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ศาสตราจารย ์  นายแพทย ์ป ิย ะ มิตร  ศรีธรา 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งสำาคัญที่ทำาให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่น และความร่วมมือของทีมบริหาร 

ที่พยายามปลูกฝังคุณภาพให้อยู่ในงานประจำา โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กร 

พรอ้มทัง้กระตุน้ใหบ้คุลากรทกุระดบัเกดิความตระหนกัเล็งเห็นถึงความสำาคัญ

ของการพัฒนาคุณภาพ นอกจากน้ันยังเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร

ในการวิเคราะห์งาน มีทำางานร่วมกัน เกิดการบูรณาการข้ามสายงาน และ

ใช้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback  report)  ที ่ ได้ร ับจากการประเมินมาทบทวน 

ทำาให้ทราบประเด็นที่องค์กรต้องปรับปรุง และดำาเนินการให้ดีขึ ้น รวมถึงได้

นำาจุดแข็งไปสู่การพัฒนาต่อยอด ซึ่งการดำาเนินการด ังกล่าวส่งผลให้

คณะฯ มีกระบวนการทำางานมีระบบ และมีผลลัพธ์ที ่ด ีขึ ้นอย่างก้าวกระโดด 

สำาหรับความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ เกิดจากการนำา

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โดยมีการปรับระบบงาน และกระบวนการที่สำาคัญ เกิดมาตรฐานและทิศทาง

การทำางานที่ชัดเจน มีวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาคุณภาพให้อยู่ ใน

งานประจำาจนเกิดผลการดำาเนินงานที่ดีและสร้างความยั ่งยืน  โดยมีเป้าหมาย

คือการคำานึงถึงประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประเทศชาติเป็นสำาคัญ ทั้งนี้จากที่

คณะฯ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)

ในครั้งนี้ ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรชาวรามาธิบดีทุกคนเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและการรักษามาตรฐานการทำางานให้

เกิดประสิทธิภาพต่อไป

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

 มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหิดล เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหดิล เปิดด�าเนนิการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.

251 2 มจีดุมุง่หมายในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์และการพยาบาล ตลอดจนวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศ

ทางวชิาการและวจิยั มกีารให้บรกิารด้านสขุภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งต้องมีความสมดุลระหว่างกลุ่มผู้ป่วยต่างๆ 

ได้แก่ ผู้ป่วยทั่วไปจนถึงผู้ป่วยโรคซับซ้อน คณะฯ มพีนัธกจิด้านการศกึษา การวจิยัด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ และการดูแลสุขภาพ มีวิสัยทัศน์ 

“คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน�าในระดับสากล” และใช้ค่านิยม “มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ 

ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม” เป็นหลักในการท�างาน  

คณะฯจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรวทิยาศาสตร์

สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นอกจากนั้นคณะฯ มีหลักสูตร

ในระดับปริญญาโท  หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน และหลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด

 

ปัจจุบันคณะฯ มีการด�าเนินงาน 2 วิทยาเขต คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท และสถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งสถาบันการแพทย์จักรนฤบดินทร์ ได้เริ่มให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ พ.ศ. 2560 และเป็น

แหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นแหล่งฝึกการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ในปี พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้คณะฯ มีการจ�าแนกประเภทบุคลากร ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการทั้งอาจารย์ นักวิจัย  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ บุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยตอบสนอง

การบริการผู้ป่วย  มีศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์  และมีเครื่อมืออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงทางการแพทย์ส�าหรับรองรับผู้ป่วย

โรคซับซ้อนที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะองค ์กร
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1)  การเป็นองค์กรทีม่ชีือ่เสยีง มภีาพลกัษณ์ทีด่ ีเป็นทีย่อมรับของสังคม ท�าให้มีโอกาสได้ดแูลผูป่้วยโรคซบัซ้อนในสาขาต่างๆ  อย่างครอบคลมุ 

2) การน�าอย่างมีวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารท�าให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ เช่น รูปแบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวและตอบสนองความ

ต้องการ การมีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตควบรวมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม

นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ มาท�างานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์  รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการพัฒนา

คุณภาพและขอรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ในพันธกิจการศึกษาและการดูแลสุขภาพ

3) การใช้ความเชีย่วชาญจากสมรรถนะหลักขององค์กรในทุกพันธกิจ ท�าให้มกีารพัฒนาความรู้และเทคโนโลยทีางการแพทย์ทีท่นัสมัยใน

การดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน มีโครงการวิจัยขนาดใหญ่เป็นฐานส�าหรับการต่อยอด

4) การมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในระดับองค์กรและระดบับคุคล ทัง้ด้านวชิาการและด้านนโยบาย ทัง้

กบัภาครัฐและกับภาคเอกชน ท�าให้บุคลากรของคณะสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการและจดุประกายให้เกดิแผนงานโครงการ

รเิริม่ใหม่ๆ น�าไปสูก่ารชีน้�าสงัคมทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิติั

5) การออกแบบระบบงานทีส่่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างวิชาชีพและระหว่างพันธกิจต่างๆ โดยยึดประโยชน์ต่อผู้ป่วย นกัศกึษา 

และสังคมเป็นหลัก

6) การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในงานปกติประจ�า เช่น การมรีะบบขอค�าปรึกษาเป็นล�าดับชั้นในการดูแลผู้ป่วย การวางแผนดแูลผูป่้วยร่วมกนั 

การเรยีนรูจ้ากกรณีศึกษาในหลากหลายรปูแบบ

7) การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ส�าคัญ คณะฯ มีระบบธุรกิจอัจฉริยะที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาวเิคราะห์เพือ่

สนับสนุนการตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย

8) ความสามารถในการหารายได้มาเสริมงบประมาณจากภาครัฐ ทั้งในรูปแบบของมูลนิธิรามาธิบดี และการจัดบริการผู้ป่วย

ส่ิ งสำ า คัญท่ี มีผลต ่อวิธีการดำ า เ นินงาน

ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญขององค์กร ได้แก่
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1) การผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและประเทศ

2) การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างความยั่งยืนทางการเงิน

3) การตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

4) ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องการวิทยาการ เทคโนโลยี และทรัพยากรมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นความท้าทายส�าหรับพันธกิจดูแลสุขภาพและพันธกิจวิจัย ขณะเดียวกันคณะต้องรักษาสัดส่วนของผู้ป่วยทั่วไปเพื่อ

พันธกิจการศึกษาด้วย

5) การสรรหาและเตรยีมบคุลากรเพือ่รองรบัพนัธกจิทีก่�าลงัขยายตัว รวมทัง้การพัฒนาบคุลากรเพ่ือพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทัง้ภายในและภายนอก

ความท ้าทาย ท่ีคณะฯ ยัง เผชิญอยู ่
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1) ศกัยภาพในการสร้างผลงานวิจัย การผลิตบัณฑิต และการให้การดูแลสุขภาพซึ่งอยูใ่นระดับ top 3 ของประเทศ ดังตัวอย่างผลงานวจิยั

ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น จ�านวน citation ของงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปีดีกว่าคู่เทียบ หลักสูตร วท.บ.ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ทางการแพทย์ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และได้รบัการจดัอนัดบัเป็นที ่1 หรอื 2 ของ Thailand Most Admired Company 

ในกลุ่มโรงพยาบาล (รัฐและเอกชน) ต่อเนื่องมา 5 ปี

2) การพัฒนาระบบงานตามมาตรฐานที่มีความเป็นสากลจนได้รับการรับรอง เช่น ด้านการศึกษา ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน 

World Federation for Medical Education (WFME) และ Asian University Network Quality Assurance (AUN-QA)  ด้านการดแูลสุขภาพ 

ได้รับการรับรอง Advanced HA, JCI, Disease Specific Certification, รวมทั้งมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานทางห้อง

ปฏิบัติการต่างๆ

3) มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนนโยบายทั้งระดับชาติ เช่น สารตะกั่วในสีทาบ้าน อันตรายต่อสมองในนักมวยเด็ก สิทธิ

ประโยชน์ส�าหรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนและโรคหายาก นโยบายลดการบริโภคเกลือ การพัฒนา Application เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคหัวใจ หลอดเลือด และเมทาบอลิซึม

4) การพฒันาระบบบรกิารทีม่ปีระสิทธผิลเทยีบเคยีงกบัสากล เช่น การปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การตั้งครรภ์ของผู้มีบุตรยาก และระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ fast track ส�าหรับดูแลผู้ป่วยที่

ต้องการดูแลอย่างเร่งด่วน บริการที่ลดการใช้เตียงนอนของโรงพยาบาล เช่น home chemotherapy, home ventilation, palliative care

5) การให้บริการวิชาการขั้นสูง เช่น ศูนย์พิษวิทยา ซึ่งให้ค�าปรึกษาด้านพิษวิทยาและสนับสนุนยาต้านพิษ และได้รับการจัดตั้งเป็น 

WHO Collaborating Center ด้านพิษวิทยา

6) การให้บริการวิชาการแก่ประชาชนผ่านสถานโีทรทศัน์ “รามาแชนแนล” ซึง่มคึวามหลากหลายของเนือ้หา วิธกีารน�าเสนอ ช่องทางการเข้าถึง 

ท�าให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องได้อย่างกว้างขวาง

7) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ป่วยให้รวมตัวกันและมีบทบาทช่วยเหลือกันในลักษณะ self-help group ซึ่ง customer engagement 

ในระดับสูง และหลายกลุ่มก้าวหน้าถึงขั้นมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

การดำา เ นินการ ท่ีคณะฯ มีความโดดเด ่น

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที ่270 ถนนพระรามหก แขวงทุง่พญาไท

 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

https://www.rama.mahidol.ac.th/


