความส�าเร็จในการรักษาโรคสลับซับซ้อน การเตรียมความพร้อม

เพื่อการรับรองมาตรฐาน Advance HA ในปี 2562 ด้านการบรหิาร

มุ่งสร้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะและสัดส่วนภาระงาน

ทีเ่หมาะสม อนัน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานของคณะฯ ต่อไป

คณะฯ ขอขอบคณุคณาจารย์และบคุลากรทกุท่าน ทีใ่ห้ความ

ร่วมมือในการจัดท�ารายงานประจ�าปีฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ รวมทั้งเป็นการสื่อสารให้ทุกภาคส่วน

ทราบถึงผลการด�าเนินงานของคณะฯ และขอน้อมรับค�าติชม 

ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คํานํา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล



สารบัญ
 7 โครงสรางองคกร

 8 บทที่ 1 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
  • ด้านการศึกษา
  • ด้านการวิจัย
  • ด้านการดูแลสุขภาพ
  • ด้านการบริการวิชาการ
  • ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
  • ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านทรัพยากรบุคคล
  • ด้านการคลัง
  • ด้านการพัสดุ
  • ด้านสารสนเทศ
  • ด้านพัฒนาคุณภาพ
  • ด้านวิเทศสัมพันธ์

 72 บทที่ 2 โครงการระดับคณะฯ
  • สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
  • ศูนย์ความเป็นเลิศ
  • ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
  • ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
  • โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย
  • สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล
  • โครงการฟาร์มสร้างสุขภาพ
   ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
  • โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 112 บทที่ 3 สมาคมศิษยเกา/
  สภาอาจารย/หอจดหมายเหตุ

 120 บทที่ 4 หนวยงานที่สนับสนุน
  การดําเนินงานของคณะฯ

 130 บทที่ 5 กาวตอไปของรามาธิบดี

 140 ภาคผนวก

สถาบันการแพทย

ชั้นนําในระดับสากล



ปณิธาน

ปญญาของแผ่นดิน	(Wisdom	of	the	Land)

วิสัยทัศน

เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�าในระดับสากล

คานิยม

มุ่งเรียนรู้	คู่คุณธรรม	ใฝ่คุณภาพ	

ร่วมสานภารกิจ	คิดนอกกรอบ	รับผิดชอบสังคม	

มุมมองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Perspectives) 
	1.	 จัดการศึกษาด้านการแพทย์	 พยาบาล	 และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน	 เพื่อให้ได้บัณฑิต

ที่มีคุณภาพ	มีความเป็นผู้น�า	เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศ	และมีศักยภาพสูงทางการวิจัย

	2.	 มุ่งสร้างงานวจิยัทีม่ผีลกระทบสงูและก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม	สร้างนวตักรรมทางการแพทย์	การบรกิารสขุภาพ	

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	3.	 สร้างระบบการดูแลผู้ป่วยโดยสร้างเครือข่ายเพ่ือการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรต้ังแต่ก่อนมารับบริการจนถึง

การส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	การวิจัยเป็นหลัก	และสามารถให้การดูแลรักษาโรคซับซ้อน

ที่ไม่สามารถรักษาที่อื่นได้



วัฒนธรรมองคกร
ประสานความต่าง	สร้างสิ่งที่ดีกว่า	(Harmony	in	Diversities	and	Look	Forward)

พันธกิจ 
จัดการศึกษา	สร้างงานวิจัย	ให้บริการวิชาการและดูแลสุขภาพ	เพื่อสุขภาวะของสังคม

•	 ด้านการศึกษา	 :	 จัดการศึกษาด้านการแพทย์	 พยาบาล	 และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ	

•	 ด้านการวิจัย	 :	 สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และ
การน�าไปประยุกต์ใช้

•	 ด้านบริการวิชาการ	:	ให้ความรู้	หรือค�าปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์	พยาบาล	
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

•	 ด้านการดูแลสุขภาพ	:	ให้การดูแลสุขภาพ	(สร้างเสริม	ป้องกัน	รักษาพยาบาล	และ
ฟื้นฟูสุขภาพ)	ที่มีคุณภาพ	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

	4.	 บริหารจัดการสัดส่วนภาระงานอาจารย์ที่เหมาะสม	 เพ่ือพัฒนาทักษะ	 ความเชี่ยวชาญ	 ศักยภาพของอาจารย์	
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ

	5.	 มุ่งพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน	 ตามหลักคุณภาพและ
การวิเคราะห์กระบวนการที่ส�าคัญ	เพื่อให้เกิดกระบวนการการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

	6.	 มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทีส่ามารถสนบัสนนุการเรยีนการสอน	การวจิยั	การบรกิารและงานบริหาร	ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความคาดหวัง

	7.	 บริหารจัดการทรัพยากร	พื้นท่ี	 สิ่งแวดล้อม	 และอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ	
บุคลากร	สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

	8.	 การเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คานิยม

รวมสานภารกิจ
ทํางานรวมกันเปนทีม 

แบบสหสาขา

การท�างานเป็นทีม (Team Work) 
ในทุกพันธกิจ เกิดผลลัพธ์ที่ดี

ต่อผู้รับผลงาน ร่วมมือร่วมใจ
สู่ เป้าหมายเดียวกัน

คูคุณธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได 

มีจริยธรรม

โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

มีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

ใฝคุณภาพ
ไดมาตรฐาน ปลอดภัย ยึดผูรับผลงาน

เปนศูนยกลาง 

ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
ยึดผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง

มุงเรียนรู 
บุคคลเรียนรู 

องคกรเรียนรู ใชขอมูล

เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การท�างาน

เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเกิดเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้

คิดนอกกรอบ
นําวิทยาการใหมๆ 

มาปรับใช 

ไมทํางานแบบเดิมๆ

คิดอย่างแตกต่าง 
มีความคิดสร้างสรรค์ 

เกิดนวัตกรรม

รับผิดชอบสังคม
ความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมขององคกรทั้งภาครัฐ

และเอกชน ที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ภายใตหลักคุณธรรมและการบริหารจัดการที่ดี 

การค�านึงถึงชุมชนสิ่งแวดล้อม เสียสละเพื่อส่วนรวม
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รายงานประจ�าปี 2561

โครงสร�างองค์กร
(Organizational Chart)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

  (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) พ.ศ. 2561 มีผลตั้งแต่ 21 มี.ค. 2561

 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

  (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลตั้งแต่ 16 พ.ค. 2561

ณ 16 พฤษภาคม 2561

ภาควิชา

• กุมารเวชศาสตร์

• จักษุวิทยา

• จิตเวชศาสตร์

• พยาธิวิทยา

• รังสีวิทยา

• วิทยาศาสตร์

สื่อความหมาย

และความผิดปกติ

ของการสื่อความหมาย

• วิสัญญีวิทยา

• เวชศาสตร์ครอบครัว

• เวชศาสตร์ชุมชน

• เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

• เวชศาสตร์ฟื้นฟู

• ศัลยศาสตร์

• สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

• โสต ศอ นาสิกวิทยา

• ออร์โธปิดิกส์

• อายุรศาสตร์

โรงเรียน

พยาบาล

รามาธิบดี

โรงพยาบาล

• โรงพยาบาลรามาธิบดี

• ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

• ศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตน์

• โรงพยาบาลรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร์

กลุ่ม

สาขาวิชา

ศูนย์

• ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

• ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ

• ศูนย์นโยบายและ

การจัดการสุขภาพ

• ศูนย์เรียนรู้และพัฒนา

สุขภาวะผู้สูงอายุแบบ

ครบวงจรและบริบาล

ผู้ป่วยระยะท้าย

สถาบัน

การแพทย์

จักรีนฤบดินทร์

ส�านักงาน

• ส�านักงานการศึกษา

• ส�านักงานวิจัย 

วิชาการ

และนวัตกรรม

• ส�านักงานคณบดี



ผลการดําเนินงาน
ตามพันธกิจ

บทที่
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พันธกิจด้านการศึกษา ก�าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิต

ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มีความเป็นผู้น�า เข้าใจ

ระบบสาธารณสุข มีศักยภาพสูงทางวิจัย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ให้เกิดสุขภาวะของสังคมหรือชุมชน (Change Agent) โดยจัด

การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา 

รวมทั้งส้ิน 124 หลักสูตร ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ปีละประมาณ 900 คน และด�าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและ

ผูเ้รยีนตามแผนยทุธศาสตร์ด้านการศกึษา เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของ

พันธกิจ รวม 7 โครงการ 

ก.	ผลด�าเนินงาน	

	 1.	 จ�านวนหลักสูตรและจ�านวนนักศึกษา คณะฯ จัด

การศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตารางที่ 1)

ตารางที	่1	จ�านวนนกัศกึษาแยกตามหลกัสตูร	และระดบั

การศึกษา	ปีการศึกษา	2561

ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา	2561

จ�านวน
หลักสูตร

นักศึกษา
รับใหม่

นักศึกษา
คงอยู่

ผู้ส�าเร็จ
ปีการศึกษา	2560

1.	ระดับปริญญาตรี 4 504 2,273 426

 1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 1 203 1,140 181

 1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 238 899 215

 1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

1 28 108 30

 1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ
  ฉุกเฉินการแพทย์ (เริ่มปีการศึกษา 2558)

1 35 126 -

2.	ระดับบัณฑิตศึกษา 27 121 593 120

 2.1 ระดับปริญญาโท 20 86 430 102

 2.2 ระดับปริญญาเอก 7 35 163 18

3.	วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 93 341 904 321

 3.1 ระดับแพทย์ประจ�าบ้าน 29 212 661 194

 3.2 ระดับแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 63 124 221 120

 3.3 หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร 1 5 22 7

รวมทั้งหมด 124 966 3,770 867

	 2.	 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพและวุฒิบัตร

ผู ้เชี่ยวชาญ บัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับใบ

ประกอบวิชาชีพเมื่อส�าเร็จการศึกษาร้อยละ 100 บัณฑิตหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ความผิดปกติของการส่ือความหมายสอบได้รับใบประกอบวิชาชีพ

ในการสอบครั้งแรกร ้อยละ 84.65 และ 93.33 ตามล�าดับ 

แพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดสอบได้วุฒิบัตร

ผู้เชี่ยวชาญในการสอบครั้งแรกร้อยละ 98.95 และ 100 ตามล�าดับ

ดานการศึกษา
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

	3.	ร้อยละของผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ�านวนนักศึกษา	(ภาพที่ 1)

ภาพที่	1	ร้อยละของผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
 (หมายเหตุ ในบางปีมีนักศึกษาที่ได้ตีพิมพ์ผลงานมากกว่า 1 เรื่อง ท�าให้จ�านวนรวมผลงานตีพิมพ์มากกว่านักศึกษา)

ภาพที่	3	ร้อยละอัตราจบตามวงรอบหลักสูตรต่างๆ	(พบ.,	แพทยศาสตรบัณฑิต;	พย.บ.,	พยาบาลศาสตรบัณฑิต;	วท.บ,		
	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย;	ป.,	ปริญญา)	และคณะแพทย์คู่เทียบ	(พบ.)	A	และ	B

หมายเหตุ	 •	การเรียนจบในวงรอบของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ปริญญาโท	คือ	36	เดือน	และปริญญาเอก	60	เดือน
	 •	ระยะเวลาเฉลี่ยในการส�าเร็จการศึกษา	ปี	2560	ของนักศึกษาปริญญาโท	35	เดือน	ปริญญาเอก	66	เดือน	

ภาพรวม

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

 2555   2556   2557   2558   2559   2560  

ป. โท ป. เอก Resident Fellow

200

150

100

50

0

100

80

60

40

20

0

39.17

72.55
61.11

18.04
41.67

	4.	คะแนนเฉลี่ยของการสอบเข้าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ผ่านระบบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	

(กสพท.)	(ภาพที่ 2)

ภาพที่	2	คะแนนเฉลี่ย	5	อันดับแรกของการสอบเข้าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ผ่านระบบ	กสพท.

หมายเหตุ	 1)	คณะแพทย์คู่เทียบ	4	เริ่มรับปีการศึกษา	2561	เป็นปีแรก		2)	ปีการศึกษา	2561	เริ่มใช้ระบบการคัดเลือก	TCAS	รอบ	3

คะแนนเฉลี่ย

	5.	อัตราการจบตามวงรอบหลักสูตรต่างๆ (ภาพที่ 3)

พย.บ. วท.บ.
(สื่อความหมายฯ)

ป. โท ป. เอก พบ. คณะแพทย์คู่เทียบ
(พบ.) - A

คณะแพทย์คู่เทียบ
(พบ.) - B

 ปีการศึกษา 2558

 ปีการศึกษา 2559

 ปีการศึกษา 2560

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

87.76
93.55

47.37

25.00

92.18 93.48 92.28

78.21 74.60 72.75
69.89 68.75

76.00 72.13
69.73 67.84 67.54

74.87 71.63
68.34 66.80 66.35

 คณะแพทย์คู่เทียบ 1  คณะแพทย์คู่เทียบ 2  รามาธิบดี

 รามาธิบดี - จุฬาภรณ์  คณะแพทย์คู่เทียบ 3  คณะแพทย์คู่เทียบ 4
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รายงานประจ�าปี 2561

	 6.	 ปรับปรุงหลักสูตรตามหลักการ	 OBE	 (Outcome-

Based	Education)

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 4 หลักสูตรครบวงรอบ

การปรับปรุงหลักสูตร ได้ด�าเนินการปรับปรุงตามหลักการ OBE 

(Outcome-Based Education) ที่มหาวิทยาลัยมหิดลก�าหนด 

โดย 2 หลกัสตูร ได้แก่ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติและหลกัสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติการสื่อความหมาย 

ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลและสภาวิชาชีพ และ 

1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรอง

จากสภามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วและอยู่ระหว่างการขอรับรองจาก

สภาวิชาชีพ และอีก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ อยู่ระหว่างขอรับรองจาก

สภามหาวิทยาลัยมหิดล

	 7.	 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

  7.1 ระดบัส่วนงาน ทกุหลกัสตูรได้รบัการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน 

  7.2 ระดับมหาวิทยาลัย ผ ่านการรับรองคุณภาพ

การศึกษา MU AUN-QA โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA 

จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิชาวิทยาการระบาดคลินิก (นานาชาติ) 2) หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (นานาชาติ)

  7.3 ระดับชาติ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน

ที่ผ่านการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME โดยราชวิทยาลัย

และแพทยสภา จ�านวน 8 สาขา ได้แก่ 

   1) สาขาอายุรศาสตร์ 

   2) สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

   3) สาขาวิสัญญีวิทยา

   4) สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

   5) สาขาจักษุวิทยา

   6) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

   7) สาขาศัลยศาสตร์

   8) สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

  7.4 ระดับนานาชาติ มี 2 หลักสูตร รับการตรวจ

ประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัอาเซยีน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

AUN-QA ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตร

นานาชาติ)

	 8.	 ความเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเมินตนเองต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

มากกว่าร้อยละ 80 ในระดับมาก - มากที่สุด (ภาพที่ 4) และผู้ส�าเร็จ

การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินตนเองด้านความรู้ 

ความสามารถและทกัษะทางการแพทย์จากประสบการณ์การเรยีนรู้ 

(ภาพที่ 5) และทุกหลักสูตรได้สอบถามผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประเมิน

สมรรถนะบัณฑิตด้านต่างๆ ซึ่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก

ในทุกหลักสูตร (ภาพที่ 6)
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่	5	การประเมินตนเองด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางการแพทย์จากประสบการณ์การเรียนรู้		
โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	6	เมื่อส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ 1. การซักประวัติ 2. การตรวจร่างกาย 3. การตัดสินใจส่งตรวจพื้นฐาน/พิเศษได้อย่างเหมาะสม 
 4. ความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ 5. การแปลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
 6. การอ่านฟิล์ม X-ray 7. การอ่าน EKG 8. การวินิจฉัยและดูแลรักษาเบื้องต้นในโรคซับซ้อนก่อนส่งต่อ

1 2 53 64 7 8

100

80

60

40

20

0

81
75

84
72

53

31 30

57

89
76 76

66 61

38 43

70

ร้อยละ (ท�าได้ดี - ท�าได้ดีมาก)

 ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2560

ภาพที่	6	ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีหลังท�างานอย่างน้อย	1	ปี

 ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2561

ภาพรวม ป. ตรี หลักสูตร พย.บ. หลักสูตร วท.บ. 
สื่อความหมายฯ

หลักสูตร พบ. คณะแพทย์คู่เทียบ B  
(พบ.)

5

4

3

2

1

0

4.11 3.81
4.22 4.31 4.21

ระดับ

ภาพที่	4	ความเห็นของผู้เรียนระดับปริญญาตรีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน	TQF

หมายเหตุ ก. ด้านความรู้ ข. ด้านการแก้ปัญหา ค. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ง. ความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ 

 จ. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ฉ. ทักษะพิสัย

 ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2560 

ก. ข. ค. ง. จ. ฉ.

100

80

60

40

20

0

92.25

ร้อยละระดับ 
มาก - มากที่สุด

87.48 88.85 90.22

71.23
80.05
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รายงานประจ�าปี 2561

	 9.	 นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล	(ตารางที่	2	และ	3)

	 	 ตารางที่	2	รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล	

รายชื่อนักศึกษา รางวัลที่ได้รับ องค์กรที่มอบรางวัล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

น.ส.พิชชาทร ศุภกิจจานุสันติ์ รับพระราชทานทุน “เยาวชนรางวัล 
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจ�าปี 2561

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

นายณัฏฐสิทธิ์ คัชมาตย์ รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

น.ส.กุลภรณ์ พันธ์ฟอง และ  
น.ส.จณิสตา งามวัฒนจินดา

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย

มูลนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธิ

น.ส.นงนภัส ชาลีวงษ์ และ 
น.ส.ไลล่า ฮูเซนอิบราฮีมอามาน

ได้รับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
พยาบาลเกียรติคุณไทย และไฟ โอเมกา

สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย 
และไฟ โอเมกา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

น.ส.ปุณยาพร ฤกษ์จารี รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ 
ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  
ลีนะนิธิ

น.ส.ศศิวงศ์ วงศ์แก้ว รางวัลความประพฤติดี ประจ�าปี 2561 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

น.ส.วรณี กรีเทพ และ

น.ส.ชนกานต์ สุวรรณมะโน

รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดน�าเสนอ 
งานวิจัยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
แบบ oral presentation (ภาษาไทย):  
การศึกษาเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจ 
และการช่วยหายใจชนิดมือบีบในผู้ป่วย 
หัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล

งานประชุมวิชาการการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 12  
(12th National EMS Forum)

นายธีรภัทร์ จันทวงศ ์
น.ส.ฐิตาภรณ์ มีมงคล 
น.ส.เจนจิรา ใยเทศ

รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดน�าเสนอ
งานวิจัยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
แบบ oral presentation (ภาษาอังกฤษ):  
การประเมินเครื่องมือการท�านาย 
ภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ (MTBI Score) 
ในผู้บาดเจ็บที่ศีรษะชนิดไม่รุนแรง

งานประชุมวิชาการการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 12 
(12th National EMS Forum)

นายเจษฎากร เจนพานิชย์พงศ์ รางวัลความประพฤติดี ประจ�าปี 2561 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์



Pichatorn

Suppakitjanusant

น.ส.พิชชาทร ศุภกิจจานุสันติ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯ 
ม.มหดิล กล่าวว่า เป็นเกยีรตแิละภาคภมูใิจอย่างยิง่ทีไ่ด้รบัรางวลันี้ 
ซ่ึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์สร้างประโยชน์ และน�าความรู้
มาปรับใช้ ตนมีความสนใจเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
โดยการวิเคราะห์เสียงผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ แรงบันดาลใจ
มาจากได้ออกหน่วยแพทย์เคลือ่นทีไ่ปสูช่มุชน พบผูป่้วยเบาหวาน
มากขึ้น อีกทั้งมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่ไม ่แสดงอาการ 
หากคัดกรองเบาหวานได้จะช่วยลดอัตราเสียชีวิต โดยหลายการ
ศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงระดับน�้าตาลในเลือดส่งผลต่อ
เส้นเสยีงสร้างคลืน่เสยีงต่างออกไป จงึสนใจสร้างเครือ่งมอืคดักรอง
โดยวิเคราะห์เสียงผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ หลังจากไปศึกษา
สหรัฐจะกลับมาพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันมือถือให้น�าไป
ใช้อย่างแพร่หลาย เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองในคนที่กลัวเข็ม 
และเข้าถึงพื้นที่ขาดแคลนบุคลากร ช่วยลดปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังของไทยได้ 

นศพ.พิชชาทร ศุภกิจจานุสันติ์ 
นักศึกษาแพทย์ชั้นป�ที่ 6 
ได�รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน 
รางวัลสมเด็จเจ�าฟ�ามหิดล ประจําป� 2561



รายงานประจ�าปี 2561

	 	 ตารางที่	3	รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

รายชื่อศิษย์เก่า รางวัลที่ได้รับ องค์กรที่มอบรางวัล

ศ.เกียรติคุณ นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1 

ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 2 และ

รศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4 

รับรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา 
ประจ�าปี 2561

แพทยสภา 

ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6 และ

ศ.นพ. พิภพ จิรภิญโญ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 7 

ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ต้นแบบ
ของแพทยสภา ในโอกาสครบรอบ 50 ปี 
แพทยสภา

แพทยสภา 

นพ.ประภาส วีระพล 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 15 
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ) 

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจ�าปี 2560 

กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.สุธน ยุวศิรินันท์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 16 
(ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี) 

ข้าราชการดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจ�าปี 2560 

จังหวัดสุพรรณบุรี

พญ.สุวรรณี ส่องแสงโปร่งมณี (เรืองเดช) 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 18 
(ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา) 

ข้าราชการดีเด่นของกรมสุขภาพจิต
ประจ�าปี 2561 

กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข

นพ.กัมปนาท จันทนะ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 19 
(นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
ณ อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา) และ

นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 25
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ�าปี 2560 

กระทรวงศึกษาธิการ

ศ.ดร.นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 21
(อาจารย์ประจ�าภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ 
ประจ�าปี 2560

สภาคณาจารย์ 
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.พญ. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 27 

รางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น 
ประจ�าปี 2561 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย

ข.	 ผลการด�าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและผู้เรียน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	

	 1.	 โครงการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	

ตามหลักการ outcome-based curriculum ที่มุ ่งเน้นผู ้เรียน

และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้ของผู ้เรียนเป็นส�าคัญ โดยพิจารณา

องค์ประกอบหลักในการปรับหลักสูตร ได้แก่ 1) มาตรฐานวิชาชีพ

แพทยสภา 2) ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 

3) การมุง่เน้นของคณะฯ เพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์ และ4) ความต้องการ

ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 (ภาพที่ 7) โดยก�าหนดผลสัมฤทธิ์

การเรยีนรู ้(Program-level Learning Outcome: PLOs) ไว้ 7 ข้อ ดงันี้

15
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เปาหมายการศึกษา

ความตองการระบบสุขภาพ

มาตรฐานวิชาชีพแพทยสภา

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร

สมรรถนะของผูเรียน

ระบบการรับฟง และการประเมิน ประสบการณ และการเรียนรู

ทรัพยากรการเรียนรู

ความต้องการ

วัตถุประสงคการเรียนรู

PLO	 1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

และศาสตร์อ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง ในบทบาทของนกัวชิาการทางการแพทย์

ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

PLO	2	ให้การบรบิาลผูป่้วยแบบองค์รวม โดยยดึหลกัข้อมลู

เชิงประจักษ์ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PLO	3 วางแผนการสร้างเสรมิสขุภาพ และการป้องกนัโรคได้

ทัง้ในระดบับคุคลและระดบัประชากร โดยประยกุต์ความรูด้้านระบบ

สุขภาพและระบบบริบาลสุขภาพ และสร้างความร่วมมือของชุมชน

PLO	 4 ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยรักษาคุณธรรม 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ มคีวามซือ่สตัย์สจุรติและรบัผดิชอบ

PLO	 5 สื่อสารกับผู ้ป่วย ญาติ ผู ้ร ่วมงาน และชุมชน 

ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือดูแลรักษา

ผู้ป่วย และสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ

PLO	 6 ผลิตผลงานวิจัยได้ด้วยตนเองหรือร่วมท�าเป็น

รายกลุ่มโดยยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย

PLO	7	พัฒนาตนเอง สามารถท�างานเป็นทีมภายในวิชาชีพ 

รวมถึงสหสาขาวิชาชีพในบทบาทที่เหมาะสม และมีภาวะผู้น�า

ผลการด�าเนินงาน ด�าเนินการจัดท�ารายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ. 2) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) ของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 แล้วเสร็จ 
และได ้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 และด�าเนินการขอรับรองหลักสูตรจาก
แพทยสภา ซ่ึงมีก�าหนดการรับการตรวจประเมินรับรองหลักสูตร
ตามมาตรฐานสากลการศึกษาแพทยศาสตร์ (TMC.WFME.BME.
Standards 2017) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ (สมพ.) ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 

	 2.	 โครงการรับนักศึกษาแพทย์แนวใหม่ เป็นโครงการ
พัฒนาระบบการคัดเลือกผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยก�าหนดหลักการ 5 ประการ 
ได้แก่ 1) วธิคีดัเลอืกมคีวามน่าเชือ่ถอืและได้ผูเ้รยีนตามคณุลกัษณะ

ที่ก�าหนด 2) มีความยุติธรรม 3) เป็นที่ยอมรับของสังคม 4) คุ้มค่า

ต่อการด�าเนินการ และ 5) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการด�าเนินงาน ได้จ�านวนผู้เข้าศึกษาที่ต้องการตาม

เป้าหมาย 

	 3.	 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี	 เป็นโครงการส่งเสริม

และพัฒนาทักษะการท�างานวิจัย การท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�า 

และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนา

สมรรถนะของผู้น�าแห่งการเปล่ียนแปลง คณะฯ ให้การสนับสนุน

ทุนวิจัย (Dean’s Research Novice Awards) ทุนน�าเสนอผลงาน

วจิยัในทีป่ระชมุวชิาการ (Dean’s Research Awards) และทนุดงูาน

ด้านวิจัยต่างประเทศเป็นเวลา 1 เดือนในรายวิชาเลือก (Dean’s 

Talent Awards) 

ผู้เรียน

ภาพที่	7	โมเดลที่มาของการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ฉบับปรับปรุง	ปีการศึกษา	2562

หลักสูตรที่มุ งผูเรียนและผลการเรียนรู

ของผูเรียนเปนสําคัญ

ความตองการของสถาบัน
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นอกจากนี้ได้จัดโครงการย่อยเพื่อพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ 

รวม 2 โครงการ ได้แก่

 - โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษด้านการสือ่สาร โดย

ให้นกัศกึษาแพทย์ทีม่คีวามสนใจสมคัรเข้าร่วมโครงการ และจดัแบ่ง

กลุ่มตามระดับความสามารถ 

 - โครงการพฒันาทกัษะการท�างานเป็นทมีและภาวะผูน้�า 

(Peer Coaching) โดยเปิดวิชาเลือกเสรีส�าหรับนักศึกษาแพทย์

ช้ันปีที่ 2 ให้มีการเรียนรู้และท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ในสัดส่วน 1 : 5 

ผลการด�าเนินงาน

•	 การพัฒนาทักษะวิจัย	มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและทุน

สนับสนุนวิจัยจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี (ตารางที่ 4)

ตารางที่	 4	 จ�านวนรางวัลและทุนสนับสนุนการท�าวิจัย

ของนักศึกษาแพทย์	โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

รางวัลและทุนสนับสนุนวิจัย
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

2560 2561

1. ทุนวิจัย (Dean’s Research 
 Novice Awards)

2 16

2. ทุนน�าเสนอผลงานวิจัย 
 (Dean’s Research Awards)

1 8

 • ยุโรป 1 1

 • อเมริกา 3

 • เอเชีย 3*

 • ไทย 1

*ทุนอุดหนุนอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยร่วม
น�าเสนอผลงาน

- 2

3. ทุนศึกษาดูงานวิจัยต่างประเทศ 
 1 เดอืน (Dean’s Talent Awards)

- 2

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัล Dean’s Talent Awards
และทุนสนับสนุนดูงานวิจัยต่างประเทศ 1 เดือน
โดยนายศุภวิชญ์ ตันนาแสง ดูงาน ณ ประเทศเยอรมัน และ
นายกิตติธัช อมรประสิทธิ์ผล ดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านสื่อสาร	มีนักศึกษา

แพทย์ชั้นปีที่ 2 - 5 สมัครเข้าร่วมโครงการ รวม 84 คน แบ่งกลุ่มละ

ไม่เกิน 15 คน และเรียน 20 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 

•	การพฒันาทกัษะความเป็นผูน้�าและการท�างานเป็นทมี	

มนีกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที ่2 สมคัรเข้าร่วมโครงการ 42 คน และวางแผน

จดักจิกรรมพฒันา 10 - 12 ครัง้ โดยเริม่กจิกรรมในเดอืนตลุาคม 2561

	 4.	 โครงการ	 RAMATHIBODI	 Mentoring	 System	

พัฒนาระบบอาจารย ์ที่ปรึกษาเพื่อก�ากับและดูแลนักศึกษา

อย่างต่อเนื่องก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง

แรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นความส�าคัญของการเรียนในชั้นปรีคลินิก 

ได้รับประสบการณ์การฝึกทักษะพ้ืนฐานทางคลินิกที่สอดคล้องกับ

รายวิชาพื้นฐานทางการแพทย์ และเรียนรู้แบบอย่างการเป็นแพทย์

ที่ดี และเป็นที่ปรึกษาในการเรียนและการใช้ชีวิต (สัดส่วนอาจารย์

ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา 1 : 5) 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัล Dean’s Talent Awards
และทุนสนับสนุนดูงานวิจัยต่างประเทศ 1 เดือน
โดยนายศุภวิชญ์ ตันนาแสง ดูงาน ณ ประเทศเยอรมัน และ
นายกิตติธัช อมรประสิทธิ์ผล ดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลการด�าเนินงาน (ตารางที่ 5)

ตารางที่	5	ผลการด�าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ	RAMATHIBODI	Mentoring	System	

ตัวชี้วัดโครงการ	RAMATHIBODI	Mentoring	System

ปีการศึกษา	2560	(งบประมาณ	2561)

หน่วยนบั เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงาน

ชั้นปีที่	2 ชั้นปีที่	3

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนพัฒนารายบุคคล
และมีการติดตามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 100 100 100

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลการประเมินแรงจูงใจ
ในการเรียนดีขึ้น

ร้อยละ 80 77.3 87.64

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการฯ 
อยู่ในระดับดี - ดีมาก

ร้อยละ 80 89.21 83.4

	 5.	 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบรหิารงานด้านการศกึษา	(Student	Life	Cycle	Management:	

SLCM)	เป็นการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้บรูณาการและบรหิาร

งานด้านการศึกษาของคณะฯ โดยเน้นประโยชน์ให้เกิดกับนักศึกษา 

คณาจารย์ และผูบ้รหิาร รวมถงึบคุลากรด้านการศกึษาทัง้หน่วยงาน

ส่วนกลางและภาควิชาฯ ท�าให้ลดการท�างานซ�้าซ้อนหลายขั้นตอน 

ได้พัฒนาระบบเพือ่จัดเกบ็ข้อมลูไว้ในฐานข้อมลูเดยีวกนั รวม 9 ระบบ 

ได้แก่ 1) ระบบงานนักศึกษา 2) ระบบงานอาจารย์ 3) ระบบบริหาร

หลักสูตร 4) ระบบกิจกรรมนักศึกษา 5) ระบบประเมินผลการศึกษา 

6) ระบบติดตามและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 7) ระบบจัดตาราง

เรยีนตารางสอน 8) ระบบเชือ่มโยง e-learning และ 9) ระบบประเมนิ

	 	 ผลการด�าเนินงาน	

  • ด�าเนินการขึ้นระบบ SLCM ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานแพทยศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และ

เตรียมพร้อมส�าหรับการขึ้นระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการ

นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมนักศึกษา (เดือนมกราคม 2562) และ

งานวัคซีนนักศึกษา (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) และภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์ในเดือนมีนาคม 2562

  • จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ งานแพทยศาสตรศึกษาและ

งานกิจกรรมนักศึกษาเมื่อเดือนธันวาคม 2561

  • พัฒนาระบบ SLCM ในส่วน Phase 2 ส�าหรับ

ภาควิชาต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ภายในปี 2562

	 6.	 การพัฒนา	 Life	 Skills	 นักศึกษา	คณะฯ มุ่งพัฒนา

นักศึกษาให้มีพหุศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อ

ให้ได้บัณฑิตท่ีสมบูรณ์ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ทางด้านการศึกษา มีผลด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้ 

  6.1 การจัดการสร้างความพร้อมในการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันและ

ความภูมิใจในคณะฯ ดังนี้ 1) พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์

ชัน้ปีที ่4 หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ 2) พธิมีอบหมวกแก่นกัศกึษา

พยาบาลชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3) พิธีมอบเสื้อ

ปฏิบัติการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย 4) พิธีมอบเสื้อ

ปฏบิตักิารและเสือ้กาวน์แก่นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 หลกัสตูรวทิยาศาสตร

บณัฑติ สาขาวชิาปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ 5) โครงการปฐมนเิทศ

นักศึกษารามาธิบดีทุกหลักสูตร

  6.2 การพัฒนานักศึกษาที่มุ ่งเน้นทั้งสุขภาพกาย ใจ 

สงัคม และคณุธรรมจรยิธรรม ได้แก่ 1) การส่งเสรมิและพฒันาตนเอง 

นอกเหนือจากวิชาการทางการแพทย์ โดยจัดเป็นรายวิชาพัฒนาตน 

(self development) เช่น วชิาศลิปะการแสดง วชิาลลีาศ ส่งเสรมิการ

วจิยั ทกัษะภาษาองักฤษนอกห้องเรยีน ด้านนาฏศลิป์และดนตรไีทย 

โครงการเรียนจัดดอกไม้ เป็นต้น 2) ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้

ผ่านกจิกรรมนอกหลกัสตูรทีส่อดคล้องกบั Mahidol Core Value โดย

ประสานความร่วมมอืกบัสโมสรนกัศกึษารามาธบิด ีโรงเรยีนพยาบาล

รามาธิบดี ชมรมต่างๆ ของนักศึกษา และมีกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้ 

   • กจิกรรมเชงิบรูณาการด้านการศกึษา และส่งเสรมิ

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมแก่นักศึกษาทุกหลักสูตร อาทิ 

โครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวง ค่ายตะวันยิ้ม
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   • กิจกรรมละครเวที Rama Drama ครั้งที่  9 

เรื่อง HOME โดยรายได้บริจาคเข้ามูลนิธิรามาธิบดีฯ จ�านวนเงิน 

5,620,016 บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นสิบหกบาทถ้วน)

   • กิจกรรม “บ้านของเรารามาธิบดี” เพ่ือส่งเสริม

พฒันานกัศกึษาแพทย์เป็น Change agent รวมทัง้ส่งแสรมินกัศกึษา

แพทย์ด้านการวิจัย	และน�าไปสู่โครงการต้นกล้ารามาธิบดีซึ่งในปีนี้ 

มีนักศึกษาแพทย์ที่สนใจด้านการวิจัย จ�านวน 70 คน

   • กจิกรรม To Be Ramathibodi Medical Students 

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  

มีความสามารถในการท�างานเป็นทีม มีทักษะชีวิตและทักษะ 

แห่งศตวรรษท่ี 21 ให้มคีวามสามารถในการดแูลตนเองให้ด�ารงตนอยู่

ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ พร้อมทัง้สามารถจดัการกบัความเครยีด

ในชีวิตประจ�าวัน และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

   • กจิกรรม Faculty Hours ด�าเนนิการมุง่การพฒันา

นักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความ 

เป็นจริงของสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเน้น

การศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาใน

ยุคศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยท่ี

มุ่งหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น		

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ผู้ป่วย : ปัญหาที่ต้องเร่งหาทางออก 

คณบดีพบนักศึกษาแพทยศาสตร์ และศิลป์แห่งความรักส�าหรับ

นักศึกษา รามาธิบดีผู้น�าการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ Rama Talk 

สร้างแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ในต่างแดน Innovation Center 

พระราชบิดา เป็นต้น 

  6.3 การสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ เพื่อ

สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับต่างคณะฯ 

ต่างมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ เช่น โครงการค่ายจริยธรรม

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) โครงการ

มหกรรมกีฬาระหว่างคณะ โครงการค่ายตะวันยิ้ม โครงการ

แลกเปล่ียนนักศึกษาแพทย์ไทย - ญี่ปุ่น โครงการ International  

Medical Student Academic and Cultural Exchange (IMES)  

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ไทย - ไต้หวัน เป็นต้น 

ผลการด�าเนินงาน	ตารางที่ 6 และการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะพึงประสงค์ของคณะฯ (ภาพที่ 8 - 9)

ตารางที่	6	จ�านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา	ปีงบประมาณ	2561

ประเภทกิจกรรม/โครงการ
2561

1* 2* 3* 4* 5* รวม

1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน Professionalism 11 6 - 3 - 20

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน Communication & 
Collaboration

12 1 - - 2 15

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน Teamwork & Leadership 18 - 1 2 4 25

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

32 5 2 3 3 45

5. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน Social / Volunteer 
activity ของนักศึกษา

8 - 3 - 3 14

6. กิจกรรมส่งเสริม Student Engagement 10 6 2 - - 18

7. กิจกรรมส่งเสริม Alumni Engagement 4 3 - - - 7

รวม 95 21 8 8 12 144

หมายเหตุ	 1*	หมายถึง	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	
	 2*	หมายถึง	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	
	 3*	หมายถึง	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย	
	 4*	หมายถึง	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	

	 5*	หมายถึง	ท�าร่วมกัน
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ค.	ผลการด�าเนินงานด้านการศึกษา	ระดับหลังปริญญา	

	 1.	 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของแพทย์
ประจ�าบ้าน	 (Resident	 as	 a	 Teacher)	 โดยมีฐานความคิดว่า 
แพทย์ประจ�าบ้านเปรียบเสมือนครูด่านหน้าทางคลินิก (front line 
clinical teacher) แพทย์ประจ�าบ้านทีผ่่านการฝึกทกัษะความเป็นครู 
จะมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ supervise นักศึกษา
แพทย์ได้ดี และจะจบไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกว่าคนที่ได้รับการฝึก 
อีกทั้งมักช่วยให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น (better physician and 
better patient care) โดย

  1.1 จัดอบรม workshop RAT ให้กับแพทย์ประจ�าบ้าน
และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดร่วมกันกับอาจารย์ในภาควิชา

  1.2 จัดให้มี workshop ในหัวข้อเรื่อง RAT: Non-
violent communication ในการปฐมนิเทศแพทย์ประจ�าบ้าน ปีที่ 1  
ปีการฝึกอบรม 2561 เพื่อปูพื้นฐานทักษะด้านความเป็นครูให้กับ
แพทย์ประจ�าบ้านใหม่ทุกคน

	 2. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการ
ท�างานและการสังคม	 (Professional	 and	 Personal	 skills	

development)	ให้กบัแพทย์ประจ�าบ้านชัน้ปีที ่1 และแพทย์ประจ�าบ้าน 
ต่อยอดชั้นปีที่ 1 ประกอบด้วย workshop 9 หัวข้อ ประกอบด้วย  
การวางแผนการเงนิส่วนบคุคล จรยิธรรมทางการแพทย์ 1 - 2 การจดัซือ้ 
จัดจ้าง Conflict Management and Negotiation, Leadership, 
Project Management, Valuation of Medical Service และ Bad 
and Good presentation และมีการเรียนการสอนระบบออนไลน์
หลักสูตร soft skills ของบัณฑิตวิทยาลัย 4 หัวข้อ (Language and 
communication skills, Leaderships and management skills, 
Research skills และ Information technology skills) ซึง่ผูผ่้านเกณฑ์ 
การอบรมและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  
จะต้องมชีัว่โมงการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนการอบรม 
workshop ทั้งหมด และผ่านหลักสูตร soft skills ทั้ง 4 หัวข้อหลัก

 3. ให้ทุนสนับสนุนแพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้าน
ต่อยอด และนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ปรญิญาโท ปรญิญาเอก)  
ในการเดินทางไปน�าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ 
จ�านวน 1,000,000 บาท/ปี มีผู้ได้รับตีพิมพ์เฉลี่ยร้อยละ 50 ของผู้ได้
ทนุ โดยมรีายนามแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดที่
ได้รับทุนเสนอผลงาน ดังนี้ (ตารางที่ 8)

ภาพที่	8	คุณลักษณะของนักศึกษาตามเป้าหมายของคณะฯ

ภาพที่	9	งานกิจการนักศึกษามีส่วนในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
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รายงานประจ�าปี 2561

	 	 ตารางที	่8	ผูท้ีไ่ด้รบัทนุเสนอผลงานของแพทย์ประจ�าบ้าน/แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	และนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ล�าดับ
รายชื่อแพทย์ประจ�าบ้าน/		
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด		
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาฯ การประชุมและประเทศ น�าเสนอ

1. พญ.ศิริพร วรพงศ์มนูพงศ์ กุมารเวชศาสตร์ ATS 2018 international Conference, 
California, USA

E-Poster 
presentation

2. พญ.กษมน ล้อวงศ์งาม จักษุวิทยา APAD 2018 Hong Kong The 33rd Asia-
Pacific Academy of Ophthalmology 
Congress in Conjunction with the 29th  
Hong Kong Ophthalmological Symposium, 
Hong Kong, China

E-Poster 
presentation

3. พญ.ธนัชพร ตรีทอง จักษุวิทยา 44th Annual Meeting North American  
Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) 
2018, Hawaii, USA

Poster 
presentation 

4. นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล จักษุวิทยา 44th Annual Meeting North American  
Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) 
2018, Hawaii, USA

Poster

5. พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ จักษุวิทยา The 33rd Asia-Pacific Academy of 
Ophthalmology Congress in Conjunction 
with the 29th Hong Kong Ophthalmological 
Symposium, Hong Kong

Poster

6. พญ.วชิรา สนธิไชย จักษุวิทยา The 6th Asia Cornea Society Scientific 
Meeting (ACS 2018), Qingdao, China

Poster

7. พญ.ลลิต ลีลาทิพย์กุล กุมารเวชศาสตร์ SAHM 2018 Annual Meeting,  
Seattle, USA

Oral 
Presentation

8. พญ.ปริมพัชร์ ไวทยวงศ์สกุล กุมารเวชศาสตร์ 52nd Annual Meeting of the Association 
for European Paediatric and Congenital 
Cardiology (AEPE), Athens, Greece

Poster 
presentation 

9. นพ.เข็มชาติ สว่างวรชาติ ออร์โธปิดิกส์ AOA & APKASS 2018 - Combined Meeting: 
AOA Continuing Orthopaedic Education & 
APKASS Congress, Sydney, Australia

Poster 
presentation 

10. นพ.สมบูรณ์ วันคณิตย์ กุมารเวชศาสตร์ 57th ESPE 2018 Meeting  
Athens, Greece

E-Poster 
presentation

11. นพ.ปริญญ์ ฮันตระกูล จักษุวิทยา WOC 2018 World Ophthalmology Congress,  
Spain

Oral 
Presentation

12. พญ.จณิสดา สกุลส�าเภาพล ศัลยศาสตร์ 8th World Congress of Endoscopic  
Surgery of Paranasal Sinuses,  
Skull Base, Brain and Spine, Spain

Oral 
Presentation

13. นพ.ศิริชัย วิริยะธนากร อายุรศาสตร์ The 22th International AIDS Conference 
(AIDS 2018), Netherlands

Poster 
presentation 

14. นายกรวิทย์ กาญจนะ พยาธิวิทยา The 11th Annual Congress on Immunology, 
Zurich, Switzerland

Poster 
presentation
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	 4.	 ทนุสนบัสนุนแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้าน

ต่อยอด ในการเดินทางไปฝึกอบรม ณ สถาบันต่างประเทศ จ�านวน 

1,200,000 บาท/ปี โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก 18 คน โดยมีรายนาม

สถาบันที่แพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด เดินทาง

ไปฝึกอบรม ดังนี้ (ตารางที่ 9)

ตารางที่	9	จ�านวนทุนสนับสนุนการเดินทางฝึกอบรม	ณ	สถาบันต่างประเทศของแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้าน

ต่อยอด	

ประเทศ สถาบันที่ไปฝึกอบรม
จ�านวนแพทย์
ที่ได้รับทุน

สหรัฐอเมริกา (6 คน) Lucile Packard Children’s Hospital, Stanford University, Stanford, USA 1
Children’s Hospital Los Angeles, USA 1
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, USA 1
Shands Children’s Hospital and University of Florida Medical Plaza, Gainesville, 
Florida, USA

1

Rainbow Babies & Children’s Hospital, Cleveland, Ohio, USA 1
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Memorial Hospital, New York, USA 1

เยอรมนี (1 คน) International Center for Hip, Knee and Foot Surgery HKF 
ATOS Hospital for Special Surgery, Heidelberg, Germany

1

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

ออสเตรเลีย (1 คน) The Queen Elizabeth Hospital, Australia 1

เกาหลี (1 คน) Yonsei University Health System is the history of medicine, Seoul, Korea 1

ญี่ปุ่น (8 คน) National Center for Child Health and Development (NCCHD), Tokyo, Japan 3
Tohoku Central Hospital, Yamagata, Japan 1
Aichi Medical University Hospital, Nagoya, Japan 1
Osaka University Graduate School of Medicine Osaka University Hospital, Japan 1
Juntendo University Hospital, Tokyo, Japan 1
Fujita Health University Hospital, Nagoya, Japan 1

รวม 18	คน

นพ.ปริญญ์ ฮันตระกูล แพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่ 3 

ภาควิชาจักษุวิทยา น�าเสนอผลงานในที่ประชุม 

WOC 2018 World Ophthalmology Congress

ประเทศสเปน

นพ.ทวีวัฒน์ อรรถเศรษฐ

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด ภาควิชาจักษุวิทยา 

ได้รับทุนสนับสนุนในการเดินทางไปฝึกอบรม 

ณ Massachusetts Eye and Ear Infirmary 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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รายงานประจ�าปี 2561

	 5.	 เปิดหลกัสตูรใหม่ระดบับณัฑติศกึษา จ�านวน 3 หลกัสตูร 

(หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิกขึ้น โดยมีวิชาเอกในหลักสูตรทั้งหมด 19 วิชาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก) ส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 

และอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง

แผนยุทธศาสตร์คณะฯ ด้าน Faculty excellence 

	 6.	 ผลด�าเนินการภาพรวม	 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา	

(ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

	 	 6.1	ด้านนักศึกษา:	 มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ร้อยละ 3.1 - 15.2 ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2558 - 2561 แม้ว่า

จ�านวนนักศึกษาโดยรวมของระดับหลังปริญญาจะคงที่หรือลดลง

เลก็น้อย เนือ่งจากนกัศกึษาทีจ่บระดบัปรญิญาตรมีจี�านวนลดลงจาก

จ�านวนประชากรของประเทศทีล่ดลง อตัราส่วนนกัศกึษาปรญิญาเอก

ต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดของรามาธิบดีสูงขึ้น โดยมี

อัตราส่วนเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องจาก ร้อยละ 23.0 เป็นร้อยละ 27.5 

บ่งชี้ว่าสามารถดึงดูดผู้เรียนระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญ

ของการผลติงานวจิยัได้ดขีึน้ ทัง้นีห้ลกัสตูรทีเ่ป็นทีน่ยิมมากเมือ่เทยีบ

กบัสถาบนัคูแ่ข่งในประเทศ ได้แก่ หลกัสตูร Clinical Epidemiology 

และหลักสูตร Translational Medicine ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ

ทั้งสองหลักสูตร โดยหลักสูตร Clinical Epidemiology เปิดมาเป็น

ปีที่ 18 และด�าเนินการ active recruitment นักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ 

พ.ศ. 2559 และได้นักศึกษาต่างชาติเพ่ิมขึ้นตามที่คาดหวัง ส่วน

หลักสูตร Translational Medicine เปิดด�าเนินการเป็นปีที่ 6 และ

ได้รบัความนยิมมากเมือ่เทยีบกบัหลกัสตูรด้าน Biomedical Science 

หลักสูตรอ่ืนในประเทศไทย และรับนักศึกษาต่างชาติในปี 2561 

(ภาพที่ 12) 

   6.1.1 อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษา

ทั้งหมดของระดับปริญญาเอก มีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก

ร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 19 ต่อปี ในช่วง 2558 - 2561 และสูงกว่า

ค่าเฉลีย่ของมหาวทิยาลยัมหดิลและมหาวทิยาลยัคูเ่ทยีบ (ภาพที ่13)

ภาพที่	12	การเปรียบเทียบจ�านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาพที่	13	จ�านวนนักศึกษาไทย	-	ต่างชาติระดับปริญญาเอก

   6.1.2 อัตราการแข่งขันเข้าศึกษา อัตราความ

พึงพอใจมาก - มากที่สุด และอัตราการลาออกก่อนส�าเร็จการศึกษา

เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าสถาบันคู่เทียบที่ส�าคัญในประเทศ แม้จะมี

แนวโน้มไม่ดีเท่าเดิม (ตารางที่ 12) คือ 

   1) อัตราส่วนของผู ้สมัครเข้าศึกษาต่อที่รับไว้

ของคณะฯ ต้องแข่งขันสูงกว่าคู่เทียบ เฉลี่ยอัตราแข่งขัน 3.85 คน 

(3.0 - 4.27) รบัไว้ 1 คน ในขณะทีคู่เ่ทยีบ เฉลีย่อตัราแข่งขนั 1.45 คน 

(1.06 - 1.76) รับไว้ 1 คน

   2) ร้อยละผูเ้รยีนลาออกก่อนส�าเรจ็หลกัสตูรต�า่กว่า

คู่เทียบ เฉล่ียร้อยละ 1.55 (0.85 - 2.27) ในขณะที่คู่เทียบ เฉลี่ย

ร้อยละ 6.36 (1.64 - 15.28)

   3) ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของบัณฑิต

ระดับมาก - มากที่สุด ต่อสวัสดิการและปัจจัยสนับสนุนการศึกษา

ของคณะฯ สูงกว่าคู่เทียบ เฉล่ียร้อยละ 69.75 (67.70 - 70.93) 

ในขณะที่คู่เทียบ เฉลี่ยร้อยละ 45.35 (34.31 - 54.43)

2558 2558

 Master  PhD  Total  Foreign  Thai
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ตารางที่	12	เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานและคู่เทียบ

ผลด�าเนินงาน/คู่เทียบ
2557 2558 2559

C S RAMA C S RAMA C S RAMA

อัตราส่วนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่รับไว้ 1.22 1.72 4.27 1.22 1.72 4.27 1.06 1.76 3.00

ร้อยละการลาออก 10.72 2.08 0.85 15.28 1.64 2.27 6.55 1.87 1.53

ร้อยละพึงพอใจมาก - มากที่สุด 43.92 45.75 70.62 54.43 48.34 70.93 34.31 NA 67.7

	 	6.2	 ด้านจ�านวนหลกัสตูรบณัฑติศกึษา:	เปิดหลกัสตูรใหม่	มกีารเปิดเพิม่ขึน้	1	-	2	หลกัสตูรทกุปี	ทัง้ในระดบัปรญิญาโท	

และเอก ทั้งนี้มีการปิดสาขาที่มีความต้องการลดลงมากหรือปรับเปลี่ยนรวมกับหลักสูตรอื่น (ตารางที่ 13)

	 	ตารางที่	13	จ�านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ระดับ 2558 2559 2560 2561

ปริญญาโท 17 19 20 22

ปริญญาเอก 4 5 6 7

	7.	 ผลด�าเนินการภาพรวม	 หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญ	

ด้านวิชาชีพแพทย์และพยาบาล

	 	 7.1	ด้านจ�านวนผู้เรียน	

	 	 	 จ�านวนผูเ้รยีน	ระดบัแพทย์ประจ�าบ้าน (เชีย่วชาญ 

ระดับสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ Specialty) ยังคงมีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี  

แต่ด้วยอัตราเติบโตลดลงจากร้อยละ 6 ต่อปี เป็นร้อยละ 2 ทั้งนี้

เนื่องจากมีสถาบันเปิดฝึกอบรมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงที่เป็น

แบบระบบใช้ทุน 42 เดือนแล้วสอบได้เลยของโรงพยาบาลศูนย์ของ

กระทรวงสาธารณสขุและโรงเรยีนแพทย์ในต่างจงัหวดั (เริม่ฝึกอบรม

และจบได้เร็วกว่าแบบปกติถึง 2 ปี) ซึ่งโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพฯ  

ไม่ได้รบัอนญุาตให้เปิดหลกัสตูรดงักล่าว โรงเรยีนแพทย์หลกัทกุแห่ง

รวมถึงรามาธิบดีจึงเผชิญสภาวะเดียวกันนี้

จ�านวนผู้เรียนระดับแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด (เชี่ยวชาญ

ระดับอนุสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ Subspecialty) มีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้น 

และในอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 1.4 เป็น  

ร้อยละ 3.7 ต่อปี ซึ่งแสดงถึงการเป็นแหล่งเชี่ยวชาญการดูแลรักษา

ขัน้สงูของคณะฯ ทีส่ามารถให้การฝึกอบรมในระดบันีไ้ด้ (ตารางที ่14)

	 	 ตารางที่	14	จ�านวนหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพแพทย์และพยาบาล

ระดับ 2558 2559 2560 2561

แพทย์

แพทย์ประจ�าบ้าน 30 30 29 30

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 51 51 53 53

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด (ระดับคณะฯ) 21 21 21 23

เปิดใหม่ NA 2 3 2

รวม 102 104 106 108

พยาบาล

พยาบาลขั้นสูงวุฒิบัตร 3 3 3 3
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รายงานประจ�าปี 2561

	 	 7.2	ด้านจ�านวนหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ:	 มีการเปิด

หลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น	 1	-	2	 หลักสูตรทุกปี	 ทั้งที่มีเกณฑ์กลาง

ของแพทยสภาและที่ยังไม่ได้รับรองหลักสูตรกลางของแพทยสภา 

(หลักสูตรระดับคณะฯ) แต่เป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การแพทย์อนุสาขาใหม่ๆ ที่รามาธิบดีมีความเชี่ยวชาญในระดับสูง  

อีกทั้งเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง

ระดบัวฒุบิตัรถงึ 3 หลกัสตูร (ครัง้แรกในปี 2558) (ภาพที ่14 และ 15)

แผนการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562

	 	 การศึกษาระดับปริญญา

  1. การขอรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจาก

แพทยสภา เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2562 

  2. การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับ 

ปรีคลินิก เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2563

  3. การวางโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนแพทย์

รามาธิบดี สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร์ เพื่อให้เกิดความพร้อม

ในการบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  4. การพัฒนาระบบงานและขั้นตอนด้านการศึกษา 

(educational work process & work flow) การท�างานของหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต

  5. การสรรหาอาจารย์แพทย์สังกัดสถาบันการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์

  6. การก่อสร้างอาคารกายวิภาค ณ สถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์

  7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานด้านการศึกษา	(student life cycle management)

  8. การพฒันาการเรยีนการสอนในชัน้ปรคีลนิกิทีส่ถาบนั

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์

	 	 การศึกษาหลังปริญญา

  1. เปิดหลักสูตรด้านวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางเพิ่ม  

6 หลักสูตร ได้แก่ 

   • ประกาศนียบัตรระดับคณะ 3 หลักสูตร คือ 

อายุรศาสตร์ ตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ กุมารเวชศาสตร์ การ 

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต และอายุรศาสตร์ความผิดปกติ

ของการหายใจขณะหลับ 

   • วฒุบิตัรแสดงความรูค้วามช�านาญในการประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรม 3 หลักสูตร คือ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนง

อาชีวเวชศาสตร์ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรม 

ซ่อมเสริม และอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

  2. ด�าเนินการโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของ

แพทย์ประจ�าบ้าน (Resident as a Teacher) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ให้ครอบคลุมในทุกภาควิชา พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะ 

ความเป็นครูในภาควิชา

  3. สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในระดับสากล ให้ทุกหลักสูตรมีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

จากปี 2561 (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ WFME)

  4. จัดโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาและ 

การส่ือสาร (Language and Communication Skills) ส�าหรับ

นักศึกษาระดับหลังปริญญา เพื่อพัฒนาความสามารถในด้าน 

การส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพูด การเขียน หรือน�าเสนอ 

โดยใช้ส่ือแบบต่างๆ อันจะส่งผลให้บุคลากรนักศึกษาได้มีโอกาส 

ในการสนทนาในที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการ

พัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพให้กับบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น

  5. โครงการให้เงินรางวัลแก่นักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา แพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดท่ีตีพิมพ ์

ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

ภาพที่	14	จ�านวนแพทย์ผู้เรียนเชี่ยวชาญ ภาพที่	15	จ�านวนหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

2558 2558

 แพทย์ประจ�าบ้าน  แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด  แพทย์ประจ�าบ้าน  แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด

 แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด (ระดับคณะฯ)  รวม

2559 25592560 25602561 2561
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับอนุมัติงบประมาณ

สนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ และก�าลังคนที่มีสมรรถนะ

ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ หลักสูตร 2 ปี 2. หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี และ 3. หลักสูตร

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน

ผลการด�าเนินงาน	

ด้านบริหาร

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้แก่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีมนีกัศกึษาส�าเรจ็

การศึกษารุ่นแรกในปี 2561 และในปีนี้โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ได้จดัท�าข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ ในการเป็นสถาบนัพีเ่ลีย้ง

กับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตอ�านาจเจริญ

ประเมนิคณุภาพการศกึษา ตามเกณฑ์ ASEAN University Network 
Quality Assurance (AUN-QA) ครัง้ที ่121 จากเครอืข่ายมหาวทิยาลยั
อาเซียน ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน พ.ศ. 2561 

น.ส.กุลภรณ์ พันธ์ฟอง และ น.ส.จณิสตา งามวัฒนจินดา 
นักศึกษาชั้นป ีที่  2 ได ้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทาง
วิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย จากมูลนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธิ 
มหาวิทยาลัยมหิดล นายณัฏฐสิทธิ์ คัชมาตย์ นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย น.ส.นงนภัส ชาลีวงษ์ และ น.ส.ไลล่า ฮูเซนอิบรา-
ฮีมอามาน ได้รับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาล
เกยีรตคิณุไทย และไฟ โอเมกา นกัศกึษาพยาบาลได้รบัทนุการศกึษา
ทัง้แหล่งภายในและภายนอก ได้แก่ ทนุจากเงนิรายได้คณะฯ 117 ทนุ 
ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยมหิดล 51 ทุน และทุนจากผู้มีอุปการคุณ 
35 ทุน รวมทั้งสิ้น 203 ทุน 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ได้รับรางวัลจ�านวน 8 รางวัล 
ดังนี้ รางวัลเหรียญทองและถ้วยรางวัลชนะเลิศจากกีฬาเทเบิล
เทนนิส ประเภทบุคคลชาย 1 รางวัล เหรียญเงิน 3 รางวัล เหรียญ
ทองแดง 3 รางวัล และรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง 1 รางวัล โครงการ
แลกเปลีย่นนกัศกึษาพยาบาลระหว่างสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ 
มีนักศึกษาต่างชาติเดินทางมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการศึกษากับ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 7 สถาบันการศึกษา จ�านวน 40 คน 
ได้แก่ Mie Prefectural College of Nursing, VIA University 
College, Osaka Prefecture University, Taipei Medical University, 
Universitas Gadjah Mada, National Taiwan University, และ Tzu 
Chi University และมนีกัศกึษาพยาบาลโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี
เดินทางไปแลกเปล่ียนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 6 สถาบัน 
จ�านวน 30 คน ได้แก่ Osaka Prefecture University, Taipei Medical 
University, VIA University College, National Taiwan University, 
St. Luke’s International University, Universitas Gadjah Mada, 
และ Mie Prefectural College of Nursing

ตารางที่	 1	 จ�านวนนักศึกษาพยาบาล	 และนักศึกษา
พยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร	ปีการศึกษา	2561

หลักสูตร

จ�านวนนักศึกษา
พยาบาลรามาธิบดี	(คน)

รบัใหม่ คงอยู่ ส�าเร็จ

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 238 899 215

2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 37 192 58

3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขา
 การพยาบาล) หลักสูตรนานาชาติ

8 50 17*

4. หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาล
 ขั้นสูงระดับวุฒิบัตร  

5 21 11

*	สอบจบแล้ว	อยู่ระหว่างการรอตอบรับการตีพิมพ์เพื่อจบการศึกษาอย่าง

สมบูรณ์	

ศูนย์ WHO Collaborating Center for Nursing and 
Midwifery	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการ Redesignation 
จากองค์การอนามยัโลก ต่ออกี 1 วาระ (3 July 2018 to 3 July 2022)

การศึกษาระดับปริญญาตรี
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี

เป็นหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ทีร่บัการตรวจ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
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รายงานประจ�าปี 2561

ผลงานเด่นด้านบัณฑิตศึกษา
นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ จ�านวน 2 คน 

รบัทนุเข้าร่วม Summer Course 2017 on Interprofessional Health 
Care: Tropical, Neglected Infectious and Sexually Transmitted 
Diseases, Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada 
(FK UGM), Indonesia และเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา
พยาบาลกับ Osaka Prefecture University, Japan จ�านวน 2 คน 
นกัศกึษาโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษา National Taiwan University, 
Taiwan จ�านวน 4 คน นักศึกษารับทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
The International Summer Program for Skin Integrity in Japan 
2018, Ito International	จ�านวน 1 คน รับทุน Research Center, 
the University of Tokyo, Japan 

นายปัญญา ยืนยงตระกูล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัล 

Dean’s list จากมหาวิทยาลัยมหิดล จ�านวน 4 คน ได้แก่ นส.ชลธิชา 

กุลัดนาม นส.สุกานดา วรพิทย์พงศ์ นายอนุชา ไทยวงษ์ และ 

นส.อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร

หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ซึ่งเป็น

หลักสูตรน�าร่องแห่งแรกของประเทศ ที่ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติ 

มผีูส้�าเร็จการศกึษาในสาขาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ(รุน่ที ่1) 

จ�านวน 7 คน และผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมจากหลักสูตรฝึกอบรม

วฒุบิตัร จากสาขาการพยาบาลเดก็ การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ 

และการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รวมจ�านวน 3 คน เข้าร่วมพิธี

รบัวฒุบิตัร จากวทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสงูแห่งประเทศไทย 

สภาการพยาบาล ณ ห้องประชมุราชนครนิทร์ ชัน้ 4 สภาการพยาบาล 

ด้านการสร้างเครือข่ายวิจัยและแหล่งทุนวิจัย
คณาจารย์โรงเรียนฯ สร้างงานวิจัยมุ่งเป้าที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคม โดยตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 13 เรื่อง ภายใน
ประเทศ 42 เรื่อง มีผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้รับการจดทะเบียน 1 เรื่อง และอยู่ในระหว่างด�าเนินการยื่นขอ
จดทะเบียนอีก 1 เรื่อง 

รศ.ดร. สปุรดีา มัน่คง และ ผศ.ดร. อภญิญา ศริพิทิยาคณุกจิ 
ได้รับคัดเลือกอบรมโครงการ JBI Fellowship Program 2018 
ณ The JOANNA BRIGGS INSTITUTE ประเทศออสเตรเลีย 
เพ่ือเป็นผู้น�าทีมพัฒนา Excellence Center ด้านการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ทางการพยาบาล 

อ.ภาวนา พรหมเนรมิต จากสาขาวิชาฯ มารดาทารกและ
การผดงุครรภ์ ได้รบัทนุสนบัสนนุการวจิยัภายใต้แผนพฒันาศกัยภาพ
บัณฑิตวิจัยรุ ่นใหม่ จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
และ ผศ.ดร. ธิราภรณ์ จันทร์ดา จากสาขาวิชาฯ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนรายได้คณะฯ 

ด้านบริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล	
การจดัประชมุวชิาการทีต่อบสนองนโยบายระดบัชาต ิทัง้สิน้ 

10 เรือ่ง ผูเ้ข้าร่วมการอบรมทัว่ประเทศจ�านวน 1,328 คน การจดัอบรม
การพยาบาลเฉพาะทาง 5 หลกัสตูร ผูส้�าเรจ็การอบรม 160 คน จดัการ
ประชุมประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายการศึกษาและฝ่ายบริการ 
(Collaboration Nursing Service and Nursing Education) 

อาจารย์และผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมพยาบาล

ขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลเด็ก ได้รับรางวัลชมเชย 

2 รางวัล ในโครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบวัสดุอุปกรณ์ทาง

การแพทย์ที่ท�าจากเม็ดพลาสติก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี ช่ือผลงาน “Urine box with connector for pressure 

measurement”	 โดย น.ส.สุพัตรา เผ่าพันธุ์ และ “สายดูดเสมหะ

ทางท่อหลอดลมคอ MU Trach Sucker” โดย ผศ.ดร. เสริมศรี สันตติ 

และ น.ส.เกษณี ไชยค�ามิ่ง

การบรูณาการบรกิารวชิาการร่วมกบัการจดัการเรยีนการสอน
ทัง้หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ บณัฑติศกึษา และการพยาบาลเฉพาะทาง 
เพ่ือให้ประชาชนรอบเขตพื้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถดูแล
ตนเอง โดยการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนรักษ์สุขภาพสามารถ
ดูแลตนเองให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น 
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลงานด้านต�าแหน่งวิชาการ	

คณาจารย์ได้รับการแต่งต้ังด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ที่สูงขึ้นโดยมีต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 8 คน ต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ จ�านวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน

คณาจารย์โรงเรียนฯ ผลิตหนังสือต�าราทางการพยาบาล

จ�านวน 1 เล่ม คือ “การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่มโรค

ไม่ตดิต่อเรือ้รงัในชุมชน” โดย รศ.ดร. นพวรรณ เปียซือ่ เป็นบรรณาธกิาร

รามาธิบดีพยาบาลสาร ได้รับการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN 

Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มี Impact 

Factor 0.49 เป็นล�าดับที่ 12 ในกลุ่มวารสารสาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal 

Citation Index Center; TCI) 

  ในการนี้ โรงเรียนฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบัน

การศกึษาต่างประเทศทีเ่ดนิทางมาเจรจาความร่วมมอืสร้างเครอืข่าย

ด้านวชิาการ จ�านวน 6 สถาบนั ได้แก่ Osaka Prefecture University, 

Juntendo University, University of Minnesota, University of 

Makassar, Indiana University School of Nursing และ Esa 

Unggul University, Jakarta Indonesia

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่สมดุลต่อการท�างาน	 Green	

campus

โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีศาลายา ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 

ล�าดับ 2 โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 2 จากโครงการประกวด

สวนมุมสวยของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านการสร้างเครือข่าย	

ผูบ้รหิารโรงเรยีนฯ เดนิทางไปเจรจาความร่วมมอืและกระชบั

ความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จ�านวน 3 ประเทศ 

ได้แก่ 

 1. สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 

Indiana University, New York University, Columbia University 

School of Nursing, Yale University School of Nursing¸ University 

of North Carolina at Chapel Hill School of Nursing, University 

of Wisconsin-Milwaukee College of Nursing 

 2. สถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ได้แก่ Central South University, Kunming Medical University, 

Tongji Medical College

 3. การด�าเนินงานในฐานะเป็น WHO CC. เข้าร่วม

การประชุม The 12th Biennial Conference and Meetings of 

the Global Network of WHO Collaborating Centres for Nursing 

and Midwifery ณ เมือง Cairns ประเทศออสเตรเลีย 

  นอกจากนั้นคณะผู ้บริหารโรงเรียนฯ ร่วมเดินทาง

ไปเยือนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

มหิดล จ�านวน 2 ประเทศ รวม 9 สถาบันการศึกษา (ออสเตรเลีย 

5 สถาบัน / จีน 4 สถาบัน) 

แผนการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562	

ด้านการศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวคิดศตวรรษท่ี 

21: Inter Professional Education (IPE) เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการท�างาน

ร่วมกนัระหว่างสาขาวิชาชีพ มุ่งผลให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ 

การส่ือสารและสะท้อนคิด ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้อง

กับระบบสาธารณสุข และบริการสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต 

ด้านบัณฑิตศึกษาและการวิจัย

วางแผนเปิดการฝึกอบรมหลกัสตูรใหม่ๆ ทีส่นองความต้องการ

ของประเทศ ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

เวชปฏิบัติผู้สูงอายุ หลักสูตร 2 ปี สนับสนุนอาจารย์พยาบาลในการ

ท�าวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคมและนโยบายชาติ สร้างเครือข่ายวิจัย

ร่วมกับต่างประเทศ (Collaboration) ได้แก่ ประเทศจีน ออสเตรเลีย 

และญี่ปุ่น โดยสนับสนุนคณาจารย์ในการสร้างนวัตกรรมทางการ

พยาบาล (Research & Innovation)

ด้านบริการวิชาการ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ The 4th International Conference on Prevention 

and Management of Chronic: Innovations in Nursing Practice, 

Education, and Research ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 
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รายงานประจ�าปี 2561

ดานการวิจัย

การด�าเนินงานตามพันธกิจทางด้านการวิจัยของคณะฯ 
ผ่านระบบและกลไกตั้งแต่ระดับนโยบายจากคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ จนถึงระดับปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย
ภายใต้การก�ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิจัยซ่ึงมีการด�าเนินงาน
ผ่านหน่วยงานสนับสนุนหลัก คือ

 1. งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย ท�าหน้าที่สนับสนุน
การด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการทางด้านการวิจัยตาม
ยทุธศาสตร์ด้านการวจิยั โดยการด�าเนนิงานสนบัสนนุส่วนใหญ่อยูใ่น
รปูของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบรหิารทนุพฒันาศกัยภาพ
ในการท�าวิจัยของอาจารย์ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินรางวัล
แก่ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล 
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้คณะฯ 
คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิดแีละคณะวทิยาศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสรมิการวจิยัเพือ่
การใช้ประโยชน์เชงินโยบายและสงัคม และคณะกรรมการพจิารณา
ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า เป็นต้น

 2. งานสนับสนุนวิจัยทางคลินิก บริหารจัดการผ่านคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
และงบประมาณงานวจิยัทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุทนุวจิยัจากภาคเอกชน

 3. งานห้องปฏิบัติการวิจัย ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัยแก่บุคลากรของคณะฯ ในด้านสถานที่ เครื่องมือ บุคลากร 
ทั้งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย เทคโนโลยี และความรู้ โดยเน้นการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการด�าเนินงาน
ในลักษณะการสร้างงานวิจัยที่สะท้อนความเป็นสถาบันการแพทย์
ชั้นน�าในระดับสากล 

ผลการด�าเนินงาน	

 1. การส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ของงาน
วิจัยในด้านนโยบายและสังคม คณะฯ ได้มีการประชุมเป็นประจ�า
ทกุเดอืน โดยคณบดเีป็นประธานในการประชมุเพือ่ระดมความคดิเหน็
จากผูท้รงคณุวฒุท้ัิงภายในและภายนอกคณะฯ และหาแนวทางในการ
ผลักดันงานวิจัยที่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ตลอดจน
ค้นหาโจทย์วิจัยที่เหมาะสม เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้เป็นรูปธรรมมากขึน้ การด�าเนนิการดงักล่าวได้ด�าเนนิการ

มาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2559 ปัจจบุนัมผีลงานวจิยัทีไ่ด้รบัข้อคดิเหน็
การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ เช่น

  1. การเสนอเชิงนโยบายในการจัดประชุม Prince 
Mahidol Award Conference

  2. การวิจัยโรค Pythiosis

  3. การตรวจ Non-invasive prenatal testing Thai - NIPT

  4. การวิจัยเรื่องใบกระท่อม

  5. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน

  6. การนอนหลับกับโรคเบาหวาน

  7. การวิจัยโรค Retinoblastoma

  8. การพฒันาถงุเกบ็น�า้ดใีนการผ่าตดัด้วย laparoscope

 2. การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านห้องปฏิบัติการวิจัย
ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง การด�าเนินการดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
คณุภาพของงานวจิยัของคณะฯ โดยได้พฒันาการวจิยัและวเิคราะห์
ทางด้าน microbiome, serum/urine metabolomics รวมท้ัง 
exosomal micro RNA ตลอดจนได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในการพฒันา high throughput 
screening เพ่ือการค้นหาตัวยา ในด้านการค้นตัวยาได้ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์สกัดและพัฒนาขิง เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการ
รกัษาอาการคลืน่ไส้อาเจยีนจากการให้ยาเคมบี�าบดั นอกจากนีย้งัได้
เตรยีมอปุกรณ์และสถานทีเ่พือ่พฒันาการรกัษาโรคด้วย CAR-T cell 

 3. การให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า คณะฯ ได้ริเร่ิม
ให้มีทุนอุดหนุนกลุ่มวิจัยมุ ่งเป้าจากเงินรายได้คณะฯ มาต้ังแต่
ปี 2559 โดยมุ่งเกิดการรวมกลุ่มนักวิจัยและมีการวิจัยข้ามศาสตร์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบโจทย์วิจัยที่มีผลกระทบในเชิงวิชาการหรือ
การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติสูง โดยในปี 2561 มีโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า จ�านวน 7 โครงการ 
เป็นเงิน 7,436,650 บาท

 4. ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ได้จัดให้มีทุนวิจัย
จากเงินรายได้คณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัย
รุน่ใหม่ และกระตุน้ให้บคุลากรมคีวามสนใจในการท�าวจิยั และมกีาร
ติดตามผลงานตีพิมพ์อย่างเป็นระบบ การสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวจิยัจากเงนิรายได้คณะฯ เมือ่เปรยีบเทยีบ 3 ปี พบว่าจ�านวนเงนิ
ที่คณะฯ ให้การสนับสนุนเพ่ือเป็นทุนวิจัย โดยไม่รวมทุนสนับสนุน
กลุ่มวิจัยมุ่งเป้า ดังภาพที่ 1

ภาพที่	1	จ�านวนทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ

2559

9.631
ล้านบาท

8.496

9.598

2560 2561

10

9

8

7
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 5. ทุนอุดหนุนการวิจั ย เงินจากแหล ่ งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย (ภาครัฐและองค์กรอิสระ) เป็นนโยบายของคณะฯ ที่

สนบัสนนุให้นกัวิจัยได้รบัอดุหนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก และ

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี พบว่า คณะฯ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 2

 8. จัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ในปี 2561 

คณะฯ ได้ท�าการเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 

27 สิงหาคม 2561 เป็นศูนย์กลางสนับสนุน ความคิดสร้างสรรค์

ในการสร้างนวัตกรรมแบบสหวิทยาการระหว่างนักศึกษาทั้งระดับ

ก่อนและหลงัปรญิญา บคุลากรทางการแพทย์ นกัวทิยาศาสตร์ และ

วศิวกร พร้อมทัง้การเชือ่มโยงกบัแหล่งทนุ และภาคเอกชน นอกจากนี้ 

ยังเป็นแหล่งอ�านวยความสะดวกเก่ียวกับการให้ค�าแนะน�า ติดต่อ

ประสานงาน การเตรียมเอกสารเพ่ือจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 

การขายสิทธิ์และการน�านวัตกรรมออกสู่สังคมและเชิงพาณิชย์ 

สถานที่ตั้งอยู่ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 

ผลงานเด่น	

 1. ศ.นพ. สมนึก สังฆานุภาพ สถาบันการแพทย์จักรี

นฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

มหิดล ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจ�าปี 

2559 - 2560 จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ภาพที่	2	จ�านวนทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินภายนอกมหาวิทยาลัย

ภาพที่	3	จ�านวนทุนอุดหนุนวิจัยจากภาคเอกชน

ภาพที่	4	จ�านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จากฐานข้อมูล Scopus & 
PubMed Document type: Article Review

**จ�านวนผลงานวิจัยที่ไม่นับซ�้า ข้อมูลปี 2561 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561**

ภาพที่	5	สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ต่อจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ

 6. การวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 

การด�าเนนิงานในส่วนของโครงการวจิยัทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุทนุวจิยั

จากผลการด�าเนนิการเปรยีบเทยีบ 3 ปี พบว่าในคณะฯ มจี�านวนเงนิ

จากโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

ภาคเอกชน ดังภาพที่ 3

 7. ผลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในระดบันานาชาต ิจ�านวน

ผลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในระดบันานาชาตปีิปฏทินิ จากผลงาน

ตีพมิพ์ทีส่บืค้น ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 จากฐานข้อมลู Scopus 

และ PubMed พบว่า ในช่วงเวลา 3 ปีผลงานตีพิมพ์มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 4 และสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ต่อจ�านวนบุคลากร

สายวิชาการ ดังภาพที่ 5 

 2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั

มหิดล ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย 

จัดการแถลงข่าวเรื่อง “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้

หายขาดด้วยการบ�าบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก” ในโครงการวิจัย 

Gene Therapy in Patients with Transfusion-Dependent 

β-Thalassemia โดยมีผู้แถลงข่าว ได้แก่ ฯพณฯ จิลส์ การาชง 

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

มหิดล Professor Philippe Leboulch, High Counselor for 

Medical Innovation and International Scientific Director of 
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the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission 

(CEA) ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง และ ผศ.นพ. อุษณรัสม์ิ อนุรัฐพันธ์ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ร่วมวิจัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 

2561 ณ ท�าเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

ประจ�าประเทศไทย

 3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั

มหิดล ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อด�าเนินการ

แผนงานวิจัยและจัดการความรู ้เพื่อการขับเคลื่อนปัญหายาสูบ 

พ.ศ. 2561 - 2564 (Research and Knowledge Management 

for Tobacco Control Movement 2018 - 2021) โดยมุ่งสร้างเสริม

การวิจัยท่ีควบคุมหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบ 

ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบาย 

และส่งเสริมด้านการพัฒนานักวิจัย 

แผนการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562

 1. จัดกลไกเพื่อส่งเสริมงานวิจัยของคณะฯ ให้เกิดการใช้

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ

 2. พัฒนาระบบการสื่อสารและความร่วมมือด้านการวิจัย

ข้ามศาสตร์ภายในคณะฯ

 3. พัฒนาระบบการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถ

ท�างานวิจัยที่มีผลกระทบสูงได้อย่างต่อเนื่อง
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ดานการ

ดูแลสุขภาพ 

กลุ่มภารกิจดูแลสขุภาพ	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้รับมอบหมายจากคณะฯ 

ในการท�าหน้าที่จัดการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศแก่ผู ้ป่วยและผู้รับ

ผลงานอ่ืน มุ่งเน้นการบูรณาการกับกลุ่มภารกิจด้านการศึกษาและ

การวจิยั โดยมเีป้าหมายส�าคญัร่วมกนั คอื การเป็นสถาบนัการแพทย์

ชั้นน�าในระดับสากล

กลุ ่มภารกิจดูแลสุขภาพด�าเนินการโดยมีเป ้าหมายท่ี

สอดคล้องกับคณะฯ ในการเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มุ ่ง

สร้างสรรค์การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ

ในระดับสากล ได้แก่ มาตรฐาน Hospital Accreditation (HA), 

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

(JCI), International Organization for Standardization (ISO) 

และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพส่งเสริม

ให้ทกุหน่วยงานใช้แนวคดิ 3P (purpose / process / performance) 

และ 3C-PDSA (core value และ concept / context / criteria และ 

standard - plan / do / study / act) ในการบริหารจัดการหน่วยงาน

และการเชือ่มโยงกบัหน่วยงานอืน่ โดยออกแบบโครงสร้างองค์กรและ

การบรหิารจดัการทีบ่รูณาการโรงพยาบาลรามาธบิด ีศนูย์การแพทย์

และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกัน ภายใต้คณะกรรมการ

อ�านวยการระบบดแูลสขุภาพ ส่งมอบการดแูลสขุภาพแก่ผูป่้วยและ

ผูร้บัผลงานอืน่ผ่านทมีน�าทางคลนิกิ ส่งเสรมิการใช้ค่านยิม 6 ประการ

ของคณะฯ ได้แก่ มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ 

คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม เป็นกรอบแนวคิดในการวางแผน

การปฏิบัติงาน การด�าเนินงาน และการเรียนรู้ร่วมกัน

ภาพที่	1	แผนกลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพ	ปี	2560	-	2562

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์ (ภาพที่ 1) 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ 

Excellence in professional services and social engagement 

และแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คือ 

Health service management การสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ 

End to End ให้สอดคล้องกับแต่ละพันธกิจ ได้ท�าการถ่ายทอดแผน

กลยุทธ์ลงสู่หน่วยงานและบุคลากรให้วางแผนและปฏิบัติงานที่

สอดคล้องผ่านการสื่อสารตามโครงสร้างและการสื่อสารในวงกว้าง

ในกจิกรรมต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2560 มผีลการด�าเนนิงานดงันี้

ผลการด�าเนินงาน	

	1.	ผลการด�าเนินการด้านระบบคุณภาพ

	 	1.1	การผ่านการรับรองต่ออายุกระบวนการพัฒนา

คุณภาพ	 คร้ังท่ี	 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) (สรพ.) ใน พ.ศ. 2560 และผ่านการรับรองต่อ

อายุกระบวนการดูแลรายโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) (5 มีนาคม 

2561 ถึง 4 มีนาคม 2564)

	 	1.2	หน่วยงานสนบัสนนุได้รบัการรบัรองมาตรฐาน

คุณภาพในระดับสากล	คณะฯ สนับสนุนให้ทุนหน่วยงานทั้งหน่วย

งานหลักด้านดูแลสุขภาพและหน่วยงานสนับสนุนให้มีมาตรฐาน

ระบบงานในระดับสากล (ดูร ายละเอียดหน้า 63)

	2.	ผลการด�าเนินการด้านระบบงานส�าคัญ

	 	2.1	 ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

   1) การผลักดันโครงการ Hand Hygiene อย่าง

ต่อเนือ่ง และได้รบัรางวลัชนะเลศิ “โรงพยาบาลทีม่ผีลการด�าเนนิงาน

ด้านการล้างมอืในระดบัดเีลศิในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก” Asia Pacific 

Hand Hygiene Excellence Award จาก Asia Pacific Society 

of Infection Control (APSIC) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 และ 

ในปี พ.ศ. 2561 ได้ยกระดับเป็นศูนย์ฝึกอบรมโครงการ Train 

the Trainer for Hand Hygiene Audit ในรูปแบบการประชุม

เชิงปฏิบัติการภายใต้ความร่วมมือกับ Deutsche Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH & B Braun (Thailand) Ltd. 

ในโครงการ “Improving Occupational Safety and Health for 

Healthcare Workers and Patients in Public Hospital in Thailand” 

(ภาพที่ 2)

   2) เน้นการปฏิบัติเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่ง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ผ่านการ

ขับเคลื่อนโครงการ RDU โดยมีการรณรงค์ “antibiotic smart use” 

ในผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ผลักดันโครงการ

ป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด (surgical site infection) และก�าหนด

แนวทางการใช้ preoperative antibiotic prophylaxis มกีารเฝ้าระวงั

และการด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ในผูป่้วยทีม่สีายสวนต่างๆ 

หรือผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 

   3) เน้นมาตรการการแยกผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ดือ้ยารนุแรง 

จากการด�าเนินงานต่างๆ พบว่า อัตราการเกิด Ventilator-

Associated Pneumonia (VAP) และอัตราการติดเชื้อ Extremely 

drug-resistant (XDR) Acinetobacter	 baumannii และ XDR 

Pseudomonas	aeruginosa มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่งเทยีบกบั

โรงพยาบาลอื่นดังภาพที่ 2 -	1 จากที่มีการด�าเนินการออกแนวทาง

ปฏิบัติในการดูแลและท�าความสะอาดช่องปากผู้ป่วยท่ีใช้เคร่ือง

ช่วยหายใจและ VAP Bundle และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

พ.ศ. 2557 พบว่าอัตราการเกิด VAP ลดลงอย่างต่อเนื่อง พบมีอัตรา

การเกิดเชื้อดื้อยาชนิดรุนแรง (extensively drug-resistant: XDR) 

มกีารรณรงค์เรือ่งการล้างมอื ค้นหาและท�าการแยกผูป่้วยทีม่ปัีญหา

ติดเชื้อดื้อยารุนแรง พบว่าอัตราการเกิด XDR A.	baumannii และ 

XDR P.	 aeruginosa	มีการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2559 

ดังภาพที่ 2 -	2 พบมีอุบัติการณ์การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากร มีการ

ด�าเนินการตรวจหาการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรด้วยการท�า PPD 

skin test พบว่า การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรมีแนวโน้มลดลง 

ภาพที่ 2 -	3 นอกจากนี้การส�ารวจความสุขของบุคลากรด้านป้องกัน

และควบคุมการติดเชื้อโดยการใช้ Happinometer พบว่าบุคลากร

ส่วนใหญ่มีความสุขกับการท�างานในระดับดีมาก ภาพที่ 2 -	4

ภาพที่	2	-	1	อัตราการเกิด	Ventilator-Associated	
Pneumonia	(VAP)	ในผู้ป่วยในหออภิบาล

ภาพที่	2	ความร่วมมือกับ	Deutsche	Internationale	
Zusammenarbeit	(GIZ)	GmbH	&	B	Braun	(Thailand)	Ltd.
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ภาพที่	3	ผลประเมินภาวะผิดปกติทางโภชนาการ	
ของผู้ป่วยในของคณะฯ

ภาพที่	4	ความร่วมมือของคณะฯ	กับบริษัท	ซีพีเอฟ	ฟู้ด	แอนด์	
เบฟเวอร์เรจ	จ�ากัด	ในการผลิตอาหารทางสายให้อาหาร

	 	2.2	 ระบบโภชนาการ ใน พ.ศ. 2561 คณะฯ ให้ความส�าคญั

ด้านโภชนาการของผู้ป่วย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโภชนบ�าบัด

ที่มีองค์ประกอบของสหสาขาวิชาชีพขึ้น เพื่อวางระบบดูแลทาง

โภชนาการของผู้ป่วย โดยวางนโยบายการคัดกรองผู้ป่วยในทุกราย 

และมรีะบบจดัการให้การดแูลตามความรนุแรงของภาวะโภชนาการ

โดยพยาบาล นักก�าหนดอาหาร และกุมารแพทย์/อายุรแพทย์

ด้านโภชนบ�าบดั โดยใช้ Nutritional Alert Form (NAF = A: Normal-Mild 

malnutrition ; B: Moderate malnutrition ; C: Severe malnutrition) 

ดังภาพที่ 3 เพื่อประเมินภาวะผิดปกติทางโภชนาการของผู้ป่วยและ

แก้ไขอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง

ภาพที่	2	-	4	การส�ารวจความสุขของบุคลากรงานป้องกัน	
และควบคุมการติดเชื้อโดยการใช้	Happinometer

ภาพที่	2	-	3	อุบัติการณ์การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากร

ภาพที่	2	-	2	อัตราการเกิดเชื้อดื้อยาชนิดรุนแรง	(extensively	
	drug-resistant:	XDR)

  คณะฯ โดยฝ่ายโภชนาการ และสาขาวิชาโภชนบ�าบัด 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ 

เบฟเวอร์เรจ จ�ากัด (ภาพที่ 4) ในการผลิตอาหารทางสายให้อาหาร 

สูตรความเข้มข้น 1:1 ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติสูตรเดียวกับท่ีใช้

ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านกระบวนการท�าให้ปลอดเชื้อ เก็บได้

นาน 1 ปี (ที่อุณหภูมิห้อง) ผ่านการทดลองถึงผลของอาหารต่อภาวะ

โภชนาการที่ดีขึ้นและความปลอดภัยของผู้ป่วย มีจัดจ�าหน่ายให้กับ

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้อย่างเพียงพอ หรือ

ให้ทางสายให้อาหาร เพ่ือเป็นการลดภาระการเดินทางให้แก่ญาติ

ของผู้ป่วยที่ต้องมาซื้ออาหารทางสายให้อาหารวันต่อวัน
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	3.	ผลงานด้านการดูแลสุขภาพ

	 	3.1	ผลงานด้านการดูแลสุขภาพท่ีได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (ตารางที่ 1)

	 	ตารางที่	1	ผลงานด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย	ระดับชาติ	และระดับนานาชาติ

ระดับรางวัล ปี แหล่งรางวัล ประเภทรางวัล

สากล 2560 Asia Pacific Society of Infection 
Control (APSIC) 

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รางวัลชนะเลิศ 
“โรงพยาบาลที่มีผลการด�าเนินงานด้านการล้างมือ
ในระดับดีเลิศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” Asia Pacific 
Hand Hygiene Excellence Award 

2561 KOBAYASHI AWARD

KOBAYASHI FOUNDATION  
ประเทศญี่ปุ่น

สหสาขาด้านโรคมะเร็งปอด (Ramathibodi Lung 
Cancer Consortium)

ระดับประเทศ 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทนวัตกรรม 
การบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี

• นวัตกรรมระบบนัด-เลื่อนนัดผ่านสมาร์ทโฟน  
Rama Appointment

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)

รางวัลเลิศรัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ  
ระดับดีเด่น  
• โครงการบริหารยาเคมีบ�าบัดทางหลอดเลือดด�า 
ส่วนกลางที่บ้าน (Home Chemotherapy RAMA 
Model: HCRM) 

สมาพันธ์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

รางวัล เพชรนคราอวอร์ดโรงพยาบาลปลอดบุหรี ่
ดีเด่น ผลงานดีเด่นในด้านการบ�าบัดและควบคุม 
การบริโภคยาสูบ 

2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)

รางวัลเลิศรัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี

• Ramathibodi Rapid Response System (RRS): 
A Strategy for Improving Patient Safety  
(ระบบตอบสนองเร่งด่วนรามาธิบดี: กลยุทธ์เพื่อเพิ่ม 
ความปลอดภัยของผู้ป่วย) 

ระดับเครือข่าย 2561 มหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 7 รางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอ 
• Trans-telephonic ห่างกาย ใกล้ใจ

ระดับ
มหาวิทยาลัย

2561 มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล Team Good Practice Award 
• การลดอัตราการเกิดภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ ์
กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตและ 
กึ่งวิกฤตแบบบูรณาการ

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยในฝ่าย 
การพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
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ภาพที่	5	-	1	อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก	ปีงบประมาณ	2557	-	2561

ภาพที่	5	-	2	อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน	ปีงบประมาณ	2557	-	2561

ภาพที่	5	-	3	อัตราข้อร้องเรียนของผู้ป่วยนอก ภาพที่	5	-	4	อัตราข้อร้องเรียนของผู้ป่วยใน

	 	3.2	อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2557 - 2561 สูงกว่าค่าเป้าหมายโดยตลอด แต่ยังมี

อัตราข้อร้องเรียนผู้ป่วยนอกสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด ดังภาพที่ 5 - 1 ถึง 5 - 4

ปี 2557

ปี 2557
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ภาพที่	8	ร้อยละของหน่วยงาน	(สาขาวิชา)	ในภาควิชาที่มีผลการรักษาผู้ป่วยซับซ้อนอยู่ในระดับสากล	ปีงบประมาณ	2560

ภาพที่	7	อัตรา	Self	Help	Group	ที่มีผลส�าเร็จระดับ	3	ขึ้นไป

ภาพที่	6	จ�านวนอุบัติการณ์	Sentinel	and	Never	event	ปีงบประมาณ	2557	-	2561

	 	3.3	จ�านวนอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นผลจากการรักษา ยังพบอยู่ ดังภาพที่ 6 คณะฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยก�าหนดแนวทางในการหาสาเหตุและป้องกันเพื่อลดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

	 	3.4	การด�าเนินกิจกรรมให้การดูแลสุขภาพของชุมชนในความรับผิดชอบ โดยส่งเสริมกลุ่มมิตรภาพบ�าบัด เพื่อช่วยเหลือ

ดแูลกนัเอง (Self Help Group) (ภาพที ่7) และให้ความรูด้้านการดแูลสขุภาพผ่าน Rama Channel อย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้สนบัสนนุกจิกรรม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงานต่างๆ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนอกสถานที่ เพื่อให้มีการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ชุมชน และสังคม

ในวงกว้าง 

	 	3.5	ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยซับซ้อนเทียบเคียงกับระดับสากล โดยมีการเทียบเคียงกับตัวชี้วัดของ Clinical Service 

ของสาขาวิชาของภาควิชาต่างๆ (ภาพที่ 8) 
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	4.	การมุ่งพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ส�าคัญ 

  4.1 งานวิจัยโรคซับซ้อนน�าสู่การรักษาโรคธาลัสซีเมีย

ด้วยยนีบ�าบดัการค้นพบวธิกีารรกัษาโรคธาลสัซเีมยีให้หายขาดด้วย

ยนีบ�าบดัเป็นครัง้แรกของโลก” ในโครงการวจิยั Gene Therapy in 

Patients with Transfusion-Dependent β-Thalassemia โดยผล

การทดลองทางคลนิกิได้รบัการพมิพ์ในวารสาร The NEW ENGLAND 

JOURNAL of Medicine ฉบบัวนัที ่19 เมษายน 2561

  ธาลสัซีเมีย เปน็โรคทางพนัธกุรรมที่พบบอ่ยทีส่ดุในโลก

และประเทศไทย การรักษาท�าได้เพียงแต่ประคับประคองโดยการ

ให้เลือดและยาขบัเหลก็ตลอดชวีติ ปัจจบุนัมผีูป่้วยเป็นโรคธาลสัซเีมยี

ประมาณ 200,000 - 300,000 รายในประเทศไทย ส่วนการรักษา

ให้หายขาดในปัจจุบันมีทางเดียว คือ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด

จากผู้บริจาคท่ีมีสุขภาพดีและสามารถเข้ากับผู้ป่วยได้ ซึ่งจะได้จาก

พี่น้องของผู้ป่วยเองหรือผู้บริจาคจากสภากาชาดไทย มีโอกาสเพียง

ร้อยละ 40 เท่าน้ัน ปัจจุบันถึงแม้ว่าสามารถน�าเซลล์ต้นก�าเนิด

จากพ่อหรือแม่ที่มีเน้ือเยื่อ (HLA) ตรงกันกับผู้ป่วยเพียงครึ่งหนึ่ง 

(Haploidentical) มาท�าการปลูกถ่ายได้ส�าเร็จแล้วแต่ก็ยังมีผล

ข้างเคียงอยู่พอสมควร

  ล่าสุดได้ร่วมมือกับ Professor Philippe Leboulch 

นักวิจัยจาก University of Paris และทีมแพทย์จากสหรัฐอเมริกา 

Harvard Medical School ในการใช้เซลล์ต้นก�าเนิดของผู้ป่วยเอง

มาท�าการตัดต่อยีนจนประสบความส�าเร็จ จากการทดลองในผู้ป่วย 

22 ราย เป็นผู้ป่วยไทย 3 ราย ที่ท�าการทดลองในประเทศไทย 

ปัจจุบันหายขาด ไม่ต้องรับการเปลี่ยนถ่ายเลือดแล้ว ซึ่งประสบ

ความส�าเร็จ และเป็นการประสบความส�าเร็จครั้งแรกของโลก

	 	 4.2	การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ

  คณะฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน 

จึงได้ยกระดับการบูรณาการของสหสาขาวิชาชีพกว่า 30 ปี เป็น

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งประกอบด้วยคณะอนุกรรมการปลูกถ่ายไต 

และคณะอนุกรรมการปลูกถ่ายตับ และใน พ.ศ. 2561 ทางศูนย์

ปลูกถ่ายอวัยวะได้จัดประชุมวิชาการ “2000 ไต 200 ตับ ในโอกาส

ที่ปลูกถ่ายไตส�าเร็จกว่า 2000 ไต ปลูกถ่ายตับกว่า 200 ตับ และ 

เนือ่งจากศนูย์ปลกูถ่ายอวยัวะสามารถท�าการปลกูถ่ายไตจ�านวนมาก

ที่สุดของประเทศ (ประมาณร้อยละ 22) และผลลัพธ์การปลูกถ่ายไต

อยูใ่นระบบสากล คณะฯ จงึส่งเสรมิให้ศนูย์ปลกูถ่ายอวยัวะสนบัสนนุ

สถานพยาบาลอ่ืนให้สามารถปลูกถ่ายไตได้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง

การปลูกถ่ายไตให้แก่ประชาชน โดยได้ท�าบันทึกความร่วมมือกับ

เขตสุขภาพท่ี 4 (โรงพยาบาลสระบุรี )  และเขตสุขภาพที่  5 

(โรงพยาบาลราชบุรี) ในการสนับสนุนการสร้างทีมปลูกถ่ายไต

และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ใน พ.ศ. 2561 ดังภาพที่ 9

	 	 การด�าเนินงานด้านประสิทธิผลของกระบวนการ

ท�างานสนับสนุนส�าคัญ

  ในกระบวนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ฯ 

คงคลัง ที่เดิมมีมูลค่ายาและเวชภัณฑ์การแพทย์คงคลังในระดับ

ที่สูง ในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ จึงได้น�าระบบการนับสินค้า

คงคลังแบบ Cycle count มาใช้ยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ 

เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น ทั้งน้ี

มลูค่าการปรบัเวชภณัฑ์คงคลงัในปีงบประมาณ 2557, 2558, 2559, 

2560 และ 2561 ลดลงเป็นล�าดับ บ่งถึงเป็นมูลค่าการประหยัด

ทรัพยากรที่ต้องสูญเสียในแต่ละปีงบประมาณเทียบกับปีฐาน 

(ปีงบประมาณ 2557) ตามภาพที่ 10 และเมื่อประสิทธิภาพ

การนับสินค้าคงคลังดีขึ้นส่งผลให้การพยากรณ์ความต้องการใช้ยา

และเวชภณัฑ์ฯ มคีวามแม่นย�ามากยิง่ขึน้ ส่งผลให้สามารถเกบ็สนิค้า

ในปริมาณที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามภาพที่ 10

ภาพที่	9	ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
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• ใน พ.ศ. 2559 - 2561 คณะฯ ได้น�าระบบเครื่องจัดยามาใช้กับผู้ป่วยใน ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดยาที่ส่งจ่ายไปยัง

หอผู้ป่วย ปรากฏว่าสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาของห้องยา Dispensing Error อย่างมากตามภาพที่ 11 - 1 ถึง 11 - 2

ภาพที่	10	ผลการด�าเนินการด้านประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์คงคลัง

ภาพที่	11	-	2	เครื่องจัดยา

ภาพที่	11	-	1	ความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน	ก่อนและหลังการใช้เครื่องจัดยาอัตโนมัติ	(ครั้งต่อ	1,000	วันนอน)

Dispensing Errors

Pre-Dispensing errors Dispensing errors

4.6

5.96

2.55

0.37 0.51
0.11

7

6

5

4

3

2

1

0

 ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 

Robot เริ่ม 
ม.ค. 2561

Robot เริ่ม 
ม.ค. 2562

 คลังมูลค่าคงคลัง (บาท)  คลังอัตราคงคลัง (วัน)

 มูลค่าการใช้เวชภัณฑ์ (ล้านบาท)  มูลค่าการปรับเวชภัณฑ์คงคลังประจ�าปี (ล้านบาท)

 มูลค่าการปรับเวชภัณฑ์คงคลัง  มูลค่ารวมการปรับเวชภัณฑ์คงคลัง (ร้อยละ)
 ระหว่างปีงบ (ล้านบาท)

 มูลค่าการเก็บเวชภัณฑ์คงคลัง (ล้านบาท)  มูลค่าการใช้ (ล้านบาท)

 อัตราคงคลัง (วัน)  เป้าหมายขอบล่าง : 30 วัน
 เป้าหมายขอบบน : 56 วัน
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ยอดตรวจนับเท่ากับ
SAP (ติด EmorLog)

Absolute Diff
ปี 2557 : 

ก่อนการด�าเนินงาน
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มูลค่าการปรับเวชภัณฑ์คงคลังประจ�าปี	(ล้านบาท)

อัตราการเก็บเวชภัณฑ์คงคลัง	(วัน)
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่	12	อัตราบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี

	5.	การเตรียมความพร้อมด้านภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ตารางที่ 2)

	 	ตารางที่	2	การเตรียมความพร้อมด้านภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด	(ค่าเป้าหมาย)
ผลการด�าเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

จ�านวนการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ภายในคณะฯ  
(1 ครั้ง/ปี)

1 1 1 0 3 2 1

จ�านวนการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติ 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (1 ครั้ง/ปี)

1 
(สพฉ.)

2 
(ราชวิถี, 
BCP)

1 
(ราชวิถี)

0 1 1 1

จ�านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมดับเพลิงขั้นต้น  
ร้อยละ 40 ของบุคลากรทั้งหมด ตามที่กฎหมายก�าหนด 
(อาคารหลัก)

เริ่มปีงบประมาณ 2560 
โครงการสิ้นสุดเดือน ก.ย. 60

17% 54%

จ�านวนฝึกซ้อมแผนรับโรคติดต่ออุบัติซ�้า 
และอุบัติใหม่ภายในคณะฯ

2 0 ซ้อมย่อย  
5 รุ่น

ซ้อมย่อย  
26 รุ่น

จ�านวนการฝึกซ้อมแผนเด็กหายภายในคณะฯ 1 0 1

จ�านวนการฝึกซ้อมแผนผู้ป่วยพลัดหลงภายในคณะฯ 2 1 0 2

จ�านวนการฝึกซ้อมแผนผู้ป่วยก้าวร้าวภายในคณะฯ 1 0 0 0

จ�านวนการฝึกซ้อมแผนรับระบบสารสนเทศล่ม 
ภายในคณะฯ

2 0 0 0

	6.	การดูแลสุขภาพของบุคลากรครอบคลุมทั้งด้าน	

การสร้างเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	การรักษา	และการฟื้นฟู	

  ใน พ.ศ. 2561 - 2562 คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

อ�านวยการดแูลสขุภาพและความปลอดภยับคุลากร รวมทัง้นโยบาย 

2P Safety เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการดูแลสุขภาพบุคลากรกับ

คณะกรรมการอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม ได้แก่ คณะกรรมการดูแลสุขภาพ

บุคลากร คณะกรรมการอ�านวยการสร้างเสรมิสขุภาพ คณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวะอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน และ

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล โดย

คณะกรรมการสุขภาพบุคลากร ท�าหน้าที่ในการก�าหนดแนวทาง 

ในการดแูลสขุภาพบคุลากรทัง้บคุลากรใหม่ บคุลากรทัว่ไป บคุลากร

กลุ่มเสี่ยงจากลักษณะงาน บุคลากรใกล้เกษียณอายุ ตั้งแต่การ 

สร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค โดยการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคทีส่�าคญั การตรวจ 
คดักรองวณัโรค การตรวจสขุภาพบคุลากรใหม่และการตรวจสขุภาพ
ประจ�าปี การให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การตรวจรักษาโรค รวมถึง 
การฟื้นฟูสมรรถภาพและการประเมินความพร้อมกลับเข้าสู่การ
ท�างาน ผลการตรวจสขุภาพจะมคี�าแนะน�าการดแูลสขุภาพรายบคุคล
และการแยกกลุ่มที่มีความเส่ียง กลุ่มที่ป่วยเป็นโรค เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  
ให้ศูนย์เสริมพลังสร้างเสริมสุขภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุน
การสร้างเสรมิสขุภาพรปูแบบต่างๆ ส่งเสรมิการออกก�าลงักายโดยมี
คณะท�างานทีด่แูลสนามกฬีา ศนูย์กฬีา จดัการเรือ่งการออกก�าลงักาย 
รูปแบบต่างๆ คณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อใน 
โรงพยาบาล ก�าหนดแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ (ภาพที่ 12)

63.25
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	7.	ด้านการเงิน	 พันธกิจดูแลสุขภาพมีบทบาทส�าคัญ

ในการสร้างรายได้ให้คณะฯ	 เพื่อน�ามาพัฒนาและสนับสนุน

พันธกิจด้านการศึกษาและวิจัย 

คณะฯ มผีลการด�าเนนิงานเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ จากเงนิ

งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้คณะฯ โดยสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 

ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 51 คาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2561 

จะสามารถด�าเนนิการได้ตามเป้าหมาย เมือ่เทยีบสดัส่วนรายได้และ

ค่าใช้จ่าย พบว่าคณะฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทุกปี เฉลี่ยเท่ากับ 

ร้อยละ 11 สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ยังคงมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 

ร้อยละ 16 คาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ก็ยังคง

มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย และคณะฯ ยังคงรักษาสภาพคล่องได้ดี 

แม้จะมีการจ่ายงบลงทุนเป็นจ�านวนมากในปีนี้ โดยคณะฯ ก�าหนด

เป้าหมาย “อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)” ไว้ที่มากกว่า 

0.5 เท่า แต่ไม่เกิน 1 เท่า เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถช�าระหนี้ได้

ตามข้อตกลง และไม่ถอืเงนิสดมากเกนิความจ�าเป็น เพือ่น�าไปลงทนุ

หาผลประโยชน์ในช่องทางการลงทุนที่ดีกว่า 

แผนการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562	-	2563

โครงการพัฒนาที่ส�าคัญที่จะด�าเนินการ ดังนี้ 

 1. Healthcare Leadership to A-HA

 2. ขับเคล่ือน Integrated excellent Patient Care 

โดยใช้เครื่องมือ Disease / Program Specific Certificate ของ

ศูนย์ความเป็นเลิศ และ Clinical Lead Team 

 3. Healthcare Process Improvement โดยใช้เครือ่งมอื 

LEAN และ R2R project

 4. ขับเคลื่อนนโยบาย 2P Safety สู่การปฏิบัติ 

 5. Healthy and Happy Healthcare Staff

 6. Integration of Quality and Safety in Curriculum

 7. Redesign Healthcare Finance Processes
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หนึ่งในสี่พันธกิจหลักของคณะฯ คือ การบริการวิชาการ : 

ให้ความรู ้ หรอืค�าปรกึษาทางวชิาการด้านการแพทย์ พยาบาล และ

วทิยาศาสตร์สขุภาพทกุรปูแบบไปยงับคุลากรภายใน ได้แก่ อาจารย์ 

นกัศึกษา บุคลากรของคณะฯ และไปยงับคุลากรภายนอก ได้แก่ ศษิย์เก่า 

บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป โดยงานด้านบริการ

วชิาการ ด�าเนนิการภายใต้ฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ซ่ึงมวิีสยัทศัน์ว่า 

“เด่นเลิศวชิาการ	สืบสานวฒันธรรม” โดยใช้กลยทุธ์วชิาการเชงิรกุ 

มคีวามเป็นสากล ในการน�าความรูแ้ละนวตักรรมสูส่งัคม

ผลการด�าเนินงาน

	1.	การจัดประชุมและอบรมทางวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2561 คณะฯ สนบัสนนุให้หน่วยงานต่างๆ

ของคณะฯ ได้จัดประชุมและอ บรมทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้

แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปทั้งหมด 104 ครั้ง 

โดยแบ่งเป็นระดับชาติ 91 ครั้ง และนานาชาติ 13 ครั้ง (ดังภาพที่ 1) 

ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และก่อให้เกิดรายได้ที่มากกว่า

รายจ่ายในปีงบประมาณ 2561 เป็นจ�านวน 6,151,740.62 บาท

	2.	การจัดปาฐกถา

  คณะฯ จัดปาฐกถาจ�านวน 3 ปาฐกถา ในปีงบประมาณ 

2561 ดังนี้

  2.1 ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 

3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง “การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี

แนวใหม่ (Next Generation Dengue Vaccine Development)” 

โดยองค์ปาฐกคือ นพ.อนวัช ศกุนตาภัย M.D. (Thailand), M.D. 

(Newcastle, UK), D.Phil. (Oxon) 

  2.2 ปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2560 เรื่อง “Challenge, Clue and Reality of Totally 

Endoscopic Cardiac Surgery” โดยองค์ปาฐกคือ Professor 

Patrick Perier, M.D. Cardiovascular Center Bad Neustadt, 

Germany.

  2.3 ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่  31 เมื่อวันท่ี 3 

พฤษภาคม 2561 เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูประบบสาธารณสุข

ในยุคปัจจุบัน” โดยองค์ปาฐก คือ นพ.พลเดช ปินประทีป เลขาธิการ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ทุกปาฐกถามีผู้เข้าฟังจ�านวนมาก และก่อให้เกิดประโยชน์

ทางวิชาการอย่างกว้างขวางในแต่ละสาขา

	3.	 โครงการต�ารารามาธิบดี

  ปีงบประมาณ 2561 คณะฯ อนุมัติทุนผลิตต�ารา/

หนังสือ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการให้บุคลากรของคณะฯ ผลิต

ต�ารา/หนังสือที่มีคุณภาพจ�านวน 5 เรื่อง และยอดการจ�าหน่าย

ต�ารา/หนังสือของคณะฯ จ�านวน 4,550 เล่ม คิดเป็นจ�านวนเงิน 

1,364,326.75 บาท อีกทั้งมีการจัดประกวดรางวัลต�ารารามาธิบดี 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ทันสมัย 

ภาพที่	1	จ�านวนการจัดประชุม/อบรมทางวิชาการ	ปี	2559	-	2561
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เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพในความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่คณะฯ 

ซึ่งผลการพิจารณารางวัลต�ารารามาธิบดี ประจ�าปี 2561 ดังแสดงในตารางที่ 1

	 	ตารางที่	1	ผู้ได้รับรางวัลต�ารารามาธิบดี	ประจ�าปี	2561

ล�าดับ ประเภทรางวัล เงินรางวัล ต�ารา/หนังสือ บรรณาธิการ

1. ระดับดีมาก 100,000 การผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์ รศ.นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย 
ภาควิชาศัลยศาสตร์

2. ระดับดี 50,000 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก รศ.นพ. สามารถ ภคกษมา 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ภาพที่	2	ต�ารารามาธิบดีที่ได้รับรางวัล	ประจ�าปี	2561

	4.	 การให้บริการทางวิชาการต่อภาครัฐและเอกชน

ในประเทศ

  บุคลากรของคณะฯ ได้รับเชิญจากองค์กรภายนอก

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร

ทางการแพทย์ (ดังภาพที่ 3) ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีการพิจารณาทุน

สนับสนุนบุคลากรให้ไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศจ�านวน 8 ทุน 

รวมเป็นเงิน 613,551.99 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร

ของคณะฯ ให้ไปถ่ายทอดความรู้ยังสถาบันช้ันน�าระดับนานาชาติ 

รวมถงึคณะฯ มหีน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ขอเข้าศกึษาดงูาน

ของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ จ�านวน 107 ครั้ง

	5.	 วารสารรามาธิบดีเวชสาร

  คณะฯ ได้จดัท�าวารสารรามาธบิดเีวชสาร (Ramathibodi 

Medical Journal, RMJ) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทาง

วิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และสาขา

ที่เก่ียวข้อง โดยมีการตีพิมพ์ปีละ 4 เล่ม ในปีงบประมาณ 2561 

มีผู ้สนใจส่งบทความและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารรามาธิบดี

เวชสารจ�านวน 46 เรื่อง (ดังภาพที่ 4) ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2559 

ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู ่ในฐานข้อมูล 

วารสารอิเล็กทรอนิกส ์ของศูนย ์ดัชนีการอ ้างอิงวารสารไทย 

(Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) จัดให้เป็นวารสาร

กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี และเมื่อวันที่ 1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วารสารรามาธิบดีเวชสารได้รับการบรรจุชื่อ

ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 



44

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพที่	3	การให้บริการทางวิชาการต่อภาครัฐและเอกชนในประเทศ	ปี	2559	-	2561

	6.	 สื่อออนไลน์

  คณะฯ ได้จัดท�าบทความเผยแพร่ใน “ไทยรัฐออนไลน์” 

www.thairath.co.th/life/health ทุกวันศุกร์ รวม 52 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่มี 

ผู้เข้าชมมากที่สุด คือ “มะเร็งเต้านม” เรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงทุกคน 

ไม่ควรมองข้าม (ตอน 1) โดย นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ มีจ�านวนผู้เข้า

ชม 4,885 ครั้ง

ทั้งนี้ มีการจัดท�า website และ Facebook เพื่อเผยแพร่

ความรู้ ดังนี้

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

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

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

  4. https://www.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal

  5. เฟซบุ๊ก สาระสุขภาพกับ ramaclinic.com

  6. เฟซบุ๊ก RamathibodiMedJournal

คณะฯ ได้สร้างเครือข่ายออนไลน์ทางด้านบริการวิชาการ

กับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข สมาคมราช

วทิยาลยัแพทย์ต่างๆ และองค์กรต่างประเทศ นอกเหนอืจากเครอืข่าย

ภายใน เช่น งานสือ่สารองค์กร งานวเิทศสมัพนัธ์ งานกจิการนกัศกึษา 

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์และพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น

	7.	 การให้บริการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษา	

ต่อเนื่องของแพทย์	และสหสาขาทางการแพทย์	

  คณะฯ ได้ให้บริการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษา 

ต่อเนื่องของแพทย์ ในปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 1,062 กิจกรรม 

และออกประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา 

ต่อเนื่อง ของสหสาขาทางการแพทย์ จ�านวน 875 ฉบับ (ดังภาพที่ 5)

ภาพที่	4	จ�านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารรามาธิบดีเวชสาร	ปี	2561	(เรื่อง)
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	8.	 การประชมุทางไกลทางการแพทย์	(Teleconference)	

  คณะฯ ได้ด�าเนินการจัดประชุมทางไกลและพัฒนา

ระบบการส่งสญัญาณภาพและเสยีงผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็

ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปัจจบุนัมกีารเพิม่โครงข่าย

ความร่วมมือและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับคณะฯ ระหว่าง

มหาวทิยาลยัและสถาบนัต่างๆ ระหว่างจงัหวดั และระหว่างประเทศ 

(ดังภาพที่ 6) 

	9.	 จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

  คณะฯ ได้ผลิตจุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทุกๆ 

3 เดือน โดยการจัดส่งจุลสารข่าวฯ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาประจ�าอ�าเภอทั่วประเทศ เรือนจ�า 

ภาพที่	5	การให้บริการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์	และออกประกาศนียบัตรรับรอง
การเข้ากิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสหสาขาทางการแพทย์	ปี	2561

ภาพที่	6	จ�านวน	(ครั้ง)	การประชุมทางไกลทางการแพทย์	
(Teleconference)

ประชาชนผู้สนใจ และสมาชิกจุลสารข่าวฯ ได้ทราบข่าวสาร ข้อมูล 

ความรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ทันกับเหตุการณ์และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ จัดพิมพ์ในปีงบประมาณ 2561 

ทั้งหมด 16,000 เล่ม (ดังภาพที่ 7) 

ภาพที่	7	จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
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	10.	การผลิตสื่อทางการแพทย์อื่น

  คณะฯ ได้ให้บริการผลิตสื่อและการใช้สื่อการศึกษา

ทุกประเภทแก่ทุกหน่วยงานภายในคณะฯ ตลอดจนให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาการผลิตสื่อ และจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรให้ความรู้ ความ

สามารถทางด้านสื่อการศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม

หลักวิชา และให้บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมส่วนกลาง 

ตลอดจนการบริการตั้งเครื่องเสียงกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ตามที่

ได้รับมอบหมาย ในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

  10.1 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ�านวน 4 เรื่อง

  10.2 Animation ประกอบการเรียนการสอน/วีดิทัศน์ 

จ�านวน 5 เรื่อง 

  10.3 ตัดต่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน จ�านวน 

57 เรื่อง

  10.4 เขยีนบทวดีทิศัน์ในกจิกรรมต่างๆ เช่น งานมฑุติาจติ 

งานเชิดชูเกยีรต ิงานปาฐกถา งานเกษยีณอายรุาชการ จ�านวน 15 เรือ่ง

  10.5 ถ่ายบันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอน การประชุม

วิชาการ/สัมนา/อบรม/ผู้ป่วยตามใบสั่งแพทย์/กิจกรรมต่างๆ จ�านวน 

601 ครั้ง

  10.6 จัดท�าสื่อโปสเตอร์เพื่อการสนับสนุนงานวิชาการ

และวิจัย/นิทรรศการ/งานน�าเสนอผลงานวิชาการ/กิจกรรมต่างๆ 

จ�านวน 816 เรื่อง

  10.7 การติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ณ ห้องประชุม

อรรถสทิธิ ์เวชชาชวีะ ห้องประชมุท่านผูห้ญงิวริะยา ชวกลุ หอประชมุ

อารี วัลยะเสวี รวมทั้งสิ้น 561 ครั้ง

ผลงานที่ภาคภูมิใจด้านบริการวิชาการ

 1. การประชุมวิชาการนานาชาติ  ประจ�าป ี  2561 

Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 

2018 เรื่อง “Moving forward to the higher standard of care” 

วันที่ 3 - 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ 

ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความก้าวหน้า และ

ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นทางวิชาการและทางการแพทย์และ

เผยแพร่ความรู้สู่สังคม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,471 คน ทั้งนี้ 

มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) 

ส�าหรับกิจกรรมภาคประชาชน (ดังภาพที่ 8)

 2. การจัดประกวดรางวัลต�ารารามาธิบดี มีผู ้ส่งผลงาน

เข้าประกวด 6 ท่าน ได้รบัรางวลั 2 ท่าน โดยได้ส่งผลงานทีไ่ด้รบัรางวลั

สูงสุดเข้าประกวดรางวัลมหิดลสาขาการแต่งต�าราต่อไป

 3. การเพิ่มตัวแทนจ�าหน่ายต�าราหนังสือคณะฯ จากเดิม 

6 แห่ง เพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง ได้แก่ 

  • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จ�ากัด 

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ร้านค้า PB for Book

  • ร้านค้า The Harmony (มหาวิทยาลัยมหิดล)

 4. วารสารรามาธิบดีเวชสาร ได้รับการรับรองคุณภาพ

วารสารและถูกบรรจุให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index 

(ACI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

 5. การพัฒนา Mobile Application ได้แก่ 

  • Articulation Test (V 0.1.0) เป็น Application ส�าหรับ

ทดสอบเสียงพูดของผู้ป่วย

  • ยาส�าหรบัผูส้งูอาย ุ(V 0.1.0)	เป็น Application ส�าหรบั

ให้ข้อมูลยาซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะยาของผู้สูงอายุ โดยแบ่งแยกตาม

กลุ่มของโรค เช่น เบาหวาน ความดัน เป็นต้น	
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ภาพที่	8	การประชุมวิชาการนานาชาติประจ�าปี	2561	Ramathibodi	International	Academic	Conference	(RIAC)	2018	
เรื่อง	“Moving	forward	to	the	higher	standard	of	care”

  • CME-Service (Version1) เป็นระบบที่ใช้ในการ

บรหิารจัดการงานของหน่วยงานใน รปูแบบของ Web Application เพือ่

ใช้ในการประมวลผลข้อมลูได้ เช่น ข้อมลูในการท�า Teleconference 

ข้อมูลการใช้ยาของผู้สูงอายุ ข้อมูลการตรวจสอบการพูดไม่ชัด 

เป็นต้น

 6. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ 

(Quality Conference) ครั้งที่ 25 ประจ�าปี 2561 จ�านวน 10 ผลงาน 

ได้รับรางวัล 1 ผลงาน

แผนการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562

 1. การประชุมวิชาการด ้านมะเร็ งวิทยานานาชาติ

เฉลมิพระเกยีรต ิศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 

อัครราชกุมารี : ประชุมร่วม 4 สถาบัน (Princess chulabhorn 

International Oncology Conference 2019) ภายใต้แนวคิด 

“New Frontiers in Cancer Combat” ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 

2562 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักทางด้าน

วิชาการของการประชุมนี้

 2. โครงการจัดตั้ง “ศูนย์หนังสือรามาธิบดี” เพื่อเป็น

ศูนย์กลางจ�าหน่ายสื่อจากภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ

 3. การจดัโครงการอบรมทางวชิาการ เรือ่ง “การเขยีนต�ารา/

หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ” 

 4. การพัฒนาระบบและยกระดับการประชุมวิชาการสู ่

นานาชาต ิเพือ่มุง่เน้นตามแผนยทุธศาสตร์สูร่ะดบั World class ของ

มหาวิทยาลัย

 5. การพัฒนาระบบการลงทะเบียนออนไลน์ของหน่วย

บริหารงานประชุม

 6. น�าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน

ด้านบริการวิชาการเชิงรุกทุกด้าน
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ดานสรางเสริม

สุขภาพ

คณะฯ ให้ความส�าคัญกบัการสร้างเสรมิสขุภาพ โดยบูรณาการ

งานสร้างเสริมสุขภาพในทุกพันธกิจ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะ

กรรมการอ�านวยการสร้างเสริมสุขภาพ มีรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริม

สุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดนโยบายและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการสร้างสุขภาพทั้งในคณะฯ และสังคม บุคลากร นักศึกษา ผู้รับ

บริการและญาติ มีสุขภาพดีและเกิดสังคมสุขภาวะ

ผลการด�าเนินงาน	

คณะฯ สนับสนุนให้ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการสร้าง

เสรมิสขุภาพ โดยมกีลุม่เป้าหมาย 4 กลุม่หลกั คอื บคุลากร นกัศกึษา 

ผูร้บับรกิารและญาต ิชุมชนและสงัคม มโีครงการ/กจิกรรม และผลงาน

ด้านสร้างเสริมสุขภาพหลักๆ ดังนี้

	1.	 จ�านวนโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่ม

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
ปีงบประมาณ

2559 2560 2561

บุคลากร 10 9 13

นักศึกษา 13 13 20

ผู้รับบริการและญาติ 35 26 8

ชุมชนและสังคม 4 9 14

รวม 62 57 55

	2.	 ผลงานเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่ม

เป้าหมาย

	 	 2.1	บุคลากร

   • โครงการเริม่ต้น 60 นาท ีเพือ่สขุภาพดใีนอนาคต 

ปีที่ 2 จัดกิจกรรมทั้งหมด 30 ครั้ง มีบุคลากรเข้าร่วมจ�านวน 75 คน 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลงัการออกก�าลงักาย จ�านวน 

61 คน มีผลการประเมินสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

เมื่อเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ความดันโลหิต ระบบ

หลอดเลือดและหัวใจ งบประมาณที่ใช้ในการด�าเนินงานทั้งส้ิน 

15,495.75 บาท

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ	(ร่วมออกก�าลังกาย)	ทุกวันพุธ	
ระหว่างเวลา	15.30	-	16.30	น.	ณ	บริเวณชั้น	1	อาคารบริหาร

โครงการ	อ้วนแล้วไง	ท�าไมต้องกลัว

   • คณะท�างานมหกรรมสขุภาพชาวรามาธบิด ีจดัท�า

โครงการมหกรรมสุขภาพชาวรามาธิบดี โดยมุ่งหวังเพ่ือบูรณาการ

การดูแลสุขภาพให้กับบุคลากร รวมถึงเพ่ือสร้างความตระหนัก

ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง และมีแนวทางในการดูแลตนเอง 

ซึง่จากการจดังานดงักล่าวจงึเกดิโครงการ อ้วนแล้วไง ท�าไมต้องกลวั 

ขึ้นโดยเป็นการท�างานร่วมกันของหน่วยงานหลัก คือ กลุ่มสาขา

วิชาโภชนศาสตร์ งานสร้างเสริมสุขภาพ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรุ่น 1 ทั้งสิ้น 69 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ท�ากิจกรรมในโครงการฯ อย่างต่อเนื่องทั้งสิ้น 57 คน สรุปผล

การติดตามนาน 4 สัปดาห์ ส�าหรับผู้ที่มาประเมินสัดส่วน ตั้งแต่ 

30 สงิหาคม - 27 กนัยายน พ.ศ. 2561 จ�านวน 48 ท่าน จากผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม 57 ท่าน สามารถลดปริมาณเนื้อเย่ือไขมันได้ โดยคิด

ค่าลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเริ่มต้น ซ่ึงปริมาณเนื้อเย่ือไขมัน

ที่ลดได้สูงสุดคือ ร้อยละ 10.3 ส�าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 

จะเริ่มด�าเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2562 
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รายงานประจ�าปี 2561

	 	 2.2	นักศึกษา

   • โครงการค่ายสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษา

แพทย์ ครั้งท่ี 78 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลวะภูแก้ว ต�าบลมะเกลือใหม่ อ�าเภอสูงเนิน 

จังหวดันครราชสมีา เพือ่ให้นกัศกึษาแพทย์ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์

จริงในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นการบ�าเพ็ญประโยชน์

แก่ชุมชน

	 	 2.3	ผู้รับบริการและญาติ

   • โครงการเครอืข่ายมติรภาพบ�าบดัรามาธบิด ี(Self 
Help Group) จัดกิจกรรมในหัวข้อ สานสัมพันธ์ เรียนรู้ สู่สุขภาวะ 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 7.00 - 16.00 น. ณ หอจดหมายเหตุ
พทุธทาส อนิทปัญโญ กรงุเทพมหานคร เพือ่สร้างพลงัให้กบัประธาน /
ผูป้ระสานงานของกลุม่ในการพฒันาศกัยภาพของกลุม่อย่างต่อเนือ่ง 
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะในการด�าเนินงานของแต่ละกลุ่ม รวมถึงการติดตาม
แผนการด�าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 24 คน จากแบบ
ประเมินกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน�าความรู้ท่ีได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้มากที่สุดร้อยละ 66.67 งบประมาณที่
ใช้ในการด�าเนินงานทั้งสิ้น 69,325 บาท

กีฬาเข็มสัมพันธ์	ครั้งที่	29	วันที่	4	-	7	มกราคม	2561
ณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม	“สานสัมพันธ์	เรียนรู้	สู่สุขภาวะ”
ณ	หอจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปญโญ

ค่ายสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาแพทย์	ครั้งที่	78	
ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวะภูแก้ว

   • โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 

4 - 7 มกราคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์

ทุกสถาบันในประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการ

สร้างเสริมสุขภาพที่ดี เรียนรู้การท�างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ 

นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งจากสถาบันเดียวกันและต่าง

สถาบัน

   • โครงการอาสาสมัครผู้ป่วยรามาธิบดี จัดอบรม 
บทบาทหน้าที่การเป็นอาสาสมัคร วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์
เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร เพื่อพัฒนาระบบผู้ป่วย
อาสาสมคัรให้มคีวามเข้มแขง็มากขึน้ เสรมิสร้างทศันคตทิีด่เีกีย่วกบั
การดูแลผู ้ป่วยด้วยกันเอง และส่งเสริมสนับสนุนและผลักดัน
ให้กลุ่มผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ เชื่อมต่อเครือข่าย
ระหว่างกัน เพ่ือความย่ังยืนของกลุ่ม/ชมรมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น จากแบบประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
แนวคดิในการเป็นอาสาสมคัร ในระดบัมาก - มากทีส่ดุ ร้อยละ 94.74 
สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ ในระดับมาก - มากที่สุด 
ร้อยละ 100 งบประมาณที่ใช้ในการด�าเนินงานทั้งสิ้น 95,400 บาท

จัดอบรม	บทบาทหน้าที่การเป็นอาสาสมัคร
ณ	ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ	ชั้น	1	อาคารบริหาร
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จัดอบรม	บทบาทหน้าที่การเป็นอาสาสมัคร
ณ	ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ	ชั้น	1	อาคารบริหาร

	 	 2.4	ชุมชนและสังคม

   • บูรณาการการสร ้างเสริมสุขภาพ ร ่วมกับ

สาขาการพยาบาลเด็กโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติ

ของการสื่อความหมาย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ

ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐาน และพัฒนา

ศักยภาพของพี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท โดยจัดท�า

โครงการ ปันความรู้สู่สุขภาพดี ซ่ึงจัดเป็นปีที่ 6 โดยทบทวนและ

ให้ความรู้พื้นฐาน และฝึกปฏิบัติในเรื่องการล้างมือ การป้องกันการ

ติดเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ การวดัไข้และการดแูลเมือ่มไีข้ พ่นยา 

ดูดเสมหะ เป็นต้น ให้ความรู้ตามความต้องการของสถานสงเคราะห์

เด็กอ่อนพญาไท และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในเรื่อง

การฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การใช้หน้าจอที่

เหมาะสมกับวัยของเด็ก กลุ่มนักพัฒนาการ ได้มีการทบทวนและ

แนะน�าเทคนิคในเรื่องของการฝึกพูด การบริหารอวัยวะที่ใช้พูด 

มีผู้เข้าร่วมอบรม 75 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 43 คน จากแบบ

ประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 93.84 (กลุ่มพ่ีเล้ียงเด็ก) 

และร้อยละ 91.67 (กลุ่มนักพัฒนาการ) ได้รับความรู ้ที่ตรงกับ

ความต้องการและมีทักษะในการน�าความรู้ปรับใช้กับงาน ผ่าน

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ  งบประมาณที่ใช ้ในการด�าเนินงานท้ังส้ิน 

48,412.75 บาท 

   • คณะกรรมการอ�านวยการสร้างเสริมสุขภาพมี

นโยบายที่ส�าคัญในเรื่องอาหารสุขภาพโดยงานสร้างเสริมสุขภาพ

ร่วมกับฝ่ายโภชนาการผลักดันและร่วมด�าเนินงานเพื่อให้มีนโยบาย

การจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม เน้นเป้าหมายหลัก

ในการลดปัญหาโรควิถีชีวิตที่ส�าคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ 

หลอดเลอืดสมอง และไตเรือ้รงัใน 4 ด้าน คอื ลดการเกดิโรค ลดภาวะ

แทรกซ้อน ลดการตาย ลดภาระค่าใช้จ่าย ยังคงไว้ซึ่งเป็นต้นแบบ

โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ 

ลดหวาน มัน เค็ม 

แผนการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562	

• มุ ่งเน้นการบูรณาการด้านสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ

ภาควิชา / ฝ่าย / งานต่างๆ โดยยังคงด�าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ

ในทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการและญาติ 

ชุมชนและสังคม โดยในปี 2562 ส�าหรับบุคลากรจะมุ่งเน้นในกลุ่ม

ที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ≥23 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

ผ่านกิจกรรม / โครงการต่างๆ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
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ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เล็งเห็นความ

ส�าคัญในการสร้างจิตส�านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรัก

ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้

ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อมคงอยู่แบบ

ยั่งยืน โดยคณะฯ มุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างจิตส�านึก

ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ได้มีส่วนร่วม 

มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอทั้งระดับคณะฯ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ

ผลการด�าเนินงาน

 1. งานน้อมดวงใจถวายองค์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 

12 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก 

(อาคาร 1)

 2. พิธีท�าบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 

เมือ่วันท่ี 28 ธนัวาคม 2560 ณ ลานบรเิวณหน้าหอพกันกัศกึษาแพทย์ 

 3. พธิถีวายพระพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) 

 4. กิจกรรมวันสงกรานต์ จัดการประกวดเทพีและเทพบุตร

สงกรานต์รามาธิบดี ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 5. กจิกรรมวนัเปิดให้บรกิารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 49 ปี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอารี 

วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 6. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม

อารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 7. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร (รชักาลที ่9) เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2561 ณ หอประชมุ

อารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 8. งานเชิดชู เกียรติและแสดงความยินดีคณาจารย ์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 

27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 

อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 9. โครงการรักษ์สีน�้า เพ่ือส่งเสริมสุนทรียมิติทางจิตใจ 

โดยคณะอนุกรรมการชมรมรักษ์สีน�้า ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่าง

เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เวลา 16.30 - 20.00 น. 

ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก 

(อาคาร 1) หรอืศนูย์เสรมิพลงัสร้างสขุภาพ ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน 

30 - 40 คน/รุ่น จ�านวน 3 รุ่น 

 10. โครงการนาฏศิลป ์และดนตรีไทย จัดโดยคณะ

อนุกรรมการชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 

2560 - กันยายน 2561 โดยมีการฝึกหัดนาฏศิลป์และดนตรีไทย

แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เพ่ือรองรับงานแบบเฉพาะกิจ

ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 

 11. กจิกรรมของคณะอนกุรรมการชมรมพทุธธรรมรามาธบิดี 

เช่น การบรรยายธรรมทุกวันพุธและวันศุกร์ เดือนละ 1 - 2 คร้ัง 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 และจัดกิจกรรมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องทางพุทธศาสนา
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พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร

วันเปิดให้บริการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	49	ปี

พิธีท�าบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	2561

งานน้อมดวงใจถวายองค์จักรีนฤบดินทร์

พิธีถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

การประกวดเทพีและเทพบุตรสงกรานต์รามาธิบดี	
ประจ�าปี	2561
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ดานทรัพยากร

บุคคล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ความส�าคัญ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าต่อคณะฯ พันธกิจส�าคัญในการด�าเนินงานด้าน

บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ของคณะฯ คือ สร้างและส่งเสริมความเป็นเลิศตามสาย

อาชีพแก่บุคลากรทัง้กลุม่วชิาการและกลุม่สนบัสนนุ ตามยทุธศาสตร์

ด้านทรพัยากรบคุคลส�าคญั 2 ยทุธศาสตร์ คอื Faculties Excellence 

มเีป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ในการสนบัสนนุให้อาจารย์มคีวามยดืหยุน่

ในการท�างาน เพื่อสามารถสร้างงานวิจัยและการศึกษาได้ตาม

เป้าหมาย ส่วน Professional Support Excellence มีเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้

ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ท�างานร่วมกับทุกหน่วยงานและทุกภาควิชาในลักษณะของเพ่ือน

คู่คิดเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

	1.	ยุทธศาสตร์ที่	4	Faculties	Excellence	

	 	สร้างความชัดเจนระหว่างต�าแหน่งอาจารย์แพทย์และ

แพทย์สายบริการ (อาจารย์คลนิกิ) โดยก�าหนดภาระงาน เส้นทางสาย

อาชพี แผนการพฒันาตามสายอาชพี เพือ่ให้อาจารย์แพทย์สามารถ

มุง่เน้นการปฏิบัตงิานด้านการศกึษาและการวจิยั โดยมภีาระงานด้าน

การบริการช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจน

มีการบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ ค่าของงาน และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 

  การจัดกลุ่มภาระงานนั้น นอกจากสร้างความชัดเจนใน

เส้นทางสายอาชพีแล้ว ยงัช่วยให้คณะฯ สามารถสรรหาและคดัเลอืก

บุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตามต�าแหน่งงานมาปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

 2.	ยุทธศาสตร์ที่	5	Professional	Support	Excellence 

  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ท�างานอย่างมืออาชีพ

เพื่อมุ่งสู่การเป็น Best Practice โดยจัดท�าโครงการให้หน่วยงาน

สายสนับสนุนวิเคราะห์กระบวนการส�าคัญ พร้อมจัดท�าตัวชี้วัด

ความส�าเร็จและก�าหนด Service Level Agreement (SLA) พร้อม

กับประกาศใช้ และอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผล โดย

เชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปี 

  ปรับปรุงระบบการบริหารค่าตอบแทนระยะท่ี 1 โดย

ทบทวนประกาศค่าตอบแทนของคณะฯ จ�านวนรวม 215 ฉบับ เพื่อ

ปรับมาตรฐานและเกณฑ์การจ่ายที่สะท้อนค่างานที่แตกต่างกัน 

ผลการด�าเนินงานที่ภาคภูมิใจ	

 1. หน่วยงานสนับสนุนมากกว่าร้อยละ 80 ร่วมประกาศใช้ 

SLA

 2. ปรับปรุงกระบวนการท�างานด้านการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน โดยทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารประกอบการประเมินผลปฏิบัติงานประจ�าปี รวมถึงการ

จัดสรรงบประมาณการปรับเงินเดือนเพ่ือให้เป็นมาตรฐานและ

สนับสนุนการประเมินผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 3. จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรตาม Training Road 

Map ซึ่งออกแบบจากสมรรถนะ (Competency) ที่คาดหวังของ

แต่ละต�าแหน่ง และยังสนับสนุนการศึกษาเพ่ิมเติมส�าหรับลูกจ้าง

เงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้มีคุณวุฒิสูงสุดถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน โดย

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา รวม 97 คน

 4. สนบัสนนุการท�าผลงานวชิาการของอาจารย์ โดยด�าเนนิ

โครงการ Academic Position Club ต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อเป็นเวทีให้

ค�าปรึกษาและสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรสายวิชาการในการ

เสนอขอต�าแหน่งทางวิชาการให้ประสบผลส�าเร็จ ขณะเดียวกันก็

พัฒนาความรู้และทักษะด้านการสนับสนุนการขอต�าแหน่งวิชาการ

ให้แก่บคุลากรสายสนบัสนนุ ทัง้การจดัท�าและตรวจสอบความถกูต้อง

ของเอกสาร และสามารถให้ค�าปรึกษาด้านกระบวนการขอต�าแหน่ง

วิชาการให้แก่อาจารย์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในปี 2561 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคลสามารถด�าเนนิการด้านการสนบัสนนุให้อาจารย์

ส่งขอต�าแหน่งวิชาการ รวม 189 ราย

 5. การด�าเนนิงานของฝ่ายทรพัยากรบคุคลได้รบัความสนใจ

จากหน่วยงาน ทัง้ภายในมหาวทิยาลยัมหดิลและหน่วยงานภายนอก

ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติ และมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

 • ASIAN PACIFIC POSTAL UNION เมื่อวันท่ี 24 

มกราคม 2561

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2561

 • คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันท่ี 25 

กรกฎาคม 2561
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ภาพที่	1	จ�านวนบุคลากรของคณะฯ	รวม	10,935	คน	(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ภาพที่	2	จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ	(แยกตามต�าแหน่งทางวิชาการ)
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สนับสนุนวิชาการ

สนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ

สนับสนุนทั่วไป - ปฏิบัติการ

สนับสนุนทั่วไป - ช่วยปฏิบัติการ

สายงาน

 ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ  ลูกจ้างเงินงบประมาณ  ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ

 ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อาจารย์
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งานด้านนวัตกรรมและการพัฒนา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนเพื่อ

สนบัสนนุกระบวนการด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล และสามารถ

ขยายผลครอบคลมุทัว่ทัง้คณะฯ ได้แก่ ระบบการลาออนไลน์ ซึง่การน�า

ระบบสารสนเทศมาใช้เป็นการช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายทัง้ค่ากระดาษ

และค่าลิขสิทธิ์การเข้าถึงระบบ SAP ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องคีย์ข้อมูล

แทนบคุลากรในหน่วยงานต่างๆ ในการนีท้�าให้ระบบลาออนไลน์ผ่าน

เข้าไปน�าเสนอโปสเตอร์ในงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย

มหิดล ปี 2561 

นอกจากนั้นยังพัฒนาระบบการขอหนังสือรับรองออนไลน์ 

เพือ่ให้บคุลากรสามารถส่งค�าขอหนงัสอืรบัรองผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระยะการแต่งตั้ง

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แผนการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562

 1. แผนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 Faculties 

Excellence ได้แก่

  1.1 จดัอตัราก�าลงัอาจารย์ทีเ่หมาะสมตามภาระงานของ

ภาควิชาต่างๆ 

  1.2 จัดท�าชุดค่าตอบแทนส�าหรับอาจารย์และแพทย์

สายบริการตามผลงาน

 2. แผนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 Professional 

Support Excellence ได้แก่

  2.1 ปรบัปรงุระบบการบรหิารค่าตอบแทน ระยะที ่2 โดย

จดัท�าระเบยีบการจ่ายค่าตอบแทนพเิศษส�าหรบัผูม้คีวามสามารถสงู

  2.2 ทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารสวัสดิการ 

โดยจัดท�าร่างรูปแบบสวัสดิการแบบเลือกได้

  2.3 ผลักดันให้หน่วยงานสนับสนุนน�าเสนอโครงการ

ปรบัปรงุกระบวนการท�างานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานต่อยอด

จากการด�าเนินงานตาม SLA

  2.4 มีกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan) 

  2.5 มีแผนการบริหารจัดการบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูง 

(Talent) 

 3. พัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรเพ่ือช่วยการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

  3.1 พัฒนาระบบประเมินผลออนไลน์ระยะท่ี 2 ให้

สามารถจัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ออนไลน์ได้

  3.2 พัฒนาระบบการลาออนไลน์ (ต่อเนื่อง) ระยะที่ 3 

ให้บคุลากรกลุม่ทีป่ฏบิตังิานแบบ Shift Time สามารถบรหิารจดัการ

ตารางเวลาปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

  3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการใบประกอบวิชาชีพ 

(iLicense) ให้บุคลากรสามารถ Update ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ

ได้เองและมีระบบเตือนเมื่อใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ 
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ดานการคลัง

ปีงบประมาณ 2561 การด�าเนินงานด้านการคลังยังคงเป็น
ไปตามนโยบายการบริหารงานของรองคณบดีฝ่ายการคลังและ
การพสัด ุเพือ่มุง่สูเ่ป้าหมาย “Ramathibodi Financial Sustainability” 
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารงานเชิงรุก การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
ตอบสนองตัวช้ีวัด การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
การน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน 

  คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 21,636 ล้านบาท แบ่ง
เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 2,455 ล้านบาท และเงินรายได้คณะฯ 

19,181 ล้านบาท จ�าแนกตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 ซึ่งผลการด�าเนินงานเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายโดยการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้คือ 
ร้อยละ 100 การเบิกจ่ายเงินรายได้ส่วนงาน ร้อยละ 79 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้คือ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ก่อให้
เกิดประสิทธิภาพต่อการด�าเนินโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ

ผลการด�าเนินงาน

	1.	 ด้านการบริหารงบประมาณ

การบริหารงบประมาณของคณะฯ ได้มีการด�าเนินงานเพื่อ
พฒันาประสทิธภิาพ โดยมกีารตดิตามตวัชีว้ดัด้านการใช้งบประมาณ
เป็นประจ�าทุกเดือน มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายรวมท้ังได้
จดัอบรมแก่หน่วยงานภายในคณะฯ โดยเป็นการให้ความรูใ้นด้านการ
จัดท�าเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายการจัดโครงการเพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพ่ือให้การด�าเนินงานใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อยลดข้อผิดพลาด ซึ่งส่งผลให้
การใช้จ่ายของคณะฯ เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาพที่	1	ข้อมูลการได้รับการจัดสรรงบประมาณปี	2561

	2.	 ด้านการเบิกจ่ายเงิน

  การเบิกจ่ายเงินของคณะฯ ได้ด�าเนินการตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะฯ รวมถึง
แผนการควบคุมภายในที่ดีอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยง
ตามรอบระยะเวลา นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงิน สร้างความพึงพอใจ
แก่ลกูค้าภายใน และลดการใช้ทรพัยากรของคณะฯ ได้แก่ การปรบัปรงุ
ระบบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย การพัฒนาระบบการยื่นช�าระภาษี
ทางอิเลก็ทรอนกิส์ (E-Filing) ซึง่นบัเป็นหน่วยงานแรกในมหาวทิยาลยั
มหิดลที่มีการใช้ระบบดังกล่าว การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
ค่ายาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้สามารถได้รับส่วนลดจากการซื้อยาและ
เวชภณัฑ์ นอกจากนีย้งัมีการจัดท�าแผนประมาณการเงนิสด (Financial 
Plan) และติดตามสถานการณ์ใช้เงินสดอย่างเป็นระบบ ซึ่งแผน
ดังกล่าวท�าให้สามารถบริหารจัดการเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะฯ ยังคงมีสภาพคล่องได้แม้ต้องมีการใช้จ่ายงบลงทุนสูง 

	3.	 ด้านการบริหารลูกหนี้

  ในปีงบประมาณ 2561 กรมบัญชีกลางได้เริ่มโครงการ
เบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก
โดยใช้บัตรประชาชน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียกเก็บเงินและ
บรหิารลกูหนีเ้ป็นอย่างมาก แต่คณะฯ ยงัคงสามารถรกัษาระดบัความ
สามารถในการบรหิารลกูหนีไ้ด้เป็นอย่างด ีมกีารพฒันาประสทิธภิาพ
การบริหารลูกหนี้โดยได้จัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพงานด้าน
บริหารลูกหนี้ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูล
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโครงการ
ปรับปรุงกระบวนท�างานการเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพของบุคลากร
คณะฯ สิทธิประกันสังคม ซึ่งผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน ท�าให้ระยะ
เวลาการเรียกเก็บหนี้ลดลง ดังแสดงในภาพที่ 2 ส่งผลให้คณะฯ เกิด
สภาพคล่องทางการเงิน
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งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รวม

  เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,583 198 367 307 2,455

  เงินรายได้ส่วนงาน 2,034 12,960 3,413 774 19,181

ดานการคลัง

ปีงบประมาณ 2561 การด�าเนินงานด้านการคลังยังคงเป็น
ไปตามนโยบายการบริหารงานของรองคณบดีฝ่ายการคลังและ
การพสัด ุเพือ่มุง่สูเ่ป้าหมาย “Ramathibodi Financial Sustainability” 
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รายงานประจ�าปี 2561

	4.	 ด้านการจัดเก็บเงินรายได้

  คณะฯ ได้เริ่มด�าเนินโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ค่ารักษาพยาบาลให้เข้าสู่มาตรฐานสากลตั้งแต่ปลายปี 2560 และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
เมื่อเดือนเมษายน 2561 โดยระบบจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลของ
คณะฯ ได้ด�าเนินงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality 
Management System: QMS) ทีส่อดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001: 
2015 นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มโครงการ Smart Payment Hospital โดย
เป็นความร่วมมือกับสถาบันการเงินภาคเอกชน ซึ่งจะน�าเทคโนโลยี
ทางการเงินในหลากหลายรูปแบบมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกส�าหรับ
ผู้ช�าระเงิน โดยคณะฯ มีแผนการน�าระบบดังกล่าวมาใช้ในปีต่อไป

	5.	 ด้านการจดัท�ารายงานทางการเงนิ

  ได้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินตามเกณฑ์คงค้าง
และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสยีสาธารณะ โดยได้มกีารเสนอรายงานทางการเงนิต่อผูบ้รหิาร
เป็นประจ�าทุกเดือน พร้อมผลการวิเคราะห์ คณะท�างานด้านการเงิน
การคลัง Finance Business Intelligence Team และ Finance War 
Room Team ยังคงท�าการติดตามตัวชี้วัดทางการเงินที่ส�าคัญ ทั้งนี้
รายงานทางการเงินของคณะฯ ได้ผ่านการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน
รวมเป็นระยะเวลา 6 ปีอย่างต่อเนื่อง 

	6.	 ด้านการพัฒนาคุณภาพงาน

  ในด้านการพฒันาคุณภาพงาน ฝ่ายการคลงัได้ด�าเนนิการ
ตามกรอบนโยบายการบริหารงานของรองคณบดีฝ่ายการคลังและ
การพสัด ุโดยได้มกีารส่งเสรมิให้บคุลากรจดัท�าผลงานพฒันาคณุภาพ
งานและส่งผลงานเข้าร่วมแสดงทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
โดยส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมคุณภาพงาน ครั้งที่ 25 
ประจ�าปี 2561 จ�านวนทั้งสิ้น 135 เรื่อง ประกอบด้วย CQI จ�านวน 
12 เรื่อง Kaizen จ�านวน 120 เรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลัง จ�านวน 1 เรื่อง 
และ Clip Video จ�านวน 2 เรื่อง 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 1. ระบบจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลของคณะฯ ได้รับการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

 2. ผลงานประเภท CQI เรื่อง “การจัดสรรเงินโควตา
ค่าธรรมเนียมโครงการวิจัย (Overhead)” และ “แค่คลิก พลิกชีวิต
ไปไกล” ได้รับเลือกให้ไปน�าเสนอผลงานโปสเตอร์ในงานมหกรรม
คุณภาพงานมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2561 

 3. ผลงานประเภท Clip Video เรื่อง “สัญลักษณ์ง่ายๆ 
ได้รอยย้ิม” ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณะฯ ในการเข้าร่วม
ประกวดในงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2561 
ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

แผนการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562	

 1. การพฒันาระบบการรบัช�าระเงนิค่ารกัษาพยาบาลตาม
โครงการ Smart Payment Hospital

 2. การรับเงินบริจาคด้วยระบบ E-Donation

 3. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ท�าการเก็บรวบรวม
ความรู้ของฝ่ายฯ อย่างเป็นระบบ

ภาพที่	2	ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดานการพัสดุ

ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีกฎหมายว่าด้วย

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศให้ตรา

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดังน้ัน 

การด�าเนินการด้านการพัสดุในปีงบประมาณ 2561 จ�าเป็นต้อง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นการเปล่ียนแปลง

บริบทภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายการพัสดุ

เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นฝ่ายการพัสดุจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุได้มีนโยบายในการ

เตรยีมความพร้อมรบัการเปลีย่นแปลง โดยได้เริม่ต้นจากการวางแผน

ล่วงหน้าในเรื่องระบบเทคโนโลยี และการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้

ให้แก่บุคลากรของฝ่ายการพัสดุ ซึ่งจากกระบวนการวางแผนและ

กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ภายใต้พระราช

บญัญตัดิงักล่าว ฝ่ายการพสัดถุอืเป็นหน่วยงานทีม่ปีรมิาณการจดัซือ้

จดัจ้างทีม่ปีรมิาณการจดัซือ้จดัจ้างมากในอนัดบั 2 ของมหาวทิยาลยั

มหิดล โดยสรุปผลการด�าเนินงานของฝ่ายการพัสดุ ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน

ตารางที่	 1	 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าวัสดุ	 ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	 ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้คณะฯ	

ปีงบประมาณ	2561

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จ�านวน
รายการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ	(บาท)

ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง	(บาท)

วงเงินที่ประหยัดได้	
(บาท)	

1. วิธีเฉพาะเจาะจง

 1.1 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

 1.2 วงเงินเกิน 100,000 บาท
  ไม่เกิน 500,000 บาท

 1.3 วงเงินเกิน 500,000 บาท

1,972

614

228

60,140,185.96

171,892,608.42

1,839,892,340.39

59,995,725.20

169,152,627.49

1,802,084,424.26

144,460.76

2,739,980.93

37,807,916.13

2. วิธีคัดเลือก 62 238,026,847.96 236,918,086.02 1,108,761.94

3. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

หมายเหตุ ด�าเนินการแล้วยกเลิก
1 รายการ วงเงิน 649,000,000 บาท

92 1,196,028,880.81 506,405,218.28 40,623,572.53

รวมทั้งสิ้น 2,968 3,505,980,863.54 2,774,556,081.25 82,424,920.29

การบริหารพัสดุคงคลังของฝ่ายการพัสดุเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการพื้นที่และการจัดการสต๊อกให้มี

ปริมาณเหมาะสมเพียงพอกับการให้บริการ ลดต้นทุนในการส�ารอง

วัสดุคงคลัง

ตารางที่	2	การบริหารคลังพัสดุ	เรื่องการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง	(วัสดุทั่วไป)	ปีงบประมาณ	2561

การเบิก	-	จ่าย	(วัสดุทั่วไป) เป้าหมาย ผลการด�าเนินการ

อัตราวัสดุขาดสต๊อกวัสดุที่มียอดเป็นศูนย์ <1.5% 0.01%

อัตราวัสดุจ่ายไม่ครบ <2% 1.68%

อัตราวัสดุคงคลัง <1.5 เดือน 0.92 เดือน

ใบค้างจ่ายเกิน 14 วัน <10 ใบ 7 ใบ

จ�านวนใบค้างจ่าย (วัสดุไม่พอจ่าย) <30 ใบ 44 ใบ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ >90% 97%

58



59

รายงานประจ�าปี 2561

กระบวนการ	Best	practice	ที่ภาคภูมิใจ

	1.	การลดพืน้ทีจ่ดัเกบ็วสัด ุได้มกีารปรบักระบวนการ โดย

สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก ดังนี้

  หน่วยงานภายใน : จัดตารางก�าหนดรอบการเบิก-จ่าย

วัสดุประจ�าเดือนของทุกหน่วยงาน เพิ่มรอบความถี่ในการส่ังซื้อ 

ปรับเส้นทางการขนส่งวัสดุเพื่อลดระยะเวลา 

  หน่วยงานภายนอก : ผู ้ขายจัดส่งวัสดุให้หน่วยงาน

ทันทีเมื่อตรวจรับ

ผลการปฏบิตั ิ จากการปรบักระบวนการปฏบิตังิานด้านการ

ควบคมุวสัดทุัง้ระบบ Supply Chain นี ้หน่วยงานมวีสัดุใช้อย่างเพยีงพอ 

และทีส่�าคญัสามารถลดพืน้ทีก่ารจดัเกบ็จากเดมิใช้พืน้ที ่960.05 ตรม. 

เหลือ 450 ตรม. คืนพื้นที่ใหกับองคกร 510.5 ตรม. 

นอกจากการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว ฝ่ายการพัสดุยังเล็งเห็น

ความส�าคัญของการบริหารพัสดุ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ต่อสังคม ในเรื่องการควบคุมพัสดุและน�าพัสดุกลับมาใช้ใหม่ 

ซึง่พสัดใุดหมดความจ�าเป็น หรอืหากใช้ในหน่วยงานต่อไปจะสิน้เปลอืง

ค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาแต่ยงัมสีภาพพอใช้งานได้ ฝ่ายการพสัดุ

จะด�าเนินการโอนพัสดุดังกล่าวให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังภายใน

และภายนอกคณะฯ หรือองค์การสาธารณกุศล เพ่ือให้หน่วยงาน

น�ากลบัมาใช้งานใหม่ เป็นการประหยดังบประมาณของหน่วยงานนัน้ 

ตามรายละเอียด

ตารางที่	3	การโอนครุภัณฑ์ในโครงการพัสดุ	Charity	

ปีงบประมาณ จ�านวนครั้ง จ�านวนรายการ ช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดิน	(บาท)

2559 39 2,118 50,920,698.97

2560 47 2,409 132,724,556.20

2561 77 3,042 115,105,031.85

รวม 163 7,569 298,750,287.02

	2.	ปนน�้าใจ....สู ่สังคม	 51	 โรงเรียน โดยแบ่งปัน

คอมพิวเตอร์ที่มีสภาพใช้งานได้ดีมอบให้กับโรงเรียนตามชนบท

ไปด�าเนินการจัดท�า “ห้องเรียนคอมพิวเตอร์” 51 โรงเรียน

ทั่วประเทศ น�ามาซึ่งความสุขของคุณครูและเด็กนักเรียนที่ได้รับ 

ซ่ึงเป็นฐานของความรูป้ลกูฝังปัญญาให้กบัหน่วยการศกึษาทีเ่ลก็ทีส่ดุ

ของประเทศชาติเมื่อเติบใหญ่จะได้มีความรู้และเป็นประชากรที่มี

คุณภาพของประเทศต่อไป 

เกาสําหรับเรา.... ใหมสําหรับผูอื่น 

แผนการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562

ฝ่ายการพัสดุมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มี

ศกัยภาพมากยิง่ขึน้ โดยรองคณบดฝ่ีายการคลงัและการพสัด ุได้มอบ

นโยบายให้ปีงบประมาณ 2562 เป็นปีแห่งการ LEAN กระบวนการ

ท�างานเพือ่ตอบรบักบัการเปลีย่นแปลงตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งการเป็นหน่วยงานของรัฐ

ทีน่�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันากระบวนการให้เกดินวตักรรมใหม่ๆ 

ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งสู่การเป็น THAILAND 4.0 

โครงการน�าร่อง เช่น การส่งเสริมความร่วมมือกับเอกชนในการน�า

เทคโนโลยีการบริหารจัดการคลังสินค้าแนวใหม่ การส่งเสริมความ

ร่วมมือกับสถานศึกษาในการท�าวิจัย การเพิ่มการให้บริการโดยการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเช่ือมโยงระบบการจัดซ้ือจัดจ้างของ

หน่วยงานกับกรมบัญชีกลาง เป็นต้น
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ดานสารสนเทศ

ฝ่ายสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสงักดัส�านกังานคณบด ีมหีน้าที่
จัดหา ติดตั้ง พัฒนา บ�ารุงรักษา บริหารจัดการ และก�ากับดูแล
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของคณะฯ 
เพือ่สนบัสนนุพนัธกจิคณะฯ และตอบสนองแผนแม่บท นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งให้บริการและ
เป็นที่ปรึกษาด้านสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ 
ตลอดจนฝึกอบรมบุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้ด้านสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2561 ฝ่าย
สารสนเทศมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญโดยสังเขป ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ

 1. พัฒนาระบบสั่ งยาผู ้ ปวยนอกโดยแพทย ์  หรือ 
Computerized Physician Order Entry (CPOE) for Medications 
v2.3 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสั่งยาซ�้า ป้องกันการสั่งยาให้
ผู้ป่วยท่ีมีประวัติแพ้ยา ช่วยลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย และ
รองรับการเบิกจ่ายยาตามสิทธิและเงื่อนไขต่างๆ ที่ซับซ้อน โดย
ได้น�าร่องใช้งานในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก 4 แห่ง และอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงเพื่อรองรับการขยายการใช้งานไปยังหน่วยตรวจอื่นๆ

 2. พัฒนา Mobile Application ส�าหรับการให้บริการ
ผู ้ป่วยนอก ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เพ่ือ
อ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ป ่วยและแก้ไขปัญหาการใช้งานใน
แอปพลิเคชัน Rama Appointment ที่มีอยู ่เดิม โดยนอกเหนือ
จากการตรวจสอบนัดหมายและแสดงตารางแพทย์ออกตรวจแล้ว 
ยังสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เชื่อมต่อ
กับระบบแสดงคิวรอช�าระเงิน และเพิ่มช่องทางในการช�าระเงินผ่าน 
Mobile ส�าหรับผู้ป่วยที่ช�าระเงินเองด้วย (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

 3. พฒันาระบบจดัเกบ็เอกสารนอกเวชระเบยีน เพือ่จดัเกบ็
เอกสารนอกเวชระเบียน แยกออกจากเอกสารในเวชระเบียน เพื่อให้
ค้นหาและพิมพ์เอกสารได้สะดวก

 4. พัฒนาต่อยอดระบบ iCheckup เพื่อให้แพทย์สามารถ
ดูผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ Mammogram ผ่านระบบ 
iCheckup ได้สะดวก และช่วยแปลผลการตรวจเบ้ืองต้น ช่วยให้

บริการตรวจสุขภาพบุคลากรได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น รวมทั้ง

สามารถดงึประวตักิารตอบแบบสอบถามจากปีก่อนเพือ่ความสะดวก

 5. พัฒนาระบบการช�าระค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของ

กรมบญัชกีลาง ผ่านเครือ่งรบัช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic 

Data Capture: EDC)

 6. ปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูล Summary Discharge ของ

ผู้ป่วยใน เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มความสะดวก

 7. ปรับปรุงระบบการส่ังตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อ

รองรับระบบห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาระบบใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุง

ให้สามารถส่ังรายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่เป็นรายการ

ทดสอบเดียวกันแต่ส่ิงส่งตรวจต่างกัน หรือรายการทดสอบที่มีสิ่ง

ส่งตรวจเหมือนกันแต่หมายเหตุในการสั่งต่างกัน

 8. ปรับปรุงการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เพื่อรองรับการรายงานผล Confidential Tests เพื่อเพิ่มความมั่นคง

ปลอดภัยในการเรียกดูผลการตรวจ

 9. จดัท�าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

ส�าหรับระบบงานผู้ป่วยนอก เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน

วิเคราะห์และออกแบบระบบ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 1. ปรับปรุงระบบรายงานอุบัติการณ์ออนไลน์ (Incident 

Occurrence Report (IOR) Phase 2) รองรับ 2P Safety และ

การเตรียมข้อมูลในระบบ IOR ให้สามารถ Upload เข้าระบบ 

National Reporting and Learning System (NRLS) ของสถาบัน

รบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ปรบัปรงุการรายงาน

ข้อมูลสถิติ และเพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูล

 2. พัฒนาระบบบาร์โค้ด (Barcode) นับ Stock ใน

งานยา เวชภัณฑ์ และพัสดุ เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการ

บันทึกข้อมูลรหัสสินค้า ลดระยะเวลาในการตรวจนับสินค้าให้

กบัเจ้าหน้าที ่และสามารถค�านวณจ�านวนสนิค้าทีเ่ป็นหน่วยนบัต่างๆ 

ได้โดยอัตโนมัติก่อนบันทึกลงระบบ SAP

 3. พัฒนารายงานการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ เพ่ือให้

เจ้าหน้าที่คุม Stock ใช้ตรวจสอบข้อมูลการขาย และพัฒนารายงาน

การยืมสินค้าจากผู้ขาย เพ่ือใช้กระทบยอดบัญชีระหว่างเจ้าหน้าที่

เวชภัณฑ์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง
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 4. พัฒนาระบบขอจริยธรรมออนไลน์ (E-submission) v3 

โดยสนับสนุนการสร้างไฟล์เอกสารจากระบบ และรองรับการช�าระ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้สะดวกมากขึ้น

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

 1. จัดหาระบบส�ารองไฟฟ้าเพิ่มเติมส�าหรับ Data Center 

อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ท�าให้มี UPS ที่มี Redundancy 

อย่างสมบูรณ์มากขึ้น และปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง (Monitoring) 

และแจ้งเตือนกรณีมีความผิดปกติเกิดขึ้นใน Data Center

 2. จัดท�าระบบ IT Infrastructure และระบบเครือข่าย

ภายในศนูย์บรกิารทางการแพทย์ สาขาโรงเรยีนเรวด ีและทีเ่ชือ่มต่อ

กับคณะฯ (วิทยาเขตพญาไท)

 3. สนับสนุนการก่อสร้างและจัดท�า Data Center ของงาน

สารสนเทศ สถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์ โดยได้ร่วมกนัออกแบบ

และก่อสร้างตามมาตรฐาน Tier 3 ในขนาดพื้นที่ 170 ตารางเมตร	

และถือเป็น Data Center ที่ได้รับการออกแบบอย่างมีมาตรฐาน

และมีระบบงานที่ส�าคัญ ส�าหรับ Data Center รองรับอย่างสมบูรณ์ 

รวมทั้งการจัดหาระบบ IT Infrastructure และระบบเครือข่าย WAN 

Link ระหว่างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กับคณะฯ (วิทยาเขต

พญาไท)

(Business Intelligence) โดยรวมฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ

ทางบริหาร (IBM DB2 Blu) และฐานข้อมูลทางคลินิก (QlikView) 

เป็นฐานข้อมูลใหญ่ (Microsoft SQL Server 2016) เพื่อรองรับ

การวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย และลดค่าใช้จ่าย

 3. โครงการจดัท�า Dashboard เพือ่เสนอผลการด�าเนนิการ

ของพันธกิจต่างๆ ผ่านโปรแกรม Microsoft Power BI เพื่อแปลง 

Data ให้เป็น Information และสามารถน�าไปใช้ในการตัดสินใจได้

อย่างทันท่วงที เพ่ิมเติมจากคลังข้อมูลที่มีอยู่ เริ่มใช้งานเม่ือเดือน

ธันวาคม 2561

 4. การให้บรกิารข้อมลูสารสนเทศทีม่กีารร้องขอเป็นรายครัง้ 

(Ad-Hoc Data Requests) ในปี 2561 เพิม่ขึน้ร้อยละ 17 โดยส่วนใหญ่

เป็นงานที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

จ�านวนการให้บริการข้อมูลแบบ	Ad-Hoc

ช่องทาง พ.ศ.	2559 พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2561

เอกสาร 441 374 502

ออนไลน์ 104 172 138

รวม 545 546 640

จ�านวนการให้บริการข้อมูลทั้งแบบ	 Ad-Hoc	 และ	

Routine	Reports

ประเภท พ.ศ.	2559 พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2561

ไม่ซับซ้อน 457 509 609

ซับซ้อน 182 177 260

รวม 639 686 869

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ	

จากหน่วยงานภายนอก

 1. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดูงานระบบ

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (20 พฤศจิกายน 2560)

 2. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดูงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (25 มกราคม 2561)

 3. ผูเ้ข้ารบัการอบรมของโรงเรยีนการบรหิารงานโรงพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีดงูานเรือ่ง IT Management 

(5 กุมภาพันธ์ 2561)

 4. นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (8 มิถุนายน 2561)

 5. องค์การเภสชักรรม ดงูานระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร 

(Enterprise Resource Planning: ERP) (14 กันยายน 2561 และ 

26 กันยายน 2561)

 4. ปรับปรุง Performance และ Infrastructure ของระบบ

งานต่างๆ ภายในคณะฯ เช่น ระบบงานของ Vital Signs, Sleep Lab 

และศูนย์พิษวิทยาให้เหมาะสม

 5. ปรบัปรงุสญัญาณ Wi-Fi ในพืน้ทีต่่างๆ โดยเฉพาะหอพกั

พยาบาล 3 - 5 ให้ครอบคลุมถึงภายในห้อง และบริเวณส่วนกลาง

ผลการด�าเนนิงานด้านระบบคลงัข้อมลูและการวเิคราะห์

ข้อมูลทางสุขภาพ

 1. ปรับปรุงระบบรายงานส�าหรับการให้บริการข้อมูล

สารสนเทศที่ให้บริการประจ�ารายเดือนผ่าน Intranet และย้าย 

Reporting Server เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ และรองรับความต้องการ

ของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น

 2. ปรับปรุงฐานข ้อมูล Data Warehouse ส�าหรับ

ข้อมูลสารสนเทศประเภท Dashboard จากระบบธุรกิจอัจฉริยะ 



62

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การประเมินมาตรฐานการพฒันาซอฟต์แวร์

ในปีงบประมาณ 2561 งานเวชสารสนเทศคลินิก ฝ่าย

สารสนเทศ ได้ด�าเนนิการร่วมกบับรษิทัทีป่รกึษา เพือ่ปรบัปรงุพฒันา

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Process) 

เตรียมรับการตรวจประเมิน (Re-appraisal) ตามมาตรฐานการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

Level 3 และได้รับมอบประกาศนยีบตัรผ่านการประเมนิ โดย Mr.Paul 

Iredale บริษัทโกลบอล โพรเซส อินโนเวชั่น (จีพีไอ) เอเชีย จ�ากัด 

ซึง่แสดงถงึความมุง่มัน่ของฝ่ายสารสนเทศ ในการพฒันาซอฟต์แวร์ทีม่ี

คณุภาพและตอบสนองความจ�าเป็นในการใช้งาน เพือ่ส่งมอบให้กบั

ผู้ใช้งานภายในคณะฯ

ผลงานตพีมิพ์ในวารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย

การพัฒนารายงานแสดงภาพรวมเจ้าหนี้คงค้างด้วยระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะของโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยการน�าระบบธุรกิจ

อัจฉริยะ สร้างรายงานการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ (Aging) ให้ฝ่าย

การคลัง สามารถช่วยลดระยะเวลาในการท�ารายงานของฝ่าย

การคลังจาก 3 วัน เหลือเพียงไม่กี่นาที ส่งผลให้ผู้ใช้รายงานสามารถ

เพิม่ประสทิธภิาพในการช�าระหนีไ้ด้ตามก�าหนด ยอดหนีเ้กนิก�าหนด

ลดลงร้อยละ 13.28 โดยได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสมาคม

เวชสารสนเทศไทย (JTMI) ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2561

แผนการด�าเนนิงาน	ปีงบประมาณ	2562

 1. ส่งเสริมการน�าข้อมูลในคลังข้อมูลมาใช้ในการบริหาร 

โดยการจดัอบรมการใช้งาน Dashboard แสดงผลลพัธ์พนัธกจิต่างๆ

 2. พัฒนาฐานข้อมูล Data Lake เพื่อรองรับการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

 3. วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

รามาธิบดีใหม่ (New Hospital Information System)

 4. พัฒนาต่อยอดและขยายการใช้งานระบบการสั่งยา

ผู้ป่วยนอกโดยแพทย์ (CPOE)

 5. จดัท�าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

ของระบบงานผู้ป่วยใน

 6. วางแผนและด�าเนินการถ่ายโอนระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจาก SAP ECC 6.0 ไปยัง SAP HANA

 7. ปรบัปรงุกระบวนการยมืสนิค้า (Consignment) ยาและ

เวชภัณฑ์ เพื่อควบคุมบัญชีเจ้าหนี้ยืมสินค้า

 8. วางแผนและพัฒนาระบบการส่งเบิก (New Staging)

 9. พัฒนาระบบเอกสารคุณภาพส่วนกลางของคณะฯ 

(Electronic Document)

 10. พัฒนาเว็บไซต์หลักของฝ่ายสารสนเทศ

 11. พัฒนาระบบการรับแจ้งปัญหาสารสนเทศ 

 12. พัฒนาระบบบริหารครุภัณฑ์ (Asset Management)

 13. จัดท�า Disaster Recovery Site ของระบบฐานข้อมูล

ผลงานเด่น

 1. ระบบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาและ

ค่าใช้จ่าย ลดภาระงาน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ CQI

 2. ระบบรายงานผลตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 3. ระบบติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 4. การพัฒนากระบวนการจัดเตรียมเอกสารเพื่อตรวจ

ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

 5. ระบบรายงานภาระงานนักกายภาพบ�าบัดและผู้ช่วย

นักกายภาพบ�าบัด

 6. โครงการพัฒนา Data Visualization ทางการเงิน
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ดานพัฒนา

คุณภาพ

คณะฯ ด�าเนินการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดย

บูรณาการพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย 

ด้านการดแูลสขุภาพ และด้านบรกิารวชิาการ มกีารวางระบบ ตดิตาม

ประเมนิผล พร้อมสนบัสนนุ ส่งเสรมิกจิกรรมคณุภาพ โดยใช้เครือ่งมอื

คุณภาพที่จ�าเป็นในการพัฒนากระบวนการท�างานให้เหมาะสมกับ

บรบิทของแต่ละภาควชิา/หน่วยงาน ทีผ่่านมาคณะฯ รบัการประเมนิ

คณุภาพทัง้ภายในและภายนอก เพือ่หาโอกาสปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง 

มีการน�านโยบายคุณภาพลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการรับรู้อย่าง

ทั่วถึง มีการจัดการความรู้ สร้างเครือข่ายชุมชนแนวปฏิบัติสู่องค์กร

แห่งการเรยีนรู ้และมุง่สูว่สิยัทศัน์ คอื การเป็นสถาบนัการแพทย์ชัน้น�า

ในระดับสากล

ผลการด�าเนินงาน	

	1.	 ด้านบริหารคุณภาพ	

	 	 1.1	การรับรองคุณภาพ คณะฯ สนับสนุน ส่งเสริม

ให้หน่วยงานเกิดองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการท�างานจนได้

การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรชั้นน�าต่าง ๆ ดังนี้

ล�าดับ ชื่อใบรับรอง ช่วงเวลาที่ได้รับการรับรอง หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

1. ISO17025:2005 21 ม.ค. 59 - 20 ม.ค. 61 ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์
ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

2. ISO15189:2012/ ISO15190 29 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 63 ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ 
(แห่งเดียวของประเทศ)

3. ISO22870:2016 Point of care 
testing (POCT)

11 ส.ค. 61 - 10 ส.ค. 63 การทดสอบ ณ จุดที่ให้การดูแลผู้ป่วย

4. Centers for Disease Control and 
Prevention แห่งเดียวของประเทศ

During the Third Quarter 
of 2561

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก
(LAB lipid Standardization Program)

5. Certificate of Traceability 
Level I Laboratory Certification

1 มี.ค. 61 - 1 มี.ค. 62 ภาควิชาพยาธิวิทยา (Lab HbA1C)

6. Sigma-metric Performance 1 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 61 ภาควิชาพยาธิวิทยา (อาคารหลักและ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)

7. Quality Management Audit 
in Nuclear Medicine โดย IAEA

ก.ย. 61 - ก.ย. 64 ภาควิชารังสีวิทยา

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

8 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 64

2 ม.ค. 60 - 1 ม.ค. 63

ฝ่ายสารสนเทศ

9. GMP, HACCP, ISO22000:200 1 เม.ย. 59 - 31 มี.ค. 62 ฝ่ายโภชนาการ

10. ISO9001:2015 23 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 64 หน่วยงานสนับสนุนทางการแพทย์ งานบริหารโรงพยาบาล 
งานเวชระเบียน งานบริการผ้า งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 
งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
งานบรหิารเวชภณัฑ์ และงานผลติยา ฝ่ายเภสชักรรม 
งานผู้ป่วยสัมพันธ์ และบริการผู้ป่วย งานคุ้มครองผู้รับบริการ
และควบคุมการบริการรักษาพยาบาล

24 เม.ย. 61 - 10 เม.ย. 64

หน่วยงานสนับสนุนทางการคลังและพัสดุ

1. ระบบการรับช�าระเงินค่ารักษาพยาบาล ฝ่ายการคลัง

2. ฝ่ายพัสดุ17 เม.ย. 60 - 14 ธ.ค. 62
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ล�าดับ ชื่อใบรับรอง ช่วงเวลาที่ได้รับการรับรอง หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

11. Hospital Re-Accreditation  
(ครั้งที่ 4)

9 มี.ค. 60 - 8 มี.ค. 63 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

12. Disease Specific  
Certification (Stroke) 

5 มี.ค. 61 - 4 มี.ค. 64 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 	 1.2	การประกันคุณภาพ

   • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาระบาด

วิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) (Clinical Epidemiology and 

Biostatistics: CE-PhD) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์  

MU AUN-QA จากคณะกรรมการประเมนิคณุภาพมหาวทิยาลยัมหดิล  

เดือนกันยายน 2561

   • คณะฯ ประกันคุณภาพการศึกษาโดยรับการ

ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ 

(EdPEX 300) จากส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในปี 2561  

เมือ่วันท่ี 8 มนีาคม 2561 และยืน่รายงานประเมนิตนเองฉบบัปรบัปรงุ

แก้ไขข้อมูลเพื่อรับการพิจารณาพร้อมทั้งรายงานผลด�าเนินการ 

ตามโอกาสพัฒนา ในปี 2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

	 	 1.3	การประเมินคุณภาพ	

   • คณะฯ ทบทวนผลด�าเนนิการและประเมนิตนเอง

ด้านการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรระดับหลัง

ปริญญา มีกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

คณุภาพการศกึษา AUN-QA ประจ�าปี 2560 (IQA : Internal Quality 

Assurance) จ�านวนรวมทั้งสิ้น 25 หลักสูตร ระหว่างเดือนมิถุนายน 

ถึง สิงหาคม 2561

   • คณะฯ ประเมินตนเองด้านดูแลสุขภาพตาม

เกณฑ์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) โดยการเย่ียม

ส�ารวจภายใน (Internal Survey) หน่วยงานสนับสนุนสังกัด 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 หน่วยงาน (ร ้อยละ 100) วันที่ 

8 - 31 มีนาคม 2561 หน่วยงานบริการผู ้ป่วย 124 หน่วยงาน  

(สุ่มเยี่ยม 32 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 30) วันที่ 16 พฤศจิกายน  

ถึง 28 ธันวาคม 2561 และทีมน�าและสนับสนุนทางคลินิก 17 ทีม  

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึง 4 มกราคม 2562

   • คณะฯ ประเมินตนเองในระดับคณะฯ โดย 

ด�าเนินการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในปี 

2561 เพื่อน�ารายงานป้อนกลับมาด�าเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กร

	 	 1.4	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ	

   คณะฯ สนบัสนนุ ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพโดยการ

จัดฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษากลุ่มกิจกรรมคุณภาพ พัฒนาความรู้ 

ของบุคลากรในเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การท�างานมากขึน้ โดยก�าหนดระดบัของผูร้บัการอบรมเป็นผูบ้รหิาร 

facilitator และบุคลากร ซึ่งคณะฯ จัดอบรมตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

   1.4.1 เครื่องมือคุณภาพ (3P/Kaizen/CQI/work 

system & work process)

     คณะฯ ได้ด�าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เก่ียวกับเครื่องมือคุณภาพต่างๆ เช่น หลักสูตร CQI-Kaizen ให้

บคุลากรสงักดัฝ่ายการพยาบาลฯ และการประยกุต์ใช้ Control Chart 

เพื่อพัฒนาผลงานกิจกรรมด้านคุณภาพ

   1.4.2 เกณฑ์คุณภาพ (TQA/EdPEx/AUN-QA/

WFME/JCI/HA/ISO)

     คณะฯ จัดอบรมและส่งบุคลากรเข้าร่วม 

การอบรมความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพ การเขียนแบบประเมินตนเอง 

และการตรวจประเมนิ ดงันี ้หลกัสตูร EdPEx Criteria และ Assessor 

หลักสูตร WFME Criteria และ Writing หลักสูตร TQA Criteria และ

หลักสูตร AUN-QA Assessor 

     คณะฯ จดัอบรมการใช้ 3C-PDSA เพือ่น�าสูก่าร

ปฏบิตัใิห้กบับคุลากรกลุม่ภารกจิดแูลสขุภาพ ได้แก่ ทมีน�าทางคลนิกิ 

ทีมสนับสนุนทางคลินิก ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ  

ระบบงานส�าคัญของโรงพยาบาล และคณะท�างาน Facilitator 

of Healthcare Cluster อบรมหลักสูตรบทบาทผู้น�าเพ่ือความ

ส�าเร็จสู่ A-HA ให้กับหัวหน้าฝ่าย/งาน/หน่วย ในระบบดูแลสุขภาพ 

(Healthcare Cluster) และกิจกรรมเส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้าน 

การดแูลสขุภาพ (Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence) 

(Episode 6 Do it now) 

	2.	 ด้านจัดการความรู้

	 	 2.1	การส่งเสริมการจัดการความรู้	

  คณะฯ พัฒนาศักยภาพนักถอดบทเรียนโดยให้เข้าร่วม

การฝึกปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องในการถอดบทเรียนงานมหกรรม

คุณภาพ รวมทั้งการประชุม/สัมมนาพันธกิจด้านการศึกษา

	 	 2.2	การเผยแพร่ความรู้

  คณะฯ ด�าเนินการรวบรวมองค์ความรู ้ โดยจัดเก็บ 

องค์ความรู้ผ่าน Website KM บน Intranet เผยแพร่องค์ความรู้ให้

แก่บุคลากรภายในคณะฯ ในงานมหกรรมคุณภาพ และเผยแพร่ 

ส่งประกวดภายนอกคณะฯ เช่น มหาวทิยาลยัมหดิล สมาคมส่งเสรมิ

คุณภาพแห่งประเทศไทย (QCC) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (กพร.) เป็นต้น
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ผลงานเด่น

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ได้แก่ 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จากผลงาน

เรื่อง Ramathibodi Rapid Response System (RRS) : a strategy 

for improving patient safety. (ระบบตอบสนองเร่งด่วนรามาธิบดี : 

กลยุทธ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย) ซ่ึงคณะฯ ได้รับรางวัล

เลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี 

ประจ�าปี 2561

แผนการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562

• แผนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx 

300) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUNQA 

การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากลตามเกณฑ์ 

WFME

• แผนรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านจริยธรรม

การวิจัยในคนของ SIDCER/FERCAP

• แผนรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล

ขั้นก้าวหน้า (Advance Hospital Accreditation : AHA) และขอ

การรับรองรายโรคของ สรพ. (Disease Specific Certification)

• แผนรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (เกณฑ์ TQA)

• แผนงานมหกรรมคุณภาพ เพ่ือเผยแพร่ผลงานคุณภาพ

ของบุคลากรภายในคณะฯ และต่อยอดผลงานคุณภาพโดยการ

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรภายนอก (งานมหกรรมคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)

• แผนจัดเก็บองค์ความรู้ผ่าน Website KM บน Intranet 

เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ

ภาพที่	1	อัตราผลงานคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์	(จ�านวนผลงานคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์เทียบกับจ�านวนผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมด)

รับรางวัลเลิศรัฐ	วันที่	14	กันยายน	2561
ณ	ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	อาคารอิมแพ็ค	ฟอรั่ม	
เมืองทองธานี

ผลงานเรื่อง	Ramathibodi	Rapid	Response	System	(RRS)	:	
a	strategy	for	improving	patient	safety
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ภาพที่	1	Trend	of	MOU/As	(2016	-	2018)

ดานวิเทศสัมพันธ

ผลการด�าเนินงาน

การสนับสนุนเพื่อน�าคณะฯ	 ก้าวสู ่ความเป็นสากล	

(Internationalization)	

งานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใต้คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดทีีมุ่ง่ส่งเสรมิ ผลกัดนั และต่อยอด

ความร่วมมอืในด้านการศกึษา วจิยั วชิาการ ให้เกดิเป็นความร่วมมอื

กับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ความ

เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมขึ้นไปอยู่ในระดับสากล รวมถึง

เป็นหน่วยงานทีแ่สวงหาทนุจากแหล่งทนุต่างๆ และให้การสนบัสนนุ

ทนุแก่นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรเีพือ่เดนิทางไปศกึษาแลกเปลีย่น

ความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่รับ

จดังานประชมุวชิาการนานาชาตเิพือ่ให้เกดิการเพิม่ศกัยภาพความรู้

สถาบันที่อยู่ระหว่างรอการลงนามในปีงบประมาณ	2562

• University of South Florida

• Kansai Medical University

• Guangxi Medical University

• CP Medical Center and Liberty BioSecurity

• National Taiwan University College of Medicine

ประเทศ สถาบันที่ลงนามข้อตกลงใหม่	หรือที่มีการต่ออายุ	ในปีงบประมาณ	2561

China Hefei Institute of Physical Science (Chinese Academy of Science)

Japan Fujita Health University / Juntendo University / Shinshu University (renew)
Kansai Medical University / Tohoku University (renew)
Yamagata University / Kanagawa Prefectural Government 

Taiwan National Sun Yat-sen University

ความสามารถผ่านการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ 

จากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

•	 จ�านวนข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ	

จ�านวน MOU หรือ MOA (Memorandum of Understanding or 

Memorandum of Agreement) ที่คณะฯ มีในแต่ละปีมีงานวิจัย

ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก MOU/A ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทุกปี
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ภาพที่	2	จ�านวนชาวต่างชาติที่ได้รับเชิญให้เป็น	
Visiting	Scholar

ภาพที่	3	จ�านวน	Outbound	Staff

ภาพที่	4	Number	of	Welcoming	inbound	student

ประเทศ สถาบันที่ลงนามข้อตกลงใหม่	หรือที่มีการต่ออายุ	ในปีงบประมาณ	2561

USA Children’s Hospital, Washington DC / Children’s Hospital Los Angeles
The George Washington University / The University of Illinois / Harvard Medical School
The University of North Carolina at Chapel Hill, School of Nursing

Sweden Sahlgrenska Academy (University of Gothenburg)

Germany The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

•	ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดด้าน	Academic	Mobility
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 - แนวโน้ม inbound students แม้จ�านวนรวมจะลดลงบ้าง

ในช่วง 3 ปี แต่แนวโน้มการได้รับนักศึกษาจากสถาบันที่อยู่ในการ

จัดอันดับของโลก (QS and Top World University Ranking) ที่ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 - แนวโน้มจ�านวนรวมของนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ออกไปศึกษาอบรมในต่างประเทศ 

(Outbound Elective Rotation) ในช่วง 3 ปีย้อนหลังเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และแนวโน้มการได้ส่งนักศึกษาออกไปศึกษาอบรมใน

สถาบนัทีอ่ยูใ่นการจดัอนัดบัของโลก (QS and Top World University 

ranking) ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน 

•	ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในด้านการศึกษา	วิจัย	และด้านอื่นๆ

Asia

Countries Institutes Edu. Research Other Outcomes

Hefei Institute of Physical 

Science, Chinese 

Academy of Science

- On process research of AGE Non-invasive 

Optical Detection in Application Research 

of Diabetes Screening and Evaluation of 

Diabetic Complications

Thalassemia Research 

Institute, Guangxi 

Medical University, P.R. 

China 

- Visit Guangxi Medical University for MOU 

signing ceremony (witnessed by 

Prof. Ampaiwan Chuansamrit)

Hadassah Medical 

Organization

- Joint conference (ER) with Embassy of 

Israel to Thailand on 15 - 16 March, 2018

Juntendo University - Group of medical student annually field 

trip visit from Juntendo University

Osaka University - Research Collaboration with Department 

of Orthopaedic 

 (1) Custom-made surgical guides 

and custom-made osteosynthesis plates

 (2) Cell Therapy for Cartilage 

(Autologous Stem Cells) 

 (3) Bio-Printing

- RAMA-Osaka Joint Academic symposium 

annually since 2016 (3rd in 2018)

- 2 medical students exchange 

(outbound) annually

- 2 medical students exchange 

(inbound) annually
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Asia

Countries Institutes Edu. Research Other Outcomes

Kanagawa Prefectural 

Government
Grant

- Group of “The Certificate Course in Good 

Governance for Medical Executives, under 

the collaboration of King Prajadhipok’s 

Institute and the Medical Council of 

Thailand, Class 6th “visit at (Tokyo Science 

Center) and Tonomachi Life Innovation 

Center in order to explore the “Healthcare 

New Frontier Project”

National Institute of 

Public Health, Ministry of 

Health

- Joint project on National Health 

Examination Lao Tropical and Public health 

Institute Health

- Infectious diseases

- Gene therapy for the hemoglobinopathies 

such as beta-thalassemia and HbE disease 

- The 5th SDGs conference

- Laos NIOPH Conference during 26 - 29 

October 2016; agree to do National	Health	

Survey	project	in USA

- Followed up the National	Health	Survey	

project	in Lao during October 14 - 16, 2018

- Attended the 12th National Health 

Research Forum at Vientiane, Laos during 

October 15 - 17, 2018 

College of Science, 

National Sun Yat-sen 

University

- Master and Doctoral Double Degree 

Program

- Joint Symposium during October 2 - 3, 2018 

- Co-research project with Dr. Meng Shin 

Shiao, Ramathibodi Researcher

National Taiwan 

University College of 

Medicine

- 1st Thailand - Taiwan Forum on Medical 

Science and Technology, Next-Generation 

Era of High Throughput Smart Medicine 

and Personalized Medicine during 

October 2 - 3, 2018
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America

Countries Institutes Edu. Research Other Outcomes

The University of South 
Florida 

- Visited University of South Florida during 
March 11 - 14, 2018

Harvard Medical School - HMS online learning program, Harvard’s 
Online Education Module (Online Learning) 
opens for 1. Physiology 2. Genetics 
3. Pharmacology 4. Immunology 
5. Biochemistry

CP Medical Center 
Co., Ltd. and Liberty 
BioSecurity, LLC

(i) Cancer Sequencing: to identify and 
characterize the variety of genetic 
mutations in cancer tumor samples for 
Thai populations. 

(ii) Digital Pathology Imaging: to image 
the same set of cancer tumor samples using 
digital pathology imaging technology.

(iii) Additional Data Collection: if 
appropriate, sequencing of matching 
gut biomes may also be undertaken, 
radiometrics, measurement of biomarkers 
and other relevant data sets can be 
collected and incorporated into analysis.

(iv) Data Analysis: Analysis of current 
or historically managed databases and 
population studies under the purview of 
the hospital’s activities that could provide 
novel biomarkers and other data points 
to enhance the identification of diagnostic 
and therapeutic capabilities for cancer 
and other pathologies.

Europe

Countries Institutes Edu. Research Other Outcomes

Le Commissariat à 
l’énergie atomique 
et aux énergies 
alternatives (CEA)

- Announce the world’s first successful gene 
therapy to permanently fix thalassemia. 

Sahlgrenska Academy 
(Faculty of Medicine, 
Odontology and 
Health Care Sciences) 
at University of 
Gothenburg 

- 3 elective students from Sahlgrenska 
Academy during October 2018

- Response for 3ER residents to do Clinical 
elective at Sahlgrenska during April - May 
2019
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Europe

Countries Institutes Edu. Research Other Outcomes

B. Braun (Thailand) 
Ltd . and The 
Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)

- Joint project on “Improving Occupational 
Safety, Health of Healthcare Workers, and 
Patients in Public Hospitals in Thailand” 
and get funding 2,500,000 Baht

•	ความร่วมมอืในการจดัประชมุวชิาการกบัผูเ้ชีย่วชาญ

จากสถาบันต่างประเทศ	

 - 2nd Joint Conference Ramathibodi - Osaka University 

 - 12th Asia-Pacific Conference on Human Genetics

 - The 5th Bangkok International Fetal Echocardiography

 - Informal Expert Consultation on Coordinated 

Procurement of Antidotes in the South-East Asia Region

 - The 3rd Bangkok International Adult Congenital Heart 

Disease

 - Applying System Dynamics Modeling and Group 

Model Building in the Evaluation of Tobacco and Alcohol 

Control Programs in Thailand 

 - Bangkok International Neonatology Symposium 

2018

 - Mass Casualties Incident Preparedness for 

hospital’s medical team

 - Pre-congress day 2018

 - Train the Trainer for Hand Hygiene Audit

 - University of Bremen, Germany

 - James Cook University, Australia

 - The University of Oslo, Norway

 - Kunming Medical University, China

 - Chinese Academy of Sciences, China

 - Osaka University, Japan

 - Juntendo University, Japan

 - Tokyo Medical and Dental University, Japan

 - National Taiwan University, Taiwan

แผนการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562

 1. การต่อยอดความร่วมมือในโครงการร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัยมหิดลและ Macquarie University ตามการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor)

 2. การผลกัดนัและส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืกบัสถาบนั

ทั้งตอนเหนือและตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

 3. การติดตามกิจกรรมทางการศึกษาและกระตุ ้น

ความร่วมมือด้านวิจัยในโครงการต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกันแล้ว

•	การบริหารจัดการและประสานงานด้านการต้อนรับ

ผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษา	สถาบนัวจิยั	องค์กร	หน่วยงานจาก

ต่างประเทศที่ติดต่อมาเพื่อขอเข้าศึกษาดูงาน	 /	 เจรจาหารือ

ในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา	วิจัย	วิชาการ

 - MD Anderson Cancer Center, USA

 - Emory University School of Medicine, USA

 - Liberty BioSecurity, USA

 - NeuroSpin Institute, CEA, France

 - University of Gothenburg, Sweden



บทที่

2 โครงการ
ระดับคณะฯ
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วิสัยทัศน (Vision)

เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�าในระดับสากลภายใน 10 ปี

พันธกิจ (Mission)

ด้านการศกึษา : จดัการศกึษาด้านการแพทย์และวทิยาศาสตร์สขุภาพด้วยสิง่แวดล้อมและวฒันธรรมเพือ่

การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ

ด้านการวจิยั : สร้างงานวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละนวตักรรมด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ เพือ่แก้ไขปัญหา

ของสังคมและชุมชน

ด้านบริการวิชาการ : ให้ความรู้หรือค�าปรึกษาทางวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้านอื่นๆ 

ด้านการดูแลสุขภาพ : ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ) ด้วยหัวใจ

ความเป็นมนษุย์และมคีณุภาพในระดับสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย

แผนยุทธศาสตร (Strategy Plan)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาแพทย์ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้วยประสบการณ์การศึกษาเต็มรูปแบบ

  (Development of Transformative Leader with Total Education Experience)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ระบบบริการคุณภาพสูงที่สนับสนุนการศึกษาและวิจัย

  (High Quality Service System to Support Education and Research)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง

  (Focus on High Impact Research and Innovation)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ต้นแบบการบริการอาชีวเวชศาสตร์และสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 

  (Integrated Model of Occupational Health Service and Health Promotion)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization)

สถาบันการแพทย

จักรีนฤบดินทร
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ผลการด�าเนินงาน

ด้านการบริหารงบประมาณ

ด้านบุคลากร (อัตราก�าลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ต�าแหน่ง จ�านวน
กรอบอัตราคงเหลือ

ที่จะรับเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 2562

สายวิชาการ

1. อาจารย์แพทย์ 41 58

2. แพทย์ 11 3

3. แพทย์ (Hospitalist) 24 2

4. แพทย์ประจ�าบ้าน 7 6

5. ทันตแพทย์ 2 3

รวม 85 72

ภาพที่ 2 งบประมาณใช้ไปจากเงินกองทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
 และเงินมูลนิธิรามาธิบดีฯ ปีงบประมาณ 2561

ภาพที่ 1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากคณะฯ (เงินกองทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 จักรีนฤบดินทร์) และเงินมูลนิธิรามาธิบดีฯ ปีงบประมาณ 2561

ต�าแหน่ง จ�านวน
กรอบอัตราคงเหลือ

ที่จะรับเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 2562

สายสนับสนุน

1. พยาบาล 389 108

2. ผู้ช่วยพยาบาล/ 
ผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค

240 134

3. ต�าแหน่งทางเทคนิค 71 34

4. Back Office 159 155

5. พนักงานทั่วไป 8 15

รวม 867 446

รวมทั้งสิ้น 952 518
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ล้านบาท

ล้านบาท

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รวม

  งบประมาณเงินกองทุนสถาบันฯ 97 461 335 9.6 902.6

  งบประมาณเงินมูลนิธิรามาธิบดีฯ 0 63 150 0.5 213.5

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รวม

  งบประมาณเงินกองทุนสถาบันฯ 110 687 650 13 1,460

  งบประมาณเงินมูลนิธิรามาธิบดีฯ 0 105 175 20 300
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ภาพที่ 3 จ�านวนผู้ป่วยนอก (OPD) รวมทุกแผนก รายไตรมาส ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2561

ด้านการศึกษา

ภายใต ้แผนยุทธศาสตร ์ของสถาบันการแพทย ์จักรี 

นฤบดินทร์ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการแพทย์ช้ันน�าในระดับ

สากล (ภายใน 10 ปี)” แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาได้ก�าหนด

นโยบายในการจัดการศึกษาการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ด้วยสิง่แวดล้อมและวฒันธรรมเพือ่การเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิ เพือ่ตอบสนอง 

นโยบายของคณะฯ คือ การผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และ

สาธารณสุขให้มีคุณภาพ มีความเป็นผู้น�า มีศักยภาพสูงทางวิจัย  

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะของสังคมหรือชุมชน 

(Change Agent) และพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิในปีงบประมาณ 

2561 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อจัดท�าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ระดับคลินิก ร่วมกับงานแพทยศาสตร์ 

คณะฯ ได้แก่

• ก�าหนด Model การจัดการเรียนการสอน

• ปรบัโครงสร้างหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ โดยเน้นให้มี

การประเมินผลแบบ Formative นักศึกษามีโอกาสในการ Program 

Module ของตนเอง

• ก�าหนด Model & Mapping Module ชั้นปี 4 ถึงชั้นปี 6 

และ Mentoring System

• เร่ือง PLOs, Sub PLOs, Milestone และ Modules & 

Module Managers

ด้านการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ มุ่งเน้นการให้บริการ

แบบ One Stop Service หรอืการรกัษาแบบบรูณาการ โดยยดึผูป่้วย 

เป็นศูนย์กลาง โดยแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องออกตรวจในเวลา

เดยีวกนั ท�าให้ผูป่้วยไม่ต้องเดนิทางมาโรงพยาบาลหลายครัง้ จดุเด่น

ของการบริการที่ส�าคัญ ได้แก่ การบริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

เช่น หุ่นยนต์ฝึกเดิน (G-EO System) นวัตกรรมใหม่จากประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์เครื่องแรกในโรงพยาบาลรัฐ รวมถึงสระธาราบ�าบัด  

เพือ่ช่วยในการฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยทีม่ปัีญหาในการเคลือ่นไหวร่างกาย 

ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ�าวันได้เร็วมากขึ้น

การเปิดให้บริการในระยะแรกอาจรับได้เพียงผู้ป่วยท่ัวไป 

เนื่องจากบุคลากรที่จ�ากัด และครุภัณฑ์การแพทย์ที่ยังไม่เพียงพอ 

แต่ทางโรงพยาบาลคาดหมายว่าจะเปิดให้บรกิารได้อย่างเตม็รปูแบบ

ภายในไตรมาสที ่4 พ.ศ. 2562 โดยปัจจบุนัการบรกิารทีเ่ปิดท�าการแล้ว  

ประกอบด้วย

 1. การบริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการทั้งส้ิน 12 แผนก 

โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2561 ได้แก่ คลนิกิอายรุกรรม ศลัยกรรม

กระดูก กุมารเวชกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุ 

ผิวหนัง ศัลยกรรม หูคอจมูก สูติ-นรีเวชกรรม จิตเวช ความผิดปกติ

ทางการสื่อความหมายและคลินิกพรีเมียม 

 2. การบริการรังสีวิทยา

 3. การบริการทางพยาธิวิทยา

 4. การบริการผู้ป่วยใน (IPD) ประกอบด้วย หอผู้ป่วย 5A, 

5C และ 5D

 5. การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)

 6. การบรกิารผูป่้วยวกิฤต ประกอบด้วย ICU, NICU, PICU 

และไตเทียม

 7. การบริการวิสัญญี

 8. ห้องคลอด LR

 9. ห้องผ่าตัด OR แบบ Modular Operating Theatre

ผลการด�าเนินงานของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พ.ศ. 2561

 1. สถิติผู้ป่วยนอก
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 2. สถิติผู้ป่วยใน

 3. สถิติผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วย Short Stay

ภาพที่ 4 จ�านวนผู้ป่วยนอก (OPD) แยกตามแผนก ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2561

ภาพที่ 5 จ�านวนผู้ป่วยใน (IPD) รวมทุกแผนก รายไตรมาส ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2561

ภาพที่ 6 จ�านวนผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER), ผู้ป่วย Short Stay รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2561
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รายงานประจ�าปี 2561

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

1. ด้านการศึกษาและวิจัย เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ด�าเนินการสร้างอาคารปรีคลินิก คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณ
กลางปี 2563 ด้านวิจัย มีแผนการเตรียม Technology Platform 
เพื่อรองรับการวิจัยด้าน Biomedical research และ Translational 
medicine 

2. ด้านการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรี
นฤบดนิทร์ จะเปิดบรกิารเตม็รปูแบบภายใน พ.ศ. 2562 และด�าเนนิการ
ขอรับรองมาตรฐาน JCI ในเดือนตุลาคม 2562 

 4. สถิติผู้ป่วยวิกฤต 

 5. สถิติผู้ป่วยผ่าตัด 

ภาพที่ 7 จ�านวนผู้ป่วย ICU รวมทุกแผนก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2561

ภาพที่ 8 จ�านวนผู้ป่วยเข้ารับการบริการผ่าตัด (OR) ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2561

3. ด้านสร้างเสรมิสขุภาพและบรกิารอาชวีอนามยั จดัท�า
โครงการสร้างเสรมิสขุภาพแก่บคุลากรและชมุชนรอบสถาบนัฯ โดยมี
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเป็นผู้ด�าเนินงานด้านอาชีวเวชศาสตร์และ
ท�ากิจกรรมทางงานอาชีวอนามัย

4. ด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาระบบบริหารบุคลากร 
โดยมีการก�าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลที่ชัดเจน พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนา
โครงสร้างทางกายภาพและสิง่แวดล้อมให้เอือ้ต่อการท�างาน ลดการใช้
พลังงานและสร้างพื้นที่สีเขียว
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ศูนยเพื่อความเปนเลิศ 

(Center of Excellence)

ศนูย์ต่างๆ ทีม่คีวามเด่นในด้านการบรกิารสขุภาพ ด�าเนนิงาน

ในเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุขภาพ การวิจัย 

การบริการ วิชาการ และสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล ร่วมสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ในด้านการศึกษา การวิจัย 

การบรกิารสขุภาพ และการบรกิารวชิาการสูส่งัคม ให้บรรลวุสิยัทศัน์

ทีก่�าหนด อกีทัง้สนบัสนนุการพฒันางานของเขตสขุภาพทีอ่ยูภ่ายใต้

ความรับผิดชอบของคณะฯ (เขต 3, 9) ให้บรรลุการด�าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งในด้านการบริการสุขภาพ บริการ

วิชาการ งานวิจัย และการสร้างบุคลากร ปัจจุบัน มีศูนย์ที่อยู่ภายใน

สังกัดศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ จ�านวน 7 ศูนย์ ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด

  ให้การรกัษาพยาบาลผูป่้วยทีร่บัการรกัษาการปลกูถ่าย

ไขกระดูกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเทียบเคียงกับ

ผลการรักษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ผลการด�าเนินงาน

  ด้านการศึกษา

  ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

และภาคประชาคม ในการจดัสมัมนาวชิาการและอบรมทางวชิาการ 

รวม 4 ครั้ง ดังนี้

  1. การสมัมนาวชิาการเรือ่งการดแูลรกัษาผูป่้วยปลกูถ่าย

เซลล์ต้นก�าเนิดโรค CML และ MM ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยา วันที่ 

4 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  2. การสัมมนาวิชาการเรื่อง 29 ปีปลูกถ่ายไขกระดูก

รามาธบิด ีเมือ่วนัที ่22 - 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชมุอรรถสทิธิ์ 

เวชชาชีวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  3. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง One Day BMT Course 

“Overview of Hematopoietic Stem Cell Transplantation” เมือ่วนัที่ 

3 สิงหาคม 2561 ณ Buddy Oriental Riverside Hotel

  4. ได้รับการรับรองให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร

กุมารเวชศาสตร์การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตเป็นแห่งแรก

  ด้านการวิจัย 

  มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ�านวน 3 เรื่อง

  ด้านการบริการสุขภาพ

  ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

  จดัท�า E- book คูม่อืความรูเ้กีย่วกบักระบวนการ ขัน้ตอน 

และการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ต ้นก�าเนิด

เผยแพร่ให้กับผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ท่ี

สนใจในเว็บไซต์ : https://med.mahidol.ac.th/stem cell_

transplant/index.php และเฟซบุกของศนูย์ปลกูถ่ายเซลล์ต้นก�าเนดิ 
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รายงานประจ�าปี 2561

  ผลงานเด่น

  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ The 

French Alternative Energies and Atomic Energy Commission 

(CEA) ในการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบ�าบัดยีน

เป็นครั้งแรกของโลก (World’s first in medicine: Thai and French 

physician-scientists correct thalassemia by gene therapy)  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�า

ประเทศไทย

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

  1. การพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เพื่อความเป็นเลิศแบบ

ครบวงจรทีด่ทีีส่ดุในประเทศไทย และทดัเทยีมกบัโรงพยาบาลชัน้น�า

ในภูมิภาคเอเชีย

  2. อยู ่ระหว่างกระบวนการด�าเนินการเพื่อให้ศูนย์

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดรามาธิบดี ผ่านการรับรองเกณฑ์ระดับ

นานาชาติ FACT/JACIE (Foundation of the Accreditation 

of Cellular therapy/Joint Accrediation Committee ISCT 

(International Society of Cellular Therapy) EBMT (European  

Society of Bone Marrow Transplanatation) ในปี 2563

  3. จัดท�า outcome registry ให้ได้มาตรฐาน CIBMTR 

หรือ WBMT

2. ศูนย์พิษวิทยา

  ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย ์

พิษวิทยาชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย โดยมีพันธกิจในการจัดองค์กร

เพื่อเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการด้านพิษวิทยาคลินิก โดยให้ 

ค�าปรึกษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยาและสารเคมี พืชพิษและสัตว์พิษ 

ด้วยระบบ Call Center “1367” ทั่วประเทศตลอด 24 ช่ัวโมง  

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร  

ท�าการวจิยัเพือ่สร้างสรรค์องค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัพษิวทิยา รวมทัง้ 

รณรงค์และชี้น�าสังคมด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ผลการด�าเนินงาน

  ด้านการบริการสุขภาพ

  1. ด้านการบริการผู้ได้รับพิษผ่านระบบ Call Center

  ศูนย์พิษวิทยาได้ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยา สารเคมี พืชพิษ และสัตว์พิษโดย

มีจ�านวนผู้รับบริการมากขึ้นทุกปีจาก 22,018 รายในปีงบประมาณ 

2559 เป็น 24,560 รายในปีงบประมาณ 2561 (รปูที ่1) การให้บรกิาร

จะมกีารตดิตามผูป่้วยทีม่ภีาวะเป็นพษิทีส่�าคญัต่อเนือ่ง เพือ่ให้ทราบ

ถึงลักษณะทางคลินิกและผลลัพธ์ทางคลินิก ตลอดจนประสานงาน

ระหว่างโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาต้านพิษที่

จ�าเป็นอย่างถูกต้องและเหมาะสม

  ในการให้บริการให้ค�าปรึกษาได้มีการสอบถามความ 

พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยส่งแบบสอบถามผ่านทางไลน์ ของ

ศูนย์พิษวิทยา มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา 358 คน ร้อยละ 65.1  

เป็นแพทย์ ร้อยละ 23.2 เป็นพยาบาล ร้อยละ 3.6 เป็นเภสัชกร และ

ร้อยละ 8.1 เป็นนักศึกษาและประชาชน ผลการส�ารวจพบว่า ผู้รับ

บริการมีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมากสูง ร้อยละ 88 - 97 

 2. โครงการที่เก่ียวข้องกับการบริการด้านสุขภาพท่ีมีการ 

บูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงาน

  ศูนย์พิษวิทยาร่วมกับหน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐ 

โดยมีการท�าสัญญากับ 2 หน่วยงาน ดังนี้

  2.1 โครงการ Early Access Program of Idarucizumab 

 บริษัทเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จ�ากัด โดยดูแลและให้

ค�าแนะน�าการรักษาภาวะเลือดแข็งตัวช้าจากยา dabigartran  

ด้วยยาต้านพิษ idarucizumab ที่ส�ารองยาอยู่ทั้ง 4 ภูมิภาคของ

ประเทศ 

  2.2 โครงการก�ากับดูแล ปรับปรุงแนวทางการใช้ยา

ก�าพร้า และการประเมินผลการใช้ยาก�าพร้า ปี 2561 กับส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งโครงการฯ นี้มีก�าหนดส่งงาน 

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 โดยกิจกรรมที่ท�าแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณนี้ คือ

   2.2.1 การสร้างเครือข่ายยาต้านพิษแห่งท่ี 8 ใน

เขตพื้นที่ส�านักงานประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี คือ จังหวัดสระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561

   2.2.2 โครงการนเิทศตดิตามคณุภาพการให้บรกิาร 

การรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดที่ได้รับเซรุ่มต้านพิษงูของโรงพยาบาล  

จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561

  ด้านการบริการวิชาการ/การศึกษา

  1. ท�าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทาง 

วิชาการกับสถาบันบ�าบัดและฟื ้นฟูผู ้ติดยาเสพติดแห่งชาติ 

บรมราชชนนี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เพื่อร่วมจัดท�าหลักสูตร

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและยาเสพติด

  2. ท�าความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ในการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยา

และพิษวิทยา เพิ่มอีก 1 ต�าแหน่ง

จ�านวนผู้รับบริการจากศูนย์พิษวิทยา ปีงบประมาณ 2559 - 2561
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  3. ท�าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทาง

วิชาการด้านพิษวิทยาและสัญญากับโรงพยาบาลศูนย์ระยอง เพ่ือ

ด�าเนินโครงการ การเขียนบทความทางวิชาการเรื่องพิษสารเคมีโดย

ได้ส่งมอบงานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561

  4. ท�าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานสนับสนุน

ข้อมูลและการด�าเนินงานด้านพิษวิทยาของยาเสพติด และสัญญา

กับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อ

ด�าเนนิโครงการศกึษาประมวลองค์ความรู ้ด้านพษิวทิยา ซึง่โครงการฯ 

นี้มีก�าหนดส่งงานภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561

  5. ร่วมโครงการบูรณาการความรู ้เรื่องสัตว์พิษทาง

ทะเลของประเทศไทยกับกรมการแพทย์ทหารเรือ คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง สัตว์

ทะเลมีพิษ: Tetrodotoxin from the Ocean to the Bedside 

“รู ้เท่าทันพิษ Tetrodotoxin” ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง อาคาร

พิเคราะห์และบ�าบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปินเกล้า เม่ือวันที่ 

22 มีนาคม 2561

  ด้านการวิจัย

  มผีลงานวจิยัตพีมิพ์ระดบันานาชาต ิจ�านวน 2 เรือ่ง และ

ตีพิมพ์รูปแบบอื่น 2 เรื่อง

  ผลงานเด่น

  1. ศูนย์พิษวิทยาสู่ระดับสากล

   1.3 โครงการเพ่ือจัดตั้งศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

เป็นศูนย์กลางยาต้านพิษของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Procurement of Antidotes in the South-East Asia Region) 

โดยร่วมกับองค์การอนามัยโลก เพ่ือสร้างระบบการจัดการใช้ยา

ต้านพิษในภูมิภาค โดยเน้นการจัดหา จัดซื้อ การด�าเนินการส่ง 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าระบบ

  2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล จากผลงาน

น�าเสนอแบบ oral presentation ในการประชุม 16th Asia Pacific 

Association of Medical Toxicology Scientific Conference ทีเ่มอืง

แคนดี้ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

   2.1 เรื่อง High-dose N-acetylcysteine in dark 

urine dithionite patients: a pilot study 

   2.2 เรื่อง “Development of Rama urine and 

plasma color charts for semi-quantitative Paraquat test” 

  3. นวัตกรรม: ได้รับอนุสิทธิบัตร 2 ผลงาน

   3.1 ชุดทดสอบสารก�าจัดวัชพืชพาราควอทใน

ปัสสาวะ (Urine Paraquat Test Kit)

   3.2 ชุดทดสอบสารก�าจัดวัชพืชพาราควอทใน

พลาสมา (Plasma Paraquat Test Kit)

   ชุดการทดสอบทั้ง 2 นี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการหา

บริษัทเพื่อจัดท�าออกจ�าหน่าย

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

  1. เพิม่มาตรฐานในการรกัษาผูป่้วยได้รบัสารพษิให้เป็น

สากล โดยจัดท�าแนวทางการรักษา (protocol) ผู้ป่วยได้รับสารพิษ

เพิ่มขึ้นและปรับปรุงแนวทางการรักษาเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัย 

   1.1 เมื่อเดือนมกราคม 2561 ประเทศไนจีเรีย

ได้ขอความช่วยเหลือด่วนในการสนับสนุนยาต้านพิษโบทูลินั่ม 

แอนตี้ท็อกซิน เนื่องจากเกิดภาวะพิษกับผู้ป่วย 3 รายและเสียชีวิต 

1 ราย ศูนย์พิษวิทยาได้รับการติดต่อผ่านผู้แทนองค์การอนามัยโลก 

โดยอาศัยโครงการยาต้านพิษที่ด�าเนินการอยู่ จึงได้ประสานงาน

กับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรมและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งโบทูลินั่ม แอนตี้ ท็อกซินไปที่

ประเทศไนจีเรียเพื่อรักษาผู้ป่วยได้ส�าเร็จ

   1.2 ต้อนรับการมาเยือนและเยี่ยมชมการท�างาน

ของศูนย์พิษวิทยา จากผู ้อ�านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus และทีมผู ้บริหาร เมื่อ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
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  2. ปรบัระบบการตดิตามผูป่้วยให้เหมาะสมเพือ่รองรบั

จ�านวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นทุกปี

  3. ร่วมท�างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยเขียนโครงการน�าเสนอ

งานที่ท�าต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561

  4. ร่วมท�าระบบการบรหิารจดัการยาต้านพษิโดยมศีนูย์

พิษวิทยาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้

  5. ร่วมท�างานกับองค์การอนามัยโลก เพื่อสานต่อและ

พัฒนางานด้านพิษวิทยาคลินิก

3. ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และ
ห้องปฏิบัติการการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร 

  การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการด้านการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร โดยเน้นบริการ

ระดับตติยภูมิช้ันสูง สนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ 

การผลติผลงานวจิยั แก่แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์จากภายใน

และภายนอกคณะฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลการด�าเนินงาน

  ด้านบริการสุขภาพ 

  สถิติผลการให้บริการด้านการส่องกล้องระบบ

ทางเดินอาหาร ปีงบประมาณ 2558 - 2561

  ด้านบริการวิชาการ

  • พยาบาลเข้าร่วมเป็นวิทยากร 2 คน ในงานประชุม

วชิาการของสมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดนิอาหาร แห่งประเทศไทย 

เรื่อง “การให้การพยาบาลและการท�าหัตถการในผู้ป่วยส่องกล้อง

ระบบทางเดินอาหาร ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันท่ี 24 - 25 

พฤษภาคม 2561

  • พยาบาลเป็นวทิยากรอบรมในภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ

ในหวัข้อ ERCP&EUS Reprocessing โดยสมาคมพยาบาลส่องกล้อง

ทางเดินอาหาร แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561

  ด้านการศึกษาดูงาน 

  จากต่างประเทศ

  • บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ�ากัด 

น�าบุคลากรทางการแพทย์จาก Southeast Asia จ�านวน 50 คน 

เข้าเย่ียมศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร เพ่ือเรียนรู้มาตรฐาน 

ในเรื่อง infection control, decontamination and sterilization 

ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 

  • คณะผู้บริหาร 3 คน จาก University of Gothenburg 

ประเทศสวีเดน เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

  ภายในประเทศ

  • พยาบาล 3 คน จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

เข้าศึกษาดูงานส่องกล้องทางเดินน�้าดี ระหว่างตุลาคม 2560 - 

มีนาคม 2561

  • พยาบาล 2 คน จากโรงพยาบาลปิยะเวท มาเรยีนรูง้าน

ในโครงการ Outside Training for Endoscopy ระหว่างวันที่ 4 - 27 

กันยายน 2561

  • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล

ควบคุมการติดเช้ือ รุ ่นที่ 26 เข้าศึกษาดูงาน 33 คน เม่ือวันท่ี 

9 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงจ�านวนหัตถการส่องกล้อง (ครั้ง)

หัตถการ 2559 2560 2561

Esophagogastroduodenoscopy 6,312 6,645 6,411

Colonoscopy 5,900 6,054 6,147

EUS 106 119 105

EUS with FNA 100 99 87

ERCP 322 324 361

จ�านวน  (ราย)
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 รวมหัตถการส่องกล้อง  Motility study  หัตถการอื่นๆ
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4. ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ 

  ให้บริการผู ้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

ที่ต้องการได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากทั้งผู ้บริจาคที่มีชีวิตและ

ผู ้บริจาคสมองตาย สามารถเข้าถึงบริการอย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพในระดับสากล ภายใต้การดูแลของผู ้ให้บริการ 

สหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

ผลการด�าเนินงาน

ด้านบริการ 2559 2560 2561

จ�านวนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

จากผู้บริจาคที่มีชีวิต

75 61 59

จ�านวนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

จากผู้บริจาคสมองตาย

93 132 123

จ�านวนการผ่าตัด Dual Kidney 

Transplant

0 5 5

จ�านวนการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ

จากผู้บริจาคที่มีชีวิต

15 6 17

จ�านวนการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ

จากผู้บริจาคสมองตาย

6 9 5

จ�านวนการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ

จากผู้บริจาคสมองตาย

0 1 3

จ�านวนครั้งการไปผ่าตัดน�าอวัยวะออก 16 28 34

จ�านวนการท�าผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายเดือน N=182 (LRKT=59, DDKT=123)

การท�าผ่าตัด DUAL KIDNEY TRANSPLANT และ ECD DONOR

ปีงบประมาณ 2559 - 2561
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  ด้านการบริหารจัดการข้อมูล

  ศนูย์ปลกูถ่ายอวยัวะรเิริม่โครงการจดัตัง้ทะเบยีนข้อมลู

ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้บริจาคอวัยวะ (Organ Transplants 

Data Registry) โดยจะท�าการจัดเก็บทุกข้อมูลของผู้ป่วยปลูกถ่าย

อวัยวะและผูบ้ริจาคให้เป็นปัจจบุนัให้มากทีส่ดุ ซึง่มข้ีอมลูจ�านวนมาก 

มคีวามซับซ้อน และต้องเชือ่มโยงข้อมลูทกุข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ข้อมลู

พื้นฐานของผู้ป่วย ข้อมูลการรักษา ข้อมูลยา ข้อมูลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัตกิาร ข้อมลูผลการตรวจทางรงัสวีทิยา และข้อมลูด้านพยาธิ

วิทยา เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลและน�าไปใช้ในการปรับปรุง

การบริการ การบริหารจัดการ งานวิจัย และสามารถส่งต่อข้อมูล

การรักษาผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในกรณีที่มีการส่งตัวเพ่ือ

การรักษาต่อเนื่องหรือในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและ

ความต่อเนื่องในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย

  การจัดประชุมวิชาการ

  จัดประชุมวิชาการเรื่อง Ramathibodi 2,000-kidney 

and 200-liver transplantation: Moving Forward to the 

higher Standard of Care ณ Bangkok Marriott Marquis 

Queen’s Park ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2561

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

  1. การท�า  MOU ด ้านการปลูกถ ่ายไตร ่วมกับ

โรงพยาบาลสระบุรี

  2. การดูงานการปลูกถ่ายตับข้ามหมู่เลือดที่ประเทศ

ญี่ปุ่น

  3. จดัโครงการให้ความรู ้เรือ่งถอดบทเรยีนความส�าเรจ็ 

การดูแลผู ้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี Ramathibodi Heart Transplantation: Starting & 

Sharing Experience

  4. จัดโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแล

ผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย
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5. ศูนย์มะเร็ง

  ศูนย์มะเร็ง ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป ็นศูนย ์กลางการด�าเนินงานสร ้าง

ความเป ็นเลิศในการบริการสุขภาพในรูปแบบของสหสาขา 

(multi-displinary approach) มีพยาบาลประสานงาน ระหว่าง 

ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู ้รักษาในรูปแบบของ 

one stop service เพื่อให้ผู ้ป่วยได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ

ซึ่งจ�านวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ใหม่ที่เข้ารับบริการที่เพ่ิมขึ้น

ในทุกปี ศูนย์มะเร็งได้ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

ส่งเสริมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาต ิการให้ความรูป้ระชาชนอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการพฒันา

การวจิยัในเชงิลกึในระดบั precision medicine การด�าเนนิงานต่างๆ 

เพื่อให้ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เป็น

ศนูย์กลางการด�าเนนิงานด้านโรคมะเรง็ของคณะฯ สร้างความเป็นเลศิ

ในการบริการสุขภาพ ความเป็นเลิศในการวิจัย และบริการวิชาการ

  ผลงานเด่น

  1. การบริหารยาเคมีบ�าบัดทางหลอดเลือดด�า

ส่วนกลางที่บ้าน (Home Chemotherapy)

   1.1 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี 2560 สาขาบริการ

ภาครัฐ ประเภทการพฒันาการบรกิาร ระดบัดเีด่น จากคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

   1.2 ต้อนรบัผูเ้ข้าดูงานจากศูนย์มะเรง็ รพ. พระปกเกล้า

วันที่ 17 กันยายน 2561และจาก รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

   1.3 ไ ด ้ รั บ เ ชิ ญ ไ ป บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข ้ อ  H o m e 

chemotherapy ในการประชุมวิชาการต่างๆ 

   1.4 ให้ความรูป้ระชาชนในรายงานของรามาชาแนล 

“เคมีบ�าบัด ท�าที่บ้านก็ได้ สะอาด ปลอดภัย” 

   1.5 การน�าเสนอผลงาน Poster presentation ในการ

ประชุมระดับนานาชาติ ESMO/MASCC/ISOO2018

  2. สหสาขาด้านโรคมะเรง็ปอด (Ramathibodi Lung 

Cancer Consortium: RLC) เป็นการร่วมกลุ่มสหสาขาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการรักษาโรคมะเร็งปอด เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดได้เข้าถึง

การตรวจรกัษาทีเ่รว็ขึน้ ลดจ�านวนครัง้ของการมาโรงพยาบาลพฒันา

ความรู้และงานวิจัยด้านโรคมะเร็งปอดอย่างต่อเนื่อง 

  รางวัลและผลงาน
  2.1 รางวัลชนะเลิศ Best Abstract Award of the Year 

(Academic Center) จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

  2.2 รางวัลชนะเลิศ The 5th Kobayashi Foundation 
Award จากประเทศญี่ปุ่น 

  2.3 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The first 
Ramathibodi Lung Cancer consortium: Optimizing Treatment 
in 2018 วนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ ห้องประชมุนภาลยั โรงแรมดสุติ
ธานี ผู้เข้าร่วมประชุม 217 คน

  3. Genitourinary Cancer Group เป็นการร่วมกลุ่ม
สหสาขาผู ้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ ได้เข้า
ถึงการตรวจรักษาที่รวดเร็วและทันสมัย ลดจ�านวนครั้งของการมา
โรงพยาบาล พัฒนาความรู้และงานวิจัยด้านโรคมะเร็งในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ และการให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

  ผลงาน
  3.1 จดัประชมุวชิาการ Ramathibodi Multidisciplinary 

team approach in Bladder Cancer วันที่ 30 มีนาคม 2561

  3.2 จัดวันมะเร็งไตโลก World Kidney Cancer Day” 
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 
อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ข้าร่วม 173 คน

  3.3 จัดท�าคู่มือให้ความรู้ประชาชน “เรื่องโรคมะเร็งไต”

จ�านวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ (คน)

ผลการด�าเนินงาน
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  4. งานวิจัยและธนาคารชีวภาพส�าหรับโรคมะเร็ง 

แบบครบวงจร Research / Ramathibodi Comprehensive Tumor 

Biobank

  4.1 พัฒนาเพื่อเก็บชิ้นเนื้อ เลือด และสารคัดหล่ังของ 

ผู้ป่วยมะเร็งอย่างมีระบบ ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ 

  4.2 การต้อนรับผู้เข้าดูงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

  4.3 พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งแบบ primary 

cell culture และ tumor organoid จากชิ้นเนื้อสด รวมถึงงานวิจัย 

ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) คณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

  4.4 สนบัสนนุบคุลากร 4 คน ไปศกึษาดงูานต่างประเทศ  

เรื่อง Gene editing technology for cancer research ณ The 

Jackson Laboratory for Genomic Medicine, Farmington, 

Connecticut, USA วันที่ 2 - 27 กรกฎาคม 2561 

ประเภท

จ�านวน (unit)

มิ.ย. 57 - 
พ.ค. 61

มิ.ย. - 61

Cancer tissue 1,425 18

Normal tissue 909 17

Benign tumor 52 4

Serum 2,958 85

Plasma 4,481 142

Buffy coat 3,067 96

Urine supernatant 32 -

Urine pellet 24 -

DNA from saliva 23 -

ยอดรวม 12,971 362

ยอดรวมตัวอย่างทั้งหมด 13,333 samples

  5. ผลงานอื่นๆ 

  5.1 การจัดประชุมวิชาการ

   5.1.1 จัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง The 5th 

Ramathibodi-Mayo Clinic Joint Conference Best Practice in 

Oncology 2018 วนัที ่9 - 10 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ ห้องประชมุนภาลยั 

โรงแรมดุสิตธานี ผู้เข้าร่วมประชุม 217 คน

   5.1.2 ศูนย ์มะเร็ง ร ่วมกับศูนย ์ปลูกถ ่ายเซลล์

ต้นก�าเนิด จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 Ramathibodi Stem Cell 

Transplantation 2018 29 ปีปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาล

รามาธิบดี วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  

เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 86 คน

   5.1.3 ศูนย ์มะเร็งร ่วมกับศูนย ์ปลูกถ ่ายเซลล ์ 

ต้นก�าเนิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจัดงาน 

“สู่เหย้าผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก (Home Coming Day)” วันที่ 22 

กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชมุอรรถสทิธิ ์เวชชาชวีะ ศนูย์การแพทย์

สริกิติิ ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมผีูเ้ข้าร่วมเป็นผูป่้วย 

69 คน ญาติ 98 คน

   5.1.4 ศูนย ์มะเร็ง ร ่วมกับศูนย ์ปลูกถ ่ายเซลล ์

ต้นก�าเนิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจัดงาน

มุทิตาจิต ศ.เกียรติคุณ พญ. แสงสุรีย์ จูฑา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 

2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์ 

สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  5.2 ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน

   5.2.1 สนับสนุนแพทย์และพยาบาลจ�านวน 3 คน 

เพ่ือประชุมและน�าเสนอผลงาน เรื่อง Supportive care makes 

excellent care possible (MASSC18/ISOO) ณ กรงุเวยีนนา ประเทศ

ออสเตรีย วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561

   5.2.2 สนับสนุนแพทย์ภาควิชาจักษุวิทยา จ�านวน  

4 คน ไปดงูาน เรือ่ง intra-arterial chemotherapy for retinoblastoma 

ณ สหรัฐอเมริกา วันที่ 3 - 6, 9 - 12 เมษายน 2561 

   5.2.3 สนับสนุนนักวิจัย 1 คน ประชุมวิชาการและ

ร่วมน�าเสนอผลงานทางวชิาการต่างประเทศ เรือ่ง Unique Molecular 

Profile of NSCLC in Thai Population หวัข้อ The IASLC 19th World 

Conference on Lung Cancer (IASLC WCLC 2018) ณ Metro 

Toronto Convention Centre North Building Toronto, Canada. 

วันที่ 23 - 26 กันยายน 2561

  5.3 การต้อนรับผู้เข้าดูงานจากสถาบันต่างๆ 

   5.3.1 คณะผู้ดูงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ส�านักวิชาแพทยศาสตร์ จ�านวน 8 คน เข้าศึกษา 

ดงูานเรือ่งการบรกิารผูป่้วยโรคมะเรง็ สทิธกิารรกัษาพยาบาล การผสม 

ยาเคมีบ�าบัด การบ�าบัดระยะสั้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 

   5.3.2 คณะผู้ดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานในโครงการ

ธนาคารชีวภาพส�าหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร เมื่อวันท่ี 18 

กรกฎาคม 2561 
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   5.3.3 คณะผู้ดูงานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า 

จ�านวน 10 คน เข้าศกึษาดงูานเรือ่ง การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง 

การให้ยาเคมบีดัแบบ Home Chemotherapy และด้านการวจิยัของ

ศูนย์มะเร็ง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

  5.4 จัดท�าหนังสือให้ความรู้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพ่ือแจก

ผู้ป่วยฟรี 

   5.4.1 คู่มือส�าหรับแจกผู้ป่วยเรื่อง “คู่มือการดูแล

ตนเองขณะได้รับยาเคมีบ�าบัด” ด�าเนินการต่อเนื่องปีที่ 2

   5.4.2 คู่มือการดูแลตัวเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 

ที่ได้รับการฉายรังสี

6. ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิดในผู้ใหญ่ 

  ดูแล ตรวจรักษา และให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ

พิการแต่ก�าเนิดที่เติบโตเป็นผู ้ใหญ่โดยการรักษาครอบคลุมทั้ง

การรักษาทางยา การผ่าตัด การท�าหัตถการหัวใจ การผ่าตัดร่วมกับ

การสวนหัวใจ รวมทั้งการรักษาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ 

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ที่ transfer technology จากต่างประเทศ 

  ผลการด�าเนินงาน 

  • จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ The 3rd 

Bangkok International Adult Congenital Cardiology เมื่อวันที่ 

21 - 22 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ ห้องประชมุ Surasak โรงแรม The Eastin 

Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand

  ผลงานเด่น

  • ทีมภายใต้ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิดในผู้ใหญ่ 

ได้รับการอนุมัติให้ท�าหัตถการหัวใจ โดยไม่มีแพทย์พี่เลี้ยง โดยเป็น 

Solo Center for Melody and Sapien Valve Implantation 

ซึ่งเป็นศูนย์แรกในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

7. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovations Development Center)

โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 5 ก้าวต่อไปของรามาธิบดี หน้า 131
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ศูนยสนับสนุนพันธกิจ 

(Financial Support 

Center)

รวบรวมหน่วยงานต่างๆ ที่มีการบริการสุขภาพและ

การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ สามารถด�าเนินการได้โดยพึ่งรายได้

จากการด�าเนินงานของศูนย์ฯ และสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ 

อีกทั้งสนับสนุนการด�าเนินงานตามพันธกิจอื่นๆ ของคณะฯ เช่น 

พันธกิจการวิจัย การบริการวิชาการ สามารถบริหารจัดการและ

ด�าเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย

และคณะฯ ได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ปัจจุบันมีหน่วยงานภายใต้สังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ 

จ�านวน 9 ศูนย์ ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมเเทบอลิซึม 
(Cardiovascular and Metabolic Center : CVMC) 

ผลการด�าเนินงาน

  1. คลินิกพิเศษพรีเมียม (Premium Clinic) มุ่งเน้น

การให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนารูปแบบของการให้บริการ 

ทีมุ่ง่เน้นความสะดวกสบายสงูสดุให้กบัผูม้ารบับรกิาร โดยใช้หลกัการ

บริการผู้ป่วยในลักษณะ (One Stop Service) โดยมีอาจารย์แพทย์

ผู้เช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ความดันโลหิต/โรคหัวใจ 

เบาหวาน/ไทรอยด์ โภชนาการ/ลดน�า้หนกั ประสาทวทิยา โลหติวทิยา 

ศลัยกรรมหลอดเลอืด ศลัยกรรมทรวงอก ระบบทางเดนิอาหาร ภมูแิพ้ 

ปอดไต มีอาจารย์แพทย์ลงตรวจ รวมทั้งหมด 40 คน 

  2. หน่วยวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด (Non-

Invasive Cardiovascular Lab) มุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์ 

โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและช่องทางการตรวจที่รวดเร็ว 

  3. หน่วยหัตถการสวนหัวใจ และหออภิบาล

ผู้ป่วยหลังสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory 

and Coronary Care Unit) โดยการให้บริการของห้องปฏิบัติการ

หัวใจจะให้การตรวจรักษาความผิดปกติของล้ินหัวใจ ผนังหัวใจ 

กล้ามเนื้อหัวใจ ด้วยขบวนการและขั้นตอนต่างๆ อันได้แก่ การฉีดสี 

การซ่อมแซมหลอดเลือดทุกชนิดด้วยบอลลูน ขดลวด หัวกรอ

ความเร็วสูง อุปกรณ์เลเซอร์ คลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องดูดลิ่มเลือด 

เป็นต้น

  4. การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงาน

การไฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

   ผลงานของนักวิจัยที่สร้างจากโครงการฯ

   1. สถาบันเดียวกัน

    • เรือ่งความชกุของการเปลีย่นแปลงของผวิหนงั

ในกลุ่มประชากรไทยสูงอายุ ของ พญ.สิริอรญ์ อุดมพาณิชย์ สาขา

วชิาโรคผวิหนงั ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

    • เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันแสงแดด

ในผู้สูงอายุไทย พญ.ดวงรัตน์ พฤฒิวรวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาแพทยศาสตร์ (หลกัสตูร

นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

40,000
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30,000
25,000
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10,000

5,000
0

2559

30,807 31,674 33,254

2560 2561

การให้บริการ Premium Clinic ปีงบประมาณ 2559 - 2561

4,000
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2,758 2,902
3,349

2560 2561

การให้บริการของ Cath Lab ปีงบประมาณ 2559 - 2561
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1,000

500
0

จ�านวนผู้มารับบริการหัตถการต่างๆ ของ Non-Invasive 

ปีงบประมาณ 2559 - 2561

2559

2,938
3,216 3,514

2560 2561

 การให้บริการตรวจหัตถการอื่นๆ 

ของ Non-Invasive ได้แก่ EST, Holter 

monitor, Tilt table test

 การให้บริการตรวจในกลุ่ม 

Echocardiogram ได้แก่ 2D&3D 

Echo, Stress Echo, Dobutamine

ยอดรวม

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2,170

768

2,436

780

2,732

782
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    • The Association between Processed 

Meat Intake and the Prevalence of Type 2 Diabetes 

in Thais: a Cross-Sectional Study from the Electricity 

Generating Authority of Thailand. พญ.ธนัญญา เรืองอุไรฤกษ์ 

แพทย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์โภชนวิทยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

    • Ro le  o f  me t fo rm in ,  asp i r i n  and 

statin in cancer prevention: A population- based study 

พญ.ปิยาภรณ์ เพชรชู แพทย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

    • Performance Improvement of Electro-

cardiographic Criteria in Detection Echocardio-graphically 

diagnosed Left Ventricular Hypertrophy in Thai population 

ของ นพ.พันธบูรณ์ หวังภัทราวานิช แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

และหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

    • Arterial stiffness and ventricular-arterial 

coupling in patients with chronic kidney disease and heart 

failure with preserved ejection fraction ของ นพ.สุขุม เตชะ

สกุลเจริญ แพทย์อายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

    • D i a g n o s t i c  p e r f o r m a n c e  o f 

electrocardiogram in detect ion of lef t  ventr icular 

hypertrophy in Asian population with different degree 

of abdominal obesity ของ นพ.ต่อวงศ์ จิโรจนนุกูล อายุรศาสตร์

โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

   2. ต่างสถาบัน

    • เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือดระหว่างพนักงานในส�านักงานและ

พนักงานที่ใช้แรงงานขององค์กรแห่งหนึ่ง ของ น.ส.เสาวนีย์ 

ศรีเจริญธรรม นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ) ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน

และสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

    • เ รื่ องความสัมพันธ ์ของความหนาแน ่น

มวลกระดูกกับโรคปริทันต์อักเสบในกลุ ่มผู ้ใหญ่ไทย ของ น.ส. 

รภัชตา สุธาสินีกุล นิสิตหลังปริญญา ภาควิชาปริทันตวิทยา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    • Cardiovascular Outcomes of Different 

Antihypertensive Drugs in Thailand: A Prospective Cohort 

Study. Narut Prasitlumkum, doctor of medicine from 

University of Hawaii Internal Medicine Residency Program, 

Honolulu, HI, USA

   3. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 

    • Saranburut K, Vathesatogkit P, Thongmung 

N, Chittamma A, Vanavanan S, Tangstheanphan T, et al. 

Evaluation of the Framingham Heart Study risk factors and risk 

score for incident chronic kidney disease at 10 years in a Thai 

general population. Int Urol Nephrol. 2017 May;49(5):851-857. 

doi: 10.1007/s11255-017-1530-1. Epub 2017 Feb 9. 

    • Saranburut K, Vathesatogkit P, Thongmung 

N, Chittamma A, Vanavanan S, Tangstheanphan T, et al. Risk 

scores to predict decreased glomerular filtration rate at 10 years 

in an Asian general population. BMC Nephrol. 2017 Jul 17;18 

(1):240. doi: 10.1186/s12882-017-0653-z.

    • Rattanawong P, Ngarmukos T, Chung 

EH, Vutthikraivit W, Putthapiban P, Sukhumthammarat 

W, et al. Prevalence of Brugada ECG Pattern in Thailand From 

a Population-Based Cohort Study. J Am Coll Cardiol. 2017 

Mar 14;69(10):1355-1356. doi: 10.1016/j.jacc.2016.12.028

    • Limpijankit T, Vathesatogkit P, Matchariyakul 

D, Yingchoncharoen T, Boonhat H, Sritara P.Cardio-ankle 

vascular index as a predictor of cardiovascular events and 

all-cause mortality in metabolic syndrome patients. Journal 

of the American College of Cardiology, Volume 71, Issue 11, 

March 2018

    • Shafiq M, Fong AYY, Tai ES, Nang EEK, 

Wee HL, Adam J, et al. Cohort Profile: LIFE course study in 

CARdiovascular disease Epidemiology (LIFECARE). Int J 

Epidemiol. 2018 Aug 24. doi: 10.1093/ije/dyy168.

2. ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี 
(Rama Healthcare Frontier)

  ด�าเนินการให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่างๆ 

ภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการใน

เชิงรุก เช่น การจัดตั้งสถานพยาบาลภายในหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน การตรวจสุขภาพประจ�าปีนอกสถานที่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

ภายนอก รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงาน

ภายในหน่วยงานนั้นๆ

  ซ่ึงสถานพยาบาลที่จัดตั้งโดยศูนย์สุขภาพแนวหน้า

รามาธบิดนีัน้ เป็นสถานพยาบาลทีม่มีาตรฐานเทยีบเท่าโรงพยาบาล 

มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตรวจวินิจฉัย และ

ให้การรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป โดยที่พนักงานไม่ต้องเดินทางไป

โรงพยาบาล ให้การดแูลรกัษาแบบ Comprehensive care คอื ดแูล

สขุภาพครบถ้วนทกุด้าน ตัง้แต่การรกัษาพยาบาลผูป่้วยให้หายจากโรค, 
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การป้องกันโรคไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย และการส่งเสริมให้มีสุขภาพ

แขง็แรง ให้ค�าแนะน�าวธิกีารดแูลสขุภาพ การปฏบิตัติวั การพึง่ตนเอง

ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก

ความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งลดการด�าเนินของโรคที่รุนแรงลง 

อีกทั้งยังสามารถน�าข้อมูลการรักษามาประเมินภาวะสุขภาพใน

ภาพรวมของพนักงานภายในองค์กรนั้นๆ ด้วย 

ผลการด�าเนินงาน

  1. สถานพยาบาล บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน) 

“Health Care Center”

  2. สถานพยาบาล บรษิทัโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

จ�ากัด

  ด้านการบริการสุขภาพ

  ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี ได้ด�าเนินการจัดท�า

สัญญาให้บริการทางการแพทย์กับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก 

โดยได้จัดตั้งสถานพยาบาลภายในหน่วยงานนั้นๆ และบริหาร

จัดการโดยการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ เช่น แพทย์ 

พยาบาล ผู ้ช ่วยพยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบ�าบัด ฯลฯ 

เข้าไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาล เพื่อให้บริการทางการแพทย์

แก่บุคลากรภายในหน่วยงานนั้นๆ

  ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่จัดตั้งและบริหารจัดการ

โดยศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี ดังนี้

สาขาส�าโรง จ.สมุทรปราการ

สาขาบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

สาขาเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา

  3. สถานพยาบาล องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
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จ�านวนการใช้บริการสถานพยาบาล (Visit) ปีงบประมาณ 2561
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  4. สถานพยาบาล ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

  1. ด�าเนินการจัดท�าสัญญาให้บริการทางการแพทย์ 

กับบริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จ�ากัด โดยจะเปิดให้บริการ 

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

  2. ด�าเนินการจัดท�าสัญญาให้บริการทางการแพทย์ 

กับบริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยจะเปิดให้บริการ

สถานพยาบาล ในวันที่ 1 มีนาคม 2562

  3. ด�าเนินการจัดท�าสัญญาให้บริการทางการแพทย์ 

กับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากัด โดยจะเปิดให้บริการสถาน

พยาบาลในวันที่ 1 มีนาคม 2562

  4. ด�าเนินการจัดท�าสัญญาให้บริการทางการแพทย์ 

กบับรษิทับางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) โดยจะเปิดให้บรกิาร

สถานพยาบาลในวันที่ 1 เมษายน 2562

  5. ด�าเนินการจัดท�าสัญญาให้บริการทางการแพทย์ 

กับบริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยจะเปิดให้บริการสถาน

พยาบาล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562

3. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC)

  ให้บรกิารตรวจวนิจิฉยัทางรงัสวีทิยาขัน้สงูด้วยเครือ่ง CT 

และ MRI โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักรังสีการแพทย์

และพยาบาลรังสี ทุกสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมกันตลอด 

24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยี

ระดับ ตติยภูมิทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา เพื่อความเป็นเลิศ

ทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ปัจจุบันให้บริการ

ตรวจด้วยเครื่อง CT 2 เครื่อง และเครื่อง MRI 3 เครื่อง โดย ตรวจที่

โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 เครื่อง และเพ่ิมจุดให้บริการตรวจด้วย

เครื่อง MRI 1 เครื่อง ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงเรียนเรวดี 

  5. สถานพยาบาล บริษัทไทยยามาฮ ่ามอเตอร ์ 

ประเทศไทย จ�ากัด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�าปีนอกสถานที่ให้แก่

ข้าราชการและบุคลากรศาลยุติธรรม ได้แก่ ศาลล้มละลายกลาง, 

ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาล

แขวงดอนเมือง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อ

วันที่ 27 เมษายน 2561 
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ภาพที่ 1 สรุปรายรับ - รายจ่าย ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2559 - 2561

ภาพที่ 2 จ�านวนผู้รับบริการศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2558 - 2561

ผลการด�าเนินงาน

  ผลการด�าเนินงานโครงการไอแมค ณ เรวดี

  จากการขยายจดุบรกิารโดยการจดัตัง้ศนูย์ตรวจอวยัวะ

ภายในด้วยคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI) 1.5 เทสลา และเครือ่งเอกซเรย์

ทั่วไประบบดิจิทัล ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงเรียนเรวดี  

เพื่อลดระยะเวลารอคอยการตรวจที่มีผู้รับบริการจ�านวนมาก เริ่มให้ 

บริการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

รายการ พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61

รายได้ 1,529,900 2,709,400 3,871,450 3,925,100 3,856,300 4,372,150

ส่วนตรวจ 192 
(8 study/day)

318 
(11 study/day)

464 
(15 study/day)

455 
(15 study/day)

463 
(16 study/day)

528 
(17 study/day)

จ�านวนคนไข้ MRI 119 208 303 325 308 335

จ�านวนคนไข้ CXR - - 1163 1117 1203 1096
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รายงานประจ�าปี 2561

  ด้านการวิจัย
  • โครงการสารทึบรังสีเพื่อการถ่ายภาพทางการแพทย์  

(AIMC CTC Tagging Agent) ภายใต้โครงการสนบัสนนุเร่งการเตบิโต 
ของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย Research 
Gap Fund

  • ฟันยางฝังชิป และระบบเพื่อประเมินการกระทบ 
กระเทือนของสมอง โดยการฝังเครื่องตรวจจับความแรงซึ่งมีขนาด
เล็กมากผลิตด้วย MEMS (micro-electro-mechanical systems) 
technology ท�าให้เราสามารถใส่เข ้าในฟันยางเพื่อตรวจจับ 
แรงกระท�าต่อหัวได้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาการตรวจจับ
สัญญาณและการรับ - ส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ

  • ได้รับอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง ได้แก่ เครื่องถ่วงน�้าหนัก 
ที่กระดูกสันหลังส่วนเอวเพื่อช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูก 
สันหลังด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ 

  ผลงานเด่น
  • โครงการรณรงค์เรื่องกฎหมายคุ้มครองนักมวยเด็ก  

เป็นโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก โดยศูนย์รังสีวินิจฉัย
ก้าวหน้า (ไอแมค) และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น�าผลการวิจัยเสนอต่อกระทรวง
ท่องเที่ยวกีฬาและรัฐบาลไทย เพื่อสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ. 
กีฬามวย 2542 เพื่อปกป้องสมองเด็กและส่งเสริมมวยไทยให้เป็น 
กีฬาที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กทุกวัย 

  ด้านวิชาการ
  1. โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษาต่อเนื่องทาง

รังสีวิทยาแบบยั่งยืน (Imaging Academic Outreach Center) 
เป็นศนูย์จดัการประชมุการศกึษาต่อเนือ่งทางรงัสวีทิยาทีค่รอบคลมุ 
องค์ความรู้ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย Imaging of the developing  
system, Imaging of the aging process, Oncologic Imaging  
และ Imaging of the infectious and emerging disease เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ทางรังสีวิทยาให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
เพื่อเป็นการศึกษาต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเซีย  
มีการจัดประชุมวิชาการ ได้แก่

   1.1 จัดประชุมวิชาการหัวข้อ “Pediatric Neuro 
in Daily Practice I: Radiologist” และ “Neuro Imaging for 
Technologist: From Child to Adult” วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560  
ณ ห้องประชุมราชเทวี 1 และ 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

   1.2 จดัประชมุวชิาการนานาชาติ ในหวัข้อ “Highlight  
Lectures from Basic to Advance by AIMC - iAOC” วันที่ 26 
พฤษภาคม 2561 ณ Lotte Hotel กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

   1.3 จัดประชุมวิชาการ Advanced Coronary 
CT Angiogram (CCTA) February 2018 ในหัวข้อ “Advanced 
Coronary CT Angiogram Course: Lessons from the expert” 
ซึ่งเป็นงานประชุมส�าหรับรังสีแพทย์ วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

   1.4 จัดประชุมวิชาการ AIMC สัญจรครั้งที่ 11 ใน
หัวข้อ “11th AIMC Lecture Tour, Highlight Lectures by Experts: 
Neuro & Body CT/MRI for Decisive Management” ในวนัที ่9 - 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท โดยมี 
ภาคบรรยาย จ�านวน 14 ชั่วโมง

   1.5 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Excellence in 
CT Imaging Technology May 2018 ซึ่งเป็นงานประชุมส�าหรับ
รังสีแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ จ�านวน 100 คน ในวันที่ 18 - 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  1. เปลี่ยนเครื่อง CT 320 ซึ่งมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

  2. การบรร ลุการรับรอง  Advance Hosp i ta l 
Accreditation (AHA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์กรมหาชน) ภายในปี 2562

4. ศูนย์บริการพยาธิวิทยา
  ให้บรกิารการทดสอบทางห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์

ที่ครอบคลุมงานทางพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค และ
นติเิวชศาสตร์ เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถเข้าถงึบรกิารทางห้องปฏบิตัิ
การที่มีมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อ
สนบัสนนุงานบรกิารรกัษาพยาบาลและงานบรกิารเพือ่การวจิยัให้แก่
หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ และต่างประเทศ มบีคุลากร
ในสงักดัด้านธรุการและบญัชจี�านวน 1 คน และบคุลากรของภาควชิา
พยาธิวิทยาปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต่างๆ 17 ห้องปฏิบัติการ

ผลการด�าเนินงาน
  1. สร้างรายได้เป็นเงิน 253,662,463 บาท 

  2. เพิ่มบริการการทดสอบใหม่ 24 รหัสการทดสอบ

  3. ต่ออายุการขอรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
ทางการแพทย์ ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003

  4. ปรับปรุ งคู ่มือการใช ้บริการทางพยาธิวิทยา  
พ.ศ. 2560 - 2562

  5. พัฒนาโปรแกรมคู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยา
ผ่าน Website
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  จ�านวนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่าน

ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2559 - 2561

ห้องปฏิบัติการ
จ�านวน (ราย)

2559 2560 2561

คลังเลือดและห้อง
ปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ

632 919 1,129

จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 896 690 649

เคมีคลินิก 17,471 17,442 12,475

จุลชีววิทยา 8,227 15,446 15,485

เซลล์วิทยา 305 260 584

พิษวิทยา 42,131 40,821 37,535

มนุษย์พันธุศาสตร์ 7,038 6,702 7,954

โลหิตวิทยา 4,440 3,671 3,614

วินิจฉัยโรคเลือด 3,427 4,147 4,449

ไวรัสวิทยา 45,562 58,092 42,621

เภสัชพันธุศาสตร์ 1,238 1,787 1,737

อิมมูโนพยาธิวิทยา
และแล็บพิเศษ

795 1,004 1,382

ภูมิคุ้มกันวิทยา 42,942 48,536 54,023

โฟลไซโตเมทรี 1,717 1,718 1,768

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน 452 578 382

จุลพยาธิวิทยา 232 420 491

รวม 177,505 202,233 186,278

5. ศูนย์รังสีร่วมพิกัด

  ให ้การรักษาผู ้ป ่วยเนื้องอกในสมองและมะเร็ง

ทั่วร่างกาย รวมถึงโรคเส้นเลือดผิดปกติในสมองชนิด AVM ที่มี

ขอบเขตจ�ากัดชัดเจนและยากต่อการรักษาด้วยวิธีปกติ รวมถึง

การฉายรังสีซ�้าที่เดิม ด้วยรังสีร่วมพิกัด ลดอัตราการเกิดภาวะ

แทรกซ้อนและการผ่าตัดและฉายรังสีวิธีธรรมดา

  วัตถุประสงค์

  1. เพือ่ให้การรกัษาผูป่้วยทีม่พียาธสิภาพทัง้ในและนอก

สมองที่มีการตอบสนองต่อรังสี แต่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น 

การผ่าตดั การให้เคมบี�าบดั หรอืการฉายรงัสวีธิปีกต ิอย่างได้ผลหรอื

ปลอดภัย

  2. เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด 

และฉายรังสีด้วยวิธีธรรมดา

  3. เพื่อให้การรักษาพยาบาลที่ดีแก่ผู้ป่วยในประเทศ

และภูมิภาคใกล้เคียง

  4. เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน และฝึกทักษะ

อาจารย์แพทย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

และภาควิชารังสีวิทยา ให้สามารถรักษาผู้ป่วยด้วยวิทยาการใหม่ 

อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญ

  5. เพ่ือฝึกอบรมแพทย์ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ 

ให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิทยาการใหม่

อย่างถูกต้อง

  ขอบเขตและประเภทบริการ

  1. สามารถให้บริการระดับตติยภูมิในด้านการฉายรังสี

ศัลยกรรม CyberKnife และ EDGE

  2. ให้บริการวิชาการในแง่การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

รงัสร่ีวมพกิดัหรอืรงัสศีลัยกรรม ทัง้ต่อสถานศกึษาและต่อสาธารณะ

  3. เป็นสถานที่ฝึกอบรมส�าหรับบุคลากรทางด้านรังสี

รักษา ทั้งแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ของ

ประเทศและต่างประเทศ

ผลการด�าเนินงาน

ภาพที่ 1 จ�านวนผู้ป่วยย้อนหลัง 3 ปี ของเครื่องรังสีศัลยกรรม 

EDGE, CyberKnife และยอดรวมทัง้หมดของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการรักษา

จ�านวน 255, 351 และ 371 ราย (ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 21, 29 และ 

31 ราย) ตามล�าดับ โดยเปดให้บริการเครื่อง EDGE เมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2559

ภาพที่ 2 จ�านวนผู้ป่วยทั้งหมดของเครื่องรังสีศัลยกรรม ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 แบ่งตามรอยโรคในส่วนต่างๆ
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Brain 89.76%
(333 ราย)

อื่นๆ 0.81%
(3 ราย)

Prostate 0.54%
(2 ราย)

Liver 0.54%
(2 ราย)

Lung 5.66%
(21 ราย)

Spine 2.15%
(8 ราย)

H&N 0.54%
(2 ราย)
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 EDGE  CyberKnife  รวม
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  ด้านการศึกษา: แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  1. เป็นวิทยากรรับเชิญ

   หน่วยศูนย์รังสีร ่วมพิกัดได้รับเชิญเป็นวิทยากร

จ�านวน 5 ท่าน บรรยาย 15 หัวข้อ จากการเชิญตามสถาบัน

ทางการแพทย์ และงานประชุมวิชาการต่างๆ ภายในประเทศ 

จ�านวน 6 สถาบัน ดังนี้ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชา

รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคม 

นกัฟิสกิส์การแพทย์ไทย สาขารงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยา โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสขุ และ สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิกรมการแพทย์ โดยให้ความรู้ 

เกี่ยวกับการรักษาด้วยเทคนิครังสีศัลยกรรม

  2. ด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรม

   2.1 สอนและฝึกอบรมนกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ภาควิชา

รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�านวน 27 คน 

   2.2 ฝึกอบรมนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 

คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ�านวน 4 คน ระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 และจ�านวน 8 คน ระหว่างเดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม  2561

   2.3 ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่ 2 สาขา

ประสาทศลัยศาสตร์ สถาบนัประสาทวทิยา กรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข จ�านวน 3 คน ในเดือนธันวาคม 2560 กุมภาพันธ์ 2561 

และเมษายน 2561

   2.4 ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านปีที่ 3 สาขาประสาท

ศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา จ�านวน 1 คน ระหว่างวันที่ 1 - 31 

ธันวาคม 2560

   2.5 ฝึกอบรมนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�านวน 9 คน ระหว่าง

เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561

   2.6 ฝึกอบรมนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ�านวน 6 คน ระหว่าง 

เดือนมีนาคม - เมษายน 2561

   2.7 ฝ ึกอบรมบุคลากรจาก Wor ld  Hea l th 

Organization (WHO) ประเทศเมียนมา ต�าแหน่งนักรังสีการแพทย์ 

จ�านวน 1 คน ระหว่างวันที่ 5 - 15 พฤษภาคม 2561

   2.8 ฝึกอบรมนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค รุ ่น 11  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จ�านวน 6 คน ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

   2.9 ฝึกอบรมบุคลากรจากสาขาวิชารังสีรักษา ภาค

วิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต�าแหน่งนักรังสี

การแพทย์ จ�านวน 2 คน ระหว่างวันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2561

   2.10 ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่ 3 สาขา

ประสาทศัลยศาสตร์ หน่วยศัลยกรรมประสาท กองศัลยกรรม  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ�านวน 2 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม - 

กันยายน 2561

   2.11 ฝึกอบรมบุคลากรจากภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต�าแหน่งนักรังส ี

การแพทย์ จ�านวน 1 คน ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2561

  3. ด้านเยี่ยมชมดูงาน

   3.1 ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี และคณะ 

กรรมการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 โครงการ “ค่ายรามาปณิธาน  

ครั้งที่ 23” เข้าเย่ียมชมศูนย์รังสีศัลยกรรม 144 คน เมื่อวันท่ี 8 

เมษายน 2561 

   3.2 ชมรม Ramathibodi International Club สโมสร

นกัศกึษารามาธบิดโีครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษาไทย - ญีปุ่น่ ครัง้ที ่36  

เข้าเย่ียมชมศูนย์รังสีศัลยกรรม โดยมีนักศึกษาแพทย์จากประเทศ

ญี่ปุ่น 10 คน และนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 คน  

เมือ่วนัที ่22 - 23 มนีาคม 2561 และนกัศกึษาแพทย์จากประเทศญีปุ่น่  

5 คน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 

   3.3 ชมรม Ramathibodi International Club สโมสร

นักศึกษารามาธิบดี โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาไทย - ไต้หวัน 

เข้าเย่ียมชมศูนย์รังสีศัลยกรรม โดยมีนักศึกษาแพทย์จากประเทศ

ไต้หวัน 13 คน และนักศึกษาแพทย์ไทย 3 คน รวม 16 คน เมื่อวันที่ 

24 กรกฎาคม 2561

  ด้านการวิจัย : มีผลงานวิจัยจ�านวน 1 เรื่อง 

  Puataweepong P, Dhanachai M, Hansasuta 

A, Dangprasert S, Sitathanee C, Ruangkanchanasetr R, 

Yongvithisatid P, et al. Clinical outcomes of perioptic tumors 

treated with hypofractionated stereotactic radiotherapy using 

CyberKnife® stereotactic radiosurgery. J Neurooncol. 2018 

Sep;139(3):679-688. doi: 10.1007/s11060-018-2913-6. Epub 

2018 May 30.
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

6. ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
  ให ้บริการตรวจสุขภาพผู ้ที่จะเดินทางไปท�างาน 

ต่างประเทศ ไปศึกษาต่อ อบรม ดูงานระยะยาว ที่ต่างประเทศ 

ทุกประเทศ โดยเน้นถึงคุณภาพและมาตรฐานของการตรวจ  

ทกุขัน้ตอน รวมทัง้เป็นสถานพยาบาลแห่งเดยีวทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ

จากกรมการจดัหางานให้ตรวจสขุภาพคนงานทีจ่ะเดนิทางไปท�างาน

ต่างประเทศได้ทุกประเทศ

  ปัจจบัุนศนูย์ตรวจสขุภาพเพือ่เดนิทางไปต่างประเทศ 

ได้เพิ่มการให้บริการ ดังนี้

  • ตรวจสุขภาพผู้รับบริการเพื่อไปศึกษา สมรส อบรม 

ดูงาน ณ ต่างประเทศ

  • ตรวจสขุภาพผูร้บับรกิารเพือ่ศกึษาต่อ สมคัรงาน และ

อื่นๆ ในประเทศ

  • ตรวจสขุภาพผูป้ระกอบอาชพีอาหาร ตามแบบ สณ.11

  • ตรวจสุขภาพชาวต่างประเทศที่เข้ามาท�างานใน

ประเทศ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2523) แห่งพระราชบญัญตัิ 

คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ผลการด�าเนินงาน

  2. พัฒนางานด้านการบริการและปรับปรุงงานอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันกับคณะฯ

  3. จัดท�าบัตรคิวให้บริการเพ่ือผู้รับบริการได้รับความ

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  การปรับปรุงด้านบริการ

  • ใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนบันทึกประวัติผู้รับบริการ  

ท�าให้ข้อมลูไม่ผดิ สะดวก รวดเรว็

  • การตรวจคัดกรองต่างๆ เพือ่ให้คนสขุภาพดีได้ไปท�างาน 

ให้คนเจ็บป่วยได้ไปรักษาตวั 

  • ได้รบัความร่วมมอืจากรงัสแีพทย์ ในการอ่าน Chest 

PA กรณท่ีีผลเอกซเรย์ปอดเป็นทีน่่าสงสยัว่าจะตดิเชือ้วณัโรค ให้เพิม่

ข้อความพเิศษว่า TB และมเีครือ่งหมายดาวก�ากบั 

  • การตรวจคัดกรองตาบอดสี กรณีอ่าน COLOUR 

CHART ISHIHARA24 PLATES ได้แค่ 2 แผ่น ได้น�า FARNSWORTH 

D-15 PANEL TEST ช่วยในการตรวจคัดกรองว่าเป็นตาบอดสอ่ีอน หรอื

ตาบอดสมีาก ส�าหรบัประเทศที่ไม่รับแรงงานที่เป็นตาบอดสี

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

  1. เร่งด�าเนนิการให้การเงนิกลางของคณะฯ รบัช�าระเงนิ 

แทนศูนย์ฯ เพื่อความปลอดภัย ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ไม่ซ�้าซ้อนกับ

คณะฯ และลดภาระงานของศูนย์ฯ

7. ศูนย์ไตเทียม

  ให้บรกิารการบ�าบดัรกัษาทดแทนไตด้วยเครือ่งไตเทยีม

และเทคโนโลยขีัน้สงู 12 เตยีง เป็นสถานทีฝึ่กปฏบิตัขิองแพทย์ประจ�า

บ้านอายุรศาสตร์สาขาโรคไตและพยาบาลไตเทียม ด้านการเรียน 

การสอนในภาคปฏิบัติ 

  ทัง้นี ้การร่วมกนัดแูลผูป่้วยทีบ่�าบดัทดแทนไตด้วยเครือ่ง

ไตเทยีมโดยทมีแพทย์ พยาบาล และทมีสหสาขา เป็นปัจจยัส�าคญัที่

ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาผูป่้วย ท�าให้ผูป่้วยมคีณุภาพชวีติทีด่ี 

ลดอัตราการพิการ และส่งเสริมอัตราการอยู่รอด

  • เป็นศนูย์บ�าบดัทดแทนไตทีม่กีารดแูลผูป่้วยครบวงจร 

โดยผูเ้ชีย่วชาญสหสาขา เพือ่ให้ผูป่้วยมชีวีติทีย่นืยาวเทยีบเท่าระดบั

สากล

  • เป็นศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนด้านการ

บ�าบัดทดแทนไตครบวงจรแก่นักก�าหนดอาหาร พยาบาล เภสัชกร 

อายุรแพทย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

ผลการด�าเนินงาน
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จ�านวนผู้รับบริการ (คน) ปีงบประมาณ 2559 - 2561

รายได้ค่าบริการ (บาท) ปีงบประมาณ 2559 - 2561

Number of dialysis session

(Jan 2018 to Dec 2018)

NK SDMC

Chronic HD 7,014 5,650

Current amount of patient 49 cases 58 cases

Acute HD (center) 2,543 954

Acute HD (bedside) 1,413 737

CRRT 34 63

Plasmapheresis 38 9

DFPP 42 1
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จากรูปกราฟ และ ตารางข้างล่าง แสดงถึงมาตรฐาน
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียม คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีอัตราการรอดชีวิตที่ดีเทียบเคียงกับฐาน
ข้อมูลในประเทศญี่ปุ่นและดีกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป

  รางวัลทางวิชาการ

  - 2 รางวัล Young Investigator Awards  ที่งานประชุม 

11th International Congress of ISHD , August 2 - 5, 2017 Centara 

Grand & Bangkok Convention Centre at Central World คือ

 • Effect of Bioelectrical Impedance Analysis-

Guided Comparing with Standard Clinical-Guided Dry 

Weight Assessment on Sleep Quality in Chronic Hemodialysis 

Patients (Bedtime Study): A Randomized Controlled Trial โดย 

พญ. เศรษฐนันท์ เศรษฐการุณย์

 • Relative Thrombocytosis as A Predictor for 

Mortality in Long-Team Hemodialysis Patients โดย พญ. สรสัวนัต์ 

คณานุรักษ์

  - 1 Poster presentation at Kidney Week of the 

American Society of Nephrology (ASN) 2017 Nov 5 - 10, 2017 

|  San Diego, CA, USA เรื่อง Effect of Bioelectrical Impedance 

Analysis-guided comparing with Standard Clinical-guided Dry 

Weight Assessment on Sleep Quality in Chronic Hemodialysis 

Patients โดย พญ. เศรษฐนันท์ เศรษฐการุณย์

SOURCE
1 year 

survival (%)
5 year 

survival (%)

Ramathibodi (NK) 93.2 70.8

USA 80 36

Japan 97 65

Europe 82 56

8. ศูนย์สลายนิ่ว

  พัฒนาการรักษาผู ้ป่วยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยการสลายนิ่วแทนการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 

ได้มาตรฐานวชิาชพีและเป็นส่วนส�าคญัส่วนหนึง่ ของโครงการการรกัษานิว่ในทางเดนิปัสสาวะแบบครบวงจรของหน่วยศลัยศาสตร์ยโูรวทิยา 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกระดับและการท�าวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโรคนิ่ว

ผลการด�าเนินงาน

ภาพที่ 1 สรุปรายรับ - จ่าย ศูนย์สลายนิ่ว ปีงบประมาณ 2559 - 2561
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9. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์

  ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ในการถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อการตรวจกรอง ป้องกัน รักษาโรค 

(Disease Screening, Prevention, & Treatment) และเพื่อส่งเสริม

สุขภาพ (Wellness and Health Promotion) โดยร่วมมือกับสถาบัน

การแพทย์ของทัง้ภาครฐัและเอกชน อนัเป็นส่วนหนึง่ของการบูรณาการ

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District: 

YMID) ซ่ึงรัฐบาลวางเป้าหมายให้เป็นศูนย์รวมการสร้างนวัตกรรม

การแพทย์สมัยใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย สร้างผลิตภัณฑ์

เชิงมูลค่า เพื่อน�าประเทศก้าวเข้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์

อย่างครบวงจร (Medical Hub) อันเป็น New S-curve หนึ่งใน 

5 อุตสาหกรรมอนาคต อันประกอบด้วย

  1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)

  2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and 

Logistics) 

  3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

(Biofuels and Biochemicals) 

  4. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 

  5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

ที่จะได้ รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากภาครัฐ ตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

  ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯ สนับสนุนนวัตกรรมบริการ

และงานวจิยัแบบบรูณาการของกลุม่บคุลากรผูเ้ชีย่วชาญด�าเนนิงาน

ในรูปแบบสหสาขาวิชา เพื่อน�าข้อมูลพันธุกรรมบางส่วนหรือทั้ง

จีโนมของผู้รับบริการมาตรวจวิเคราะห์ เพื่อก�าหนดแนวทางการ

ป้องกันและรักษาโรคให้มีความจ�าเพาะเหมาะสมแต่ละบุคคล 

(precision medicine) โดยเฉพาะโรคทีปั่จจบุนัยงัไม่ทราบถงึต้นเหตุ

ของโรค ไม่พบวิธีการรักษา หากสามารถระบุได้ถึงต้นเหตุของโรค

เหล่านี ้เช่น การกลายพนัธุบ์างต�าแหน่งของยนีจะท�าให้แพทย์ท�าการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น โรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ในอดีต เช่น โรคพันธุกรรม โรคมะเร็ง และโรคติดเชื้อจากจุลชีพ ก็

เริ่มมีโอกาสในการรักษาให้ทุเลา หรือบางรายสามารถด�าเนินการ

รักษาให้หายขาดได้ ข้อมูลทางพันธุกรรมยังสามารถช่วยให้แพทย์

เลือกการรักษา เช่น การผ่าตัด หรือการเลือกใช้ยาและขนาดของยา

ให้เหมาะสมกับผู ้ป ่วย นอกจากนี้ข ้อมูลพันธุกรรมของผู ้ป ่วย

ยังมีประโยชน์ในการช่วยให้ญาติพ่ีน้องของผู้ป่วยที่มีพันธุกรรม

ภาพที่ 2 จ�านวนผู้รับบริการศูนย์สลายนิ่ว ปีงบประมาณ 2559 - 2561
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เสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆ สามารถหาวิธีป้องกันหรือปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดโรคดังกล่าวล่วงหน้าได้

 1. ผลการด�าเนินงาน

 1.1 โครงการเภสัชพันธุศาสตร์ ระยะที่ 14 แหล่งทุน

ภาครฐั จากศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวทิยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

 1.2 โครงการศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ปีที่ 5 แหล่งทุน

ภาครฐั จากศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวทิยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

 1.3 สัญญาความร่วมมือโครงการตรวจ Thai NIPT 

ผ่านระบบ GENODE แหล่งทุนภาคเอกชน จากบริษัทซินเนอร์จี้ 

อินไซท์ จ�ากัด

 2. ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ

  2.1 ด้านการศึกษา

   • สนับสนุนกิจกรรมโครงการต้นกล้ารามาธิบดี : 

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 1 นศพ.ยสวัต สุวรรณลิขิต ระหว่างเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน 

   • สอนนักศึกษาปริญญาโท-เอก หลักสูตรพยาธิ

วิทยาคลินิกวิชา Genome Informatics (RAPA 643) หัวข้อ Clinical 

Exome Sequencing: Next generation sequencing as a tool in 

clinical applications and diagnostics เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 

2560 จ�านวน 12 คน

  2.2 ด้านการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาด�าเนินการ

ระดับนานาชาติ

1. โครงการถอดรหัสพันธุกรรม 100 ยีนทางเภสัช
พันธุศาสตร์ด้วยเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมเนกซ์
เจเนเรชันในประชากรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จ�านวน 1,000 คน

ศ.ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ 
และ คณะ

1 กันยายน 2560 ถึง
30 กันยายน 2563

ระดับชาติ

1. การพัฒนาการตรวจและการศึกษากลไกการดื้อยา
ต้านยีนดื้อยา T790M โดยการตรวจจากเลือดของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ปีที่ 2

ศ.ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ และ
ผศ.พญ. ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา

1 ตุลาคม 2560 ถึง
30 กันยายน 2561

2. เภสัชพันธุศาสตร์ ระยะที่ 14 ศ.ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ 12 มีนาคม  2561 ถึง
11มีนาคม 2562

3. ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ปีที่ 5 ศ.ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ 12 มีนาคม 2561 ถึง
11มีนาคม 2562

4. โครงการการคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมส�าหรับ
คู่สมรสไทย

ศ.ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ และ
ผศ.นพ. โอบจุฬ ตราชู

1 ตุลาคม 2560 ถึง
30 กันยายน 2561

5. โครงการการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองพาหะ
โรคพันธุกรรมส�าหรับคู่สมรสไทยก่อนมีบุตร

ศ.ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ และ
ผศ.นพ. โอบจุฬ ตราชู

1 เมษายน 2559 ถึง
31 มีนาคม 2561

  2.3 ด้านบริการสุขภาพ

จ�านวนงานบริการสุขภาพศูนย์จีโนมทางการแพทย์ 

ปีงบประมาณ 2561

 Mitochondrial DNA analysis - Encephalomyopathy

 IONA NIPT by NGS

 Whole gene mutation screening - Others by NGS

 Multiple coding region sequencing by NGS

 Targeted gene sequencing analysis by NGS

 Real time PCR - Others

 HBOC panel testing - blood by NGS

 Prenatal diagnosis using direct mutation analysis

 Whole gene sequencing - Others
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  2.4 ด้านการบริการวิชาการ

กิจกรรม
ผู้เข้าร่วม

ประชุม (คน)
ระยะเวลาด�าเนินการ

1. การศึกษาดูงานเรื่อง Genomic in Healthcare  

จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 

2. การศึกษาดูงาน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจวิเคราะห์ 

HBOC panel testing คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า

5 6 พฤศจิกายน 2560

3. ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ ความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ของจีโนม

ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการต�ารารามาธิบดี 

1 มีนาคม 2561

4. จัดประชุม The 1st SEAPHARM - IRN meeting in Bangkok  

และการแถลงข่าวโครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เครือข่าย 

เภสัชพันธุศาสตร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

90 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ ห้องประชุม 207 อาคารราชรัตน์  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

และห้องประชุมชั้น 23  

อาคารมิวศูนย์ความเป็นเลิศ 

ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

5. บรรยายหัวข้อ โครงการตรวจ Thai NIPT ผ่านระบบ GENODE 25 4 มิถุนายน 2561 

ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

6. บรรยายหัวข้อ “SEAPHARM” โดย ศ.ดร. วสันต์ จันทราทิตย์  

ในการประชุม The Global Pharmacogenomics Leadership 

Summit 

34 6 - 7 มิถุนายน 2561  

ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศสหราชอาณาจักร

7. บรรยายหัวข้อ Molecular diagnosis of viral diseases: 

commercial kit โดย ศ.ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ ในการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) “From ABC 

to NGS in virology: Molecular diagnosis and genetic 

characterization of influenza and others viruses

50 - 80 24 กรกฎาคม 2561  

ณ ห้องอบรมคอมพวิเตอร์  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก อปร ชั้น 8 

คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Clinical 

Pharmacogenomics Day PPM 7th Anniversary International 

Conference

50 3 สิงหาคม 2561  

ณ ห้องประชุม 624 อาคารเรียนรวม  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

9. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 7th South East Asian 

Pharmacogenomics Research Network (SEAPHARM) 

Annual Meeting และ The 21th Golden Helix 

Pharmacogenomics Day

200 6 - 7 สิงหาคม 2561  

ณ Matrix Building, Biopolis,  

ประเทศสิงคโปร์

10. เป็นผู้ด�าเนินรายการ ในหัวข้อ “เปิดมุมมองนวัตกรรม 

ด้าน Genomic Medicine และ Internet of Things (IoT)  

สู่โอกาสทางธุรกิจชีววิทยาศาสตร์” 

50 13 กันยายน 2561  

ห้อง MR220 ชั้น 2 

ศูนย์ประชุม BITEC บางนา

 3. โครงการระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ

  3.1 โครงการถอดรหัสพันธุกรรมยีนทาง เภ สัช 

พันธุศาสตร์ในอาสาสมัคร จ�านวน 1,500 คน จากประชากรภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรปใต้ 

   ความร่วมมือภายใต้เครือข่ายเภสัชพันธุศาสตร์

ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อให้เกิดงานวิจัยระดับ

นานาชาติทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ 

ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมา 
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ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา รวมถึงประเทศเนปาล ภูฏาน กรีซ และ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศเอเชียใต้ 

ตะวันออกกลาง และยุโรปใต้ ในการถอดรหัสพันธุกรรมของยีน 

ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ช่วยเพ่ิม

ความปลอดภยัและประสทิธผิลในการรกัษาให้กบัผูป่้วยและมคีวาม

คุ้มค่าทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ โดย RIKEN Center for Integrative 

Medical Sciences (IMS) ได้คัดเลือก 100 ยีนส์ ที่เก่ียวข้องกับ 

การศกึษาเพือ่ให้เกดิความเข้าใจในปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยอาศยั 

องค์ความรูพ้ืน้ฐานทางพนัธศุาสตร์ เภสชัวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนั และ

เภสัชจลนศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยี

  3.2 โครงการจัดท�าแผงจีโนมอ้างอิงของประชากรไทย

   ในปี 2562 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ได้รับทุน 

บูรณาการทางการแพทย์ เพื่อด�าเนินการโครงการจัดท�าแผงจีโนม 

อ้างอิงของประชากรไทย แผงจีโนมอ้างอิงของกลุ ่มประชากร 

(Reference Genome Panel) ของแต่ละเชื้อชาติจะมีประโยชน์ 

อย่างมากในการพิจารณาว่าต�าแหน่งพันธุกรรมที่ตรวจพบของ 

บคุคลนัน้มคีวามสัมพนัธ์กบัการเกดิโรคหรอืไม่ (Pathogenic mutation) 

   ปัจจุบันมีเพียง 2 ประเทศในอาเซียน คือ สิงคโปร์ 

และเวียดนาม ที่มีข้อมูลรหัสพันธุกรรมบรรจุในฐานข้อมูลของ

โครงการ 1,000 Genome Project ที่เราสามารถดึงมาจัดท�าเป็น 

Reference Genome Panel ได้ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง 

ที่ประเทศไทยควรต้องเร่งรีบจัดท�า Reference Genome Panel  

ของประชากรไทยเองเป็นการเร่งด่วนเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านจีโนมทางการแพทย์ 

  การจดัท�า Reference Genome Panel ของประชากรไทย 

จะเกิดผลประโยชน์ต่อวงการการศึกษา การวิจัย และการให้บริการ

ด้านชวีวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์สขุภาพ และวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ทั้งต่อประเทศไทยและต่อโลก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจีโนมของ

นานาชาติ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพ่ือสรรค์สร้าง

นวัตกรรมด้านต่างๆ อาทิ ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ การตรวจ

เอกลักษณ์ของบุคคล (DNA fingerprint) การศึกษาวิจัยใหม่ๆ  

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางการแพทย์ การค้นหาต้นเหตุ

หรือสาเหตุของโรค กระทั่งติดตามผลการรักษา (monitoring)  

ในมาตรฐานใหม่ของการให้บริการการแพทย์แม่นย�า (Precision 

Medicine) เพ่ือประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วยและครอบครัว และ

ระบบสาธารณสุขโดยรวม อันเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมใหม่  

(New S-curve) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลในด้าน

การแพทย์ครบวงจร ซึ่งเก่ียวกับนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ 

จโีนมทางการแพทย์ (Reducing Sickness) และสขุภาพ (Enhancing 

Wellness) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี  

อนัจะช่วยยกระดบัมาตรฐานการบรกิารทางด้านสาธารณสขุของไทย

สู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) : Medical Hub & Corridor of Genomic Medicine to ASEAN

ภาพหน้าปกหนังสือ 
เรื่อง ความก้าวหน้าและ 
การประยุกต์ใช้ของจีโนม
ทางการแพทย์ หมายเลข 
ISBN 978-616-443-139-3 
เจ้าของสิทธิ์ 
โครงการต�ารารามาธิบดี  
คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนยนโยบาย

และการจัดการสุขภาพ 

(Center for Health Policy 

and Management)

ศูนย์ฯ จัดตั้งเม่ือปี 2557 เพื่อสร้างระบบสนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาบุคลากร การวิจัย และบริการวิชาการด้านนโยบาย

สุขภาพอย่างเป็นระบบ ผ่านกลไกการประสานงานทั้งหน่วยงาน

ภายในและภายนอกในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่มีอยู่จ�านวนมาก

ของคณะฯ ไปสู ่การเป็นนโยบายสุขภาพทั้งในเวทีระดับชาติ

และระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของ

ประชาชนในวงกว้าง สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการ

เป็นปัญญาของแผ่นดิน

ผลการด�าเนินงาน

1. สร้างเสริมความเข้มแข็งของภารกิจต่างๆ ของคณะฯ

 1.1 สนบัสนนุการวิจัยภายในคณะฯ เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันา

เป็นนโยบายสุขภาพ

  ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับงานวิจัยของ

อาจารย์ภายในคณะฯ โดยคดัเลอืกโครงการวจิยัทีส่ามารถน�าผลงาน

ไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสุขภาพหรือชี้น�าสังคมภายใต้โครงการ

พัฒนาศักยภาพประชากรไทย โดยในปี 2561 โครงการฯ ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากส�านักงบประมาณจ�านวน 11 ล้าน

บาท ซ่ึงได้น�ามาสนับสนุนให้กับงานวิจัยในทุกช่วงวัยรวม 13 เรื่อง 

โดยแต่ละผลงานจะได้รับการพัฒนาให้เกิดผลช้ีน�าสังคมหรือ

เป็นนโยบายสุขภาพให้กับหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป 

 1.2 สร้างศักยภาพของบุคลากรในงานวิจัยและการเป็น

นักคิดเชิงนโยบายด้านสุขภาพ

  ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ ตระหนักถึง

ศักยภาพของอาจารย์และนักวิจัย โดยได้จัดให้มีบรรยายสร้าง

แรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และเห็นคุณค่าของ

งานวิจัยในการน�ามาใช้ประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง ซึ่งมี

วิทยากรนักคิดเชิงนโยบายระดับประเทศเข้าร่วมบรรยาย ได้แก่ 

ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ) และ อ.ดร.นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์ (ภาควิชาเวชศาสตร์

ชุมชน) รศ.นพ. พรเทพ ตั่นเผ่าพงศ์ และ ศ.พญ. สุวรรณา 

เรืองกาญจนเศรษฐ์ (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) ผศ.ชัยวัฒน์ 

วงศ์อาษา (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นต้น 

 1.3 การขับเคลื่อนงานสุขภาพโลก

  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้ศูนย์นโยบาย

และการจดัการสขุภาพด�าเนนิการขบัเคลือ่นด้านสขุภาพโลก โดยได้

จัดให้มีการเสวนาวิชาการ “The Roles of Academic Institutions in 

Global Health” เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้น�าในงานสุขภาพโลก 

และเป็นการเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายในระดับประเทศให้เกิดการ

ด�าเนินงานร่วมกัน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง

การต่างประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 2 กระทรวง 

เข้าร่วมงานดังกล่าว จึงถือเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญของการด�าเนินงาน

ด้านสุขภาพโลกของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. การเป็นผูแ้ทนเข้าร่วมการประชมุ และการสร้างเครอืข่าย

กับองค์กรที่เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ

 ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ ในฐานะเลขาธิการ

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เป็น

ผู้แทนเข้าร่วมงานในโอกาสครบรอบ 72 ปีของคณะแพทยศาสตร์ 

สาธารณสุขและการพยาบาล มหาวิทยาลัย Gadjah Mada และ

ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Health Promoting University โดยมี

อธิการบดี (Prof. Ir. Panut Mulyono) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ 

(Prof. Ova Emilia) นายกสภาของคณะแพทยศาสตร์ฯ และผูบ้รหิาร

ระดับสูงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากภายนอก ได้แก่ 

ปลัดกระทรวง Research, Technology and Higher Education 

(Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti) และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Prof. Dr. Ari Fahrial Syam) เป็นต้น 

ซึ่งภายหลังจากการบรรยาย Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti ได้ตอบรับ

ที่จะก�าหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียด�าเนินงานด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย Gadjah Mada 

จะด�าเนินการให้ทุกส่วนงาน (ไม่เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ฯ) 

ด�าเนนิการส่งเสรมิสขุภาพด้วยเช่นกนั ซึง่ถอืเป็นความส�าเรจ็ทีส่�าคญั

ในการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน
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รายงานประจ�าปี 2561

ผลงานเด่น 

1. การผลักดันองค์ความรู้ สู่การชี้น�าให้กับสังคม

 ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ ตระหนักถึงปัญหา
การเลีย้งบตุรอย่างเหมาะสมและปลอดภยัในสงัคมออนไลน์ เพือ่ให้
เด็กไทยมีพัฒนาการที่ดีเติบโตตามวัย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นส�าคัญ
ทีเ่กดิจากความร่วมมอืกนัระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 3 แห่ง จฬุาฯ - 
รามาฯ - ศิริราชฯ พ.ศ. 2560 น�ามาสู่นโยบาย “อย่าปล่อยให้จอ
เลี้ยงลูก” ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู ้ และเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทชี้น�าสังคมของคณะฯ ศูนย์ฯ จึงได้จัดการบรรยาย
หัวข้อ “ห้องเรียนพ่อแม่: จากปฐมวัยไปประถมศึกษา” เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดทักษะการเลี้ยงดูบุตรรวมทั้งการสร้างทักษะชีวิตของเด็ก
เมื่อเข้าสู่วัยเรียนให้กับพ่อแม่ที่สนใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการส่ือสาร
ระหว่างกันภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก 
ศ.ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ พยาบาลเชี่ยวชาญด้านทักษะชีวิตเด็กวัยเรียน 
และ นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์เชี่ยวชาญการเลี้ยงดู
บุตร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

ต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชากรในภูมิภาคอาเซียน โดย
ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธาน ถือเป็น
ก้าวแรกของความส�าเร็จในการสร้างความร่วมมือเพ่ือให้เกิดผู้น�า
ในทุกมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ไม่เฉพาะแต่มหาวิทยาลัย
ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น 

 นอกจากนี้ ศูนย์นโยบายฯ ได้มีส่วนในการขับเคล่ือน
งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นมาตลอด 
โดยเป็นแกนน�าด้านวิชาการในการจัดการประชุมระดับชาติเรื่อง
สุขภาวะทางเพศ ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา และเตรียมจัดประชุมครั้งที่ 3 
ในเดือนมกราคม 2562 ทั้งนี้ ศูนย์นโยบายฯ ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระ ภายใต้คณะ
กรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ระดบัชาต ิเพือ่
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของภาคส่วนต่างๆ

2. การขับเคลื่อนงานของส�านักงานเลขาธิการเครือข่าย 
AUN-Health Promotion Network 

 ศนูย์นโยบายและการจดัการสขุภาพได้ขบัเคลือ่นโครงการ
พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN ซึ่งได้รับทุน
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
ได้จดัการจดัประชมุปฏบิตักิารเพือ่พฒันาผูน้�าด้านสร้างเสรมิสขุภาพ 
ซึ่งได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย AUN กว่า 
50 คน ท้ังจากประเทศไทยและประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 
และสมาชิกร่วม (ประเทศญ่ีปุ่น) รวม 8 ประเทศ เข้าร่วมประชุม
เชงิปฏบิตักิาร เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการพฒันาให้เกดิผูน้�า
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความส�าคัญ

 นอกจากนี้ ศูนย์นโยบายฯ ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
5 แห่ง ด�าเนนิการส่งเสรมิงานมหาวทิยาลยัสขุภาพในทกุภมูภิาคของ
ประเทศ โดยประสานงานและสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นแกนน�าในภาคกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยบูรพาในภาค
ตะวนัออก สร้างเครอืข่ายงานสร้างเสรมิสขุภาพในมหาวทิยาลยัต่างๆ 
ในเขตที่รับผิดชอบ เป็นการด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับ
งบประมาณสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) เช่นเดียวกัน

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

1. การด�าเนินงานภายในคณะฯ ได้แก่ การส่งเสริมงานวิจัย
ที่จะมีผลต่อการก�าหนดนโยบายสุขภาพ การกลั่นกรองและผลักดัน
ผลงานของคณะฯ ไปสู่ระดับนโยบายอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังสร้าง
ศกัยภาพบคุลากรคณะฯ ในงานวจิยั และส่งเสรมิบทบาทในการชีน้�า
นโยบายด้านสุขภาพ

2. การด�าเนินงานภายนอกคณะฯ ได้แก่ การประสาน 
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเครอืข่ายด้านนโยบายสขุภาพในโรงเรยีนแพทย์ 
การสร้างเครอืข่ายกบัองค์กรเกีย่วกบันโยบายสขุภาพทัง้ในระดบัชาติ
และนานาชาติ
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

ประชากรไทย

คณะฯ ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย

ตั้งแต่ปี 2551 อันมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู ้และพัฒนา

แนวทางเพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลประชากรไทย โดยเริ่มตั้งแต่

ปฏิสนธิไปจนถึงวัยชราอย่างครบถ้วน ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ

และการส่งเสริมพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพของมนุษย์คนหนึ่ง

ในทุกช่วงวัย ซ่ึงอ้างอิงจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

ทางการแพทย์ โดยประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในการ

ด�าเนินการ และเผยแพร่องค์ความรู ้ให้กับหน่วยงาน/สถาบันที่

มีหน้าที่หลักในการพัฒนาประชากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ

ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน น�าไปสู่การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามยุคสมัย โดยได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากส�านักงบประมาณเป็นประจ�าทุกปี

ผลการด�าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย ด�าเนินการพัฒนา

ต้นแบบและเผยแพร่ให้กับประชาชน/หน่วยงาน/สถาบัน เพ่ือน�า

ไปใช้ในการดูแลและพัฒนาศักยภาพของประชากร ดังนี้

 1. บุคคลท่ีมีสุขภาพปกติจะเน้นที่การส่งเสริมสุขภาพ 

การค้นหาและป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดภาวะทุพพลภาพขึ้น 

 2. บุคคลที่เจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

  ต้นแบบโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยเป็น

ต้นแบบที่พัฒนาจากทีมสหสาขาวิชาและด�าเนินการเผยแพร่ อบรม 

และประยุกต์ให้เข้ากับปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับ

จากชมุชนและสงัคมทีจ่ะน�าต้นแบบไปพฒันาศกัยภาพของประชากร

ไทย โดยในระยะเริ่มแรกจะเป็นต้นแบบน�าร่องที่พัฒนาศักยภาพ

อย่างเป็นองค์รวม โดยอาศัยหลักการบริการทางการแพทย์และ

การสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งทางกาย (body) จิต (mind) 

สังคม (society) และจิตวิญญาณ (soul) ผ่านกลุ่มตัวอย่างและ

การจัดกิจกรรม รวมทั้งท�าการพัฒนาต้นแบบน�าร่องอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบพัฒนาศักยภาพประชากรไทย อันจะน�าไปสู่

การขยายผลในระดับประชาชน ชุมชน สังคม และระบบสาธารณสุข

ต่อไป เพ่ือให้ประชากรไทยสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 

ส่งผลให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเด่น

ในปี 2561 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยด�าเนนิมา

ถึงปีที่ 10 จึงได้มีการรวบรวมผลงานและจัดแสดงในงานภายใต้ชื่อ 

“โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย กับการชี้น�าด้านสุขภาพ

สู่สังคม” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 เพื่อน�าเสนอผลงานที่

ประสบความส�าเรจ็ในการน�าไปใช้สูส่งัคมทัง้ระดบัคณะฯ และระดบั

ประเทศ และพบปะกลุม่นกัวชิาการสหสาขาวชิาชพี ซึง่ภายในงานได้

คัดเลือกผลงานที่น�าไปใช้ในวงกว้าง จ�านวนทั้งส้ิน 14 เรื่อง เช่น 

1. ต้นแบบการตรวจ Thai Noninvasive Prenatal Test (Thai NIPT) 

ด้วยวิธี Next generation sequencing technique 2. ต้นแบบงาน
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รายงานประจ�าปี 2561

ในการให้บริการงานอนามัยโรงเรียน คัดกรองสุขภาพและปัญหา

การเรียนอย่างเป็นองค์รวม 3. คู่มือการจัดท�าโครงการด้านอาหาร

โภชนาการและสุขภาพในชุมชน และ 4. การขับเคล่ือนนโยบาย

การลดบริโภคเกลือและโซเดียม เป็นต้น 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และอดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู ้ก่อตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชากรไทย และสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อม

ทั้ง ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิด ีและ ศ.นพ. วนิติ พวัประดษิฐ์ ทีป่รกึษาคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมบรรยายพิเศษและชมนิทรรศการ 

โดยมีอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล ทีมนักวิจัย สนใจเข้าร่วมงาน

กว่า 80 คน

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยจะเน้นการผลิต

ต้นแบบใหม่ โดยเปิดรับแบบเสนอโครงงานกิจกรรมเพิ่มเติม ควบคู่

ไปกบัการปรบัปรงุต้นแบบเดมิทีม่อียูอ่ย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ได้ต้นแบบ

ที่เหมาะสม สามารถส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบในระดับประเทศด�าเนินการ โดยมีศูนย์นโยบายและ

การจัดการสุขภาพเป็นผู้ช่วยประสานงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ประชากรไทยให้สมบูรณ์ที่สุดต่อไป

ผลงานเด่น

 1. พฒันาต้นแบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่ประเมนิทกัษะ

การรับรู้เชิงจ�านวนเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย และต้นแบบโปรแกรม

การฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานในเด็กปฐมวัย เป็นจุดเริ่มต้น

ในการพัฒนาการประเมิน basic numerical skill ในเด็กไทยก่อน

วัยเรียน และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการฝึกความ

พร้อมทักษะคณิตศาสตร์แก่เด็กปฐมวัย โดยในอนาคตโปรแกรม

จะอยูบ่นออนไลน์และเปิดให้ประชาชนทีส่นใจและผูป่้วยได้ใช้บรกิาร

ต่อไป

 2. คูม่อืปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมและพนัธกุรรมทีเ่กีย่วข้องกบั

การรับสัมผัสโลหะหนัก ซึ่งเป็นการน�าเสนอข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล

เชิงลึกที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ น�าไปสู่การเฝ้าระวัง การวางแผน

รักษา และการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งกลุ่มทั่วไป และกลุ่ม

เสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารโลหะหนักเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น 

โดยโครงการฯ ได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้กับส่วนงานที่เก่ียวข้อง

กว่า 100 เล่ม อาทิเช่น สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลศูนย์

ประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ เป็นต้น
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สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ด�าเนินโครงการสู่ปีที่ 8 ใน
ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แนวนโยบายที่จะเป็นสถานีโทรทัศน์ที่
พร้อม “ขบัเคลือ่นสงัคมไทยให้สขุภาพด”ี โดยด�าเนนิการผลติรายการ
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ทางสุขภาพให้แก่ประชาชนผ่านรายการ
ท่ีหลากหลาย โดยด�าเนนิการผลติรายการในรปูแบบรายการสด และ
รายการสารคดีให้ความรู้ทางสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี้

 1. รายการประเภทออกอากาศสด ผลิตเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ถามแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญตามสาขาวชิาต่างๆ ทีป่ระชาชนมคี�าถามสงสยัในสขุภาพ
ของตนเองผ่านทางโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยม และให้ประชาชนได้
เข้าถึงมากยิ่งขึ้นทาง Facebook Live ดังนี้

  1.1 รายการ RAMA SQUARE  ออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. น�าเสนอสาระ
สุขภาพด้านต่างๆ ทั้งด้านการรับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย
ที่หลากหลาย สามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน และด้านจิตใจ 
รายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงเปิดตู้เย็น Better to 
know และ Daily Expert โดยได้รบัความร่วมมอืจากบคุลากรในส่วน
งานต่างๆ ภายในคณะฯ ผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถโทรศัพท์เข้ามาถามข้อสงสัย
เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านจิตเวช 

  1.2 รายการพบหมอรามาฯ ออกอากาศสดทุกวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น. น�าเสนอข่าวสารทางด้าน
สุขภาพ น�าประเด็นที่น ่าสนใจทางสุขภาพที่ก�าลังเป็นกระแส 
ให้ประชาชนสามารถทราบข้อเท็จจริง โดยเฉพาะช่วง “ลัดคิวหมอ” 
มกีารสอบถามข้อสงสยัทางสขุภาพผ่านทางโซเชยีลมเีดยี (Facebook 
Live) เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาถามปัญหาสขุภาพได้ง่ายยิง่ขึน้ 

 2. รายการประเภทสารคดีให้ความรู ้ทางสุขภาพ 
สถานีฯ ได้ผลิตรายการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้

  2.1 รายการ “ออฟฟศสะกิดรักษ์” มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนที่ปฏิบัติงานออฟฟิศ บอกเล่าเรื่องราว สาเหตุของโรค
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในการท�างานประจ�าวนัให้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จาก
การรบัชมรายการไปปรบัใช้ในการท�างานของตนเอง เพือ่ให้สามารถ
ป้องกันการเกิดโรคเหล่านี้ได้ จ�านวน 20 ตอน

  2.2 รายการ “HEALTHY VILLAGES” รายการ
รูปแบบคุยสุขภาพ เล่าให้รู้ถึงอาการของโรคภัยใกล้ๆ ตัว ผ่านดารา
นกัแสดง หรอืผูท้ีม่ชีือ่เสยีงทีป่่วยด้วยโรคเหล่านี ้ถ่ายทอดประสบการณ์
ถึงก่อนการป่วย จนถึงขั้นตอนวิธีการรับมือให้สามารถดูแลตัวเองได้
ให้สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้ 

  2.3 รายการ “RAMA THE GAME ภารกิจรู้รอบ
โรค” รายการเกมโชว์ตอบปัญหาสุขภาพของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักกับโรคต่างๆ 
ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รู้จักคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้
มากยิ่งขึ้น โดยมีการแพร่ภาพ และแพร่เสียงที่สถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลทีวี “ช่อง ONETV” ช่อง 31 ตั้งแต่เดือนกันยายนถึง
เดือนธันวาคม 2561 โดยมี Rating เฉล่ียที่ 0.061 ตลอดการ
ออกอากาศ และมียอดคนดูรวม 1,919,000 คน

การด�าเนินงานของสถานีฯ ด้านกระจายเนื้อหาสู่ประชาชน 
ปีงบประมาณ 2561 ได้ท�าการขยายการแพร่ภาพและเสียงให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหารายการต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการ
ท�าความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และระบบโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม เพื่อน�ารายการไปออกอากาศ จากเมื่อปีงบประมาณ 
2560 มีเพียง 1 สถานี เป็น 7 สถานี ดังนี้

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ได้แก่

 1. สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

 3. สถานีโทรทัศน์ NBT Central

โทรทัศน์ระบบเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม ได้แก่

 1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

 2. ช่องพีเอสไอ สาระดี

 3. ช่อง Five Channel

ผลการด�าเนินงาน 

ในปี 2561 มีจ�านวนผู้เข้าถึงเนื้อหารายการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. การวัดผลการแพร่ภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์
รามาแชนแนล ที่ท�าการออกอากาศกับบริษัททรูวิชั่นส์ กรุป จ�ากัด 
นั้นยังไม่สามารถท�าการวัดผลได้ ด้วยก�าลังมีการพัฒนาระบบ
การตรวจนับยังไม่แล้วเสร็จ

ขับเคลื่อนสังคมไทยใหสุขภาพดี
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 2. YouTube Channel: RAMA CHANNEL TV มีจ�านวน

ผู้ติดตามจ�านวน 134,122 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ท้ังส้ินจ�านวน 

83,500 คน และมีจ�านวนการรับชมวิดีโอต่างๆ จ�านวน 44,026,508 

ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 29,807,348 ครั้ง

 3. Facebook: รามาแชนแนล RAMA CHANNEL 

 2. ท่านรู้จักช่องรามาแชนแนลจากช่องทางใด

  มีจ�านวนผู้ติดตามจ�านวน 203,790 คน เพ่ิมขึ้นจาก

ปี 2560 จ�านวน 57,784 คน โดยมีจ�านวนผู้มีส่วนร่วมกับเพจ

ของสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เช่น การกด Link กด Share 

และการแสดงความคิดเห็น เฉลี่ยเดือนละไม่น้อยกว่าร้อยละ 28 

ของจ�านวนผู้ติดตาม

 4. Website: www.ramachannel.tv มีจ�านวนผู ้เข้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์จ�านวน 1,410,172 ครั้ง

  ปี 2561 สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลได้ท�าการส�ารวจ

ความคิดเห็นออนไลน์ของประชาชนทั่วไป โดยสรุปดังต่อไปนี้

 1. ท่านรู้จักช่องรามาแชนแนลหรือไม่

 3. ท่านได้ประโยชน์จากรายการช่องรามาแชนแนลหรอืไม่

 4. ความพึงพอใจที่มีต่อ Facebook - RAMA CHANNEL

ผลงานดีเด่น

รายการ RAMA SQUARE ได้รับรางวัล “ตาชั่งทอง” บุคคล

สงเคราะห์ดเีด่นแห่งปี ประจ�าปี 2560 (ครัง้ที ่6) โดยได้รบัการคดัเลอืก

จากสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์และผู้ใหญ่ใจดี

ผู้มีจิตอาสาด้านสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

ผู ้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ท�างานด้านยุติธรรมอย่างต่อเน่ือง 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

คลิปวิดีโอส้ัน รายการสามัญประจ�าบ้าน ตอนริดสีดวง...

รกัษาง่ายหายห่วง เป็นคลปิวดิโีอเกีย่วกบัสขุภาพทีม่จี�านวนผูเ้ข้าชม

มากที่สุด เมื่อท�าการค้นหาทาง YouTube ด้วยจ�านวนการรับชม

จ�านวน 10,945,618 ครั้ง
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โครงการฟาร์มสร้างสขุภาพด้วยวถิเีกษตรอนิทรย์ี ด�าเนนิการ

โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีและได้รบัการสนบัสนนุ

งบประมาณจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโมเดลต้นแบบระบบอาหาร

สุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กรที่ครบวงจร ทั้งเป็น

ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และการจ�าหน่ายผลผลติ ได้เริม่ต้นมาตัง้แต่ ปี 2555 

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในระยะที่ผ่านมา โครงการฯ ผลิตผักและผลไม้ที่มี

ความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความต้องการของโรงพยาบาล

รามาธิบดี เช่น กล้วย มะละกอ ข้าวโพด รวมถึงไม้ยืนต้นที่เริ่มให้

ผลผลิตในระยะยาว เช่น ขนุน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการ

แปรรูปผลผลิตให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าในการจ�าหน่าย 

เช่น กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ น�้าผลไม้ สบู่ ครีมอาบน�้าและ

แชมพูสระผม รวมทั้งขยายช่องทางการตลาดโดยการร่วมกับองค์กร

หน่วยงานอื่นๆ และเกษตรกรในพื้นที่

ในปี 2561 ได้ตัง้เป้าหมายหลกัในการพฒันาเป็นแหล่งเรยีนรู้ 

หรือศูนย์การเรียนรู้ที่ส�าคัญส�าหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร 

รวมถึงประชาชนทั่วไป และด�าเนินการสร้างเครือข่าย โดยส่งเสริม

ให้ชุมชนและเกษตรกรรอบพื้นที่ได้มีส่วนร่วมท�าผลผลิตเป็นแบบ

เกษตรอินทรีย์

ผลการด�าเนินงาน

โดยสรุปผลที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหลัก คือ การด�าเนิน

การเกษตรแบบอินทรีย์ในฐานะคณะแพทยศาสตร์ 

“ในระดับองค์กร” ที่ครบวงจรต่อยอดจากโครงการในระยะ

ที่ผ่านมา ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ กิจกรรมและผลการด�าเนินงานใน

ปี 2561 สรุปได้ดังนี้

 1. จดัการพืน้ทีแ่ละแผนการจดัการผลผลติ พฒันาปรบัปรงุ

พ้ืนที่เพื่อขยายการเพาะปลูก และปรับปรุงพื้นที่ที่มีปัญหาน�้าท่วม 

มีการด�าเนินการวางแผนการเพาะปลูก ก�าหนดชนิดผักที่สามารถ

ปลูกได้ และกระบวนการน�าส่งอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมวางแผนให้

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน สามารถ

ภาพที่ 1 ปริมาณผลผลิตที่จัดส่งเข้าฝ่ายโภชนาการ
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ

 2. เกดิศนูย์เรยีนรูท้ีด่�าเนนิการภายในฟาร์มสร้างสขุฯ 1 แห่ง 
ที่มีพื้นที่จัดแสดง และเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นฐานการเรียนรู้
หลกั 9 ฐาน และมเีจ้าหน้าทีฟ่าร์มสร้างสขุ รวมถงึบคุลากรของคณะฯ 
เป็นผู้บรรยายในแต่ละฐาน มีการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาความรู้ เพื่อ
จัดท�าองค์ความรู้ในการผลิตสื่อและท�าฐานการเรียนรู้ โดยมีการจัด
ท�าสื่อความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านคลิปวีดิทัศน์ 3 เรื่อง ป้ายไวนิล 
3 เรือ่ง แผ่นพบัความรู ้11 เรือ่ง เผยแพร่กจิกรรมผ่านทาง Facebook 
ของฟาร์มสร้างสุขฯ มีผู้ติดตามมากกว่า 300 คน
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 ผัก/ผลไม้/ผลผลิตแปรรูป (กก.)  กล้วย (หวี)

โครงการฟารมสรางสุขภาพ

ดวยวิถีเกษตรอินทรีย

เก็บเก่ียวผลผลิตส่งเข้าครัวรามาธิบดีสัปดาห์ละครั้งอย่างต่อเน่ือง 

รวมถึงน�าไปใช้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีผลผลิตผักผลไม้ที่น�ามา

ปรุงอาหาร จ�านวนทั้งสิ้นรวม 51 ชนิด ครั้งละประมาณ 20 - 32 ชนิด 

น�้าหนักรวมประมาณ 3,790.22 กก (เฉล่ีย 315 กก. ต่อเดือน) 

และกล้วย 1,595 หวี (เฉล่ีย 208 หวีต่อเดือน) มีผลผลิตแปรรูป 

เช่น กล้วยตาก ชาสมุนไพร และน�้าสมุนไพรโดยใช้หญ้าหวานแทน

น�้าตาล และเครื่องแกง จัดส่งครัวรามาธิบดีเพ่ือใช้จัดเล้ียงงาน

ประชุม/กิจกรรมคณะฯ สบู่สมุนไพรใช้เป็นของขวัญ/ของที่ระลึก

ในโอกาสต่างๆ 
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 3. เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 4 กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ การเรียนรู ้วิถีเกษตรอินทรีย์ส�าหรับนักศึกษาสายสุขภาพ 
กลุ่มนักเรียน/เยาวชน ผู้มีพื้นที่จ�ากัด ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

 4. เกิดนโยบายในระดับองค์กรที่ส่งเสริมการบริโภคผัก
ผลไม้ 3 นโยบาย จาก 3 องค์กร ได้แก่ สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพชุมชน งานกิจการนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
และงานสร้างเสรมิสขุภาพ เกดินโยบายเปลีย่นการจดัอาหารว่างทีใ่ช้
ในการประชุมจากขนมหวานเป็นผลไม้ เพิ่มเมนูผัก เช่น สลัด ควบคู่
กันอาหารเมนูหลัก

 5. เกิดกลุ่ม/ชมรมต่างๆ น�าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
ผักผลไม้และการบริโภคอาหารสุขภาพไปด�าเนินการ 7 กลุ่ม ได้แก่ 
1) นักศกึษาพยาบาล นกัศกึษาหลกัสตูรสือ่ความหมาย และหลกัสตูร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จัดกิจกรรมให้ความรู้ สอดแทรกการบริโภคผัก/
ผลไม้ กับนักเรียนในพื้นที่ 2) นักศึกษาพยาบาลปี 4 ตรวจสุขภาพ
นักเรียนในต�าบลหนองสามวัง อ�าเภอหนองเสือ ทั้งหมด 3 โรงเรียน 
ประมาณ 200 คน จัดกิจกรรมเพิ่มภูมิคุ ้มกัน และสอดแทรก
การบริโภคผักผลไม้ 3) นักศึกษาพยาบาลปี 4 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประชาชน และให้ความรู้ที่สอดแทรกการกินผักผลไม้ 4) นักศึกษา
ชมรมบุหรี่จัดโครงการให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษากับผู้ที่อยากเลิก
สบูบหุรี ่และการใช้สมนุไพรเพือ่เลกิบหุรีใ่ห้กบัประชาชน 5) กลุม่ปลกู
ผักสร้างสุข น�าแนวคิดไปด�าเนินการปลูกผักภายในพื้นที่ รพ. และมี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 6) งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดนิทรรศการและ
กจิกรรมเกีย่วกบัสวนผกัคนท�างาน และ “รกัผกั รกัสขุภาพ” มบีคุลากร 
ผู้สนใจร่วมกิจกรรมจ�านวน 20 คน 7) ชุมชนซอยสวนเงินน�าแนวคิด
การปลูกผักไปด�าเนินการในพื้นที่ข้างศูนย์ PCU และจัดกิจกรรมให้
ความรู้การปลูกพืชในกระถางที่เหมาะกับผู้เป็นโรคเรื้อรัง

 6. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้/รณรงค์ในด้านวิถีเกษตร
อินทรีย์เพื่อสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้ ดูงาน จัดอบรม ฝึกงาน
ภาคปฏบิตั ิทางด้านการเกษตรและด้านสขุภาพ ส�าหรบัชุมชนทีเ่ป็น
เครือข่าย ผู้สนใจ นักเรียน กลุ่มเยาวชน นักศึกษาทางด้านสุขภาพ 
และสาขาที่เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
รวมถึงคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันอ่ืนๆ โดย
กิจกรรมจัดขึ้นท้ังในฟาร์มสร้างสุขและโรงพยาบาลรามาธิบดี และ
นอกสถานที่ มีผู้เข้าดูงาน 13 ครั้ง ประมาณ 1,000 คน

 7. มีโรงเรียน/ชุมชนในบริเวณใกล้พื้นที่ด�าเนินการ “ฟาร์ม
สร้างสขุ” อย่างน้อย 3 แห่ง น�าแนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัวถิเีกษตรอนิทรย์ี
เพือ่สขุภาพไปด�าเนนิการ ได้แก่ 1) โรงเรยีนคลองสบิสามผวิสรีาษฎร์
บ�ารุง ท�าเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
2) โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลหนองสามวงั 2 ท�าเกษตรอนิทรย์ี
รอบพื้นท่ี 3) เกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่รอบฟาร์มสร้างสุขแบ่งพ้ืนที่
ท�าเกษตรอินทรีย์

 8. เกิดจุดจ�าหน ่ายผักผลไม ้ปลอดสารเคมีภายใน
โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นประจ�าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งทาง
โครงการมีการจัดจุดจ�าหน่ายพืชผักปลอดสารเคมีที่มาจากฟาร์ม
สร้างสุขในทุกสัปดาห์ๆ ละครั้ง อาคาร 1 ชั้น 2 ภายในคาเฟทีเรีย 
นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดสุขภาพจ�าหน่ายผลผลิตที่เพาะปลูกแบบ
อินทรีย์ทั้งที่เป็นผัก ผลไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป เดือนละ 1 ครั้ง
อาคาร 1 ชั้น 2 บริเวณหน้าคาเฟทีเรีย

 9. มรีปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพจ�านวน 4 ครัง้ 
ให้กับมูลนิธิเพื่อโลกสีเขียว ชมรมรามาอาวุโส กลุ่มมิตรภาพบ�าบัด 
(ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง โรงพยาบาลรามาธิบดี) และคณะอาจารย์
พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 10. การท�าวจิยัร่วมกบับรษิทัการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
(ปตท.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
เบนทอไนต์ในการปรบัสภาพดนิเปรีย้วในพืน้ทีเ่กษตรกรรม โดยฝ่าย
จดัการสิง่แวดล้อมโครงการบรษิทั ปตท.จ�ากดั (มหาชน) และภาควชิา
ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

การด�าเนินงานในระยะถัดไปควรคงจุดแข็งของโครงการ
เดิมไว้ คือ การเป็นต้นแบบการด�าเนินการเกษตรแบบอินทรีย์ใน
รูปแบบของสถาบันการศึกษาทางด้านการแพทย์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนกัศกึษา โดยบรรจเุข้าเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูร รวมถงึยงัคงเป็น
แหล่งเรียนรู้กับบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และบุคคลภายนอก
องค์กร รวมถงึบคุคลทัว่ไป และต่อยอดขยายการด�าเนนิงานโครงการ
เป็นกิจการเพ่ือสังคม สร้างความร่วมมือและท�าประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2562 มีการเสนอโครงการเพื่อขอ
งบประมาณ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. โดยใช้ชื่อโครงการ 
พัฒนาศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพ่ือการสร้างเสริม
สขุภาพตามแนววถิเีกษตรอนิทรย์ี (RAMA MODEL) ซึง่มวีตัถปุระสงค์ 
ดังนี้

 1. พัฒนาและขยายผลรูปแบบระบบอาหารสุขภาพและ
เกษตรกรรมยัง่ยนื (Organization-supported agriculture System) 
ที่ครบวงจรในระดับองค์กรไปสู่องค์กรอื่นๆ 

 2. พัฒนาและขยายการด�าเนินงานศูนย์เรียนรู้วิถีเกษตร
เพ่ือสุขภาพ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
บคุลากรทางการแพทย์ เกษตรกร และประชาชนทัว่ไปอย่างต่อเนือ่ง 

 3. สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่การเป็นต้นแบบในการ
ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ เห็นความส�าคัญของการปลูกและบริโภค
ผักผลไม้ อาหารสุขภาพ

 4. พัฒนาเครือข่ายการท�าวิสาหกิจเพ่ือสังคม

กิจกรรม “เกี่ยวข้าว สร้างสติ” ให้กับนักศึกษาแพทย์ 
นักศึกษาพยาบาล ร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาสร้างสุข 

ณ ฟาร์มสร้างสุข วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560
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โครงการ

หนวยแพทยเคลื่อนที่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมพีนัธกจิประการ

หนึ่งในการให้บริการทางการแพทย์ ในการตรวจรักษาประชาชน

ผู้มารับบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติด้าน

สาธารณสขุ เพือ่ให้ประชาชนมสีขุภาพพลานามยัทีด่ ีดงันัน้ โครงการ

หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี เพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข

และสุขภาพของประชาชน เป็นการผลักดันการยกระดับคุณภาพ

บริการด้านสาธารณสขุ และสขุภาพของประชาชน ซึง่ด�าเนนิงานโดย

บุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อาสาสมัคร 

เป็นต้น ในการตรวจรกัษาต้องได้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลระดบั

ตติยภูมิ รวมทั้งแนะน�าการดูแล ป้องกันตนเองจากโรคภัย เพื่อบรรลุ

ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน 

ผลการด�าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

ได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการปฏบิตัภิารกจิด้านการแพทย์และพยาบาล 

โดยรับส่งต่อผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล

ระดับตติยภูมิ รวมทั้งแนะน�าการดูแล ป้องกันตนเองจากโรคภัย 

ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กับมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย โครงการบริการสุขภาพ

หน่วยแพทย์เคลือ่นทีร่่วมกบัส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ท�าเนียบองคมนตรี งานพระราชทาน

ปรญิญาบัตรของมหาวทิยาลยัมหดิล งานกฬีาบคุลากร มหาวทิยาลยั

มหิดล งานมติชน Health Care ร่วมกับองค์กรเอกชน และออก

หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามหน่วยงาน

ภายนอกท่ีขอรับการสนับสนุน รถพยาบาล พร้อมทีมปฏิบัติการ 

เช่น ออกหน่วยเป็นกองอ�านวยการร่วมกับสถานีต�ารวจดุสิต 

Standby ในกรณีที่หน่วยงานเอกชนร้องขอ งานเดิน - วิ่งต่างๆ 

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (Social Responsibility) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของคณะฯ ความเป็นเลิศด้านการบริการสุขภาพ (Health Service 

Excellence)

ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

งานกรีนคอนเสิร์ต สยามพารากอน

ณ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพฯ

ณ พระลานพระราชวังดุสิต และท้องสนามหลวง

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ผลการด�าเนินงาน

 1. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ รวม 3 ทุน เป็นเงิน 

90,000 บาท 

 2. การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาแพทย์ และ

ศิษย์เก่าแพทย์ รวมทั้งสิ้น 2,529,225 บาท ดังนี้ 

  • ด�าเนินการจัดท�าเนียบพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูล

ศษิย์เก่าแพทย์รามาธบิด ีรุน่ที ่1 - 48 ทีแ่จ้งเปลีย่นหรอืย้ายทีอ่ยู ่และ

พิมพ์บันทึกข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม

  • ด�าเนนิการจดัการประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคม

ศิษย์เก่าทุก 1 - 2 ครั้งต่อเดือน และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีประจ�าปี 2561 

  • สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จัดโดยแพทย

สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�าปี 2560 เมื่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟเลกาซ่ี กอล์ฟ คลับ 

จ�านวน 10,000 บาท 

  • สนับสนนุค่าบัตรงานละครเวทกีารกศุล เรือ่ง “สีแ่ผ่นดนิ” 

เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 

ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียร์เตอร์ จ�านวน 1,909,430 บาท 

  • จัดท�าหนงัสอืเตบิโตตามรอยพ่อ จ�านวน 315,975 บาท

  • ร่วมท�าบญุพธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทานประจ�าปี 

2561 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล จ�านวน 1,000 บาท 

  • สนับสนุนงบประมาณ โครงการ “Fantas Music!: 

Movies in Concert” จัดโดยชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี 

และชมรมขับร้องประสานเสียง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�านวน 30,000 บาท 

สมำคมศิษยเกำ 

แพทยรำมำธิบดี

  • สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารหอพัก

นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�านวน 

100,000 บาท 

  • สนับสนุนเส้ือกาวน์ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 

ขึ้นชั้นปีที่ 4 ประจ�าปี 2561 

  • งานปฐมนเิทศและพธิมีอบเสือ้กาวน์รบัศษิย์รามาธบิดี 

รุน่ที ่51 สูช่ัน้คลนิกิ ระหว่างวนัที ่26 - 27 เมษายน 2561 ณ หอประชมุ

อารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�านวน 

68,020 บาท 

  • สนบัสนนุกจิกรรมละครเวท ีRama D’RAMA ครัง้ที ่11 

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม

อาร ีวลัยะเสว ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีจดัโดยชมรม

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 30,000 บาท 

  • สนับสนุนโครงการงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี 

ประจ�าปี 2561 วันที่ 17 กันยายน 2561 จ�านวน 64,800 บาท

  • ให้บรกิารด้านสทิธแิละสวสัดกิาร อ�านวยความสะดวก

ในด้านการรกัษาพยาบาลแก่ญาตสิายตรง ศษิย์เก่าแพทย์รามาธบิดี 

และอาจารย์แพทย์อาวุโส จ�านวน 68 ครั้ง

  • ด�าเนนิการให้หนงัสอืรบัรองเพือ่ช่วยเหลอืในการรกัษา

พยาบาลแก่ศษิย์เก่าแพทย์รามาธบิด ีตามระเบยีบคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�านวน 43 ครั้ง

 3. การท�ากิจกรรมส�าหรับศิษย์เก่าฯ

  • การคดัเลอืกและมอบรางวลัศษิย์เก่าแพทย์รามาธบิดี 

ดีเด่นประจ�าปี

  • การคัดเลือกและมอบรางวัลมหิดลทยากรประจ�าปี

  • งานบรรยายปาฐกถา รจิต บุรี 

  • งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีประจ�าปี

  • งานมทุติาจติอาจารย์แพทย์อาวโุสและศษิย์เก่าแพทย์

รามาธิบดีอาวุโสประจ�าปี

  • โครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดี 

  • จัดพวงหรีดให้กับญาติและศิษย์เก่าที่ถึงแก่กรรม 

  • มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก ่าแพทย์

รามาธิบดีที่ได้รับรางวัล

  • การด�าเนินการเรื่องสิทธิและสวัสดิการค่ารักษา

พยาบาลของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

  • จัดท�าจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

  • การด�าเนินการด้านสารสนเทศ (website: https://

ramaalumni.mahidol.ac.th/)

  • สนบัสนนุกจิกรรมของนกัศกึษารามาธบิด ีคณะฯ และ

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  • ด�าเนินการจัดท�าเนียบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์

รามาธิบดี/แก้ไขข้อมูลของศิษย์เก่าฯ ที่แจ้งเปลี่ยนย้ายที่อยู่ และ

พิมพ์ข้อมูลที่รับสมัครเพิ่มเติม

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

 1. จัดท�าเนียบพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์

รามาธบิดทีีแ่จ้งเปลีย่นหรอืย้ายทีอ่ยู ่และพมิพ์บนัทกึข้อมลูทีร่บัสมคัร

เพิ่มเติม

 2. จัดประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมศษิย์เก่าทกุ 1 - 2 

ครั้งต่อเดือน และการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

 3. สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของนักศึกษา

แพทย์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์รามาธิบดีอาวุโส

 4. ให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการ อ�านวยความสะดวก

ในด้านการรกัษาพยาบาล แก่ญาตสิายตรง ศษิย์เก่าแพทย์รามาธบิดี 

และอาจารย์แพทย์อาวุโส

 งานปาฐกถา รจิต บุรี พิธีมุทิตาจิตในโอกาสตางๆ 
และโครงการงานละครเวทีการกุศล “สี่แผนดิน”

งานคืนสูเหยาศิษยเกาแพทยรามาธิบดี 
และโครงการทัศนศึกษาอาจารยอาวุโส
และศิษยเกาแพทยรามาธิบดี

 5. จัดท�าจุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

 6. ด�าเนินการพัฒนาด้านสารสนเทศ (website)

 7. การคัดเลือกและมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 

ประจ�าปี 2562

 8. การจัดปาฐกถา รจิต บุรี และจัดเสวนาวิชาการ

 9. การจดังานคนืสูเ่หย้าศษิย์เก่าแพทย์รามาธบิด ีประจ�าปี 

2562

 10. การจดังานมทุติาจติอาจารย์แพทย์อาวโุส และศษิย์เก่า

แพทย์รามาธิบดีอาวุโสประจ�าปี

 11. ด�าเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาอาจารย์และศิษย์เก่า

แพทย์รามาธิบดี
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รายงานประจ�าปี 2561

เป็นสมาคมวชิาชพีทีก่่อตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิ

ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก ช่วยเหลือเกื้อกูล

สมาชิกของสมาคมฯ ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวิชาความรู้

ทัง้ในด้านการศกึษา การวจิยั และการปฏบิตักิารพยาบาลให้ก้าวหน้า

อยูเ่สมอ เชิดชูเกยีรตขิองสถาบนั และด�ารงไว้ซึง่จรรยาบรรณอนัดงีาม

แห่งวิชาชีพ รวมทั้งช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน

วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ผลการด�าเนินงาน

 1. กิจกรรมสนับสนุนทุนด้านศึกษาและวิชาการทางการ

พยาบาล มอบทุนวิจัยสมาคมฯ ให้แก่ 

  1.1 น.ส.ลลิตา สว่างจันทร์ จ�านวน 14,000 บาท 

  1.2 น.ส.อาภาพร เปลื้องกลาง จ�านวน 14,000 บาท 

  1.3 น.ส.รุจีรัตน์ แจ้งสุข จ�านวน 12,000 บาท 

 2. กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันและความสามัคคีของ

นักศึกษาพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล 

รุ่นที่ 45 ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบเงินจ�านวน 

10,000 บาท สมทบทุนการจัดงาน Rama Byenior & Thank 2018 

ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

 3. กิจกรรมส่งเสริมเกียรติคุณของอาจารย์พยาบาล ผู้ช่วย
พยาบาล และบุคลากรท�าคุณงามความดี หรือได้รับรางวัลต่างๆ 

  3.1 รศ.สุปาณี เสนาดิสัย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสตรี
ดีเด่น ประเภทท�าคุณประโยชน์ต่อสังคม จากกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

  3.2 ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในโอกาส
ได้รบัปรญิญาพยาบาลศาสตร์ดษุฎกีติตมิศกัดิ ์จากสภามหาวทิยาลยั
นวมินทราธิราช

  3.3 ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีที่ได้รับรางวัลพยาบาล
ดีเด่น ประจ�าปี 2561 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาต่างๆ 
ดงันี ้รศ.ดร. อรสา พนัธ์ภกัด ี(รุน่ที ่1) พยาบาลดเีด่นด้านการควบคมุ
ยาสบู และ รศ.ดร. มณ ีอาภานนัทกิลุ (รุน่ที ่14) พยาบาลดเีด่น สาขา
การวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล

  3.4 นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์ (รุ ่นที่ 6) ได้รับรางวัล
ศรีสังวาล ประจ�าปี 2561 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

 4. กิจกรรมคัดเลือกศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับ
รางวัลในสาขาต่างๆ ได้แก่

สาขาการวิจัย 1 รางวัล

• ศ.ดร. อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร (รุ่น 15)

สาขาการบริการสังคม 1 รางวัล

• ศ.ดร. อรสา พันธ์ภักดี (รุ่น 1)

สาขาผูบริหารการพยาบาล 1 รางวัล

• รศ.ดร. อรัญญา เชาวลิต (หลักสูตรมหาบัณฑิต)

สาขาผูปฏิบัติการทางดานการพยาบาล 1 รางวัล

• น.ส.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล (รุ่น 15)

 5. กิจกรรมสานสัมพันธ์และช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ

  5.1 จดัของเยีย่มไข้แก่ศษิย์เก่าฯ ทกุท่านตามทีไ่ด้รบัแจ้ง
ในกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ

  5.2 จัดงานคืนสู ่ เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ 
ควีนส์ปาร์ค 

  5.3 จัดงานท�าบุญวันเกิดสมาคมฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 6. จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561 เรื่อง Caregiver 
Management for Nurse : The Next Step เมือ่วนัที ่29 - 31 สงิหาคม 
2561 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

  ในปีงบประมาณ 2561 มีศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
ที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ 593 คน จากจ�านวนศิษย์เก่า
พยาบาลรามาธิบดีทั้งหมด 5,896 คน คิดเป็นร้อยละ 10.05 

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

ด�าเนินการปรับปรุงบ ้านพักของสมาคมฯ ที่อ�า เภอ
หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพือ่ใช้เป็นสถานทีใ่ห้สมาชกิได้พบปะ
สังสรรค์และท�ากิจกรรมร่วมกัน สร้างความผูกพันของสมาชิก

สมำคมศิษยเกำ

พยำบำลรำมำธิบดี



116

สภาอาจารย์รามาธิบดี มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะ

และให้ค�าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์ ส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับคณาจารย์ และระหว่างคณาจารย์

ด้วยกัน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย ทั้งนี้

ในปี 2561 อยู่ในช่วงการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสภาอาจารย์

รามาธิบดีชุดที่ 23 (วาระ 1 เมษายน 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2561) 

ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณบดี ดังต่อไปนี้

ผลการด�าเนินงาน

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

ผดุงเกียรติของคณาจารย์

 1. การเสนอชือ่อาจารย์แพทย์เพือ่รบัรางวลัจากองค์กร

ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์แพทย์ผู้ปฏิบัติ

หน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งทางด้าน

การเรียนการสอนและทางด้านการแพทย์ ซึง่ในปี 2561 สภาอาจารย์ฯ 

ได้ท�าการสรรหาและเสนอแพทย์เพือ่รบัรางวลัจากองค์กรต่างๆ ดงันี้

  • เสนอชื่ออาจารย์แพทย์ต่อแพทยสภา เพื่อมอบ

โล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ ประจ�าปี 2561 ได้แก่ 

ผศ.นพ. ทนันชัย บุญบูรพงศ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

  • เสนอชื่ออาจารย ์ ตัวอย ่างของสภาคณาจารย ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2561 ได้แก่ ผศ.นพ. สุพจน์ 

ตุลยาเดชานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

  • เสนอชือ่แพทย์ต้นแบบแพทยสภา ได้แก่ ศ.เกยีรตคิณุ 

นพ.พูนพิศ อมาตยกุล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ 

รศ. นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 2. การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการมอบ

ความรู ้สร้างเสรมิความเข้าใจแก่อาจารย์แพทย์ รวมถงึผูท้ีส่นใจ ดงันี้

  • จัดเสวนา เรื่อง กพอ. 60 สกัด vs ส่งเสริมความ

ก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ พม. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

สภำอำจำรย

รำมำธิบดี

  • จัดเสวนา เรื่อง การสรรหาผู ้อ�านวยการโรงเรียน

แพทย์รามาธบิด ีณ ห้องประชมุ 708 อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวม

ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่  15 

กุมภาพันธ์ 2561

  • จดัเสวนาหวัข้อ เสวนากบัผูอ้�านวยการโรงเรยีนแพทย์

รามาธิบดีคนแรก ทิศทางของแพทยศาสตร์ศึกษารามาธิบดีกับ 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ ห้องประชุม 708 อาคารเรียน

และปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

  • จัดเสวนาหัวข ้อ  สิทธิประโยชน ์ของพนักงาน

มหาวิทยาลัย และ Malpractice Insurance ณ หอประชุมอารี 

วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
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 3. การจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรม ในคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

คุณธรรมและวัฒนธรรม ความมีน�้าใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ่ในตัว

บุคลากรของรามาธิบดีและประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล 

และเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด โดย

ได้จัดท�าขึ้น 3 โครงการ ดังนี้

  • โครงการรณรงค์การใช้ลิฟต์ 

  • โครงการรณรงค์การใช้ที่จอดรถ

  • โครงการรณรงค์การใช้ทางเดินเท้า

ผลการด�าเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี

  • จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย

มหิดล ประเภทผู้แทนทั่วไป พ.ศ. 2561

  • จัดการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก

คณาจารย์ประจ�า พ.ศ. 2561

  • จดัการเลอืกตัง้กรรมการประจ�าคณะฯ จากคณาจารย์

ประจ�า พ.ศ. 2561

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

 1. จดัท�าโครงการรณรงค์เสรมิสร้างคณุธรรมและจรยิธรรม

ต่อบุคลากรภายในคณะฯ 

 2. มุ ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่เป็นอาจารย์

แพทย์และอาจารย์พยาบาล และผดุงเกียรติของคณาจารย์ ส่งเสริม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับคณาจารย์ และ

ระหว่างคณาจารย์ด้วยกัน

 3. ปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณบดีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส�าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
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ผลการด�าเนินงาน

 1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ โดยให้มี

รูปแบบเรียบง่ายและทันสมัย ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้

จากวัตถุพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุของคณะฯ

 2. จัดท�าฐานข้อมูลโครงการจดหมายเหตุ ภาพถ่ายการ

ก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยใช้ภาพถ่ายจาก

ฐานข้อมูลดังกล่าวในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ 

ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ จ�านวน 10,000 ภาพ

 3. จดันทิรรศการพเิศษและนทิรรศการเนือ่งในโอกาสต่างๆ 

จ�านวน 10 เรื่อง 

 4. จัดท�าโครงการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์และเอกสาร

จดหมายเหตุรามาธิบดี จ�านวน 200 ชิ้น

 5. การเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

โดยบุคลากรให้บริการบรรยายและน�าชมส่วนจัดแสดงภายใน

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ให้กับบุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกคณะฯ จ�านวน 12 ครั้ง 

 6. บุคลากรของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

เป็นวทิยากรบรรยายความรู ้เกีย่วกบัหอจดหมายเหตแุละพพิธิภณัฑ์

และประวตัศิาสตร์ เพือ่บรกิารวชิาการทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ 

จ�านวน 5 ครั้ง

 7. การพัฒนาบุคลากรหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

รามาธิบดี

  7.1 เข้าร่วมฝึกอบรม/เสวนา/ฟังบรรยาย 10 ครั้ง

  7.2 การศึกษาดูงาน 6 ครั้ง

 8. ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แก่หน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกคณะฯ จ�านวน 35 ครั้ง

 9. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี  ได ้รับ

รางวัลระดับประเทศ Museum Thailand Awards 2018 จาก

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 

30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร 

หอจดหมำยเหตุ

และพิพิธภัณฑ

รำมำธิบดี

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

 1. พัฒนาระบบการประเมินผลความพึงพอใจในการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

 2. ปรับปรุ งการจัดแสดงภายในส ่วนจัดแสดงของ
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี เพ่ือสร้างเสริมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

 3. จัดทัศนศึกษาหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายใน
ประเทศ

 4. ด�าเนินกิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

 5. จดันทิรรศการพเิศษและนทิรรศการตามในโอกาสส�าคญั
ต่างๆ ของคณะฯ

นิทรรศการพิเศษเรื่อง "พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ 
เสดจ็เปดสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์" ระหว่างเดอืนมกราคม - 
เมษายน 2561

นิทรรศการ “3 พฤษภาคม วันที่ระลึกเปดโรงพยาบาลรามาธิบดี” 
ณ บรเิวณช้ัน 1 อาคารบรหิาร (อาคารเรยีนรวม) เมือ่วันที ่3 พฤษภาคม 
2561
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สวนสุขวนา

ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล



หน�วยงานที่สนับสนุน
การดําเนินงานของคณะฯ

4บทที่



121

รายงานประจ�าปี 2561

บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ากัด (RFS:Ramathibodi Facilities 

Services) จัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกระดับการจัดการ

ระบบสนับสนุนโรงพยาบาล (Hospital Facility Management: 

HFM) โดยการวางระบบการจัดการ การสร้างบุคลากรวิชาชีพ และ

องค์ความรูด้้านระบบสิง่สนบัสนนุโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล 

โดยเริ่มต้นเป็น Hospital Facility Shared Service ให้กับศูนย์

บริษัท อำรเอฟเอส จ�ำกัด (RFS)

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (SDMC) ที่เปิดด�าเนินการในปี

เดยีวกนั จากนัน้ในปี พ.ศ. 2557 ได้ขยายบรกิารการจดัการเครือ่งมอื

แพทย์ไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMA) และศูนย์การแพทย์

สิริกิติ์ (QSMC) ในปลายปี พ.ศ. 2560 บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ากัด 

ได้ขยายบริการไปยังสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (CNMI) 

ที่อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์

แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2561 สามารถด�าเนินการได้ตามพันธกิจและบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร มีผลการ

ด�าเนินงานตามตัวชี้วัดขององค์กรที่ 75% ตามมิติช้ีวัดด้านต่างๆ 

ได้แก่ Social and Community, Financial and Growth, Client 

and Product, Process & Quality, Learning and Growth โดยมี

รายละเอียดดังภาพที่ 1 Strategic KPI 2018

ทั้งนี้ตัวชี้วัดส�าคัญที่บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 

• การจัดการต้นทุนการบ�ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ของ

คณะฯ ท่ีมอบหมายให้ RFS ดูแลสามารถควบคุมให้ไม่เกินร้อยละ 

5 ของมูลค่ารวมเครื่องมือแพทย์

• ความพึงพอใจจากลูกค้าที่ประเมินโดยใช้ระบบ NPS 

ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้นจากเดิม -28% เป็น 3.2 

• บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเครื่องยกเคล่ือนย้ายผู้ป่วยจากรถยนต์

มารถเข็นนั่ง/นอน จนได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากประเทศเกาหลีใต้

• บรษิทัฯ ด�าเนนิการขอการรบัรองระบบคณุภาพ ISO14001 

ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ซึ่งถือเป ็นอาคาร 

โรงพยาบาลรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง

• การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการยกระดบัมาตรฐาน

วิศวกรรมชีวการแพทย์ และการผลิตบุคลากร

Strategy Strategic KPI 2018 Weight H target (4) Actual Score Status

Social and 
Community

สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ 
ด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล 
พัฒนาบุคลากรและยกระดับ
มาตรฐานด้านสิ่งสนับสนุน 
โรงพยาบาลของประเทศ

ความพึงพอใจของผู้เรียนเฉลี่ยหรือ NPS 
ที่ไม่ต�่ากว่าปีที่ผ่านมา

5%
เพิ่มขึ้น 1 คะแนน 
นับจากปีที่แล้ว

47.4/40.1 5

จัดกระบวนการอบรมตามแผนที่ก�าหนด 
(Training as planned)

3% 90% 100% 5

ความคุ้มค่าและต้นทุนการจัดการ 
ตามแผน วัดจากรายได้และก�าไรที่เพิ่ม
ขึ้นหรือขาดทุนที่น้อยลง (Cost & profit 
of training)

3% 5% -x% 1

Financial  
and Growth

การบริหารจัดการด้าน HFM ที่มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โดย
พิจารณาผลที่ได้รับกับค่าใช้จ่าย
โดยรวม

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อตารางเมตร  
น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อ 
ตารางเมตรของ รพ. (% Increase of 
Cost/M2) - (% Increase of Rev/M2)

5% (-2)% -35% 5

BEM cost service ratio 5% ไม่เกิน 5% 4.8 3

Client and 
Product

มุ่งเน้นการส่งมอบบริการ 
ด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล 
แบบบูรณาการ โดยมีผู้ป่วยและ
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางหา 
ความต้องการที่แท้จริง สร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับผลงาน
ทุกกลุ่ม

คะแนนรวมที่เพิ่มขึ้นของ Relationship 
NPS ของทั้ง 4 site งานเทียบกับป ี
ที่ผ่านมา

10% เพิ่มขึ้น 0 - 5%

Q4 NPS = 
3.2 Increase 

from  
-28% (Q2)

5

ความพึงพอใจจาก SDMC 10% 87.20% 4

Process & 
Quality

จัดวางระบบและกระบวนการที่
ได้ตามมาตรฐานและคุณภาพใน
ระดับสากลภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบ สามารถน�าไปปฏิบัติ
จริง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ น�า
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

% overdue case ของงานที่เป็น  
Priority High ขึ้นไป

15% 5% 16.22% 1

% Revenue/head ที่เพิ่มขึ้น 5% >5% -24% 1

% complete job within SLA 10% 90% 85.78% 4

% average uptime (ระบบและเครื่องมือ
ส�าคัญของ รพ.) 15% 95% 98.50% 5

Learning  
and Growth

สร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง  
และมีโอกาสเติบโตตามผลงาน  
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ 
เปิดกว้างให้คนแสดงความ
สามารถ และพัฒนาคนและ 
จัดท�าองค์ความรู้เพื่อการท�างาน

% Manpower as plan (average)  
(HR)* ใช้เฉพาะ CNMI

5% 85% 81.90% 4
คนต่ออัตราก�าลังที่อนุมัติ 
โดยสิ้นเดือน ธ.ค. 2561

Employee Engagement score 5% BM 3.8 3.93 5

การได้มาซึ่งมาตรฐานหรือรางวัล 
innovation ที่เกี่ยวข้อง

5%
อย่างน้อย  
1 รางวัล/
standard

Korea 5

ภาพที่ 1 Strategic KPI 2018



123

รายงานประจ�าปี 2561

ผลงานเด่น

 ผลการด�าเนนิงานในช่วงปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้มกีารพฒันา

การด�าเนินงานที่โดดเด่น คือ

 1. บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วย 

ISO 9001 GMP/HACCP ISO 14001 ประกาศนียบัตร 5S Model 

Award 2018 รวมถึงตราสัญลักษณ์ Q-Mark การให้บริการที่ได้

มาตรฐานและมีจริยธรรมในการท�าธุรกิจต่อผู้รับบริการ

 2. การเข้าเย่ียมชมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งบริษัทฯ

ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ เข้าเย่ียมชมกระบวนการ

ท�างานของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น โรงพยาบาลวิชัยเวช 

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น

 3. การประหยัดหรือลดต้นทุนจากการบริหารการจัดซื้อ

และการรวมสัญญา สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ต่อเครื่องถึง 12.9% 

(ประมาณ 155,000 บาท) เครื่องทั้งหมด 39 เครื่อง โดยรวมสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายได้ 6 ล้านบาท และการจดัซือ้อะไหล่แบบรายปีโดยเรยีก

เข้าตามแผน สามารถประหยัดงบประมาณได้ปีละ 3 ล้านบาท

 4. การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันในการดูแลรักษาเคร่ืองมือ

แพทย์ ส่งผลให้ช่วยยืดอายุเครื่องมือแพทย์และประหยัดค่าใช้จ่าย

จากการลงทุนซื้อเครื่องมือแพ ทย์ใหม่มาทดแทนตามภาพที่ 2 อายุ

เฉลี่ยเครื่องมือ

18

16
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12
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2

0

 ค่าเฉลี่ยของอายุเครื่องตามเกณฑ์ (ปี)   ค่าเฉลี่ยของอายุเครื่อง (ปี)

ภาพที่ 2 อายุเฉลี่ยเครื่องมือ

Ultrasound Endo Scope Centrifuges Sphygmo MercuryElectrosurgical Units
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 8. กจิกรรมเพือ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด

แห่งประเทศไทย กจิกรรมประกอบด้วย ทาสอีาคาร ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิ 

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ติดตั้งจุดน�้าดื่ม ฯลฯ

นอกจากนี้ยังได้จัดท�าโครงการศึกษาระบบการจัดการ

บริหารผ้าด้วย RFID ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 5. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบ

ท�าความเย็นระบายความร้อนด้วยน�้า (Chiller) สามารถประหยัด

พลังงานไฟฟ้าได้ 1,531,607 kWh/ปี และประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้ 

6,039,368 บาท/ปี ระยะคืนทุน 5.3 ปี

 6. การเปลีย่นใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 

สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 4,847,895 kWh/ปี และ

ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้ 17,791,775 บาท/ปี ระยะคืนทุน 1.7 ปี

 7. บริษัทฯ ร่วมกับ ECRI Institute ถ่ายทอดความรู ้

เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านเครื่องมือแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรฐาน

วชิาชพีให้เทยีบเท่ากบัสากล นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัได้มกีารจดัอบรม

พัฒนาบุคลากรในสายงานวิชาชีพในเรื่องการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ขั้นพื้นฐาน
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มลูนธิริามาธบิด ีในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีด�าเนนิงานตามพนัธกจิหลกัภายใต้

ปรัชญา “ค�าว่าให้…ไม่สิ้นสุด” เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีอนัก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อสังคมที่เห็นผลจริง ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและถูกต้อง

มูลนิธิรามาธิบดีฯ มีความมุ ่งมั่นและตั้งใจจริงในการ

สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายรวมถึง 

อาจารย์ แพทย์ พยาบาล บคุลากร นกัศกึษา และผูป่้วย โดยตระหนกั

ถึงทรัพยากรบุคคลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นหัวใจส�าคัญ จนกล่าวได้ว่า มูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความเป็นหนึ่งร่วมกัน เพราะ

ล้วนมีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ให้อันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน

ตลอดระยะเวลา 15 ป ี  ที่ผ ่านมามูลนิธิรามาธิบดีฯ 

ได้ให้การสนบัสนนุโครงการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี เช่น โครงการศูนย์การแพทย์สมเด็จเทพรัตน์ โครงการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆ 

เป็นต้น โดยมีการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระเบียบ

แบบแผนผ่านการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานหลัก 

3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี และการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้านการจัดซื้อ

เครื่องมือแพทย์ และด้านการก่อสร้างและตกแต่งอาคารต่างๆ 

คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 4,800 ล้านบาท จนประจักษ์ได้ว่า มูลนิธิ

รามาธิบดีฯ สามารถน�าเงินบริจาคจากการระดมทุนต่างๆ มาบริหาร

จดัการจนเกดิประโยชน์สงูสดุต่อส่วนรวมอย่างเป็นรปูธรรมโดยแท้จรงิ

วิสัยทัศน

“มูลนิธิเพื่อสุขภาพที่ดี หนึ่งในใจคนไทย”

พันธกิจ

“ศูนยกลางการระดมทุนเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี ใหคนไทยมีสุขภาพที่ดีอยางยั่งยืน”

การช่วยเหลือผู้ป่วย

ด้านการบริหารจัดการ ด้านการก่อสร้าง
และตกแต่ง

ยอดการบริจาคเพิ่มขึ้น
ผู้บริจาคเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย
ในการระดมทุนลดลง

KPIs
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ทั้งนี้ ความส�าเร็จและการพัฒนาของมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

เกิดข้ึนได้จากการวางเป้าหมายการด�าเนินงานที่มีการก�าหนดดัชนี

ชี้วัดการท�างาน (KPIs) ไว้อย่างชัดเจน อาทิ การเพิ่มขึ้นของจ�านวน

เงินระดมทุน อัตราส่วนของรายจ่ายที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

รายรับ การขยายสัดส่วนของผู้บริจาคในภาพรวม การเติบโตของ

ผู้บริจาคผ่านทางโซเชียลมีเดีย รวมถึงคุณภาพและมูลค่าการใช้

สื่อประชาสัมพันธ์ที่บรรลุผลตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงาน

มลูนธิริามาธบิดฯี ได้ให้ความส�าคญักบัการสร้างความยัง่ยนื

ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถก้าวต่อไปร่วมกับคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีในการเป็นทีพ่ึง่และสร้างสขุภาพ

ทีดี่ให้แก่คนไทย ซึง่ความยัง่ยนืนีไ้ม่ได้มาจากการระดมทนุในแต่ละปี

ส�าหรับโครงการใหญ่เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับ 

ผู้บริจาคทุกกลุ่ม ทั้งรายบุคคลอย่างเยาวชน ผู้คนวัยท�างาน ผู้สูงวัย 

รวมไปถึงองค์กรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้

ความร่วมมือในการจัดท�าโครงการพิเศษต่างๆ เพื่อผนึกก�าลังกับ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีและส่งเสรมิพนัธกจิในการ

เป็นผู้ให้ของกันและกัน

ภาพที่ 1 รายรับจากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

นอกจากนี้ยังได้น�าองค์ความรู้ในการบริหารจัดการแบบ

สมัยใหม่ มีการควบคุมบริหารจัดการ ทั้งเรื่องระบบและบุคลากร

ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาการระดมทุน เช่น 

การวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู ้บริจาค (Big Data) เพื่อวิเคราะห์

สถานการณ์การบริจาคในปัจจุบัน การพัฒนาระบบสารสนเทศการ

บริหารจัดการ (ERP: Enterprise Resource Planning) การพัฒนา

ช่องทางการบริจาค เว็บไซต์ ตลอดจนส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ 

ให้มีประสิทธิภาพในการช่วยระดมทุน และอ�านวยความสะดวก

ต่อผู้บริจาคอย่างครบวงจร ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างรากฐานที่ดี

ขององค์กรในทุกมิติ

ในปี 2561 มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได ้ด�าเนินกิจการตาม

พันธกิจหลักในการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี โดยมีผลการด�าเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

รายรับจากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ
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นอกจากนี้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน  

โดยการจัดซื้อที่ดินริมถนนศรีอยุธยาจากบริษัทสุขารมณ์ จ�ากัด  

จ�านวน 1 แปลง เนื้อที่ 577 ตารางวา เป็นจ�านวนเงิน 600,000,000 บาท 

พร้อมเช่าที่ดินจากส�านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จ�านวน 1 แปลง 

เนือ้ที ่487.85 ตารางวา ระยะเวลาเช่า 30 ปี จ�านวนเงนิ 48,564,000 บาท 

ซึง่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดมีแีผนจะเข้าใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินแปลงที่เช่าจากส�านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โครงการและกิจกรรมระดมทุนที่ส�าคัญในปี 2561 

ท่ามกลางวิถีชีวิตการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัล

อย่างเต็มตัว มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการสื่อสาร

และสร้างสรรค์โครงการระดมทุน ทั้งโครงการภายในและโครงการ

ร่วมกับองค์กรภายนอก เพื่อให้เข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ได้เน้น

เพียงเฉพาะกลุ่มผู้บริจาคเดิมเท่านั้น แต่มองไปถึงกลุ่มประชาชน

ทัว่ไปและองค์กรใหญ่ โดยเฉพาะกลุม่ทีม่จีติศรทัธาในการช่วยเหลอื

สงัคม

ภาพที่ 2 ยอดบริจาคผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดี

กิจกรรมที่จัดขึ้นประจ�าปี

• งานกาลาดินเนอร์การกุศล “บรมราชกุมารี ผู้ทรงให้... 

ไม่สิ้นสุด” ประจ�าปี 2561

• งานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ�าปี 2559  

และ 2560

• การเผยแพร่ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือการจัดซื้อ 

เครือ่งมอืแพทย์ให้แก่สถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์ ชดุ “เครือ่งมอื 

แพทย์”

ถนนศรีอยุธยา

เช่าที่ดิน  
487.85 ตารางวา  

ระยะเวลาเช่า 30 ปี  
จ�านวนเงิน  

48,564,000 บาท

จัดซื้อที่ดิน 577 ตารางวา  
จ�านวนเงิน 600,000,000 บาท

ทางรถไฟ

ยอดบริจาคผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจากการระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

 รายรับจากการระดมทุนคณะฯ (ทั้งปี)

 รายรับจากการระดมทุนคณะฯ (ม.ค. - ต.ค.)
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

• การเผยแพร่ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดซื้อ
เครื่องมือแพทย์ให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ชุด “ต่อชีวิต”

กิจกรรมพิเศษโดยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
ทั้งภาครัฐและเอกชน

• กิจกรรม Happy Give Day เพื่อเชิญชวนทุกคนเป็นผู้ให้
ในวันเกิด

• งานวิ่งการกุศล “PTT Blue Card วิ่งส่งความสุข” โดย
บริษัท ปตท.น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)

• งานวิ่งการกุศล “Grab Running วิ่งตัวเบา” โดยบริษัท
แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• งานวิ่งการกุศล “Run For Fund” โดยนิตยสารออนไลน์ 
BIKE STYLE and RUN

• งานเดิน - วิ่งการกุศล “สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy 
Lifestyle Run 2018” โดยกลุ่มบริษัทดัชมิลล์

• โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมปีที่ 1 ร่วมกับบริษัท
ฮาตาริ อิเลคทริค จ�ากัด

• โครงการระดมทนุร่วมกบับรษิทัซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) 
โดยทกุการปฏเิสธไม่รบัถงุพลาสตกิเมือ่ซือ้สนิค้าในร้านเซเว่นอเีลฟเวน 
เฉพาะสาขาภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค

• โครงการ Hip Dining Hip Sharing ปีที ่8 ร่วมกบัร้านอาหาร
เกรฮาวด์คาเฟ่

• โครงการ “อิม่บญุอิม่ใจกบัผ้าอ้อมผูใ้หญ่เซอร์เทนตี ้ปีที ่6” 
ร่วมกบัผ้าอ้อมผูใ้หญ่เซอร์เทนตี ้โดยบรษิทัดเีอสจ ีอนิเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• บรษิทัจดีเีอช ห้าห้าเก้า จ�ากดั มอบรายได้จากการจ�าหน่าย
ของที่ระลึกจากภาพยนตร์ “น้องพี่ที่รัก”

• ก ลุ ่ม ผู ้ศึกษาอบรมหลักสูตร  “หลักนิติ ธรรมเพื่ อ
ประชาธิปไตย (นธป.)” รุ ่นที่ 6 เย่ียมชมสถาบันการแพทย์จักรี
นฤบดินทร์ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาและมอบเงินบริจาค

• ร้านขนมหวาน Kyo Roll En (เกียว โรล เอ็น) โดยบริษัท 
คชา บราเธอร์ส จ�ากัด มอบรายได้จากเมนูพิเศษของร้าน ร่วมสมทบ
ทุนมูลนิธิรามาธิบดี

• การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จดักจิกรรมรณรงค์ให้พนกังาน
และประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ มอบเงินบริจาค
เงิน 5 บาทต่อทุกการตอบแบบสอบถามให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

การเป ดช ่องทางบริจาคและช ่องทางการติดต ่อ
อันทันสมัย

• การบริจาคเงินผ่านข้อความตอบรับอัตโนมัติ (USSD) 
ร ่วมกับ 5 เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พันธมิตร ได้แก่ CAT, 
TOT, TRUE, AIS และ DTAC เพื่อบริจาคผ่านระบบมือถือ 
กด *948*1111*100# โทรออก 1 ครั้ง เท่ากับบริจาค 100 บาท 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562
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รายงานประจ�าปี 2561

ของที่ระลึกชุดพิเศษลายภาพวาดฝีพระหัตถ์

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหตัถ์
ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นครั้งแรก เพ่ือน�าไปจัดท�าของท่ีระลึก
ชุดพิเศษ ส�าหรับการระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เริ่มจ�าหน่ายตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2561 โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป รวมถึงองค์กรต่างๆ 
ทั่วประเทศ

การประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจ�าปี 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินเป็นประธานการประชมุใหญ่มลูนธิริามาธบิดฯี ประจ�า
ปี 2561 ณ โถงประชุม ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 โดยมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานการสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจ�าปี 2559 - 2560 
รายงานงบการเงิน ประจ�าปี 2560 ตลอดจนรายงานผลการด�าเนิน
กิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ปี 2559 - 2560 พร้อม
เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร “สวนบ�าบัดลอยฟ้า” โดยต่อมา
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อสวนว่า “สวนสุขวนา” บน
ชัน้ 10 ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์ ซึง่เป็นโครงการทีเ่กดิจาก
ความมุ่งมั่นของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะสร้าง
โรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital) อย่างเป็นรูปธรรม ที่จัดสร้าง
ข้ึนตามแนวคดิธรรมชาตบิ�าบดั (Ecotherapy) เพือ่บ�าบดัเยยีวยาทาง
จติใจและร่างกาย สวนแห่งนีไ้ด้รบัเงนิสนบัสนนุจากคนไทยทีบ่รจิาค
เงินมายังมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

รูปหัวใจ 2 ดวงเชื่อมกัน สื่อความหมายถึงผู ใหและผูรับ 

สําหรับนําไปจัดทําของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

เพื่อนํารายไดจากการจําหนายสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย

ใหกับสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดตำมขำวสำรและติดตอมูลนิธิรำมำธิบดีฯ 

ไดตำมชองทำงเหลำนี้

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

www.ramafoundation.or.th

ramafoundationth

ramafoundation

@ramafoundation

ramafoundationth
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ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ตั้งอยู่

ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดตั้ง

โดยความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลัก

ให้เป็นศูนย์กลาง (One Stop Service) ภายในโรงพยาบาล โรงเรียน

แพทย์ที่มีคุณภาพในการส่งเสริมให้เกิดการสร้าง พัฒนา ทดสอบ 

นวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพ 

และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่ท�าในประเทศไทยที่ผ่าน

การรับรองจากมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

บ่มเพาะความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างนวตักรรมแบบสหวทิยาการ

ระหว่างนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และ

วศิวกร รวมถงึเป็นสถานทีส่ร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างภาครฐั 

เอกชน และต่างประเทศ การจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาเพือ่ปกป้อง

และขยายโอกาสทางธุรกิจ 

การใช้พื้นที่ภายในศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ 

มีการแบ่งพื้นที่การใช้งานและเทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้ 

• พื้นที่กิจกรรม ซึ่งเป็นลานกิจกรรมเพื่อดึงดูดคนให้มาร่วม

กิจกรรมของศูนย์ และทดสอบผลิตภัณฑ์ เช่น พื้นที่ในการทดสอบ

ผู้ป่วย workshop พื้นที่ปฏิบัติการงานวิจัย (Research Area) และ 

Co-Working Space ส�าหรับแพทย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และ

นักศึกษา 

• ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ทางการ

แพทย์ (Medical Robot lab) ห้องประชุม (Meeting room) 

ห้องปฏิบัติการสร้างชิ้นงานทางชีวภาพ (Biofabrication Lab) 

ห้องปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน (Fabrication Lab) ห้องปฏิบัติการ

ขึ้นรูป 3 มิติ (3D Printing Lab)

ศูนยพัฒนำนวัตกรรม

ทำงกำรแพทย 

(Medical Innovations 

Development Center) 
• เทคโนโลยีต่างๆ ศูนย์ฯ ได้น�าเทคโนโลยีหลายสาขา 

ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 

และเคมี วิทยาศาสตร์วัสดุ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามรูปแบบ 

Key themes Hub ได้แก่  1) 3D Bio printer: Bio Plotter  2) 3D Printer 

(Industrial materials)  3) 3D printer  4) SECTRA  5) 3D scanner 

6) Laminar flow cabinet  7) Biosafety cabinet  8) Digital 

microscope  9) CNC milling machine  10) Pedoscan

ดานการบริหารจัดการ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ 

(MIND Center) ขึ้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือพัฒนาส่งเสริม

และสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมทางการแพทย์ให้สอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ 

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ด�าเนินงานภายใต้

ศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 1. ส่วนห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรม ด�าเนินงานเกี่ยวกับ

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์

ตลอดจนการจัดประชุมและกิจกรรม Demo space 

 2. ส่วนสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ บริการให้ค�าปรึกษา 

บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างเครือข่ายพันธมิตร

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประสานงานภายในและ

ภายนอกองค์กร ทุนวิจัยและนวัตกรรม การเชื่อมโยงหลักสูตรแพทย์

วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ทั้งก่อนและหลังปริญญา รวมถึงการจัดท�า

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์

 3. ส่วนบริหารจัดการนวัตกรรม ด�าเนินงานเก่ียวกับ

การจัดหาผลงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและนอกประเทศ 

ประสานการผลติเพือ่การจ�าหน่าย การประชาสมัพนัธ์ และท�าการตลาด

ผลิตภัณฑ์ จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ และการจัดสรร รายงานยอดขาย

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภายใตศูนยความเปนเลิศ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
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ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมหรือ
กลไกท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกในการพัฒนานวัตกรรมให้กับ
บุคลากรภายในคณะและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ผลการด�าเนินงาน

ดานการศึกษา

 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ส�าหรับนักศึกษาได้มา
คิดค้นและพัฒนางานนวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกันระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 27 เมษายน 
2561

 2. ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เกี่ยวกับ “การคิดค้นการรักษา Abdominal Aortic Aneurysms” 
ร่วมกบั Dr. Riaz Akhtar จาก University of Liverpool ให้กบันกัศกึษา
ปรญิญาโท/เอก คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล เมือ่วนัที่ 
21 มิถุนายน 2561 

 3. ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม Faculty Hour บรรยาย
เกี่ยวกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และน�าชมศูนย์ฯ ใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 

 4. เปิดบริการให้นักศึกษาแพทย์เข้าไปเยี่ยมชมพื้นท่ี

ปฏิบัติงานด้านวิจัย อุปกรณ์ภายในศูนย์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ 

 5. ฝ ึกงานนักศึกษาจากภาควิชาวิศวชีวการแพทย์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จ�านวน 1 ท่าน นายวราโชติ 

ชนิวสสุนิ ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน - 31 กรกฎาคม 2561 ณ ศนูย์พฒันา

นวัตกรรมทางการแพทย์ 

ดานความร่วมมือ

 1. เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน�ามา

ใช้วงการแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดประชุมหารือหัวข้อ AI/IoT/Big Data/

Smart Device วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ส�านักงาน

คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีได้แต่งตัง้คณะท�างานบรูณาการ

ข้อมูลสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ที่ 285/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

 2. ความร่วมมือการจัดท�าหลักสูตร Undergraduate 

MD or BME or Post-grad ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ได้แก่ สาขา Biomedical 
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Engineering สาขา Computer Engineering และสาขา Industrial 
Engineering/Healthcare Logistics สิง่ทีค่าดหวงัจากความร่วมมอื
นั้นจะท�าให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการรกัษา การผลตินกัศกึษาทีเ่ข้าใจด้านการแพทย์
เชิงวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด
องค์ความรูร้ะหว่างแพทย์ วศิวกรรมและวทิยาศาสตร์ ท�าให้สามารถ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ในระดับสากล 

 3. ความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์จาก
เมล็ดพลาสติก ร่วมกับบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) 
โดยได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักนวัตกรทางการแพทย์ ระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและภาคเอกชน ณ ศูนย์
พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ช้ันใต้ดิน อาคาร 4 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติในการตั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�างานต่างๆ เช่น ปัญหา
จากอุปกรณ์ ปัญหาจากการใช้งาน เพื่อเป็นแนวคิดในการสร้าง
นวัตกรรม โดยมหัีวข้อปัญหาทีน่่าสนใจได้จากการจดักจิกรรม จ�านวน 
85 โครงการ 

 4. บรษิทัศนูย์วจิยั ซพีเีอฟและพฒันาอาหารซพีเีอฟ จ�ากดั 
ได้สร้างความร่วมมือเพื่อด�าเนินงานวิจัยทางอาหารเหลวส�าหรับ
ผู้สูงอายุ และอาหารเพื่อสุขภาพ 

 5. สร้างความร่วมมือกับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ�ากดั (มหาชน) ในการพฒันาผลติภณัฑ์ทางการแพทย์จากพลาสตกิ

ชีวภาพ

ดานวิชาการ

 1. วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 มีการจัดอบรม เรื่อง 
“การใช้งานระบบจ�าลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบ
จอสัมผัส” ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ผู้เข้าอบรม
ประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะวทิยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 2. วันที่  24 - 25 พฤษภาคม 2561 มีการจัดอบรม 
เรือ่ง “การใช้งานระบบ 3D Bio plotter” ณ ศนูย์พฒันานวตักรรมทาง
การแพทย์ 

 3. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีการจัดประชุม เรื่อง Data 
Science for Precision Medicine หัวข้อ Innovating in Data 
Science for Precision Medicine โดย Carlos D. Bustamante, 
Department of Genetics, Stanford Medicine ณ ห้องประชุม 1 

ส�านักงานคณบดี 

 4. ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2561 มีการบริการให้ค�าปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมแก่บุคลากรที่สนใจในการคิดค้น 

พัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ มีผู้มาขอรับค�าปรึกษาจ�าแนกตามประเภท และการให้บริการค�าปรึกษา ดังนี้ 

ประเภท

ใหบริการค�าปรึกษา

แนวความคิด
(เรื่อง)

พัฒนาตนแบบ
(เรื่อง)

พัฒนาตนแบบ
สู่เชิงพาณิชย์ (เรื่อง)

ทรัพย์สินทางปญญา
(เรื่อง)

แพทย์ 5 11 3 1

พยาบาล 6 10 0 2

เจ้าหน้าที่ 0 0 1 0

นักศึกษา 0 1 0 0

รวมทั้งหมด 11 22 4 3

 5. การให้บริการพื้นที่ในการท�างาน/ประชุม

หารือระหว่างแพทย์ วิศวกร นักศึกษา และหน่วยงานจาก

ภายนอก ที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ได้เข้ามาใช้พ้ืนที่ในจัดประชุมหารือ คิดค้น พัฒนา และ

สร้างความร่วมมือด้านวิจัย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 

(มหาชน)
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 6. การให้บรกิารพืน้ทีใ่นการทดสอบอปุกรณ์กบัผูป่้วยจรงิ 

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีภาควิชาเวชศาสตร์ฟนฟูได้น�าผู้ป่วยโรค Parkinson 

มาทดสอบการเดิน 
หน่วยงาน

โครงการ (เรื่อง) งบประมาณ
ที่สนับสนุน 

(บาท)ยื่น อนุมัติ 

ภ.อายุรศาสตร์ 5 5 2,900,000.00

ภ.ศัลยศาสตร์ 1 1 500,000.00

ภ.ออร์โธปิดิกส์ 3 3 1,200,000.00

ภ.เวชศาสตร์ฟนฟู 4 4 636,000.00

ภ.กุมารเวชศาสตร์ 3 2 200,000.00

ศูนย์รังสีวินิจฉัย
ก้าวหน้า 

1 1 70,000.00

รวมทั้งหมด 17 16 5,506,000.00

 2. ประสานการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนโครงการ

ร่วมวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ�านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 

2,889,500 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท

ถ้วน) โดยมี ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหัวหน้าโครงการ 

ผลงานเด่น

 1. การท�าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU/Agreement) 

กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน

ประเภท หน่วยงาน วันที่/สถานที่

MOU บริษัทเอสซีจี 
เคมิคอลส์ จ�ากัด 
(มหาชน) 

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องประชุม 1 ส�านักงาน
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

MOU คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์
สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี 

Agreement บริษัทพีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 
จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
ณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 7. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฯ ได้น�าเสนอนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติฯ ในงาน “มหิดล - วันแม่” เนื่องในโอกาส

วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ

ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุม ศ.นพ. ชัชวาล โอสถานนท์ ส�านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ Poster 

 8. วันที่ 15 กันยายน 2561 มีการเข้าร่วมประชุมและ

การสร้างเครอืข่ายนวตักรรมทางการแพทย์ ศนูย์ฯ ได้เข้าร่วมประชมุ

เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง แนวทางการพฒันาย่านนวตักรรมการแพทย์และ

สุขภาพโยธี และน�าเสนอโครงการทางการแพทย์และสุขภาพเพ่ือ

จัดท�าแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์ ณ โรงแรมพูลแมน

คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

 9. กจิกรรมให้ความรูแ้บบ Workshop / Training เรือ่ง 3D 

Printing ให้กับแพทย์ พยาบาล วิศวกร และผู้ที่สนใจ โดยแบ่งออก

เป็น 2 ครั้ง 

  ครั้งที่ 1 : วันที่ 19 กันยายน 2561 บรรยายหัวข้อ 

Introduction to Medical 3D Printing ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรม

ทางการแพทย์ มีอาจารย์แพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วม

กิจกรรม จ�านวน 45 คน 

  ครัง้ที ่2 : วนัที ่26 กนัยายน 2561 กจิกรรม Workshop : 

How to Printing ณ ศูนย ์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ 

มีอาจารย์ แพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 

25 คน

 10. ในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 มีการ

จัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติ ทางการแพทย์ เพ่ือ

เปิดโอกาสให้บุคลากรการแพทย์ได้ฝึกฝนและพัฒนานวัตกรรมการ

พิมพ์ 3 มิติ เพื่อน�าไปใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อทดแทนของเดิมหรือ

สร้างอุปกรณ์ช่วยในการรกัษา ณ ศนูย์พฒันานวตักรรมทางการแพทย์ 

ซึง่มอีาจารย์ แพทย์ นกัศกึษา และพยาบาล ได้สมคัรเข้าร่วมกจิกรรม 

จ�านวน 5 คน

ดานการวิจัย

 1. การสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ 

วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ�านวนโครงการที่ยื่นข้อเสนอและ

โครงการที่รับได้การสนับสนุนด�าเนินโครงการฯ ในการพัฒนา

นวัตกรรมต้นแบบ จ�าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
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 2. การประสานและให้การต้อนรับผู้บริหาร/ผู้แทน จาก

สถาบนัทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เพือ่มาแลกเปลีย่นเรยีนรู้

และเจรจาสร้างความร่วมมอื ณ ศนูย์พฒันานวตักรรมทางการแพทย์ 

 3. ประสานการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้านการพฒันา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ�านวน 

8 หน่วยงาน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 1. คณะฯ ได้เข้าร่วมกจิกรรมน�าเสนอผลงานแนวความคดิ 

(MU-MIT Pitching Day) เพือ่คดัเลอืกทมีผูช้นะการแข่งขนัเป็นผูแ้ทน

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมที่ Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) บอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในเดอืนมถินุายน 

พ.ศ. 2561 ซึ่งมีทีมที่ชนะการประกวด ดังนี้ 

  • ทีม Rehab Happy Walk น�าโดย อ.พญ. พรียา รธุริพงษ์ 

คิดค้น “รองเท้าช่วยเดินส�าหรับผู้ป่วย Parkinson” 

  • ทีม HOP น�าโดย ดร.พรภพ นัยเนตร จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.นพ. กรกช 

เกษประเสริฐ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คิดค้น 

“ระบบเก็บรักษาหัวใจในการขนย้ายจากผู้บริจาคเพื่อส่งให้ผู้ป่วย

ที่ต้องการปลูกถ่ายหัวใจ” 

 2. สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ท�างานร่วม

กับหน่วยงานภาคเอกชนทุกกระบวนการ โดยจัดประกวดโครงการ

นวตักรรมต้นแบบ วสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ ทีท่�าจากเมด็พลาสตกิ 

โดยร่วมกับบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด วันที่ 26 พฤษภาคม - 12 

กรกฎาคม 2561 มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ท่าน และรางวัลชมเชย 

5 ท่าน

 3. เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่  25 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีRamathibodi Innovation 

& Creativity 2018 เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 

 4. ผลักดันให้นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนในการด�าเนิน

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนบูรณาการโปรแกรม

การผลติเครือ่งมอืแพทย์เพือ่ทดแทนการน�าเข้าและการพฒันาอปุกรณ์

แพทย์จากวัสดุขั้นสูงในรูปแบบตามสั่งเฉพาะเครื่องพิมพ์ชีวภาพ 

3 มิติ จ�านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 5,854,000 บาท และได้อนุมัติ

งบประมาณต่อเนื่องถึงปีประมาณ 2563

 5. ร่วมน�าผลงานผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทาง

การแพทย์จากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในรายการ “เจาะใจ” 

ณ บริษัท เจ เอส แอล จ�ากัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

 6. จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และ

พิธีลงนาม MOU โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นประธานในพธิกีล่าวเปิดงานร่วมกบั

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 

 1. ผลักดันศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ให้ได้

มาตรฐานสากลในการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อให้สามารถน�า

ไปพัฒนาเป็นการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมมาตรฐาน ตาม 

ISO13485 และ GMP 

 2. สร้างรปูแบบการบรกิารเพือ่ช่วยในการรกัษาผูป่้วยด้วย

การพัฒนานวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์ เพื่อการน�าไปใช้

ในการสร้างอวัยวะเพ่ือทดแทนของเดิม และการสร้างอุปกรณ์ช่วย

ในการรักษา 

 3. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบริการด้านนวัตกรรม

ทางการแพทย์ย่านโยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID) 

 4. สานต่อการจัดกิจกรรม workshop ของศูนย์พัฒนา

นวัตกรรมทางการแพทย์ 
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นการด�าเนินงานที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
น�าไปสู ่การสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาวะผู ้สูงอายุและบริบาล
ผู้ป่วยระยะท้ายอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายของประเทศไทย โดยการศึกษาวิจัย 
ฝึกอบรม และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสังคม
ผู้สูงอายุเต็มขั้นในอนาคต

วัตถุประสงค์

 ก. เพื่อเป็นต้นแบบในการให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ระยะท้าย

 ข. เพือ่การฝึกอบรมบคุลากรสาธารณสขุ อาสาสมคัร และ
ผู้ดูแล

 ค. บูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นสหสาขา

ผลการด�าเนินงาน

 ก. เพ่ือเปนตนแบบในการใหการดูแลผูสูงอายุและ
ผูปวยระยะทาย 

ศูนย์ฯ ได้บริหารจัดการเพื่อเตรียมการต่างๆ ดังนี้

 1. การก่อสร้าง

  (1) ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ให้
มหาวิทยาลัยมหิดลเช่าที่ดิน จ�านวน 41-1-90 ไร่ คณะฯ ด�าเนินการ
ท�าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ส�านักงาน
ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

  มหาวทิยาลยัมหดิลโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ว่าด้วยการพัฒนาและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือท�าถนน

ทางเข้า - ออกศูนย์ฯ ด้วยที่ตั้งศูนย์ฯ ไม่มีทางเข้าออก

  (2) การออกแบบ พจิารณาการออกแบบสถาปัตยกรรม 

วิศวกรรม โครงสร้าง ภูมิทัศน์ ป้ายสัญลักษณ์ การใช้แสงสี และ

การตกแต่งภายใน มีการแต่งตั้ง ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชาญยุทธ 

ศุภชาติวงศ์ เป็นผู้อ�านวยการก่อสร้างศูนย์ฯ 

  (3) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ศนูย์ฯ จดัท�าข้อมลูทีเ่กีย่วข้องต่อทีป่รกึษาจดัท�ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพ่ือจัดท�ารายงาน และเข้าร่วมการชี้แจงต่อ

คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม 

(คชก.) ณ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.)

  (4) การประกวดราคา ได้ประกวดราคา (e-bidding) 

ของการก่อสร้างระยะที่ 1 แต่ได้ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจาก

บรษิทัได้เสนอราคาสงูกว่าราคากลางร้อยละ 34 ดงันัน้จะเปิดประกวด

ราคาครั้งที่ 2 ช่วงต้นปี 2562

 2. การบริหารงาน

  (1) จัดประชุมร่วมกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และบริษัทประกัน เพื่อหาแนวทางการบริหารโครงการ

บ้านพักผู้สูงอายุ (Senior Housing) ผลลัพธ์จากการพิจารณา

ดังกล่าว นายพชร อนันตศิลป อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ มีด�าริให้กรม

ธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั เป็นผูร้บัผดิชอบดแูลการด�าเนนิโครงการ

บ้านพักผู้สูงอายุต่อไป 

  (2) แต่งตัง้ นพ.ณรงค์ฤทธิ ์มศัยาอานนท์ เป็นรกัษาการ

แทนรองผู้อ�านวยการศูนย์ฯ

 ข. เพื่อการฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัคร 

และผูดูแล

 1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)

  พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู ้สูงอายุ ระดับพื้นฐาน 

(80 ชัว่โมง) และระดบัสงู (340 ชัว่โมง) รวม 420 ชัว่โมง ระดบัพืน้ฐาน

และระดับสูงจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2561 ได้รบั

การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  วัตถุประสงค์ระดับพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความ

สามารถในการดแูลผูส้งูอายภุาวะพึง่พงิทีช่่วยตนเองได้บ้าง ระดบัสงู

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง ติดเตียง และ

มอีปุกรณ์ต่างๆ หลกัสตูรฯ เพิม่องค์ความรูก้ารดแูลผูป่้วยสมองเสือ่ม 

ผู้ป่วยระยะท้าย และกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม 

และเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเป็นระยะเวลา 2 เดือน (240 ชั่วโมง) ภาพที่ 1 พิธีลงนามบันทึกขอตกลง วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนยเรียนรูและพัฒนำ
สุขภำวะผูสูงอำยุ
แบบครบวงจรและบริบำล
ผูปวยระยะทำย 
(Elderly Care and Hospice 
Center : (ECH))
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จากแหล่งฝึก 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง โรงพยาบาล

แวนเซ็นต์วูร์ด และศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัด

ล�าปาง มีผู้ส�าเร็จหลักสูตรฯ ระดับพื้นฐานจ�านวน 62 คน ระดับสูง 

จ�านวน 34 คน และนักบริบาลระดับสูง จ�านวน 23 คน ได้ประกอบ

วิชาชีพแล้วทุกคน  

 2. การพัฒนาบุคลากร

  ศูนย์ฯ ได้ส่ง น.ส.พินทิพย์ กาญจนภูมินทร์ ต�าแหน่ง

พยาบาล เข้าร่วมการอบรมโครงการ Train the Trainer ณ ประเทศ

อินโดนีเซีย จัดโดยสมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติ เป้าหมายเพ่ือจัด

ท�าหลักสูตรและพัฒนา Train the Trainer เพื่อสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ภาวะสมอง ศูนย์ฯ มีแผนที่จะจัดท�าโปรแกรมการฝึกอบรม “Train 

the Trainer” ในปี 2562 

 ค. บูรณาการความร่วมมืออย่างเปนสหสาขา

 1. งานวิจัยและนวัตกรรม

  1.1 การจัดสรรทุนวิจัย

   ศูนย์ฯ สนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

และผูป่้วยระยะท้ายจ�านวน 15 โครงการ เพือ่น�าผลการวจิยัประยกุต์

ใช้ในการออกแบบการให้บริการของศูนย์ฯ นักวิจัยได้น�าเสนอ

ผลการวิจัย “จากงานวิจัยสูสุขภาวะตลอดวัย ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 

26 มีนาคม 2561 มีนักวิจัยมาร ่วมน�าเสนอผลการวิจัยและ

ความก้าวหน้าทัง้สิน้ 15 โครงการ และมผีูท้รงคณุวฒุร่ิวมให้ความเหน็

จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีคณะสงัคมศาสตร์และ

มนษุยศาสตร์ สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม คณะพยาบาลศาสตร์ 

ศนูย์จติตปัญญาศกึษา และวทิยาลยัศาสนศกึษา มโีครงการเสรจ็สิน้

แล้วจ�านวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์

จ�านวน 5 โครงการ 

  1.2 โครงการวิจัยชุมชนการส�ารวจประชากรวัยผู้ใหญ่ 

ผูส้งูอาย ุและผูป่้วยระยะท้ายเพือ่พฒันาชมุชนต้นแบบให้มสีขุภาวะ

แบบยั่งยืน 

   มกีารจดัท�ารายงานผลการวจิยัทัง้ด้านสขุภาพและ

ด้านสงัคม ซ่ึงอยูร่ะหว่างวเิคราะห์และสรปุรายงาน คาดว่าจะเสรจ็สิน้

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

 2. การจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์

  2.1 จดันทิรรศการในงาน Thailand Social Expo 2018 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเชิญจากส�านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

ในงาน Thailand Social Expo 2018 เมื่อวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Theme การจัดแสดงเกี่ยวกับ “ผู้สูงอายุ” 

มีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมและเข้ามาร่วมกิจกรรมในบูธ ประมาณ 

200 คน ศูนย์ฯ มีกิจกรรมและการจัดแสดงดังนี้

  1) ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ด้วยสื่อวีดิทัศน์

  2) จัดแสดงโปสเตอร์หัวข้อ (1) ข้อมูลพ้ืนฐานการ
ออกแบบเพือ่ผูส้งูอายไุทย (50 - 90 ปี) โดย ผศ.ดร. จตพุร วงศ์สาธติกลุ 
(2) การพัฒนาอาหารส�าหรับผู ้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน โดย 
ผศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ (3) ส่ิงแวดล้อม
ที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยฯ โดย อ.ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน

  3) จัดแสดงนวัตกรรมในความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ 
กับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ได้แก่ เกมฝึกสมอง MONICA ผ้ากระตุ้นสมอง AKIKO เพื่อป้องกัน
และชะลอภาวะสมองเส่ือม และนวัตกรรมเพ่ือผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 
คือ อุปกรณ์ช่วยขึ้น-ลงเตียง BEN เตียงตื่นตัว JOEY

  4) กิจกรรมเพิ่มพลังความจ�าสมองโดยภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   2.2 การจัดท�า Application ผู้สูงอายุ

    Application “Care Plan” เป็น app เพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฯ ริเริ่มและพัฒนาร่วมกับหน่วยบริการพยาบาล
ผู้ป่วยที่บ้าน (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) และ สวทช. 
ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการ

ผลงานที่เปนความรับผิดชอบต่อสังคม

ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท�าให้คนในชุมชน
มอีาชพีหลกัจากเดมิเป็นแม่บ้าน/ท�านาเป็นอาชพี “นกับรบิาลผูส้งูอาย”ุ 
จากหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรที่จัดท�าขึ้น
จากความต้องการของชุมชนโดยชมรมแม่มอกหล่ันล้าอีโคโนมี 
ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล�าปาง อีกทั้งชุมชนสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนด้านบริการ การดูแลผู ้สูงอายุได้จากก�าลังแรงงานของ
นักบริบาลเหล่านี้ 

แผนการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

 1. การก่อสร้าง มีแผนประกวดราคาการก่อสร้างระยะที่ 1 
ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าจะทราบผลและเร่ิม
ด�าเนินการก่อสร้างประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 
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 2. การมีส่วนร่วมกับภาคีภาครัฐและเอกชน

  2.1 ศูนย ์ฯ พัฒนาหลักสูตรและฝ ึกอบรม 

(Capacity Building) ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม 

และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการพัฒนา

เครือข่ายระบบบริการและรูปแบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่มี

ภาวะสมองเสื่อมครบวงจร 

  2.2 ศนูย์ฯ ร่วมกบัภาควชิาเวชศาสตร์ชมุชน และ

สถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์ จดัหลกัสตูรการอบรมผูด้แูล

ผูส้งูอาย ุDisability (physically and mentally) (ส�าหรบัผูด้แูล

และญาติ) ให้กับชุมชนในพื้นที่ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

  2.3 ศูนย์ฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมทาง 

การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ

โครงการการทบทวนสถานการณ์ความต้องการระบบและ

เครื่องมือที่จะตอบสนองต่อปัญหาของผู ้สูงอายุฯ โดย  

ดร.นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์ ให้การส่งเสริมและสนับสนุน 

การพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานภายในและภายนอก

คณะฯ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 3. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

  3.1 การจัดต้ัง OPD ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ในชุมชนอ�าเภอบางพลี เปิดให้บริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้สูงอายุ ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

  3.2 การจดัท�า Family folder เพือ่ส�ารวจสขุภาวะ

ครอบครัว/ชุมชน ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน สถาบัน 

การแพทย์จักรีนฤบดินทร ์  โรงพยาบาลบางพลี  และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในชุมชนรอบๆ ที่ตั้งศูนย์ฯ 

เพือ่จัดท�าฐานข้อมลูด้านสขุภาพ ความเป็นอยู ่สภาพแวดล้อม 

ทีเ่ป็นประโยชน์กบัทกุส่วนงาน เพือ่การส่งเสรมิให้กบัสขุภาวะ

ชุมชน ส�าหรับศูนย์ฯ เพื่อน�าฐานข้อมูลผู้สูงอายุไปใช้ในการ

วางแผนการส่งเสริมป้องกันต่อไป
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พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้วางนโยบายหลักในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2507 - 2509 

ให้มีการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2508 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี” และทรงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2508 

ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงประกอบพธิวีางศลิาฤกษ์อาคารหลงัแรก 

และได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 

2512 เวลา 15.00 น. ในช่วงการก่อตั้ง พ.ศ. 2508 - 2512 มี 

ศ.นพ. ชัชวาล โอสถานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาการคณบดี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2512 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งให้ ศ.นพ. อารี วัลยะเสวี 

ด�ารงต�าแหน่งคณบดีท่านแรก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะแพทยศาสตร์ล�าดับที่สี่ของ

ประเทศไทย มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์

และการพยาบาล ฝึกอบรมผูเ้ชีย่วชาญสาขาต่าง ๆ  และให้การรกัษา

พยาบาล ตลอดจนการสร้างสรรค์งานวิจัย จนได้รับการยอมรับว่า

เป็นผูน้�าในระดบัประเทศและภมูภิาค ผลงานวจิยัหลายเรือ่งได้น�าไป

ใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสขุของประเทศ ผลงานทางด้านสร้างเสรมิสขุ

ภาพ มีความโดดเด่นจนได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นคณะ

แพทยศาสตร์สร้างเสรมิสขุภาพชัน้น�า 

ขนาดพื้นที่

เมื่อเริ่มก่อตั้งมีพื้นที่ 37 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ต่อมาได้มี

การแลกเปล่ียนที่ดินในซอยลาดพร้าว 71 บริจาคโดยท่านผู้หญิง

ยสวด ีบรูณะสมัฤทธ ิอมัพรไพศาล กบัทีด่นิของกรมประชาสงเคราะห์ 

จ�านวน 3 ไร่ 2 งาน เพือ่ก่อสร้างอาคารสวสัดกิารและวจิยั ในปี 2548 

คณะฯ ได้ทราบว่าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพักเด็ก

และครอบครวั ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณแยกตกึชยั ประสบปัญหาความแออดั

และก�าลงัหาสถานทีใ่หม่ทีเ่หมาะสมกว่า คณะฯ จงึได้ประชมุร่วมกบั

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยให้การสนับสนุนเงินทุนก่อสร้างอาคาร

ในสถานสงเคราะห์ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และขอสิทธิ์เช่าพื้นท่ี

บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 99.86 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารสมเด็จ

พระเทพรตัน์ และในปี 2553 คณะฯ ได้รบัมอบทีด่นิซึง่เป็นทีร่าชพสัดุ

จากกรมธนารกัษ์ตัง้อยู ่ต.บางปลา อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 291 ไร่ 

3 งาน 81 ตารางวา เพื่อก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

และคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ ได้บริจาคที่ดิน 27 ไร่ 2 ตารางวา 

เพื่อสมทบเพิ่มเติมอีกด้วย

ประวัติควำมเปนมำ
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11
รศ.นพ. อาทิตย์ อังกานนท์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ 
(ถึง 20 มี.ค. 2561)
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน (เริ่ม 21 มี.ค. 2561) 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 
(เริ่ม 21 มี.ค. 2561)

คณะกรรมการประจําส�วนงาน
(วาระตั้งแต� 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

1
ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี

1 2 3

4
ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์
รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และการพัสดุ

6
ศ.นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

10

ศ.คลินิก นพ. พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

และวิจัยอาวุโส 

ผู้อ�านวยการสถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์

12
อ.พญ. ศนิ มลกุล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
(เริ่ม 11 พ.ค. 2561)

3
ศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
รองคณบดีฝ่าย
ศูนย์ความเป็นเลิศ 
และศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

8
น.ส.นรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

7
ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวัฒนธรรม

5
ศ.น.อ.นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ระดับปริญญา

9
ศ.น.ท.หญิง พญ. ศิรินธรา 
สิงหรา ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

2
ศ.คลินิก นพ. พรชัย มูลพฤกษ์
รองคณบดี

4

5 6

87

9 10

1211
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15
รศ.ร.อ.นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

17
อ.นพ. สุกิจ แย้มวงษ์
รองคณบดีฝ่ายกายภาพ
และสิ่งอ�านวยความสะดวก

20
ศ.นพ. สมนึก ด�ารงกิจชัยพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

18
รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ 
วิสุทธิพันธ์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

19
อ.นพ. สมเกียรติ ลีละศิธร
รองคณบดี
ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

22
รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี

24
ผศ.พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุล
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

23
ศ.นพ. อร่าม โรจนสกุล
ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์

21
รศ.นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียน
การบริหารงานโรงพยาบาล

13
รศ.นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์

14
รศ.พญ. มะลิ รุ่งเรืองวานิช
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ

16
ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
หลังปริญญา
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25
รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี
ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

26
อ.นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

28
รศ.นพ. วิชัย ประสาทฤทธา
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

30
รศ.พญ. ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

27
ศ.นพ. อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

29
ศ.นพ. มาโนช หล่อตระกูล
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

31
ผศ.พญ. สมใจ แดงประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

32
ผศ.นพ. สมชาย เวียงธีรวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
(ถึง 11 มี.ค. 2561)

34
รศ.พญ. ปราณี พลังวชิรา
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว

36
ศ.นพ. วชิร คชการ
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

35

อ.ดร.นพ. ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟนฟู

37
ศ.นพ. แสงชัย พฤทธิพันธุ์
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - 
นรีเวชวิทยา

38
ผศ.นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ 
นาสิกวิทยา

33
ผศ.นพ. ธนิต วีรังคบุตร
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
(เริ่ม 12 มี.ค. 2561)
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39
รศ.พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

40
ศ.นพ. วิชัย เอกพลากร
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์
ชุมชน

42
รศ.พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

46
ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
กรรมการประจ�าคณะฯ  
จากคณาจารย์ประจ�า

45
ศ.พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ
กรรมการประจ�าคณะฯ  
จากคณาจารย์ประจ�า

47
อ.นพ. ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการประจ�าคณะฯ  
จากคณาจารย์ประจ�า 
(ถึง 7 มี.ค. 2561)

50
นายทวิช ฉิมประสาท
กรรมการประจ�าคณะฯ  
จากบุคลากรสายงานสนับสนุน
ทั่วไปและสนับสนุนวิชาการ

52
นางสุชาดา แก้วบุบผา
เลขานุการคณะฯ

48
รศ.นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์
กรรมการประจ�าคณะฯ  
จากคณาจารย์ประจ�า
(เริ่ม 8 มี.ค. 2561)

49
นางวันทนา วีระถาวร
กรรมการประจ�าคณะฯ  
จากบุคลากรสายงานสนับสนุน
วิชาชีพเฉพาะ

51

ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

ประธานสภาอาจารย์

41

รศ.ดร.พญ. ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์

หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

44
อ.นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ
กรรมการประจ�าคณะฯ 
จากคณาจารย์ประจ�า

43
รศ. กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
สื่อความหมายและความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
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ศ.นพ. ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดี

รศ.นพ. อาทิตย์  อังกานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ศ.นพ. สมนึก  ด�ารงกิจชัยพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

น.ส.สุนิสา  ไวยเจริญ หัวหน้างานนโยบายและแผน

น.ส.วาสนา  พฤกษ์ชัฏ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเบญจมาพร  วังพลับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.กิติยา  กิติวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ณัฐกฤตา  หนูไฉยา เลขานุการรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

คณะท�ำงำน

จัดท�ำหนังสือรำยงำนประจ�ำปี 2561



ขอกระทําแต�กรรมดี สมเกียรติและสมศักดิ์ศรี 
รามาธิบดี มหิดล



ศูนยบริการขอมูลรามาธิบดี 
(Rama Call Center)
0-2201-1000, 0-2200-3000

https://med.mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

RamaFoundation.or.th 
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RamaChannel.tv
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