
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 
1. แพทย์หญิงสุวรรณี   ตั้งวีระพรพงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก ประธาน 
2. แพทย์หญิงพงษ์ลดา   สุพรรณชาติ ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ด้านบุคลากร ที่ปรึกษา 
3. นายแพทย์เจริญ   ชูโชติถาวร ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ด้านการวิจัย ที่ปรึกษา 
4. แพทย์หญิงวิพรรณ   สังคหะพงศ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ รองประธาน 
5. นางกนกพร   แจ่มสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบรกิารวิชาการ รองประธาน 
6. นางพรพรรณ   บุณยเกียรติ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจอ านวยการ รองประธาน 
7. นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ คณะกรรมการ 
8. นายแพทย์ชูศักดิ์   เกษมศานติ์ รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ คณะกรรมการ 
9. แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ   แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด คณะกรรมการ 
10. ทันตแพทย์สรชัย   เทพธรณินทรา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล คณะกรรมการ 
11. นางปราณี   ชัยกิจ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล คณะกรรมการ 
12. นางเปมิกา วงษ์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา คณะกรรมการ 
13. นางกัลยา บุบผาตระกูล หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ 
14. นายสุรกิต มีประเสริฐ รักษาการ หัวหน้างานเวชนิทัศน์ คณะกรรมการ 
15. นางสาวบุปผาวัลย ์ ศรีล้ า หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล คณะกรรมการและ

เลขานุการ 
16. นางสาวนวรัตน์ สุทธิพงศ์ หัวหน้างานวิจัยทางการพยาบาลและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผลิตองค์ความรู้ 
17. นางพรรณี บัลลังก์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ  
  การจัดการความรู้ สถาบันโรคทรวงอก 
18. นางวลัยภรณ์ ศรีพุ่มไข่ นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นายปิยะพงศ์ หล่อพูลกิจสกุล นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ค าน า 
 
 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการ  ด้านการ
บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและโรคปอด โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา 
ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและปอดแก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการดูแล
รักษาเฉพาะทางในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย พอใจทั้งผู้ให้ และ
ผู้รับบริการ 
 

รายงานประจ าปี 2556 นี้ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานที่ส าคัญในการสนับสนุนภารกิจของ 
สถาบันโรคทรวงอก ให้บรรลุผลการปฏิบัติราชการได้ตามเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2555 ถึง 30 กันยายน 2556 สถาบันโรคทรวงอกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่านต่อไป 
 
  สถาบันโรคทรวงอก 
       กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
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สารบัญ 
 
  หน้า 
 

 คณะผู้บริหารสถาบันโรคทรวงอก 4 
 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม 8 
 

 โครงสร้างสถาบันโรคทรวงอก 9 
 

 อัตราก าลังสถาบันโรคทรวงอก 10 
 

 งบประมาณท่ีได้รับ / รายจ่ายสถาบันโรคทรวงอก 11 
 

 กิจกรรมและความภาคภูมิใจ สถาบันโรคทรวงอก 12 
 

 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  18 
 

 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 68 
 

 ภาคผนวก 
 

 ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 71 
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คณะผู้บริหารสถาบันโรคทรวงอก 

 
 
 
พญ.สุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นพ.เจริญ  ชูโชติถาวร 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการด้านการวิจัย 
และหัวหน้าศูนย์วิจัยทางคลินิก 

พญ.พงษ์ลดา  สุพรรณชาติ 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการด้านบุคลากร 

นพ.เกรียงไกร  นามไธสง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านสวสัดิการ 

และประธานองค์กรแพทย์ 

นพ.อุกฤษฎ์  จารุพัฒนาพงศ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน Hardware 

นพ.ชัยวุฒิ  ยศถาสุโรดม 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน Software 
และ Information 
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พญ.วิพรรณ  สังคหะพงศ์ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ 
และหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นพ.ทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ 

นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี 
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 

พญ.เปี่ยมลาภ  แสงสายัณห์ 
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตรป์อด 

พญ.สุฑารัตน์  ตั้งสกุลวัฒนา 
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 

นพ.วิรัช  เคหสุขเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสนับสนุนวชิาการ 

นพ.อนุชา  ตั้งทางธรรม 
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา 

ทพ.อนันต์  หอสิมะสถาพร 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

นางสาวนัฎฐา  ติตถะสิริ 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
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นางกนกพร  แจ่มสมบูรณ์ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภญ.พรรณี  ศรีบุญซื่อ 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

นางสุพิศ  ปุริมาพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนวิทยา 

นางสาวบุปผาวัลย์  ศรีล้ า 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
พยาบาล 

นางสาวอัมพร  โต๊ะนิ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
ผู้ป่วยใน 

นางธิดา  ศุภโรจน ์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก 
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นางพรพรรณ  บุณยเกียรติ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจอ านวยการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางรัชนี  หงษ์พงษ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางปราณี  ชัยกิจ 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

นางเปมิกา  วงษ์พันธุ์ 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและ 
บ ารุงรักษา 
 

ทพ.สรชัย  เทพธรณินทรา 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

นางยุวดี  โชติวัฒนพงษ์ 
หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

นางกัลยา  บุบผาตระกูล 
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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วิสัยทัศน์ 
 
เป็นสถาบันชั้นเลิศด้านโรคหัวใจและปอด ในระดับนานาชาติ 
 
 

 พันธกิจ 
 

พัฒนาวิชาการด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจ หลอด
เลือดและปอด โดย 
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสาร และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการ

แพทย์ท่ีเหมาะสม 
2. การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ เฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ 
3. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างได้มาตรฐานและ

สร้างเครือข่ายเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
4. ให้บริการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับประเทศ 
 
 

ยุทธศาสตร ์
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคหัวใจและปอดระดับตติยภูมิ โดยการวิจัยและ

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการตติยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาเครือข่ายด้านโรคหัวใจและปอด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาการแก้ปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของประชาชนด้านโรคหัวใจและปอดอย่าง

เป็นระบบตามนโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 
 

ค่านิยมร่วม 
 
บริการปลอดภัยได้มาตรฐาน  วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูจริยธรรม  ท างานเป็นทีมอย่างมีความสุข 
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โครงสร้างสถาบันโรคทรวงอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 

รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจอ านวยการ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจวชิาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการวชิาการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ฝ่ายการเงินและบัญช ี

ฝ่ายพัสดุและบ ารงุรักษา 

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มงานศัลยศาสตร ์

กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

กลุ่มงานรังสีวิทยา 

กลุ่มงานพยาธิวทิยา 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

กลุ่มงานทันตกรรม 

กลุ่มงานเภสชักรรม 

กลุ่มงานโภชนวิทยา 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสนับสนุนวิชาการ 

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 

กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน 

กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก 

ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  
ด้านบุคลากร 

 

คณะกรรมการบรหิารหน่วย
บริการ 

คณะกรรมการวิชาการ 

ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  
ด้านการวิจัย 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ศูนย์วิจัยทางคลินิก 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้าน Hardware  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้าน Software 

องค์กรแพทย์  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้านสวัสดิการ 



 
 

อัตราก าลังสถาบันโรคทรวงอก 
 
 
 อัตราก าลังทั้งหมด 1,311 คน 
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ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
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แพทย์ 

ทันตแพทย์ 

เภสัชกร 

พยาบาลวิชาชีพ 

นักเทคนิคการแพทย์ 

นักกายภาพบ าบัด 

อื่น 

0 200 400 600 800 1000
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งบประมาณท่ีได้รับ ปีงบประมาณ 2556 

 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1 งบบุคลากร 181,103,829.96 82.81 
2 งบด าเนินงาน 32,202,628.74 14.72 
3 งบลงทุน 4,500,000.00 2.06 
4 งบอุดหนุน 889,000.00 0.41 
 รวมงบประมาณที่ได้รับ 218,695,458.70 100 

 
 
 
 

รายจ่ายสถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2556 

 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1 รายจ่ายประจ า 1,203,973,044.20 89.75 
1.1 เงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินประจ าต าแหน่ง 193,984,802.51 14.46 
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 130,851,127.00 9.76 
1.3 ค่าตอบแทน/ค่าล่วงเวลา 96,336,638.62 7.18 

 ค่า พตส./แพทย์ไม่ท าเวช 14,245,205.46 1.06 
1.4 ค่าใช้สอย/ซ่อมแซม 90,594,841.75 6.75 
1.5 ค่าวัสดุ (ค่ายา,วัสดุการแพทย์/ทั่วไป) 648,828,699.35 48.37 
1.6 ค่าสาธารณูปโภค  29,131,729.51 2.17 
2 รายการค่าใช้จ่ายงบลงทุน 133,419,234.07 9.95 

2.1 ครุภัณฑ์  114,401,006.07 8.53 
 งบ UC - - 
 ตามแผนเงินบ ารุง - - 

2.2 ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 19,018,228.00 1.42 
 งบ UC - - 
 ตามแผนเงินบ ารุง - - 
3 อ่ืนๆ 3,963,187.38 0.30 
 รวมรายจ่าย 1,341,355,465.65 100 
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กิจกรรมและความภาคภูมิใจ สถาบันโรคทรวงอก 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
 

 
กิจกรรมกีฬาสีสามัคคีสถาบันโรคทรวงอก (CCIT Sport Day) เมื่อวันที่ 12-19 ธันวาคม 2555 

 

 

 
 

กิจกรรมโครงการ “ขยับกายบ่ายสองโมง” โดย
กลุ่มภารกิจอ านวยการ สถาบันโรคทรวงอก เพ่ือ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และสร้างเสริมสุขภาพ
แก่บุคลากรฝ่าย Back Office โดยการเต้นแอ
โรบิคทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ระยะเวลาด าเนิน
โครงการตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2556 
 

 
กิจกรรมสร้างเสริมขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
 

 
 กิจกรรม“Sport Night Colorful Party 
2012”เพ่ือพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร การมอบรางวัลกิจกรรม 5ส. ดีเด่น และ
การประกวดการแต่งกายสไตล์สีสันจัดจ้าน เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 
 

 
 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น กลุ่ม
ภารกิจบริการวิชาการ ประจ าปี 2555 เพ่ือสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความ
มุ่งม่ันและเสียสละ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 
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 กิจกรรมท าบุญใส่บาตรอาหารแห้ง แด่
พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 72 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้น
ปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 
 

 
 กิจกรรมท าบุญประจ าเดือนเกิด ในโครงการ 
“พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม” โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทางจริยธรรม ร่วมกับชมรมแสง
ธรรม จัดกิจกรรมธรรมบุญ ถวายภัตตาหารเพล
พระภิกษุสงฆ์ เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือพัฒนา
จิตใจ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 643 คน 
 

 
 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย พิธีรดน้ าขอ
พรผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก และอดีต
ผู้บริหารสถาบันโรคทรวงอก เนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์ ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2556 
 

 
 พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นของสถาบัน
โรคทรวงอก ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานบริการ สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2556 
 

 
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2556 “วันครบรอบท่ี 5 ข้าฯของแผ่นดิน”  
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสถาบันโรคทรวงอก (แห่งชาติ) 
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การน าเสนอผลงานวิชาการภายนอกสถาบันโรคทรวงอก 
 

 

 
 การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
Cardiac Network Forum ครั้งที่ 5 วันที่ 30 
มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมสุนีย์ 
แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 
(1) นายสุทธิศักดิ์ มาสมพร ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ป ร ะ เ ภ ท น า เ ส น อด้ ว ย โ ป ส เ ต อ ร์  เ รื่ อ ง 
“นวัตกรรมจี้ชาร์จใจ” 

(2) นางสาวนวรัตน์ สุทธิพงศ์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ประเภทน าเสนอด้วยโปสเตอร์ เรื่อง 
“ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่ วยที่ ได้ รับยา 
วอร์ฟารินในคลินิกเฉพาะทางอายุรกรรมหัวใจ”  

(3) นางสุปัญญา โพธิปัทมะ น าเสนอโปสเตอร์ 
เรื่อง “ผ้าห่มอุ่นอกปกใจ ICU Warmer” 

(4) นางกุลถิรา ชินวัฒนา น าเสนอโปสเตอร์ เรื่อง 
“ผ้าช่องปกป้องสิทธิ์” 

 
 
 
 

 

 

 
 สถาบันโรคทรวงอกได้รับคัดเลือกผลงาน
เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ 
ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทอง อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ านวน 11 เรื่อง ดังนี้ 
(1) เรื่อง สายใยรัก พิทักษ์ผม โดย หอผู้ป่วย 6/3 
(2) เรื่อง ตั้งง่าย หายห่วง โดย หอผู้ป่วย 7/6 
(3) เรื่อง GPS การพ่นยา โดย หอผู้ป่วย 2/3 
(4) เรื่อง เคลื่อนย้ายปลอดภัยไร้การปวดหลัง โดย 

หอผู้ป่วย 2/5 
(5) เรื่อง พยุงรักกล่องดวงใจ โดย หอผู้ป่วย 7/8 
(6) เรื่อง Safety Pace โดย หอผู้ป่วยหนัก CCU 
(7) เรื่อง ผ้าห่มอุ่นอกปกใจ ICU Warmer เรื่อง 

หอผู้ป่วย ICU 
(8) เรื่อง นวัตกรรมผ้า AV DUO โดย หน่วยงาน

สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ 
(9) เรื่อง สะดวกผู้ใช้ สบายผู้ป่วย โดย หน่วยผู้ป่วย

ฉุกเฉิน 
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(10) เรื่อง นวัตกรรมจี้ชาร์จใจ โดย งานพยาบาล

ปอดและหัวใจเทียม 
(11) เรื่อง กางเกงวิเศษ โดย หอผู้ป่วยหนัก ICU 

ร่วมกับหน่วยซักฟอก  
 

 
 นางอรสา ไพรรุณ ได้รับรางวัล Patient 
Safety Goals Award (ดีเด่น) จากการน าเสนอ
ผลงานเรื่อง การบริหารจัดการทางการพยาบาล
เพ่ือป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ในโครงการ 
“เพ่ิมคุณค่าสู่การเรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย SIMPLE” และได้รับ
คัดเลือกให้น าเสนอ (Oral Presentation) ในการ
ประชุม 14th HA National Forum เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี 
 

 
 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับคัดเลือกผลงาน
เข้าร่วมน าเสนอในงานมหกรรมคุณภาพภาค
รัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 และงาน
มหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล 
ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2556 
จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 

ณ ห้องประชุมใหญ่ โซน A ชั้น 6 อาคารกรม 
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
(1) เรื่อง สายใยรัก พิทักษ์ผม โดย หอผู้ป่วย 6/3 
(2) เรื่อง สายสะท้อนเสียง โดย งานวิสัญญีพยาบาล 
(3) เรื่อง ป้ายวงกลมลด UTI โดย หอผู้ป่วย 7/9 
 

 
 นายแพทย์ชูศักดิ์ เกษมศานติ์ น าเสนอ
ผลงานวิจัยและเข้าประกวด Furuse Award เรื่อง 
Prospective randomized controlled trial 
compare between Uni and Bipolar Radio 
frequency ablation in mitral valve disease 
patients ในการประชุม The 21st Annual 
meeting of the Asian Society for cardio 
vascular and Thoracic Surgery ASCVTS 
2013 April, Kobe, Japan 
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 นายแพทย์วิรัช  เคหสุขเจริญ น า เสนอ
ผลงาน การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ใน
การประชุม Euro PCR 2013 ประเทศฝรั่งเศส 
ช่วง Interactive case corner #3 ในหัวข้อ 
Rupture balloon is not just a simple 
complication วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2556 
 

 
บุคลากรดีเด่น 
 

 

 รางวัลข้าราชการดีเด่น กรมการแพทย์ 
ประจ าปี 2555 
(1) นายทองใบ ทักขิณ ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 

กลุ่มลูกจ้างประจ า 
(2) นพ.ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ ได้รับรางวัล

อันดับที่ 2 กลุ่มข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ 
(3) นพ.เฉลียว พูลศิริปัญญา ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 

กลุ่มข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ 

 

 
 

 
 รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประจ าปี 2555 
นายทองใบ ทักขิณ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล 
คนดีศรีสาธารณสุข ประจ าปี 2555 จาก พระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา 
ทินัดดามาตุ ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่  8 
ประจ าปี 2556 

 
 

 นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการ
กลุ่ มภารกิจบริการวิชาการ ได้คัด เลือกเป็น
พยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2556 สาขาการบริการ
พยาบาล ประเภทผู้บริหารการบริการพยาบาล 
ระดับตติยภูมิ จากสภาการพยาบาล และเข้ารับ
พระราชทานเกียรติบัตรจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี 

 
 

16 



 
ความภาคภูมิใจ สถาบันโรคทรวงอก 
 

 
 กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันโรคทรวงอก 
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551 (Re-LA 2) 
ส าหรั บห้ องปฏิบั ติ ก ารทางการแพทย์  โ ดย  
สภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 - 
12 ธันวาคม 2558 
 
 

 

 
 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับรางวัลโรงพยาบาล 
ต้นแบบ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวง
พลังงาน วันที่ 7 มีนาคม 2556 
 
 
 

 
 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี 2556 ระดับดีเด่น ด้าน
การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากการน าเสนอ
ผลงานเรื่อง “ทางด่วนโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน STEMI Fast track” จากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2556 และเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
 

 
 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับรางวัลดี เด่น  
THAILAND ENERGY AWARDS 2013 ด้าน
บุคลากร ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคาร
ควบคุม จากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2556 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคหัวใจและปอดระดับตติยภมูิ โดยการวิจัย
พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการตติยภูมิ 

การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
 
ผลงานการศึกษาวิจัย จ านวน 15 เรื่อง 
 

1. เรื่อง ประโยชน์ของการใช้วางแผนการ
รักษาแต่ละบุคคลท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและลด
การก าเริบพลันในผู้ปุวยถุงลมโปุงพอง โดย  
พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ 

2. เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการอดบุหรี่
โดยยาหลอกวิตามิน บีรวม โดย พญ.เปี่ยมลาภ 
แสงสายัณห์ 

3. เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อต่อการเกิดภาวะไตวาย
หลังผ่าตัดหัวใจ โดย นพ.ชัยวุฒิ ยศถาสุโรดม 

4. เรื่อง ความชุกและลักษณะอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาในหอผู้ปุวยในของสถาบัน
โรคทรวงอก โดย ภญ.ปิยดา วีระรัตน์ตระกูล 

5. เรื่อง การศึกษาผลของคุณภาพการ
บริการพยาบาลต่อการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง 
โดย นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์ 

6. เรื่อง การศึกษาสถานการณ์การใช้ยาวอร์
ฟารินในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายการบริการ
ภาคกลางตอนบน โดย นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์ 

7 .  เ รื่ อ ง  ปั จ จั ย ที่ มี ค ว ามสั ม พันธ์ กั บ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
ผู้ปุวยที่รับประทานยาวอร์ฟาริน สถาบันโรคทรวงอก 
โดย นส.นวรัตน์ สุทธิพงศ์ 

8. เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น
ของเลือดกับภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ปุวยหลัง
ผ่าตัด CABG โดย นางภัทรชยา สวัสดิ์วงษ ์

9. เรื่อง การปรับตัวของผู้ปุวยโรคหัวใจขาด
เลือดชนิดเฉียบพลันหลังท า Primary PCI สถาบัน
โรคทรวงอก โดย นส.อัญชัญ สมอยู่ 

10. เรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ปุวยอายุรกรรม
ปอด สถาบันโรคทรวงอก โดย นส.ดวงใจ ดุดัน 

11. เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือ
ในการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ปุวยหลังผ่าตัด 
ลิ้นหัวใจในสถาบันโรคทรวงอก โดย นางจันทิมา 
สิริสันตคุปต ์

12. เรือง ปัจจัยรบกวนการนอนหลับของ
ผู้ปุวยหลังผ่าตัดหัวใจที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว 
สถาบันโรคทรวงอก โดย นส.ทองดี จิตใส 

13. เรื่ อง การศึกษาอัตราติดเชื้ อและ 
ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการเปลี่ยนขวด ICD ใน 48 
ชั่วโมงในผู้ปุวยหลังผ่าตัดหัวใจ โดย นางปนัดดา 
กลิ่นมานพ 

14. เรื่อง ความต้องการข้อมูลในการรับส่งเวร 
ระหว่างพยาบาลในการเปลี่ยนเวรและระหว่าง
หน่วยงานด้วยเทคนิคการสื่อสาร SBAR โดย  
นส.ปราณีย์ แสงทอง 

15. เรื่อง ลักษณะของผู้สู งอายุ  70 ปี  
ไม่มีคิว ที่ เข้ารับบริการแผนกผู้ปุวยนอก โดย  
นางนงนุช หอมขจร 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
 

1. Adverse Drug Reactions and Outcome 
of short Course Anti-Tuberculosis Drugs 
between Single Daily Dose and Split Drug 
Dose (BID) in Pulmonary Tuberculosis แหล่ง
ตีพิมพ์ วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.)  
นพ.เจริญ ชูโชติถาวร, นส.เบญจวรรณ สายพันธ์, 
นส.โฉมนภา กิตติศัพท์, นส.กฤษณา ชีวะกุล  

2. Benefit of Serum-Effusion Albumin 
Gradient in Congestive Heart Failure Patients 
แหล่งตีพิมพ์ วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.)  
พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์, นพ.บุญจง แซ่จึง  

3. Accuracy of Endobronchial Ultrasound 
Guided-Transbronchial Needle Aspiration 
in Mediastinal Lymph Node Diagnosis แหล่ง
ตีพิมพ์ วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.)  
พญ.กิตติมา บ่ า ง พัฒนาศิ ริ ,  พญ. เปี่ ยมลาภ 
 แสงสายัณห์, พญ.กัลยา ปัญจพรผล, พญ.ชมพูนุท 
วิจิตรสงวน  

4. Bacteria Associated with Acute 
Exacerbations of Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease Requiring Mechanical 
Ventilation and Antimicrobial Management 
in Respiratory Care Unit of Central Chest 
Institute of Thailand แหล่งตีพิมพ์ วารสาร
จดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.)  พญ.สุดารัตน์ 
สิริภัทรวณิช ,  นส.รังสิยา ไผ่ เจริญ, นส.สุมล  
เติมเศรษฐเจริญ, นางนุชรา กลางประพันธ์  

5. Clinical Outcomes of Multidisciplinary 
Care in Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease Patients at Central Chest Institute 
of Thailand แหล่งตีพิมพ์ วารสารจดหมายเหตุ
ทางแพทย์ (จพสท.)  พญ.กัลยา ปัญจพรผล,  
นางซ่อนกลิ่น ทานนท ์ 

6. Efficacy of Computed Tomography-
Guided Fine Needle Aspiration in Diagnosis 
of Lung Mass by Trained Internists แหล่ง
ตีพิมพ์ วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.)  

พญ.ชมพูนุท วิจิตรสงวน, พญ.พงษ์ลดา สุพรรณชาติ, 
นางสมบูรณ์ นิคมประศาสน์  

7. Left Ventricular Function After 
Permanent Pacemaker in Pacemaker Clinic 
Follow-Up แหล่งตีพิมพ์ วารสารจดหมายเหตุ
ทางแพทย์ (จพสท.)  นพ.จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์, 
นพ.พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู, พญ.พรวลี ปรปักษ์ขาม  

8. Impact of Right Ventricular Pacing 
on Right Ventricular Function แหล่งตีพิมพ์ 
วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.)  พญ.พรวลี 
ปรปักษ์ขาม, นพ.ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม, นพ.จรินทร์ 
อัศวหาญฤทธิ์  

9. Rheumatic Mitral Valve Repair : 
Experience of 221 Cases from Central Chest 
Institute of Thailand แหล่งตีพิมพ์ วารสาร
จดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.)  นพ.ทวีศักดิ์ 
โชติ วัฒนพงษ์ ,  นพ.ปิยะวั ชร  เลิ ศสมบู รณ์ ,  
พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์  

10. Endoscopic Conduit Harvesting 
and Conventional Conduit Harvesting for 
Coronary Artery Bypass Graft Surgery แหล่ง
ตีพิมพ์ วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.)  
นพ.เกรียงไกร นามไธสง, นพ.ชูศักดิ์ เกษมศานติ์  

11. Patient-Prosthesis Mismatch Has 
No Influence on In-Hospital Mortality after 
Aortic Valve Replacement แหล่งตีพิมพ์ 
วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.)  นพ.ชัยวุฒิ 
ยศถาสุโรดม, นพ.เกรียงไกร นามไธสง, นพ.ปราโมทย์ 
ปรปักษ์ขาม, นพ.ชูศักดิ์ เกษมศานติ์, นพ.ทวีศักดิ์ 
โชติวัฒนพงษ์, นพ.ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี, นางสุวรรณี 
วงษ์ดิษฐ์, นางสุวรรณา ยโสธรินทร์  

12. Genotype MTBDR and MTBDRplus 
(Hain) test in suspected MDR-TB patients 
แหล่งที่เผยแพร่ European Respiratory Society 
2013  พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ 

13. Predictors of In-Hospital Mortality 
in AcuteDecompensted Heart Failure (Thai  
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ADHERE) โดย นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี แหล่งที่
ตีพิมพ์ J Med Assoc Thai Vol.96 No.2 2013   

14. Hospital Management of Heart 
failure แหล่งตีพิมพ์ Cardiology 2012  นพ.เกรียงไกร 
เฮงรัศม ี

15. Physical examination of Cardiovascular 
system แหล่งตีพิมพ์ Cardiology 2012  นพ.เอนก 
กนกศิลป์ 

16. Case Report : Experience with 
Rheolytic Thrombectomy Device (Angiojet) 
in Acute ST Elevation Myocardial Infarction 
with Large Amount of Coronary Thrombus 
ระดับ HbA1C ในผู้ปุวยที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน มีผล
ต่อพยากรณ์โรคระยะสั้นหลังเกิดภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน แหล่งตีพิมพ์ วารสารสถาบัน
โรคทรวงอก เดือนพฤศจิกายน 2555  นพ.วิรัช 
เคหสุขเจริญ 

17. Case Report : Percutaneous Coronary 
Intervention in Patients with Anomalous 
Origin of Coronary Artery แหล่งตีพิมพ์ 
วารสารสถาบันโรคทรวงอก เดือนพฤศจิกายน 
2555  นพ.ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ 

18. การท างานของหัวใจห้องล่างซ้ายใน
ผู้ปุวยที่ใส่เครื่องกระตุ้น ไฟฟูาหัวใจชนิดถาวร 
(Left Ventricular function after permanent 
pacemaker in pacemaker Clinic follow up) 
แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารสถาบันโรคทรวงอก เดือน
พฤศจิกายน 2555  นพ.จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์ 

19. Impact of right Venticular Pacing 
on Right Ventricular Function แหล่งที่ตีพิมพ์ 
วารสารสถาบันโรคทรวงอก เดือนพฤศจิกายน 
2555 พญ.พรวลี ปรปักษ์ขาม 

20. Cardiac Myxoma: Sixteen-Year 
Experience in Central Chest Institute of 
Thailand แหล่งที่ตีพิมพ์ Asean Heart Journal 
Vol.21 No. 1 Feb. 2013  พญ.พรวลี ปรปักษ์ขาม 

21. D-Dimer and Short-Term Prognosis 
of Acute Coronary Syndrome แหล่งที่ตีพิมพ์ 
Asean Heart Journal Vol.21 No. 1 Feb. 2013  
นพ.พัสวัสภ์ วงศ์วัชรเดช 

22. Number of circulatinf Endothelial 
Progenitor Cells and Clinical Outcomes in 
Dilated Cardiomyopathy Patients แหล่งที่ตีพิมพ์ 
Asean Heart Journal Vol.21 No. 1 Feb. 2013  
พญ.วรรน์นา พิมานแพง 
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ผลงานการจัดการความรู้ สถาบันโรคทรวงอก (Explicit Knowledge)  

 
 

1. คู่มือ การดูแลรักษาผู้ปุวยที่ได้รับยาวอร์ฟาริน
ในคลินิกพิเศษ 

2. คู่มือ การจัดการระบบอากาศและการปูองกัน
การแพร่กระจายเชื้อวัณโรค 

3. คู่มือ การดูแลรักษาผู้ปุวยผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล 

4. คู่มือ การประเมินอาการน าก่อนเข้าสู่ระยะวิกฤต
ในผู้ปุวยระบบหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก 
(Early Warning Sign in Cardiovascular 
and Thoracic patient) 

 
 
โครงการ “การจัดการความรู้เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและทรวงอก” 
 

 
  
 จัดโครงการจ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็น
การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการความรู้สู่
การพัฒนาองค์กร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ สถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และ ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์ 
หั ว ห น้ า ง า น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร พ ย า บ า ล 
โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 
มีบุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอกเข้าอบรม 
จ านวน 200 คน  
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 ครั้งที่ 2 เป็นการจัดเวทีน าเสนอผลงานการ
จัดการความรู้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 มี
บุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอกเข้าร่วมการ
ประชุม จ านวน 238 คน มีการน าเสนอผลงานการ
จัดการความรู้ทั้งหมด จ านวน 19 เรื่อง แบ่งเป็น
การจัดการความรู้ เ พ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
จ านวน 3 เรื่อง คือ  
1) เรื่อง การบริหารจัดการ Hybrid OR และ

ผลกระทบต่อบริการด้านคุณภาพการผ่าตัด
หัวใจ โดย กลุ่มงานศัลยศาสตร์  

2) เรื่อง Pacemaker Management Program 
โดย กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 

3) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ของยารักษาวัณโรค 
โดย กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 

และการจัดการความรู้ภายใต้  3 กลุ่มภารกิจ 
จ านวน 16 เรื่อง ดังนี้ 
1) เรื่อง ยิ่งสูง ยิ่งหนาว (200+) โดย งานสุขศึกษา 
2) เรื่อง ชีวิตหวานๆ ในร้านสะดวกซื้อ โดย  

กลุ่มงานโภชนวิทยา 
3) เ รื่ อง  กิจกรรมการปูองกันและเฝู าระวั ง

สุขาภิบาลอาหารของผู้ปุวยโรคปอดและ
โรคหัวใจ โดย กลุ่มงานโภชนวิทยา 

4) เรื่อง การพัฒนารูปแบบ “การปูองกันและควบคุม
การแพร่กระจายเชื้อโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า สถาบัน 
โรคทรวงอก” โดย CoPs โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า 

5) เรื่อง การดูแลผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย 
CoPs COPD 

6) เรื่อง การลดอัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ปุวยหนัก โดย 
CoPs VAP 

7) เรื่อง ระบบการส่งต่อผู้ปุวย โดย CoPs การ
รับส่งต่อผู้ปุวย 

8) เรื่อง บันทึกทางการพยาบาล โดย CoPs บันทึก
ทางการพยาบาล 

9) เรื่อง การประเมินอาการน าก่อนเข้าสู่ระยะ
วิกฤติ โดย CoPs Early warning signs 

10) เรื่อง การบริหารยา โดย CoPs การบริหารยา 

11) เรื่อง การปูองกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด โดย 
CoPs ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด 

12) เรื่อง การดูแลผู้ปุวยเพ่ือปูองกันการเกิดแผล
กดทับ โดย CoPs Pressure sore 

13) เรื่อง Heart Failure Clinical pathway โดย 
CoPs มาตรฐานการพยาบาลระบบหัวใจ 
หลอดเลือดและทรวงอก 

14) เรื่อง การพัฒนาการแสดงความเคารพผู้ปุวย
เสียชีวิต โดย CoPs Humanize Care 

15) เรื่อง One Page Management โดย คลินิก MRI 
16) เรื่อง ถูกต้อง ใช้ง่าย สบายเรา โดย ฝุายบริหารทั่วไป 
 โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานครั้งนี้ได้รับ
เกียรติจาก ดร.บุญดี บุญญากิจ มาเป็นผู้วิพากษ์
และสรุปผลการจัดการความรู้ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการโครงการ ในระดับดี-ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 87.19 
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การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลย ี
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ” 
 

 จัดโครงการอบรมเมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 
2556 มีพยาบาลเข้ารับการอบรมจากภายนอก 
จ านวน 88 คน และภายใน จ านวน 20 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม ในระดับดี-
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95 

 

 

 
 
 
โครงการอบรม “การอ่านภาพรังสีทรวงอกที่จ าเป็นส าหรับพยาบาล” 
 

 จัดโครงการอบรมเมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 
2556 มีพยาบาลเข้ารับการอบรมจากภายนอก 
จ านวน 82 คน และภายใน จ านวน 20 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม ในระดับดี-
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.09 
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โครงการอบรม “การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด” 
 

 จั ด โ คร งก ารอบรม ระหว่ า ง วั นที่  4 
กุ มภาพันธ์  2556  -31  พฤษภาคม 2556 มี
พยาบาลเข้ารับการอบรมจากภายนอก จ านวน 29 
คน และภายใน จ านวน 11 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม ในระดับดี-ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 86.20 

 

 

 
 
 
โครงการ “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ” รุ่น 1 
 

 
 

 จัดโครงการอบรมระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 
– 22 พฤศจิกายน 2556 มีพยาบาลเข้ารับการ
อบรมจากภายนอก จ านวน 20 คน และภายใน 
จ านวน 9 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ  
(ในระดับด-ีดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 82  
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โครงการอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยร่วมเป็นสถาบันสมทบในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 

 จัดโครงการอบรมในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 
2555 – 31 มกราคม 2556  มีนักศึกษาที่เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(หลักสูตร 1 ปี) ของสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ 
จ านวน 36 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
การฝึกอบรม ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
98.85  
 
 
โครงการอบรมทันตกรรมคลินิกชั้นสูง โดยร่วมเป็นสถาบันสมทบในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 

 จัดโครงการในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2555 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 มีนักศึกษาทันตแพทย์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้ารับ
การอบรมจ านวน 12 คน ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการฝึกอบรม ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 100 

  
 
 
โครงการ พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบ าบัด “Chest Physical Therapy in Respiratory Intensive 
Care Unit” 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 29-30 กรกฎาคม 
2556 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 7 มีบุคลากร
ภายใน เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน  
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) 
คิดเป็นร้อยละ 82  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โภชนบ าบัดที่จุดเริ่มต้นของการเกิดโรค Welcome To ABC with 
Nutrition Therapy” 
 

 จัดโครงการอบรมในวันที่ 19 มีนาคม 2556 
ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ชั้น 10 อาคาร 7 มี
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรภายในจ านวน 182 
คน และภายนอกจ านวน 131 คน โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อ 
“จุดเริ่มต้นของหัวใจที่เปลี่ยนไป” โดยแพทย์หญิง
พรวลี ปรปักษ์ขาม “เล็กๆ น้อยๆ เพ่ือหัวใจไม่
เปลี่ยนไป” โดย แพทย์หญิงพรวิไล ตันตระรุ่งโรจน์ 
และ “โภชนบ าบัดที่ จุ ด เริ่ มต้นของการ เกิด
โรคหัวใจ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จงจิตร 
อังคทะวานิ ช  การบรรยายความรู้  ( Lunch  
Symposium) สนับสนุนโดย บริษัท ไทยโอซูก้า  
จ ากัด ในหัวข้อ “ดูแลไขมัน ดูแลหัวใจด้วยอาหาร
ทางการแพทย์” โดยรองศาสตราจารย์  ดร.ปรียา 
ลีฬหกุล และการเสวนาในหัวข้อ “ชีวิตหลังผ่านมือ
หมอ” โดยสมาชิกชมรมเครือข่ายโรคหัวใจ ของ
สถาบันโรคทรวงอก ผลการประเมินความพึงพอใจ  
(ในระดับด-ีดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 92.07 

 

 

 
 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้โภชนศึกษาอาหารทางสายให้อาหาร (Tube  Feeding) แก่ญาติ
ผู้ป่วย  บุคลากรทางการแพทย์  และประชาชนทั่วไป” 
 

 จัดโครงการอบรมในวันที่ 26 เมษายน 2556 
ณ ห้องประชุมอาคารโภชนบริการ ชั้น 2 มีผู้ได้รับ
การเสริมทักษะในการประกอบอาหารทางสายให้
อาหารเป็นบุคลากรภายในจ านวน 43 คน และ
ภายนอกจ านวน 29 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ 
(ในระดับด-ีดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 88.73 
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โครงการ “การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการประเมินผู้เชี่ยวชาญการอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิส ตาม
มาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd Air Pneumo)” 
 

 
 

 จัดโครงการอบรมในระหว่างวันที่ 19-21 
ธันวาคม 2555 โดยมีวิทยากรจากต่างประเทศ
จ านวน 5 คน วิทยาภายในประเทศจ านวน 9 คน 
และผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 45 คน  

 
 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพื้นฐาน “การอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิส ตามมาตรฐาน
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ” (ILO Classification 2000) ครั้งที่ 6 
 
 จัดโครงการอบรมในระหว่างวันที่ 17-19 
กรกฎาคม 2556 มีรังสีแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 47 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ (ใน
ระดับด-ีดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 100 
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โครงการ การประชุมวิชาการกลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด ประจ าปี 2556 
 

 จัดโครงการประชุมในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 
2556 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี  ชั้น 10 
อาคาร 7 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรภายใน 
จ านวน 200 คน และภายนอก จ านวน 100 คน มี
วิทยากรในการบรรยาย จ านวน 13 ท่าน มีหัวข้อ
ในการบรรยาย จ านวน 11 เรื่อง ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 90.59 
 

 

 

 

 
 
โครงการ การประชุมวิชาการ 11th CDI-CVT Surgery Annual Meeting 
 

 
 

 จัดโครงการประชุมในวันที่ 19-20 กันยายน 
2556 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี  ชั้น 10 
อาคาร 7 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรภายใน 
จ านวน 220 คน และภายนอก จ านวน 37 คน มี
วิทยากรในการบรรยาย จ านวน 26 ท่าน มีหัวข้อ
ในการบรรยาย จ านวน 34 เรื่อง ผลการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการโครงการ ในระดับดี-ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 80 
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การประชุมวิชาการ Intensive Program Work Shop กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 
 

 
 
 กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก 
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เ พ่ือถ่ายทอด 
องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผ่าตัด
ซ่อมลิ้นหัวใจและปอด โดยมีศัลยแพทย์จากใน
ประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการอบรม ดังนี้ 
 1) 3RD RHEUMATIC Valve Repair Summit 
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556 มีศัลยแพทย์เข้าร่วม
ประชุมจากภายในประเทศ จ านวน 14 คน และ
ต่างประเทศ จ านวน 5 คน  
 2) 1st CHINE-VAR Program วันที่ 20-22 
พฤษภาคม 2556 มีศัลยแพทย์จากประเทศจีน 
เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 คน 
 3) 14th Classic Intensive Mitral Valve 
Repair วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 มีศัลยแพทย์
เข้าร่วมประชุมจากภายในประเทศ จ านวน 3 คน 
และต่างประเทศ จ านวน 13 คน 
 4) 3rd CCIPP Intensive Post-Grad uate 
Program วันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 มีศัลยแพทย์
จากต่างประเทศเข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คน 

 5) 2nd Ultimate Intensive Mitral Valve 
Repair Program วันที่ 16-18 กันยายน 2556  
มีศัลยแพทย์เข้าร่วมประชุมจากภายในประเทศ 
จ านวน 6 คน และต่างประเทศ จ านวน 12 คน 
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โครงการประชุมวิชาการ 70 ปี สถาบันโรคทรวงอก 
 

 
 

 จัดโครงการประชุมวิชาการ 70 ปี  ใน
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรภายในจ านวน 199 
คน และบุคลากรภายนอกจ านวน 323 คน รวม
ทั้งสิ้น 522 คน มีวิทยากรในการบรรยายจ านวน 
35 ท่าน เป็นวิทยากรภายใน 33 ท่าน และ
วิทยาการภายนอก 2 ท่าน มีหัวข้อการบรรยาย
รวมทั้งหมด 28 เรื่อง ผลการประเมินความพึง
พอใจ (ในระดับด-ีดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 94.30  
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กิจกรรมการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม 
 

กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 
 1) แพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ เข้าศึกษาดูงาน 
Echo, Est และ Cath Lab วันที่ 1-30 
พฤศจิกายน 2555 จ านวน 1 คน 
 2) แพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
เข้าศึกษาดูงาน Cath Lab วันที่ 1-31 ธันวาคม 
2555 จ านวน 1 คน 
 3) แพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี เข้าศึกษา
ดูงาน Cath Lab วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2556 
จ านวน 1 คน 
 4) แพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
เข้าศึกษาดูงาน Cath Lab วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 
2556 จ านวน 2 คน 
 5) แพทย์จากโรงพยาบาลต ารวจ เข้าศึกษา
ดูงาน Echo, Est และ Cath Lab วันที่ 1-28 
กุมภาพันธ์ 2556 จ านวน 1 คน 
 6) แพทย์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินศึกษา 
และปฏิบัติงาน (Elective) เข้าศึกษาดูงาน CCU 
วันที่ 1-15 มีนาคม 2556 จ านวน 1 คน 
 7) คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเอกชล 
เข้าศึกษาดูงาน Cath Lab ระหว่างเดือนมีนาคม-
เมษายน 2556 จ านวน 2 คน และวันที่ 8-19 
กรกฎาคม 2556 จ านวน 2 คน 
 8)  คณะศึกษาดู งานจาก โรงพยาบาล 
ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน Heart Failure Clinic, 
Pacemaker, Warfarin Clinic, Trans Esophageal 
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2556 จ านวน 3 คน 
 9)  นั กศึ กษาจาก  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก เข้า
ศึกษาดูงาน Echo และ Est วันที่ 17-30 มิถุนายน 
2556 จ านวน 1 คน 
 10) คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาล 
พระนั่งเกล้า เข้าศึกษาดูงาน Cath Lab ระหว่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556 จ านวน 2 คน 

 11 )  แ พท ย์ จ า ก  ค ณะแพทย ศา สต ร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  เข้าศึกษาดูงานแผนก
โรคหัวใจ วันที่ 2-30 กันยายน 2556 จ านวน 1 คน 
 
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 
 1) คณะศึกษาดูงานจาก University of 
UTAH เข้าศึกษาดูงานเรื่อง Tuberculosis in the 
Tropics HIV_AIDS CDI Hospital Ward Rounds 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 จ านวน 14 คน 
 2 )  แ พ ท ย์ จ า ก  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านโรคปอด ระหว่าง
วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555 จ านวน 1 คน 
 3) คณะศึกษาดูงานจาก แผนกโรคปอดและ
เวชบ าบัดวิกฤต กองอายุรกรรม โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
โรคปอด ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555 
จ านวน 3 คน 
 4) แพทย์จาก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษา
ดูงานเรื่อง Bronchoscope ระหว่างวันที่ 1-31 
มกราคม 2556 จ านวน 1 คน 
 5)  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น จ า ก  ภ า ค วิ ช า
อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
เข้ าศึกษาดู งานเรื่อง  วัณโรคทางคลินิกและ
ห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 
มีนาคม 2556 จ านวน 3 คน 
 6 )  แ พ ท ย์ จ า ก  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าฝึกปฏิบัติการเพ่ิมพูน
ทักษะ สาขาวิชาโรคระบบทางการหายใจ และ
ภาวะวิกฤตการหายใจ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 
31 มีนาคม 2556 จ านวน 3 คน 
 7) แพทย์จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล 
รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานด้านโรคปอด ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 จ านวน 3 คน 
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 8) คณะศึกษาดูงานจาก University of 
UTAH Health Care เข้าศึกษาดูงานด้านวัณโรค 
 และโรคเอดส์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์.2556 จ านวน 
11 คน 
 9) แพทย์จาก โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง ระบบหายใจ ภาวะ
วิ ก ฤต ระบบการหาย ใจ  ร ะหว่ า ง วั นที่  2 5 
กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2556 จ านวน 1 คน 
 10) คณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมโรค 
เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การด าเนินงานด้านวัณโรค 
วันที่ 12 มีนาคม 2556 จ านวน 8 คน 
 11) คณะศึกษาดูงานจาก University of 
UTAH เข้าศึกษาดูงานเรื่อง CDI Hospital Ward 
Rounds วันที่ 14 มิถุนายน 2556 จ านวน 5 คน 
 1 2 )  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น จ า ก  ค ณ ะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษา
ดูงานเรื่อง การวินิจฉัยและควบคุมโรค วันที่ 10 
กรกฎาคม 2556 จ านวน 30 คน 
 13) คณะศึกษาดูงานจาก สถาบันบ าราศ
นราดูร เข้าศึกษาดูงานเรื่อง Site visit : MDR-TB 
clinical and laboratory วันที่ 29 สิงหาคม 
2556 จ านวน 12 คน 

 
 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 1) นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขา การพยาบาลโรคหัวใจและหลอด
เลือด จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้าศึกษา
ดูงานเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 จ านวน 30 คน 
 2) คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลพุทธ
ชินราช เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพ
ของนักกายภาพบ าบัดในการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ  
 

 
หลอดเลื อดและทรว งอก”  เมื่ อ วั นที่  8 -19 
กรกฎาคม 2556 จ านวน 2 คน 

 
 
กลุม่งานโภชนวิทยา 
 1 )  นั กศึ กษาจากคณะสห เวชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าฝึกปฏิบัติ งาน 
จ านวน 8 รุ่น 40 คน ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2555 – 10 พฤษภาคม 2556 
 2) นักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 3 
รุ่น 14 คน ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 – 
10 พฤษภาคม 2556  
 3) นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เข้าฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 3 รุ่น 5 คน ระหว่าง
วันที่ 11 มีนาคม 2556 – 27 กันยายน 2556  
 
งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา 
 1) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์
ชันสูตรจากราชอาณาจักรภูฏาณ เข้าฝึกอบรม/
ปฏิบัติ การตรวจวินิจฉัยเชื้อมัยโคแบคทีเรียและ
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมัยโคแบคทีเรีย 
จ านวน  1  คน  เมื่ อ วั นที่  19  มี นาคม - 10 
พฤษภาคม 2556 
 2) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ Quality 
Control Center สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เข้าฝึกอบรม “Microbiology External Quality 
Assessment Program” จ านวน 5 คน เมื่อวันที่ 
24-28 มิถุนายน 2556 
 3)  ผู้ รั บทุ นองค์ กา รอนามั ย โลก  จาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้า
ศึกษาดูงานในหัวข้อ “Internal and External  
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Quality Assurance in Bacteriology” จ านวน 
2 คน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 
 4 )  นั ก ศึ กษ าคณะ เทคนิ คกา ร แพทย์  
มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน 
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2556 – 4 กรกฎาคม 
2556 
 5) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากบริษัท 
เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ เข้าฝึกอบรมใน
หัวข้อ “การทดสอบความไวต่อยาของเชื้อมัยโค
แบคทีเรีย” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 

 

 
 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ 7/9 
 1) พยาบาลจาก รงพยาบาลราชวิถี เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและ
ทรวงอก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 
2556 จ านวน 34 คน 
 2) พยาบาลหลักสูตรการพยาบาลศัลยกรรม
หัวใจและหลอดเลือด เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การ
พยาบาลศัลยกรรมหัวใจในระยะกึ่งวิกฤติและฟ้ืนฟู 
ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556 จ านวน 
40 คน 
 
 

 
 3) พยาบาลจากประเทศบรูไน เข้าศึกษาดู
งานเรื่อง การพยาบาลศัลยกรรมหัวใจ เมื่อวันที่ 
11 มิถุนายน 2556 จ านวน 8 คน 
 4) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศ
ไทย เข้าดูแหล่งฝึกของศัลยแพทย์ทรวงอก เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 จ านวน 5 คน 

 

 

 
 
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและปอด ICU 
 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง การ
พยาบาลเฉพาะทางหัวใจและทรวงอก 
 1) พยาบาลจาก โรงพยาบาลอุดรธานี เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและ
ทรวงอกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 
2556 จ านวน 2 คน 
 2) พยาบาลจาก โรงพยาบาลราชวิถี เข้า
ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 จ านวน 
7 คน 
 

33 



 
แผนกการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและปอด 
 1) พยาบาลจาก โรงพยาบาลอุดรธานี เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและ
ทรวงอก เมื่อวันที่ 1-30 กันยายน 2556 จ านวน 2 คน 
 

หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมหัวใจ CCU 
 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง การ
พยาบาลเฉพาะทางหัวใจและทรวงอก 
 1) พยาบาลจาก โรงพยาบาลราชวิถี เข้า
อบรมระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 
2556 จ านวน 34 คน 
 2) พยาบาลจาก โรงพยาบาลราชวิถี เข้าศึกษา 
ดูงาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 จ านวน 7 คน 

 
 
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมปอด RCU 
 1) พยาบาลจาก โรงพยาบาลราชวิถี เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและ
ทรวงอก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 
2556 จ านวน 34 คน 
 

แผนกการพยาบาลผู้ป่วยสวนหัวใจ 
 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง การ
พยาบาลเฉพาะทางหัวใจและทรวงอก 
 1) พยาบาลจาก โรงพยาบาลวิภาวดี เข้า
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 
2555 จ านวน 4 คน 
 2) พยาบาลจาก โรงพยาบาลสมิติเวช เข้า
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 18 
มกราคม 2556 จ านวน 1 คน 
 3) พยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 
เข้าฝึกอบรมระหว่างวันที่  15 มกราคม - 15  
มีนาคม 2556 จ านวน 1 คน 
 

 
 4)  ค ณ ะ แ พ ท ย์ แ ล ะ พ ย า บ า ล จ า ก 
โรงพยาบาลสายไหม เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2556 จ านวน 5 คน 

 
 5) พยาบาลจาก โรงพยาบาลบางนา 5 เข้า
ฝึกอบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 
2556 จ านวน 2 คน 
 6) พยาบาลจาก โรงพยาบาลเอกชล เข้า
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 30 มิถุนายน 
2556 จ านวน 4 คน 
 7) พยาบาลจาก โรงพยาบาลพระราม 9 
เข้าฝึกอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
2556 จ านวน 4 คน 
 8) พยาบาลจาก โรงพยาบาลราชวิถี เข้า
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 
2556 จ านวน 34 คน 
 9) พยาบาลจาก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
เข้าฝึกอบรมระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม - 30 
กันยายน 2556 จ านวน 2 คน 
 

หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 1) พยาบาลจาก โรงพยาบาลราชวิถี เข้า
ศึกษาดูงานเรื่อง การพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและ
ทรวงอก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 จ านวน 7 คน 
 

คลินิกอดบุหรี่และคลินิกโรคถุงลมโป่งพอง 
 1)  นั กศึกษาจากวิทยาลั ย เทคโนโลยี 
พงษ์สวัสดิ์ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “โทษและพิษภัย
ของบุหรี่  และวิธีการเลิกบุหรี่” เมื่อวันที่  20 
พฤศจิกายน 2555 จ านวน 40 คน 
 2) นักเรียนจากโรงเรียนหอวัง เข้าศึกษา 
ดูงานเรื่อง “โทษและพิษภัยของบุหรี่ และวิธีการ
เลิกบุหรี่” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 จ านวน 23 คน 
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 3) นักเรียนจากโรงเรียนพระดาบส เข้า
ศึกษาดูงานเรื่อง “โทษและพิษภัยของบุหรี่ และ
วิธีการเลิกบุหรี่” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 
จ านวน 55 คน 
 4) นักเรียนจากโรงเรียนนครนนทบุรี เข้า
ศึกษาดูงานเรื่อง “โทษและพิษภัยของบุหรี่ และ
วิธีการเลิกบุหรี่” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 
จ านวน 10 คน 
 5) นักเรียนจากโรงเรียนคลองเกลือ เข้าศึกษา
ดูงานเรื่อง “โทษและพิษภัยของบุหรี่ และวิธีการ
เลิกบุหรี่” วันที่ 13 สิงหาคม 2556 จ านวน 13 คน 
 6) นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมพัฒนาการ 
เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “โทษและพิษภัยของบุหรี่ 
และวิธีการเลิกบุหรี่” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 
จ านวน 7 คน 
 

 

 

 

 
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ภายนอกสถาบันโรคทรวงอก (ภายในประเทศ) 
 
วิทยากร นายแพทย์ทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ์ 
1) เรื่อง MV Repair in heart disease ณ โรงพยาบาล 

เชียงรายประชาสงเคราะห์ 
2) เรื่อง Thai valve club ณ โรงพยาบาลล าปาง 
3) เรื่อง การผ่าตัดหัวใจและการรักษาโดยผ่าน 

สายสวนหัวใจที่มีความยุ่ งยากซับซ้อน  ณ 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

4) เรื่อง การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจรูมาติก ณ 
โรงพยาบาลชลบุรี 

5) เรื่อง Workshop on Mitral Valve / TV Repair 
ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ 

6) เรื่อง การสาธิตการผ่าตัดและซ่อมแซมลิ้นหัวใจ 
ณ โรงพยาบาลล าปาง 

7) เรื่อง Problem in MV repair ณ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

8) เรื่อง Tricuspid Valve repair : Current 
management and operative technique 
ณ ห้องประชุมสยามกุฎราชกุมาร อาคารพระ
บารมี 50 ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร 

9) เรื่อง การสาธิตการผ่าตัดหัวใจ ณ โรงพยาบาล
ล าปาง 

 
วิทยากร นายแพทย์ชูศักดิ์  เกษมศานติ์ 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับศัลยแพทย์หัวใจและ

ทรวงอกและพยาบาลห้องผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่อง 
AF+MAZE operation ณ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับศัลยแพทย์หัวใจและ
ทรวงอกและพยาบาลห้องผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่อง 
AF+MAZE operation ณ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

3) เรื่อง การผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ณ ที่ท าการ 
บรัท อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 25 ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

4) อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับศัลยแพทย์หัวใจและ
ทรวงอกและพยาบาลห้องผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่อง 
AF+MAZE operation ณ โรงพยาบาลชลบุรี 
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5) อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับศัลยแพทย์หัวใจและ

ทรวงอกและพยาบาลห้องผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่อง 
AF +MAZE Procedure & Valve repair 
surgery ณ โรงพยาบาลสุราษกร์ธานี 

6) อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับศัลยแพทย์หัวใจและ
ทรวงอกและพยาบาลห้องผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่อง 
AF+MAZE operation ณ โรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานุเคราะห ์

7) อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับศัลยแพทย์หัวใจและ
ทรวงอกและพยาบาลห้องผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่อง 
AF+MAZE operation ณ โรงพยาบาลล าปาง  

8) เรื่อง Valvular heart disease ในงานประชุม
วิชาการเครือข่ายโรคหัวใจในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 

 
วิทยากร นายแพทย์อุกฤษฎ์  จารุพัฒนาพงศ์ 
1) เรื่อง การดูแลผู้ปุวยหลังผ่าตัดมะเร็งปอด ณ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
 

วิทยากร นายแพทย์เกรียงไกร  เฮงรัศมี 
1) เรื่อง Acute coronary syndrome ณ ห้องประชุม 

บุหงา โรงแรม Golden Tulip ถนนพระราม 9 
กทม. วันที่ 9-10 ตุลาคม 2555 

2) เรื่อง Management of Heart Failure ณ  
โรงแรม Golden Tulip ถนนพระราม 9 วันที่ 
12 ตุลาคม 2555 

3) เรื่อง Hospital Management of Heart 
Failure ณ  โรงแรม Golden Tulip ถนน
พระราม 9 วันที่ 12 ตุลาคม 2555 

4) เรื่อง Hypertension in Thailand : What 
are the issues and opportunities to 
address the epidemic Gap in Hypertension 
Treatment in Thailand HT leading cause 
of CHF Role of ARBs in HT with CHF ณ 
เขาใหญ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2555 

5) เรื่ อง  โรคหัว ใจ โรคอ้วน และเบาหวาน 
เกี่ยวข้องกันอย่างไร ณ อาคารทิปโก้ ชั้น 4 
ถนนพระราม 6 วันที่ 26 ตุลาคม 2555 

 

 
6) เรื่อง Structural Heart Disease "Intervention 

in structural heart diseases : Presence 
and Future" ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2555 

7) เรื่อง Rapid Fire "Country experts opinions 
on current controversies in cardiology 
ณ โรงแรม เดอะซายน์  พัทยา  วั นที่  1 6 
กุมภาพันธ์ 2556 

8) เรื่อง HF 01 Heart Failure 1 , CA 
Cardiomyopathy , Joint Symposium : 
ESC02 ESC Congress 2012 Guidelines : 
What is new in five questions? , Joint 
Symposium : ESC03 Clinical trials that 
changed my practice และ Symposium : 
HF02 Heart Failure 2 ณ ศูนย์การประชุม 
PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีชรีสอร์ท พัทยา 
วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2556 

9) เรื่อง Cardiology ณ ศูนย์การประชุม PEACH 
โรงแรมรอยัลคลิฟ บีชรีสอร์ท พัทยา วันที่ 24-
27 เมษายน 2556 

10) เรื่อง การตรวจวินิจฉัย ECG ในผู้ปุวย STEMI 
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 

11) เรื่อง Devices ณ โรงแรมดาษดา รีสอร์ท 
ปราจีนบุรี วันที่ 2-4 สิงหาคม 2556 

12) เรื่อง ระบบการส่งต่อผู้ปุวยโรคหัวใจ (Service 
Plan) และการตรวจวินิจฉัย ECG ในผู้ปุวย 
STEMI ณ  วันที่ 8 สิงหาคม 2556 

13) เรื่อง แนวทางการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษา
โรคทางอายุรกรรม ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น P3 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี วันที่  6 กันยายน 
2556 

 
วิทยากร นายแพทย์เขตต์  ศรีประทักษ์ 
1) เรื่อง Coronary assessment for non CABG 

CVT surgery ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย 
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 
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2) เรื่อง A Modern Treatment Strategy 

Hypertension Management ณ ศูนย์แพทย์
ศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 

3) เรื่อง ระบาดวิทยาโรคความดันโลหิตสูง แนวคิด
การจัดการรายกรณีการประเมินภาวะสุขภาพ
การตัดสินใจทางคลินิก ณ  โรงแรมบ้านสวน
อุบล กอล์ฟ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี วันที่ 27 
สิงหาคม 2556 

4) เรื่อง Congestive Heart Failure ณ ห้อง
ประชุม 808 ชั้น 8 ภาควิชาอายุรศาสตร์เขต
ร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย 
มหิดล วันที่ 28 สิงหาคม 2556 

 
วิทยากร นายแพทย์จรินทร์  อัศวหาญฤทธิ์ 
1) เรื่อง Research and non-invasive Cardiac 

investigation : "LV function in pacemaker" 
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 

 
วิทยากร นายแพทย์ธรรมรัฐ  ฉันทแดนสุวรรณ 
1) เรื่อง Emergent and Complex Coronary 

intervention : "Angiojet" ณ ห้องประชุมแก
รนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2555 

2) เรื่อง การรักษาผู้ปุวย STEMI ด้วยการท าหัตถการ 
เปิดหลอดเลือดหัวใจ (PCI) ณ ห้องแกรนด์ 
บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันที่  13 
มิถุนายน 2556 

3) เรื่อง How to corporate FFR into your 
routine PCI practice - Functional angioplasty : 
paradigm shift - FFR guided LM & Bifurcation 
PCI ณ โรงแรม Pullman ถนนรางน้ า วันที่ 28 
มิถุนายน 2556 

4) เรื่อง การรักษาผู้ปุวย STEMI ด้วยการท าหัตถการ 
เปิดหลอดเลือดหัวใจ (PCI) ณ ห้องบอลรูม 
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต วันที่  8 
สิงหาคม 2556 

 

 
วิทยากร แพทย์หญิงพรวลี  ปรปักษ์ขาม 
1) เรื่อง Research and non-invasive Cardiac 

investigation : "RV function in pacemaker" 
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 

2) เรื่อง การดูแลภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจในผู้ที่มี
ภาวะความดันโลหิตสูง ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 

3) การอภิปราย "ก้าวทันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ณ ห้อง
วายุภักษ์  2-3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ถนนแจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 

4) เรื่อง การดูแลรักษาโรคหัวใจอายุรกรรมแนวใหม่ 
ณ ห้องประชุมหัวหินบอลรูม 1 โรงแรมหัวหิน 
แกรนด์ แอนด์ พลาช่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2556 

5) เรื่อง Cardiothoracic and Thoracic Assessment 
ณ ห้อง 3-509 ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระศรี 
นครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 

6) เรื่อง CPR ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
วันที่ 27 และวันที่ 30 สิงหาหคม 2556 

7) เรื่อง Heart Failure ณ ห้อง 3-509 ชั้น 5 
อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ วันที่ 
3 กันยายน 2556 

 
วิทยากร นายแพทย์พีรพัฒน์  เกตุค้างพลู 
1) เรื่อง New Modality of Cardiac imaging : 

"Electroanatomical Mapping" ณ ห้องประชุม 
แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 
15 พฤศจิกายน 2555 

 
วิทยากร นายแพทย์วิรัช  เคหสุขเจริญ 
1) Lunch symposium II : "Dabigatran etexilate 

for stroke prevention in AF" ณ  ห้องประชุม
แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2555 
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2) สาธิตวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วย

บอลลูน (PCI) ณ ห้องตรวจสวนหัวใจ ชั้น 2 
อาคารศูนย์หั วใจสิ ริ กิ ติ์ ฯ  ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์  หาวิทยาลัย
ขอนแก่น วันที่ 9 เมษายน 2556 

3) เรื่อง How to handle complicated or 
complication interventional cases ณ ห้อง
กรุ งธน โรงแรมรอยัลริ เวอร์  วันที่  26 -27 
กันยายน 2556 

 
วิทยากร แพทย์หญิงสมรรัตน์  รอดประเสริฐ 
1) เรื่อง Structural Heart Disease "Intervention 

in structural heart diseases : Presence 
and Future" ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2555 

 
วิทยากร นายแพทย์เอนก  กนกศิลป์ 
1) เรื่อง Cardiovascular physical exam ณ ห้อง

ประชุมบุหงาโรงแรม Golden Tulip วันที่ 9 
ตุลาคม 2555 

2) เรื่อง Emergent and Complex Coronary 
intervention : "Fast track PCI" ณ ห้องประชุม 
แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2555 

3) เรื่อง การรักษาผู้ปุวย STEMI ด้วยยาละลาย 
ลิ่มเลือด ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ วันที่ 13 มิถุนายน 2556 

4) เรื่อง การรักษาผู้ปุวย STEMI ด้วยยาละลาย 
ลิ่มเลือด ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอร์พอร์ต วันที่ 8 สิงหาคม 2556 

 
วิทยากร นายแพทย์เจริญ  ชูโชติถาวร 
1) เรื่อง Update of Diagnosis of MDR-TB, Drug 

Regimen and for MDR-TB, Adversed drug 
Reaction of Second Line และ Case 
Discussions MDR-TB ณ โรงแรมนารายณ ์

 
 

 
2) เรื่อง การดูแลผู้ปุวยระบบทางเดินหายใจ ให้แก่

ข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับช านาญ
การพิเศษ ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

3) เรื่อง วัณโรคในผู้ใหญ่ : ปัญหาการวินิจฉัยรักษา 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับวัณโรค : การดูแลครอบครัว
วัณโรคในบุคลากร Infection Control 
ผลข้างเคียงจากยาต้านวัณโรค ณ โรงแรมเลย
พาเลช อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

4) เรื่อง Clinical apprenticeship ณ คณะเวชศาสตร์ 
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

5) เรื่อง วัณโรคที่รักษายากการรักษา MDR/XDR-
TB ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

6) เรื่อง การอภิปราย/วิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต
จากข้อมูลที่รวบรวมพิจารณาแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ลดการเสียชีวิตในผู้ปุวยวัณโรค และเรื่อง การ
ดูแล/รักษาผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต ณ ห้องประชุมศูนย์วัณโรคเขต 10 
เชียงใหม ่

7) เรื่อง Medical condition II (Respiratory 
system) ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

8) เรื่อง Update for Treatment and Diagnosis 
TB and MDR-TB, How to Management 
Multi, Drug Resistant Tuberculosis / 
Extensively Drug Resistant Tuberculosis? 
และ Case discussion TB/MDR-TB ณ โรงแรม
ภูรัญญา 

9) เรื่อง Current knowledge of TB and how to 
implement to clinical Practice ณ โรงพยาบาล 
ขอนแก่น 

10) เรื่อง Update of Diagnosis of MDR-TB, 
Drug Regimen for MDR-TB, Adversed drug 
Reaction of TB drug ณ ส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

11) เรื่อง Update diagnosis and treatment of 
TB-HIV ณ โรงแรมตะวันนา 

12) เรื่อง วัณโรคดื้อยา (MDR-TB) กับสถานการณ์
ปัจจุบัน ณ โรงแรมเจริญธานี 
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13) เรื่อง Review and Update on Tuberculosis 

ณ โรงแรมเอเชีย 
14) เรื่อง การรักษาวัณโรคในผู้ ใหญ่และเรื่อง

กรณีศึกษาเกี่ยวกับวัณโรค : การดูแลครอบครัว
และวัณโรคในบุคลากร ณ โรงแรมแกรนด์ปิซิฟิก 
จังหวัดเพชรบุรี 

15) เรื่อง การค้นหา การดูแลรักษา และบริหาร
จัดการยา ผู้ปุวยวัณโรคดื้ อยาหลายขนาน 
(MDR-TB) ณ โรงแรมหรรษาเจบี จังหวัดสงขลา 

16) เรื่อง New Approach to Treating COPD 
Towards ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ 

17) เรื่อง การดูแลรักษาคนไข้ที่ปุวยเป็นวัณโรค ณ 
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ ากัด ไทยทีวีสีช่อง 3 

18) เรื่อง แนวปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคและ 
ค้นหาผู้ปุวยวัณโรคในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านใน
รูปแบบ Case Study ณ โรงพยาบาลหนองคาย 

19) เรื่อง แนวทางการด าเนินงานเพ่ือลดการ
เสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ปุวยวัณโรค และ
เรื่องทบทวนระบาดวิทยาและสถานการณ์การ
เสียชีวิตของผู้ปุวยวัณโรคในเขต 10 ณ โรงแรม 
ซีเอช จังหวัดเชียงใหม่ 

20) เรื่อง โรควัณโรค ณ โรงพยาบาลนครปฐม 
21) เรื่อง Tuberculosis & hospital structural 

engineering ณ ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 

22) เรื่อง Current Situation of TB & How to 
Management in Clinical Practice ณ ชมรม
แพทย์เขต 4-5 จังหวัดนครปฐม 

23) เรื่อง TB and AEC Panel Discussion : TB 
case Management ณ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24) เรื่อง Diagnosis and Innovative TB and 
MDR-TB Diagnosis : What Thailand should 
respond to? ณ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส านักอนามัย 

25) เรื่อง วัณโรคกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เรื่องการรักษาวัณโรคดื้อยาและยาต้าน
วัณโรคชนิดใหม่ ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 
26) เรื่อง วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และการ

ประสานส่งต่อผู้ปุวยวัณโรคระหว่างคลินิกวัณ
โรคและคลินิกเด็กแนวปฏิบัติการดูแลรักษา
ผู้ปุวยวัณโรค และค้นหาวัณโรคในผู้ปุวยสัมผัส
วัณโรคร่วมบ้านในรูปแบบ Case Study ณ 
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ 

27) เรื่อง Update Diagnosis and treatment of 
TB-HIV ณ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส านักอนามัย 

28) เรื่อง Infectious Control in hospital and 
New Selective generation of Fluoroquinolone 
ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์

29) เรื่อง การรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ : ปัญหาการดื้อยา/
การแพทย์ ณ ส านักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ 

30) เรื่อง โครงการส่งเสริมให้เข้าถึงการดูแลรักษา
และควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพและการ
เสริมสร้างพลังชุมชนเพ่ืองานวัณโรคในประเทศ
ไทยปีที่ 2 งบประมาณกองทุนโลก ณ ส านักงาน
ปูองกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ 

31) เรื่อง การรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ : ปัญหาการดื้อ
ยา/การแพ้ยา การดูแลครอบครัวและวัณโรคใน
บุคลากรทางการแพทย์ ณ ส านักยุทธศาสตร์ 
กรมการแพทย์ 

32) เรื่อง การรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ : ปัญหาการดื้อยา/
การแพ้ยา การดูแลครอบครัวและวัณโรคใน
บุคลากร ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

33) เรื่อง HIV/TB Clinical Mentoring ณ สถาบัน
บ าราศนราดูร  

34) เรื่อง วัณโรค ณ โรงพยาบาลชลประทาน 
35) เรื่อง การรักษาและปูองกันวัณโรคในสถาน 

พยาบาลในประเทศไทย ณ สถาบันบ าราศนราดูร 
36) เรื่อง Emerging new type of influenza and 

bird flu ณ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
วิทยากร แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ  แสงสายัณห์ 
1) เรื่อง ไข้หวัดใหญ่และวัคซีนในถุงลมโปุงพอง ณ 

โรงแรมตวันนา 
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2) เรื่อง Interventional Pulmonology ณ อาคาร

ศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช 
3) เรื่อง Chronic cough with lung mass ณ 

โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 
วิทยากร แพทย์หญิงกลัยา  ปัญจพรผล 
1) เรื่อง Up to date scoring rules Portable 

home monitoring ณ โรงพยาบาลศิริราช 
2) เรื่อง Workshop on PSG and CPAP treatment 

for sleep apnea ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

 
วิทยากร นางสาวนัฏฐา  ติตถะสิริ 
1) เรื่อง Next move of Cardiorespiratory 

management, What the next step of chest 
PT. : Current and Future ในการประชุม
วิชาการกายภาพบ าบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ วันที่ 25 เมษายน 2556 

 
วิทยากร นายประเสริฐ  จิระโณทัย 
1) เรื่อง การปูองกันและฟ้ืนฟู Acute Myocardial 

Infarct ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร วันที่ 9 
มกราคม 2556 

 
วิทยากร นางสาวนภาพร  แววทอง 
1) เรื่อง การดูแลกายภาพบ าบัดในผู้สูงอายุที่

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ณ สมาคมแพทย์มุสลิม
แห่งประเทศไทย วันที่ 5 ตุลาคม 2556 

 
วิทยากร นางอนงค์  พิมพ์ทนต์ 
1) เรื่อง พิษภัยและโทษของบุหรี่ รณรงค์วัน 

งดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ 
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 

 
 

 
 
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ภายนอกสถาบันโรคทรวงอก (ภายนอกประเทศ) 
 
วิทยากร นายแพทย์ทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ์ 
1) เรื่อง Long - term outcome of mitral valve 

pair ณ ประเทศเกาหลี 
2) เรื่อง Are Most Mitral Valve Repairable? 

ณ ประเทศมาเลเซีย 
3) เรื่อง Reheumatic mitral valve surgery ณ 

ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี 
4) เรื่อง Video Valve Surgery & MICS ณ 

ประเทศญี่ปุุน 
 
วิทยากร นายแพทย์ชูศักดิ์  เกษมศานติ์ 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับศัลยแพทย์หัวใจและ

ทรวงอกและพยาบาลห้องผ่าตัด เรื่อง AF+ 
Maze procedure ณ โรงพยาบาล Queen 
Elizabeth II รัฐโกตากีนาบาลู ประเทศ
มาเลเซีย 

2) เรื่อง Experience of AF Treatment in 
Central Chest Institute of Thailand ใน
การประชุม 4th Vietnam National Congress of 
Cardio vascular and Thoracic Surgery 

 
วิทยากร นายแพทย์เกรียงไกร  เฮงรัศมี 
1) เรื่อง Drug Management of Heart Failure 

with Preserved LV Ejection :Where are 
we Now? ในการประชุม NHAM ASM 2013 
ประเทศมาเลเซีย วันที่ 11-14 เมษายน 2556  

 
วิทยากร นายแพทย์วิรัช  เคหสุขเจริญ 
1) เรื่อง Interesting cases จากทั่วโลก ในการ

ประชุม 56th Annual Scientific Meeting of 
the Korean Society of Cardiology ประเทศ 
เกาหลี วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2555 
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2) เรื่อง Choice and manipulation of 

diagnostic and guiding catheters” session :  
Practical tips in diagnostic and PCI 
techniques ในการประชุม Asia PCR/ SingLIVE 
ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 23 มกราคม 2556 

 
3) เรื่อง การรักษาผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

ในช่วงของ Complication case review session 
5: primary PCI ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2556  

 
 
 
การบริการตติยภูมิระดับสูง
 
Open House สถาบันโรคทรวงอก 
 

 
 

 สถาบันโรคทรวงอก จัดงาน Open House 
โชว์การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย
เทคโนโลยีเครื่อง MRI (Magnetic Resonance 
Imaging) และการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจทาง 
สายสวน TAVI (Transcatheter Aortic Valve 
Implantation) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  
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ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก (CCIT Sleep Disorders Center) 
 

 
 

 สถาบันโรคทรวงอก เปิดให้บริการศูนย์โรค
การนอนหลับ (CCIT Sleep Disorders Center) 
เมื่อเดือนเมษายน 2556 เพ่ือตรวจวินิจฉัยผู้ปุวยที่
มีภาวะหายใจผิดปกติหรือภาวะหยุดหายใจ 
ขณะหลับ เนื่องจากทางเดินหายใจอุดกั้น ซึ่งเป็น
สาเหตูที่ส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆ หลายชนิด เช่น 
โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เกิด
ภาวะการตีบตันของหลอดเลือดสมอง และเกิดการ
หย่อนสมรรถภาพทางเพศ  

 
 

 
 
การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค/วัณโรคดื้อยา ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 

 งานจุลชี ววิทยา กลุ่ มงานพยาธิวิทยา 
ให้บริการตรวจวินิจฉัยวัณโรคโดยการคัดกรอง
ผู้ปุวยสงสัยวัณโรคดื้อยาด้วยวิธี Genotype MTB 
DR plus หรือ HAIN Test โดยการตรวจหายีนส์
ดื้อยา Isoniazid และ Rifampicin ซึ่งเป็นยาใน
กลุ่ม First line drug ในสิ่งส่งตรวจของผู้ปุวยตั้งแต่ 
เดือนมิถุนายน 2555 และได้เพ่ิมการให้บริการการ
ตรวจหายีนส์ดื้อยาในกลุ่ม Fluoroquinolones, 
aminoglycosides cyclic peptides ซึ่งเป็นยาก
ลุ่ม Second line drug เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2556 และการบริการตรวจคัดกรองผู้ปุวยวัณโรค 
โดยตรวจทดสอบ Quantiferon โดยวิธี Elisa หรือ 
IGRA ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือดของผู้ปุวย เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2556 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเครือข่ายด้านโรคหัวใจและปอด 

โครงการ “10,000 ดวงใจ ปลอดภัย ด้วยพระบารมี” 
 

 
 

 จัดโครงการสรุปผลการด าเนินงานเมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี 
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 มีผู้ป่วย 
STEMI จ านวน 11,605 ราย อัตราตายร้อยละ 9.75 
โดยโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตั้งเป้าหมายไว้ 
213 รพ. พบว่ามีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการถึง 
307 รพ ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ จ านวน 
28 รพ.  โรงพยาบาลทั่ว ไป  จ านวน 69 รพ. 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จ านวน 13 รพ. 
โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 172 รพ. โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย จ านวน 7 รพ. โรงพยาบาลนอก
สังกัด สธ. จ านวน 2 รพ. และโรงพยาบาลเอกชน 
จ านวน 16 รพ. โครงการนี้จึงบรรลุได้เกินเป้าหมาย 
เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกเครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการแก้ปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของประชาชนด้านโรคหัวใจและปอด
อย่างเป็นระบบตามนโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก 

โครงการ “คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค” 
 

 
 

 ในปี 2556 จากการออกหน่วยสัญจร 12 ครั้ง 
มี ผู้รับบริการประเมินสุขภาพทั้งหมด จ านวน 
19,388 ราย เผยแพร่ DVD/CD วิชาการความรู้
เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด จ านวน 2,299 
แผ่น เผยแพร่เอกสารแผ่นพับ คู่มือวิชาการความรู้
เกี่ยวกับ โรคหัวใจและหลอดเลือด จ านวน 32,300 
แผ่น ดังนี้  
1. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2555 
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2555 
3. ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

จังหวัดสงขลา วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2555 
4. บริ เวณสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์  จั งหวัด

สมุทรปราการ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 
5. ห้องประชุมองค์การบริการส่วนต าบลบ้านหว้า 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 มีนาคม 2556 

6. ห้องประชุมบุญบารมี เทศบาลต าบลแม่จะเรา 
จังหวัดตาก วันที่ 23 – 25 เมษายน 2556 

7. ส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.) กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 มิถุนายน 2556 

8. โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 
21 มิถุนายน 2556 

9. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 -20 
กรกฎาคม 2556 

10. อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 

11. สนามโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันที่ 
9 สิงหาคม 2556 

12. วัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 22 สิงหาคม 
2556 
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โครงการ “เครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก” 
 

 
 

 มีผู้ป่วยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก 
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 322 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 
90.46 โดยมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
(1) ประชุมวิชาการ เพ่ือให้ความรู้กับกลุ่มเครือข่าย

ผู้ป่วยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก โดย
ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 4 
ครั้ง ในเดือน มกราคม, มีนาคม, มิถุนายน และ
กันยายน 2556 

(2) กิจกรรมบริการชุมชน ประเมินภาวะเสี่ยง
โรคหัวใจ ณ วัดบางรักใหญ่ ในเดือนกรกฎาคม 
2556  วัดใหญ่ชัยมงคล และโรงพยาบาลชุมพร 
เขตรอุดมศักดิ์ ในเดือนสิงหาคม 2556  

(3) กิจกรรมให้ก าลังใจผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
หัวใจ ทุกวันศุกร ์

(4) กิจกรรมดนตรีในสวนทุกวันศุกร์ 
(5) กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ทุกวันจันทร์ 
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โครงการ “COPD DAY” 
 

 
 

 จัดโครงการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 150 คน โดยในบริเวณ
งานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคถุงลม
โป่งพอง, การเลิกบุหรี่, การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่, 
การออกก าลังกาย, โภชนาการที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง ตลอดจนการแสดง และ
สาธิตเทคนิคการพ่นยาที่ถูกต้อง การใช้ออกซิเจน
และพ่นยาที่บ้าน, การป้องกันการติดเชื้อโดยการ
ล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัย 
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โครงการ “รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจ าปี 2556” 
 

 
 

 จัดโครงการวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรภายในจ านวน 76 
คน บุคลากรภายนอกภาครัฐจ านวน 43 คน และ
เอกชนจ านวน 74 คน มีผู้รับบริการตรวจเอ็กซเรย์
ฟรี จ านวน 70 คน ตรวจวัดความดันโลหิตเบื้องต้น 
จ านวน 106 คน ขอรับค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
จ านวน 50 คน ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ร่างกาย จ านวน 23 คน ขอรับค าปรึกษาด้านบุหรี่  
จ านวน 45 คน (เข้าโครงการ 9 คน) ขอรับค าปรึกษา 
ด้านภาวะโภชนาการ จ านวน 50 คน ตรวจวัดค่า
BMI จ านวน 12 คน ตรวจสมรรถภาพปอดและ
หลอดลม จ านวน 10 คน และมีการเดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โทษของบุหรี่ ตั้งแต่ตึกอายุรกรรม
ปอด 2/3 , 2/4 , 2/5 , 7/9 และผู้ป่วยนอก พร้อม
มอบของที่ระลึกให้กับ หอผู้ป่วย ตึกละ 1 ชุด  
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กิจกรรมออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
 
กลุ่มงานทันตกรรม 
 กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันโรคทรวงอก ร่วม
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการ กรมการแพทย์
สู่ประชาชนกลุ่มพิเศษในส่วนภูมิภาค (GCS) .
ให้บริการรักษาทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 จังหวัดน่าน วันที่ 14-
15 มีนาคม 2556 และจังหวัดสงขลา วันที่ 21-23 
พฤษภาคม 2556 
 

 
 
คลินิกอดบุหรี่ 
 คลินิกอดบุหรี่  สถาบันโรคทรวงอก ออก
หน่วยให้ความรู้และค าแนะน าปรึกษาในการอด
บุหรี่ แก่ประชาชน ดังนี้  

1) ออกหน่วยรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ณ 
ศูนย์ กา รค้ า ฟิ ว เ จอร์พา ร์ ค  รั งสิ ต  วั นที่  31 
พฤษภาคม 2556 

2) ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่
ประชาชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี วันที่ 
20 มิถุนายน 2556 

3) ออกหน่วยวันอาชีวอนามัย ณ บริษัทเบล
ตัน อินดัสเตรียน จ ากัด วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

48 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

การพัฒนาระบบคุณภาพ 
 
โครงการ “มหกรรมคุณภาพ : นวัตกรรมน าพาคุณภาพที่ยั่งยืน” 
 

 
 

 จัดโครงการจ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ใน
ภาคเช้าเป็นการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง Lean 
Concept Management โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ 
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช มีบุคลากรเข้า
รับการอบรมจ านวน 230 คน และในภาคบ่ายเป็น
การจัดท ากลุ่ม Work Shop LEAN เพ่ือพัฒนา
ระบบงาน 3 กระบวนงาน คือ ระบบบริการคลินิก
รุ่งอรุณ ระบบให้บริการผู้ปุวยใหม่ และระบบส่ง
บุคลากรฝึกอบรม 

 
 
 ครั้งที่ 2 เป็นการจัดเวทีการน าเสนอผลงาน
การพัฒนาคุณภาพ “สถาบันโรคทรวงอกพัฒนา

ก้าวไกลด้วย Lean Concept Management” 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
จ านวน 226 คน มีการน าเสนอผลงานการพัฒนา
คุณภาพจ านวนทั้งสิ้น 22 เรื่อง ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการโครงการ ในระดับดี-ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 82.65 
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โครงการ “พฤษภา...หาเสี่ยง” เรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พ่ึง RCA” 
 

 จัดโครงการวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 โดย
เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  
จิรธรรมคุณ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และ 
ดร.สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง จากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้และจัดท า Work 
shop เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง พ่ึง RCA  มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 150 คน โดยบุคลากรที่เข้าร่วม
อบรมมีความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยง และ
สามารถท าการวิเคราะห์ Root Cause Analysis 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการโครงการ ในระดับดี-
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.98 

 

 
 
 
โครงการ “การตรวจเยี่ยมพัฒนาคุณภาพ โดยส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ” 
 

 งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา ได้รับ
การตรวจประเมินระบบคุณภาพ เพ่ือการรับรอง
ความสามารถทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ISO 15189 : 2007 และ ISO 15190 : 2003 จาก
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์ระหว่างวันที่  29-30 เมษายน 2556 
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ผลงานการพัฒนาคุณภาพ 
 

1. CQI เรื่อง พี่ค้างไ ว้ หนูดึงได้  ไร้กังวล “ 
Easier it gets let me care” โดยหอผู้ปุวย
ศัลยกรรมหัวใจ 7/9  
 วัตถุประสงค์  เ พ่ือแก้ปัญหาอุบัติการณ์ 
Pneumothrorax หลังจาก Off chest drain  
 ผลด าเนินงาน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
กิจกรรมการพยาบาล Off chest drain และ ICD 
โดยในปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 
2556) ไม่พบอุบัติการณ ์Pneumothrorax 

 
 
2. CQI เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการ 
คลินิกรุ่งอรุณ  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ
รวดเร็วให้กับผู้รับบริการและลดระยะเวลาในการ
ให้บริการของคลินิกรุ่งอรุณโรคหัวใจ 
 ผลด าเนินงาน สามารถลดกระบวนการได้ 2 
ขั้นตอน จาก 11 ขั้นตอน และลดเวลาจาก 148 
นาที/ราย เหลือ 94.6 นาที/ราย ลดลง 53.4 นาที/
ราย คิดเป็นร้อยละ 36.08 
 
3. CQI เรื่อง ข้ันตอนการส่งบุคลากรฝึกอบรม  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลา
ให้บุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้ทันตาม
เวลาที่ผู้จัดการอบรมก าหนด และลดภาระในการ
พิจารณาของผู้บริหาร 
 ผลด าเนินงาน สามารถลดระยะเวลาการ
เดินเรื่องหนังสือขออนุมัติจาก 5 วัน เหลือเพียง 1 วัน 
และสามารถลดภาระของผู้อ านวยการ ในการ
พิจารณาหนังสือจาก 100% เหลือเพียง 11.61% 
 

4. CQI เรื่อง ปล่อยลมออกแล้วปลอดภัย โดย 
หอผู้ปุวยอายุรกรรมหัวใจ 7/8 
 วัตถุประสงค์  เ พ่ือให้ผู้ปุวยไม่ เกิดภาวะ 
แทรกซ้อน จากการปฏิบัติการพยาบาลคลายลม
ออกจากบอลลูน TR Band ไม่ถูกต้อง 
 ผลด าเนินงาน เริ่มด าเนินการกับผู้ปุวยกลุ่ม
น าร่อง จ านวน 7 ราย ระหว่างวันที่ 15 – 22 
สิงหาคม 2556 สามารถลดระยะเวลาที่คลายลม
ออกจนหมดลมที่แพทย์ใส่ในบอลลูนจากเดิม ใช้
ระยะเวลาเฉลี่ย 6 ชั่วโมงขึ้นไป เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ขณะน า TR band ออก และมีอาการบวม ปวด 
ที่มือ นิ้ว ขณะยังไม่คลายลมออก หลังการพัฒนา
ใช้ระยะเวลาในการคลายลมออกเพียง 2 ชั่วโมง  
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายรัดข้อมือ TR 
band นานเกินไป เช่น อาการปวด หรือ ชามือ 
บวมที่มือและนิ้วมือ และไม่พบอุบัติการณ์ภาวะ
เลือดออกหลังการถอดสายรัดข้อมือ TR band 

 
 
5. CQI เรื่อง Early and  Safety in EKG 
Clinic โดย คลินิกผู้ปุวยนอกพิเศษหัวใจและการ
ตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถส่งต่อ
ผู้ปุวยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติได้อย่างทันท่วงที ลด
ขั้นตอนการส่งตรวจ และลดระยะเวลาในการรอ
ตรวจ (ตามคิว)  
 ผลด าเนินงาน ในปี 2556 (ต.ค.55-มิ.ย.56) ดังนี้  
1. ผู้ปุวยที่มีคลื่นไฟฟูาหัวใจชนิดรุนแรง ได้รับการ

ส่งต่อไปยังห้องฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที ผู้ปุวย 
STEMI ปฏิบัติได้ 5 นาที (1 ราย) ผู้ปุวย ST  
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    Change /SVT /Rapid AF ปฏิบัติได้เฉลี่ย 7.8 

นาที (45 ราย) 
2. ผู้ปุวยที่มีคลื่นไฟฟูาหัวใจชนิดไม่รุนแรง เช่น 

Tachycardia หรือ Bradycardia ส่งต่อไป 
OPD หัวใจ / OPD ปอด / OPD ศัลยกรรม
หัวใจ ภายใน 10 นาที ปฏิบัติได้เฉลี่ย 4.2 นาที 
(19 ราย)  

3. การลดขั้นตอนการส่งตรวจจาก OPD ผู้ปุวย
นอกทั่วไปจาก 5 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน 
และลดระยะเวลารอตรวจของผู้ปุวยที่ส่งตรวจ
จาก OPD ผู้ปุวยนอก เฉลี่ย 30-50 นาที  

 
6. CQI เรื่อง Check Point โดย งานพยาบาล
ปอดหัวใจเทียม 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือลดอุบัติการณก์ารต่อวงจร
การไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกายผิดพลาด และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องวงจรระบบ
ไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกายได้จากผู้ใช้งานและ
ผู้ร่วมงานอ่ืนๆ 
 ผลด าเนินงาน เริ่มใช้ Check Point ที่
พัฒนาขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงปัจจุบัน 
อุบัติการณ์การต่อวงจรระบบไหลเวียนภายนอก
ร่างกายผิดพลาด=0 ครั้ง และวงจรระบบไหลเวียน
ที่ต่อแล้วสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยสีที่
เห็นชัดเจนและง่ายขึ้น 

 
 
7. CQI เรื่อง ลดขั้นตอน...สอนด้วยปูาย โดย  
หอผู้ปุวยอายุรกรรมหัวใจ 6/4 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมประกอบในการดูแล
ผู้ปุวยและครอบครัว ให้สามารถปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง นอกเหนือจากการให้ข้อมูลด้วยการอ่าน, ดู 
CD และวาจา เสริมพลัง-สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปุวย 

 
และญาติ ให้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง กลับ
บ้านด้วยความปลอดภัยไม่เกิดความเสี่ยงต่างๆ 
(Empowerment) และทีมพยาบาลสามารถดูแล
ให้การพยาบาลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ถ้าผู้ปุวย
และญาติ สอบถามข้อมูลซ้ า (ไม่ต้องค้นหา และไป
สอบถามพยาบาลคนแรกที่รับผู้ปุวย หรือ Incharge)  
 ผลด าเนินงาน ผู้ปุวยหลังสวนหัวใจที่เกิด
ภาวะ Vagovagal สามารถประเมินทัน ไม่เกิด
อันตรายถึงแก่ชีวิต (6 ราย/3 ปี) ไม่เกิดภาวะ 
Hematoma ภายใน 24 ชั่วโมงแรก (mild=2 
cm,moderate=2-5 cm,sever =เกิน 5 cm) 
ผู้ปุวยและญาติ มีความพึงพอใจ และให้ความใส่ใจ 
โดยพบว่ามีญาติผู้ปุวยจ านวน 3 รายที่มาตาม
พยาบาล เมื่อพบว่าผู้ปุวยมีอาการตามข้อมูลบนปูาย 
ลดระยะเวลาในการดูแลผู้ปุวยหลังท าหัตถการ 
และทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูล เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

 
 
8. Innovation เรื่อง ICU warmer version III 
โดย หอผู้ปุวยหนัก ICU 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือสวมทับผ้าห่มร้อนแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้งห่มคลุมผู้ปุวยหลังผ่าตัดหัวใจ ซึ่ง
ต้องการเก็บความอุ่นบริเวณทรวงอกตลอดเวลา 
ในระดับอุณหภูมิและเวลาที่จ ากัด ขณะที่มีสาย
ระบายทรวงอกลอดผ่านได้ ปัจจุบันหอผู้ปุวยหนัก 
ICU ได้พัฒนานวัตกรรม ICU warmer เป็น 
Version ที่ 3 เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น 
 ผลด าเนินงาน ปี 2555 เริ่มพัฒนา Version I 
และ Version II น าเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ 
ทั้งในสถาบันโรคทรวงอก งานเครือข่ายโรคหัวใจ 
ครั้งที5่ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 30 มกราคม - 1 
กุมภาพันธ์ 2556 และงานวันนักประดิษฐ์ วันที่ 2-  
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5 กุมภาพันธ์ 2556 ในปี 2556 ได้ปรับปรุงและ
พัฒนา Version III เริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2556 
เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ 3 อย่างใน 1 เดียว คือ (1) ใช้
เป็นปลอกผ้าห่มสวมทับผ้าห่มชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
เพ่ือยืดอายุการใช้งานผ้าห่มชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง  
(2) ใช้เป็นถุงผ้าห่มร่วมกับเครื่องเปุาลมอุ่นเพ่ือให้
ความอุ่นในผู้ปุวยที่อุณหภูมิกายต่ ามากโดยตรง  
(3) เป็นผ้าห่มฉนวนกันความร้อนเพ่ือเก็บความอุ่น
โดยไม่ต้องใช้กับเครื่องเปุาลมอุ่นในผู้ปุวยที่มีอาการ
หนาวเล็กน้อย ในด้านรูปแบบมีความสะดวก
สอดคล้องกับการใช้งานในผู้ปุวยหลังผ่าตัดหัวใจท า
ให้อุณหภูมิกายผู้ปุวยปกติผู้ปุวยรู้สึกสุขสบายไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 
100  อุณหภูมิกายผู้ปุวย ≥ 36.5OC ในชั่วโมงที่ 3 
หลังการใช้  ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจและผู้ดูงาน
จากต่างสถาบันพึงพอใจสนใจการน ารูปแบบไปใช้
ในองค์กรของตนเอง เช่น โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ลดระยะเวลา
การใช้ผ้าห่มเพ่ิมการหมุนเวียนใช้ให้เพียงพอกับ
ผู้ปุวย ยืดอายุและลดค่าใช้จ่ายการซื้อผ้าห่มแบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้งใช้ซ้ าและทนทาน ต้นทุนการผลิต 
360 บาท/ผืน warm air ราคา1,000 บาท/ผืน  
ลดการใช้ไฟฟูา (1.2 KW/hr) จาก 4-7 ชั่วโมง 
เหลือ 2 ชั่วโมง เฉลี่ยลด 2-5 ชั่วโมง จึงลดการใช้
ไฟฟูาให้ความอุ่น (2.4- 6 KW/ครั้ง) และช่วย
ประหยัดเงิน 8,160-20,400 บาท/ปี/1,000 คน 
(8.16 ถึง 20.4 บาท/ครั้ง) 

 
 
9. CQI เรื่อง LEAN จุดรับนัดใหม่ไฉไลกว่าเดิม 
โดย คลินิกผู้ปุวยนอกโรคหัวใจ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือลดขั้นตอนการประสานงาน 
ระยะเวลา ระยะทางในการรับบริการทางการ
พยาบาล/ผู้รับบริการเข้าถึงจุดบริการได้รวดเร็ว 
 

 
 ผลด าเนินงาน ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 - 
ปัจจุบัน สามารถลดระยะทางการเดินได้ทั้งหมด 
390 เมตร จากเดิม 513 เมตร คิดเป็นร้อยละ 76.02 
ของขั้นตอนการบริการเดิม และลดระยะ เวลาจาก 
18 นาที 30 วินาที เหลือ 9 นาที 30 วินาที คิดเป็น
ร้อยละ 50 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
บริการจากคลินิกผู้ปุวยโรคหัวใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
จากเดิมความพึงพอใจร้อยละ 80.75 
 
10. CQI เรื่อง Lean Fast track STEMI in 
CCU โดย หอผู้ปุวยหนัก CCU 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการ
รับผู้ปุวย Fast track STEMI in CCU for Primary 
PCI ให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 
 ผลด าเนินงาน บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง
ในการรับผู้ปุวย Fast track STEMI in CCU for 
Primary PCI ปฏิบัติได้ร้อยละ 85 จ านวนผู้ปุวย 
STEMI for Primary PCI ได้รับยา Antiplatelet 
ครบถ้วน ปฏิบัติได้ร้อยละ 100  การท าคลื่นไฟฟูา
หัวใจถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติได้ร้อยละ 85 และ
ระยะเวลาในการเตรียมผู้ปุวย STEMI for Primary 
PCI จาก CCU ไป CVL ภายใน 15 นาที ปฏิบัติได้
ร้อยละ 92.23 

 
 
11. CQI เรื่อง COPD Sharing Group โดย  
หอผู้ปุวยอายุรกรรมปอด 2/5 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปุวยและญาติได้มี
ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ากลุ่มและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล COPD Sharing 
Group ได้รับความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพ  
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(นักกายภาพบ าบัด นักโภชนาการ เภสัชกร คลินิก
อดบุหรี่) ที่มีความเชี่ยวชาญให้ค าแนะน ากับผู้ปุวย
และญาติ เพ่ือน ามาปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้องเมื่อกลับบ้าน 
 ผลด าเนินงาน  (1) ผู้ปุวยและญาติมีความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม COPD Sharing Group 
ร้อยละ 80  (2) ผู้ปุวยและญาติ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
โรคและการใช้ยาสูดพ่น ร้อยละ 80  (3) พยาบาล
และทีมสหวิชาชีพได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของ
ผู้ปุวย เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขและบุคคลากรใน
สถาบันมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น  (4) อัตราการ  
Re-Admit ปี พ.ศ. 2554 - 2556 คิดเป็นร้อยละ 
38.46, 43.07 และ 18.46  

 
 
12. CQI เรื่อง ADR : GROUP SUPPORT โดย 
คลินิกวัณโรคปอด 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปุวยและ ครอบครัว 
มีความรู้เรื่องอาการข้างเคียงของยา สามารถดูแล
ตนเองเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการข้างเคียง ส่งเสริมให้
ก าลังใจผู้ปุวยให้สามารถรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
และพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ปุวย โดยใช้กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการร่วมดูแลรักษาผู้ปุวย
วัณโรคภายในสถาบัน 
 ผลด าเนินงาน ผู้ปุวยปลอดภัยจากอาการ
ข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค อัตรา 

 
ความส าเร็จในการรักษาสูงขึ้นจากร้อยละ 79.10 
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 85 ในปี 2556 และอัตรา
การขาดยาลดลงจากร้อยละ 9ในปี 2554 เหลือ
ร้อยละ 5.5 ในปี 2556  

 
 
13. CQI เรื่อง การบริการผู้ปุวยใหม่ สถาบันโรค
ทรวงอก 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือลดขั้นตอนการบริการที่ไม่
จ าเป็น เกิดความสะดวกต่อผู้มารับบริการ และ
เป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการต้ังแต่
ครั้งแรก 
 ผลด าเนินงาน ระบบให้บริการผู้ปุวยใหม่ 
สามารถลดกระบวนการได้ 2 ขั้นตอน ลดเวลาได้ 
10 นาที/ราย และลดการลงทะเบียนซ้ าซ้อนและ
ลงทะเบียนผิดพลาด 
 

14. CQI เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า
เอกสารจัดซื้อ-จ้าง (วิธีตกลงราคา) โดย ฝุาย
พัสดุและบ ารุงรักษา 
 วัตถุประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า
เอกสารจัดซื้อ-จ้าง (วิธีตกลงราคา) ขึ้น เพ่ือลด
ระยะเวลาในการจัดซื้อ-จ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา ให้
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ผลด าเนินงาน  สามารถลดจ านวนครั้งของ
ปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่พบลงได้  
คิดเป็นร้อยละ 92.54 หรือจาก 134 ครั้ง เหลือ
เพียง 10 ครั้ง 
 

15. CQI เรื่อง ลดข้อผิดพลาดค่าตอบแทนนอก
เวลา โดย ฝุายการเงินและบัญชี 
 วัตถุประสงค์  เ พ่ือลดข้อผิดพลาดของ
เอกสารของเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ช่วยให้ให้
การส่งเอกสารเร็วขึ้น การตรวจสอบเอกสารการเบิก 
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ไม่ให้ซ้ าซ้อน และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ต่างๆ ได้รับค่าตอบแทนนอกเวลาตามระเบียบ 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 ผลด าเนินงาน  สามารถลดข้อผิดพลาดที่
ตรวจพบประมาณ 32 รายการ/เดือน ในปี 2554 
(จ านวน 160-180 ชุด/เดือน) เหลือ 16 รายการ/
เดือน ในปี 2556 (จ านวน 202-220 ชุด/เดือน) 
และสามารถส่งค่าตอบแทนได้ภายในเวลาที่
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 81 
 

16. CQI เรื่อง สวนสวยด้วยมือเรา II โดย 
หน่วยงานสนาม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ภูมิทัศภายในสถาบัน
โรคทรวงอกความสวยงาม มีอากาศสดชื่นท าให้ผู้
ที่มารับบริการและบุคลากรของสถาบัน พึงพอใจใน
สภาพแวดล้อม 

ผลด าเนินงาน  พบว่าความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู้มารับบริการ ในด้านความสวยงาม
ของภูมิทัศ คิดเป็นร้อยละ 97.7 ด้านความสะอาด
ของสวนหย่อม/สนามหญ้า คิดเป็นร้อยละ 89.86 
ด้านการตกแต่ง/การจัดสวนหย่อม คิดเป็นร้อยละ 
86.96 และจ านวนต้นไม้ที่ปลูกแล้วไม่ตาย คิดเป็น
ร้อยละ 100  

 
 
17. CQI เรื่อง พัฒนาการจัดท ารายงานประจ าปี
ด้วย LEAN โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือลดระยะเวลาในการจัดท า
หนังสือ ลดต้นทุนการจัดท าหนังสือ และให้การ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
 ผลด าเนินงาน  จากการพัฒนาการจัดท า
หนังสือเป็นแบบ Electronic File สามารถลด
ระยะเวลาการจัดท าหนังสือลงได้ 3 เดือน ลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และส่งหนังสือจากปีละ 

 
มากกว่า 100,000 บาท เหลือ 0 บาท ลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษในการจัดท าหนังสือจากปีละ 
1,500 เล่ม (กระดาษ 40,000-50,000 แผ่น) 

 
 
18. CQI เรื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพลดการติด
เชื้อในโรงพยาบาลระบบทางเดินปัสสาวะ โดย 
งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ระบบทางเดินปัสสาวะ และการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล “ปูายวงกลมลด UTI” 
 ผลด าเนินงาน  จากการติดตามผลการ 
เฝูาระวังการติดเชื้อ UTI, CAUTI (ระยะแรก) ใน
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.55) พบว่าอัตราการติดเชื้อ 
UTI ลดลงเป็น 19 ครั้ง (คิดเป็น 0.70 ครั้ง/1,000 
วันนอน) และ CAUTI 9 ครั้ง (คิดเป็น 2.71 ครั้ง/
1,000 วันใส่อุปกรณ์) แต่ในไตรมาสที่ 3 มีอุบัติการณ์ 
UTI เพ่ิมเป็น 12 ครั้ง (คิดเป็น 0.82 ครั้ง/1,000 
วันนอน) โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 
และ CAUTI เพ่ิมขึ้นเป็น 12 ครั้ง (คิดเป็น 3.66 
ครั้ง/1,000 วันใส่อุปกรณ์) จากอุบัติการณ์ที่เพ่ิมขึ้น 
งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อมีการทบทวน
สาเหตุ เน้นให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงานผ่าน 
ICWN เกี่ยวกับการท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ 
ก่อนสวนปัสสาวะ และผู้ปุวยอยู่โรงพยาบาลนาน
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ปุวยสูงอายุเน้นการใช้น้ า
และสบู่ฟอกท าความสะอาด (PDCA รอบที่2)  
ผลอัตราการติดเชื้อลดลงในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-
กันยายน 2556) โดยมีอุบัติการณ์ UTI 15 ครั้ง 
(คิดเป็น 0.57 ครั้ง/1,000 วันนอน) และ CAUTI 9 
ครั้ง (คิดเป็น 2.81 ครั้ง/1,000 วันใส่อุปกรณ์) 
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19. Innovation เรื่อง ท าได้ สบายจุงเบย โดย 
หอผู้ปุวยศัลยกรรมหัวใจและปอด 6/3 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปุวย
และเพ่ือความสะดวกในการติดตามประเมินอาการ
ผิดปกติ เช่น ผู้ปุวยหลังผ่าตัดหัวใจและปอดที่สูงอายุ 
รวมทั้งมี ภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ  
 ผลด าเนินงาน สามารถลดอัตราการเกิด
ภาวะ Bleeding และ Hematoma ที่ขาหนีบด้าน
ที่ท าหัตถการเหลือ 0 ครั้ง ผู้ปุวยและญาติมีความ
พึงพอใจต่อความชัดเจนในการบ่งชี้เวลาในการ
ห้ามงอขาและลุกนั่ง , เวลาในการลุกนั่งบนเตียง 
และเวลาในการการเดินหลังท าหัตถการ เช่น PCI, 
CAG คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
20. Innovation เรื่อง ลดอุบัติการณ์การเกิด UTI 
โดย หอผู้ปุวยศัลยกรรมหัวใจ 7/9 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการเกิดอุบัติการณ์ติด
เชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 
 ผลด าเนินงาน จากการ ท าแนวปฏิบัติ 
ในการดูแลผู้ปุวยเพ่ือปูองกันการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ วงล้อ CAUTI พบว่าตัวชี้วัด 
ลดลงจาก 8.1 ครั้ง/1000 วันนอน เป็น 3.0 ครั้ง/
1000 วันนอน ในปีงบประมาณ 2554 และ 3.5 
ครั้ง/1000 วันนอน ในปีงบประมาณ 2555 (เกณฑ์ 
≤3.3 ครั้ง/1000 วันนอน) 

 
 

 
21. Innovation เรื่อง Easy Bag โดย  
หอผู้ปุวยหนัก RCU 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการแพร่กระจาย
เชื้อดื้อยา ภายในหอผู้ปุวยหนัก RCU 
 ผลด าเนินงาน บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ
การปูองกันการติดเชื้อดื้อยาได้ถูกต้อง 100% ไม่
พบการวางผ้าเปื้อนไม่ถูกที่ และมีความสะดวกต่อ
การใช้งาน 

 
 
22. Innovation เรื่อง ตะกร้าเดินได้ไม่ติดดิน 
โดย หอผู้ปุวยอายุรกรรมหัวใจ 7/7 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปุวยมีที่แขวนถุงเก็บ
ปัสสาวะ มีตะขอเกี่ยวที่เหมาะสม พกพาได้สะดวก 
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยน าวัสดุที่เหลือใช้มาท าให้
เกิดประโยชน์ มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม คงทน และ 
มีที่ห่อหุ้มถุงเก็บปัสสาวะเพ่ือปูองกันสิ่งสกปรก 
 ผลด าเนินงาน ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจาก
การที่ผู้ปุวยต้องใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ลดลง  
ท าให้ผู้ปุวยที่ใส่สายสวนปัสสาวะมีภาพลักษณ์ที่ดี
ขึ้น ผู้ปุวยมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมคิดเป็นร้อย
ละ 90 จากเดิมร้อยละ 60 และเจ้าหน้าที่มีความ
พึงพอใจต่อนวัตกรรมคิดเป็นร้อยละ 95 จากเดิม
ร้อยละ 50 

 
 
 

56 



 
23. Innovation เรื่อง Jel นุ่ม นุ่มผิว โดย  
หอผู้ปุวยหนัก ICU 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการปูองกันและลด
การเกิดแผลกดทับ และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ 
 ผลด าเนินงาน  จากการทดลองใช้ Jel นุ่ม 
นุ่มผิว ช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนเมษายน - กันยายน
2555 ในจ านวนผู้ปุวย 10 รายพบว่า ผู้ปุวยจ านวน 
4 ราย ที่ไม่มีแผลกดทับ ไม่เกิดแผลกดทับ  ผู้ปุวย
จ านวน 3 ราย ที่มีแผลกดทับระดับ 1 ไม่เกิดแผล
กดทับเพ่ิมเป็นระดับ 2 และผู้ปุวยจ านวน  3 ราย   
ที่มีแผลกดทับระดับ 2 ไม่เกิดแผลกดทับเพ่ิมเป็น
ระดับ 3  สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 6,385-
9,885 บาท 

 
 
24. Innovation เรื่อง หุ้มสะดวก กันสะดุด โดย 
งานห้องผ่าตัด 
 วัตถุประสงค์  เ พ่ือแก้ปัญหา สายพ่วง 
สายไฟต่างๆ ของเครื่องมือแพทย์ที่วางบนพ้ืนไม่
เป็นระเบียบ  
 ผลด าเนินงาน ไม่พบอุบัติเหตุจากการสะดุด
สายไฟ สามารถใช้หุ้มเก็บสายไฟและสายยางต่างๆ 
 

 
ได้เรียบร้อย ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการน าวัสดุที่
ช ารุดมาท าให้เกิดประโยชน์และเกิดเป็นนวัตกรรม
ในหน่วยงาน 

 
 
25. Innovation เรื่อง ปิดไว้ปลอดภัยกว่า โดย 
หอผู้ปุวยอายุรกรรมปอด 2/3 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่าง จากปัจจัย inflating bag 
ที่หลังจากการใช้งานเช็ดด้วย 70% alcohol ตาม
มาตรฐาน จัดวางไว้โดยไม่ได้รับการดูแล 
 ผลด าเนินงาน swivel connector ต่อกับ 
inflating bag หลังจากใช้งานได้รับการท าความ
สะอาด ปิดด้วยฝาครอบ ปูองกันการปนเปื้อน  
คิดเป็น 100%  (การน าฝาขวดมาใช้งานโดยท า
การอบแก๊สก่อนใช้  เช็ดด้านในฝาด้วย  70% 
แอลกอฮอล์ ก่อนสวมปิดทุกครั้ง เปลี่ยนพร้อม 
SWIVEL CONNECTOR และไม่น าฝากลับมาใช้ซ้ า)  
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การพัฒนาบุคลากร 
 
โครงการ “การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นทีม ประจ าปี 2556” 
 

 
 

 จัดโครงการอบรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
2555 – มีนาคม 2556 จ านวน 7 รุ่น (รุ่นที่ 1-3 ณ  
เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
และรุ่นที่ 4-7 ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช 
จังหวัดระยอง) มีบุคลากรเข้ารับการอบรมจ านวน 
977 คน โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ภญ.พรรณวิภา รมณารักษ์  
มาบรรยายเรื่อง “การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้ 
บริการที่มีคุณภาพ” ตลอดจนมีการระดมสมอง 
วางแผนเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของทุกหน่วยงาน จากผลการประเมิน
พบว่าบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกัน
เป็นทีมเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายองค์กร 
บุคลากรมีความเชื่อมั่น เกิดความพึงพอใจ ความ
ภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติ และหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) 
คิดเป็นร้อยละ 87.35 
 

 

 

 

 

 

58 



 
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก” 
 

 จัดโครงการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 
30 กันยายน 2556 มีบุคลากรเข้ารับการอบรม
จ านวน 810 คน โดยบุคลากรของสถาบันโรคทรวง
อกที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบ
การดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจและทรวงอก และผู้ปุวย
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็น
ร้อยละ 89.2 

 
 

 
โครงการ “พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยการบริหารจิต” 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 7-8, 21-22, และ 
29 พฤศจิกายน 2555 จ านวน 3 รุ่น โดยวิทยากร 
ศ.ดร.พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 348 คน โดย
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาจิตใจ มี
ความพร้อมในการท างานอย่างมีความสุข และ
ท างานเป็นทีมได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น 
 ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) 
คิดเป็นร้อยละ 85.90 

 
 

 
โครงการ “หลักสูตร Personal Leadership การสรา้งความเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก” ประจ าปี 2556 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 4 ธันวาคม 2555 
 มีผู้บริหารและหัวหน้างานเข้าอบรบ จ านวน 38 
คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.พรรณทิพา 
วิเชียรสรรค์ จากบริษัท PacRim ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 
89.45 
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โครงการ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” 
 

 โครงการอบรมวันที่ 6 ธันวาคม 2555 มี
บุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 142 คน โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
รองคณะบดี และผู้อ านวยการโรงเรียนแพทย์ 
ศิริราช ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในเรื่องการ
บริหารอัตราก าลังในหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล และ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เพ่ือ
น าไปปรับใช้ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในหน่วยงานต่อไป ผลการประเมินความพึงพอใจ 
(ในระดับด-ีดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 90.10 

 
 

 
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม และคุณภาพอย่างสร้างสรรค์” 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 21-23 มกราคม 
2556 ณ วัดสุนันทวราราม จังหวัดกาญจนบุรี  
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 119 คน โดยบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจตนเอง และ
เพ่ือนร่วมงาน มีทัศนคติที่ดีในงานบริการ ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อองค์กรในการที่จะช่วยกันพัฒนางาน
ภายในองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีขวัญ
และก าลั งใจที่ดี ในการท างานจนกระทั่ ง เกิด
ความรู้สึกที่ดี อันน ามาซึ่งการพัฒนาไปสู่การสร้าง
ความร่วมมือในงานบริการและงานภายในองค์กร  
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) 
คิดเป็นร้อยละ 87.2 

 

 
 
โครงการ “การฟื้นฟูความรู้ผู้ช่วยเหลือผู้ปุวยและผู้ช่วยพยาบาล” 
 

 จัดโครงการอบรมจ านวน 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 
วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556 และรุ่นที่ 2 วันที่ 3-
7 มิถุนายน 2556 มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 63 
คน โดยบุคลากรทีมช่วยเหลือผู้ปุวยที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความสามารถในการดูแลผู้ปุวยด้าน
โรคหัวใจและปอดเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  มีความสามารถในการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือการรักษาพยาบาลผู้ปุวย
ด้ าน โ รคหั ว ใ จและปอด เบื้ อ งต้ น ได้ อย่ า งมี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สามารถรายงาน
พยาบาลได้ถูกต้องเมื่อพบผู้ปุวยที่มีความผิดปกติ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) 
คิดเป็นร้อยละ 86.45 
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โครงการอบรม “พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ประจ าปี 2556 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 
มีบุคลการเข้ารับการอบรม จ านวน 150 คน โดย
วิทยากร อ.เฉลิมพล เลียบทวี และ อ.อิศเรศ อิศโรสกุล 
จากส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ และเข้าใจแนวทางในการให้ข้อมูลข่าวสารตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 และเข้าใจการด าเนินการเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
หรือท าให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 
87.65 

 

 

 
โครงการ “เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านพฤติกรรมบริการ” 
 

 จัดโครงการอบรม จ านวน 3 รุ่นวันที่ 6-8 
มีนาคม 2556 มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 
378 คน โดยวิทยากร อ.ไชยยันต์ พงศะบุตร และ 
อ.ถวิล ปานศรี จากส านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด
ลพบุรี   ซึ่งผู้ เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา 
บุคลิกภาพ มนุษย์ สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเกิดทักษะการให้บริการที่ดี สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการของตนเองในการเป็น
ผู้ให้บริการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดข้อร้องเรียน
ของผู้รับบริการด้านพฤติกรรมบริการได้ ลงได้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) 
คิดเป็นร้อยละ 85.27 

 

 
 
โครงการ “การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ประจ าปี 2556 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 18 มีนาคม 2556 มี
บุคลากรเข้ารับการอบรมจ านวน 130 คน โดย
ได้รับเกียรติจาก อ.ประทีป คงสนิท วิทยากรจาก
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาให้ความรู้ ผลการ 
ประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็น
ร้อยละ 81.59  
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โครงการ “การพูดในที่สาธารณะและพัฒนาบุคลิกภาพ” ประจ าปี 2556 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 25-26 มีนาคม 2556 
มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 27 คน โดยผู้เข้า
รับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการพูด
อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ได้รับการฝึกปฏิบัติ
ศิลปะการพูด และจิตวิทยาการพูด รู้จักภาพลักษณ์
ด้านการพูดของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพ 
สู่ความเป็นผู้น าได้ สามารถพูดได้ พูดเป็น และมี
บุคลิกที่สง่างาม สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้  ผลการประเมินความพึงพอใจ  
(ในระดับด-ีดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 96.18 

 

 
 
โครงการ “คุณธรรมน าชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 25 มีนาคม 2556, 
9 พฤษภาคม 2556 และ 10 กรกฎาคม 2556 
จ านวน 3 รุ่น มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 
394 คน โดยบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้รับการ 
พัฒนาสภาวะจิตให้เข้มแข็ง สามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน การด ารงชีวิตประจ าวัน ให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หมู่คณะและสังคม 
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) 
คิดเป็นร้อยละ 89.18 

 
 

 
โครงการ “การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ส าหรับนักบริหาร” ประจ าปี 2556 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 25-26 เมษายน 
2556 มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 27 คน 
โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถพูดในที่สาธารณะ
แบบมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้ าง
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็น
แบบอย่างของการพูดที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
และบุคคลทั่วไป ผลการประเมินความพึงพอใจ  
(ในระดับด-ีดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 95.10 
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โครงการ “การใช้การบ ารุงรักษาเครื่องอุปกรณ์การแพทย์” 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 29 เมษายน 2556 
มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 75 คน โดยผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการใช้และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ส าหรับช่วยฟ้ืนคืน
ชีพที่ถูกวิธี  และปูองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
สามารถลดการช ารุดและยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ส าหรับช่วยฟ้ืนคืนชีพ สถาบัน
สามารถจัดระบบการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่
ใช้ส าหรับช่วยฟ้ืนคืนชีพได้ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้
ส าหรับช่วยฟ้ืนคืนชีพมีความพร้อมในการใช้งาน
เ พ่ือบริการแก่ผู้ ปุ วย ในภาวะวิกฤติ ได้ อย่ า ง
ปลอดภัย ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับ
ดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 90.7 

 

 
 

 
โครงการ “การเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” 
 

 โครงการวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยเชิญ
วิทยากร อ.สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อ านวยการ
สถาบัน พัฒนาการพูดและบุ คลิ กภาพ  และ  
อ.คมสัน มะคงสุข จากสถาบันพัฒนาการพูดและ 
บุคลิกภาพ มีบุคลากรเข้าอบรมจ านวน 150 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) 
คิดเป็นร้อยละ 90.81  

 
 
โครงการ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 
มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 150 คน โดย
วิทยากร อ.ตรีวิทย์ วินิชส าเภาทิพย์ ผู้อ านวยการ
กลุ่มประสานงานที่ 4/1 ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและ
สามารถน าความรู้ไปเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน รวมทั้ง
เสริมสร้างวินัยและประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบ

แห่งจรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม  ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับ
ดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 84.58 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพงานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ” 
 

 จัดโครงการวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 
จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 250 คน 
โดยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และความเข้าใจเรื่อง  การปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และสามารถให้
การดูแลผู้ปุวยให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน ลด
อัตราการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 85.9 

 
 

 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (Basic and Advance CPR)” 
 

 โครงการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 
สิงหาคม 2556 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมจ านวน 
 750 คน โดยบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอกที่
เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะ และความ
พร้อมในการช่วย ฟ้ืนคืนชีพ ตามระดับความ
รับผิดชอบ มีทีมงานที่มีความสามารถ และมีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็น
ร้อยละ 95.5 

 

 
โครงการการบริหารงานพัสดุ เรื่อง ความเสี่ยงและความรับผิดทางละเมิดในการบริหารงานพัสดุ  
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 12 กันยายน 2556 
มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 107 คน โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.เชิดชัย มีค า จากสมาคมนัก
บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ผลการประเมินความ
พึงพอใจ (ในระดับด-ีดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 80.09 
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การพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปูองกันและระงับอุบัติภัย อัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย  
สถาบันโรคทรวงอก” ประจ าปี 2556 
 

 
 

 จัดโครงการอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 
22 มี นาคม 2556 และรุ่ นที่  2 วั นที่  17 -22 
พฤษภาคม 2556 มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 
236 คน โดยวิทยากรจาก เทศบาลนครนนทบุรี 
อาจารย์วีระเดช เกษบุญมี และคณะบุคลากรผู้เข้ารับ
การอบรมได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติหลังจากการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติขั้นรุนแรง การปูองกันการเกิด
อัคคีภัย วิธีการดับเพลิงเบื้องต้น การเลือกใช้ถัง
ดับเพลิงแต่ละชนิดหรือท่อดับเพลิงส าหรับเพลิงไหม้
แต่ละประเภท และวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย ทรัพย์สิน 

และตัวเองจากสถานที่เกิดเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย 
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับดี -ดีมาก)  
คิดเป็นร้อยละ 90.49 

 

 
โครงการ “อนุรักษ์พลังงาน สถาบันโรคทรวงอก” ประจ าปี 2556 
 

 จัดโครงการอบรมวันที่ 18-19 เมษายน 2556 
จ านวน 2 รุ่น มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 254 
คน โดยวิทยากรจากบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี 
จ ากัด ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมเกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน และมีความรู้ พ้ืนฐานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จาก
การศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือให้ เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติ  และสามารถ
ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของตนเอง  
เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนด าเนินมาตรการอนุรักษ์

พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินความ
พึงพอใจ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 90.79 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย อาคารสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์”ประจ าปี 2556 
 

 จัดโครงการวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 มี
บุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 75 คน โดย
วิทยากรจากกองวิศวกรรมการแพทย์  กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ เ รียนรู้ และเ พ่ิมทักษะ เ พ่ือให้ เกิดความรู้
ความสามารถเข้าใจและคุ้นเคยกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนน าความรู้ ไป
บริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจ 
(ในระดับด-ีดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 82.62 
 

 

 
 
โครงการ “มหกรรม 5 ส  และผลงานดีเด่นของสถาบันโรคทรวงอก” 
 

 จัดโครงการวันที่  15 สิงหาคม 2556 มี
บุคลากรเข้ ารับการอบรม จ านวน 109 คน 
บุคลากรที่ เข้ารับการอบรม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันพัฒนา
กิจกรรม 5 ส ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในการท า 
กิจกรรม 5 ส ของสถาบันโรคทรวงอกให้พัฒนา 
ไปอย่างต่อเนื่อง  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
(ในระดับด-ีดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 81.93 
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กิจกรรมการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม 
 

การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 คณะศึกษาดูงานจาก บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ของสถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2555 จ านวน 22 คน 

 
 
การศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
 คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล  
เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การปูองกันและระงับการ
แพร่กระจายเชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย
ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 จ านวน 80 คน 

 
 

การศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะศึกษาดูงานจาก สถาบันราชประชา
สมาสัย เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ และ
ระบบ HOMC ของสถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2556 จ านวน 10 คน 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิราชการ 
หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนนท่ี

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏบิัติราชการ (น้ าหนัก : ร้อยละ 50) 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางผ่านเกณฑ์
ประเมินความเป็นเลิศ COE/National 
- ด้านโรคหวัใจ 95% 
- ด้านวัณโรค 88% 

ร้อยละ 10 75 80 85 90 95 91.50 4 8 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ านวนองค์ความรู้ทีว่ิจัยพฒันา เร่ือง 5 6 7 8 9 10 19 5 5 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ านวนองค์ความรู้ที่ผ่านการ
วิจัยแล้วน าไปถา่ยทอดเผยแพร่ทางส่ือ 

เร่ือง 5 6 7 8 9 10 11 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของแพทย์ประจ าบ้านที่
สอบผ่านเกณฑ์การประเมินผล ประจ าปี 2555 

ร้อยละ 5 60 70 80 90 100 100 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านบริการตติยภูมิ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 1 2 3 4 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบข้อมูลการรับส่งต่อผู้ปุวย 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 1 2 3 4 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ระดับความส าเร็จของ
โครงการกิจกรรมที่แก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนทันท ี
- โครงการคลินิกนอกเวลา 

ระดับ
ความส าเร็จ 

2.5 ศึกษา
ทบทวน 

วางแผน
จัดท า 

ด าเนนิ 
งานตาม

แผน 

ติดตาม
ตรวจ 
สอบ 

สรุปผล
การ

ด าเนนิงาน 

5 5 2.5 

ตัวชี้วัด 1.7.1 ระดับความส าเร็จของ
โครงการและกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน
ดูแลรักษาสุขภาพ 
- โครงการคนรักษ์หวัใจ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

2.5 1 2 3 4 5 5 5 2.5 

ตัวชี้วัดที ่1.8 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพ (HA) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

10 ไม่ผ่าน/
ไม่ส าเร็จ 

- - - ผ่าน/
ส าเร็จ 

5 5 10 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนัก : ร้อยละ 15) 
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 1 2 3 4 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการ/แผนงาน/แผนปฏบิัติ
การปูองกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของกรมการแพทย ์

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 1 2 3 4 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 1 2 3 4 5 5 5 5 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธภิาพของการปฏิบัติราชการ (น้ าหนกั : ร้อยละ 10) 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของการเบกิจา่ยเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม (ไม่รวมงบลงทุน) 

ร้อยละ 0.5 92 93 94 95 96 95.43 4 0.4 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 1 85 87.5 90 92.5 95 95.84 5 1 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความส าเร็จในการจดัท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ
ความส าเร็จ 

1 1 2 3 4 5 5 5 1 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิราชการ 
หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนนท่ี

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความส าเร็จของการผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานด้าน
บัญชี ระดับหนว่ยงานตามทีก่รมบัญชีกลาง
ก าหนด ประเมินรอบแรก ครึ่งปีแรก 0.25 
ประเมินรอบสอง คร่ึงปีหลัง 0.25 

ระดับ
ความส าเร็จ 

0.5 1 2 3 4 5 5 5 0.5 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ระดับ
ความส าเร็จ 

2 1 2 3 4 5 5 5 2 

ตัวชี้วัดที่ 3.6 ระดับความส าเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนกัในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 1 2 3 4 5 5 5 5 

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จในการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามมาตรการนโยบายก ากับ
ดูแลองค์กรที่ด ีกรมการแพทยป์ี 2556 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 1 2 3 4 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความส าเร็จในการจดัท า
ระบบบริหารความเส่ียง 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 1 2 3 4 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
4.3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 
4.3.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบ 
Internet ของหน่วยงาน 
4.3.3 ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงาน 
4.3.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 
1 

1 2 3 4 5 4.6 
 
5 
 
3 
 
5 
 
 
5 

4.6 
 
5 
 
3 
 
5 
 
 
5 

4.6 
 
1 
 

0.60 
 
2 
 
 
1 

ตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อระบบการพัฒนาบุคลากร 
4.4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4.4.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 
 

1.5 
 

1.5 
 
2 

1 
 

60 
 
1 
 

60 

2 
 

65 
 
2 
 

65 

3 
 

70 
 
3 
 

70 

4 
 

75 
 
4 
 

75 

5 
 

80 
 
5 
 

80 

5 
 

95.97 
 
5 
 

95.23 

5 
 
5 
 
5 
 
5 

5 
 

1.5 
 

1.5 
 
2 

ตัวชี้วัดที่ 4.5 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 1 2 3 4 5 5 5 5 

รวม 100        92.50 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

 
5 อันดับโรคแรก ผู้ป่วยนอก 

 

 
 

 
5 อันดับโรคแรก ผู้ป่วยใน 
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 จ านวนผู้ป่วยนอกและในที่ให้บริการ 
 

 
 
 
 จ านวนผู้ป่วยนอกจ าแนกตามโรค 
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 จ านวนการผ่าตัดจ าแนกตามรายโรค 
 

 
 

 
จ านวนการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ 

 

 
 

 Echocardiogram (ECHO) : การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 
 Exercise Stress Test (EST) : การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกก าลัง 
 Coronary Artery Angiography (CAG) : การตรวจวินิจฉัยด้วยการฉีดสดีูหลอดเลือดหัวใจ 
 Computed Tomography Angiography (CTA) : การฉีดสารทึบรงัสีเพื่อดูการตีบตันของหลอดเลือดแดงในหัวใจ 
 Magnetic Resonance Imaging (MRI) : การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

73 



 

 
 จ านวนการท าหัตถการโรคหัวใจ 
 

 
 

 Percutaneous Coronary Intervention (PCI) : การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยลูกโป่ง 
 Radiofrequency Ablation (RFA) : การใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงจี้ทางเดินไฟฟ้าหัวใจ 
 Percutaneous Transvenous Mitral Commisurotomy (PTMC) : การถ่างขยายลิ้นหัวใจไมตรลัด้วยลูกโป่งชนิดพิเศษ 
 

 
 จ านวนการตรวจวินิจฉัยโรคปอด 
 

 
 Fiberoptic Bronchoscope (FOB) : การตรวจหลอดลมด้วยกล้องตรวจหลอดลมชนิดใยแก้วน าแสง 
 Pulmonary Function Test (PFT) : การตรวจสมรรถภาพปอด 
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 ปริมาณงาน ย้อนหลัง 3 ปี 
 
ล าดับ รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 จ านวนผู้ป่วยนอก 
1 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด 216,110 visit 210,444 visit 246,568 visit 
2 ผู้ป่วยโรคหัวใจ 111,558 visit 113,639 visit 141,047 visit 
3 ผู้ป่วยโรคปอด 56,027 visit 49,551 visit 53,249 visit 
4 ผู้ป่วยศัลยกรรม 15,411 visit 14,957 visit 16,084 visit 
5 เวชกรรมฟ้ืนฟู 7,592 ราย 5,011 ราย 7,207 ราย 
6 ผู้ป่วยฉุกเฉิน 19,386 visit  25,690 visit 26,660 visit 
7 ทันตกรรม 5,815 visit  5,607 visit 5,662 visit 
8 ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 29,116 visit  25,426 visit  27,301 visit 
 จ านวนผู้ป่วยใน 
9 ผู้ป่วยในทั้งหมด 11,627 visit 10,646 visit 11,075 visit 
10 ผู้ป่วยโรคหัวใจ 8,766 visit 7,828 visit 8,333 visit 
11 ผู้ป่วยโรคปอด 2,861 visit 2,818 visit 2,742 visit 
 จ านวนการรับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิ 

12 จ านวนการรับผู้ป่วยส่งต่อทั้งหมด 1,374 ราย 1,609 ราย 1,600 ราย 
13 จ านวนการรับผู้ป่วย STEMI Fast track 247 ราย 323 ราย 433 ราย 
14 จ านวนการรับผู้ป่วย ACS 723 ราย 814 ราย 821 ราย 
15 จ านวนการรับผู้ป่วย HF 159 ราย 161 ราย 125 ราย 
16 จ านวนการรับผู้ป่วย TB 67 ราย 63 ราย 41 ราย 
 จ านวนการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยนอกด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ชนิดไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

17 Electrocardiography  (EKG) 22,027 ราย 20,083 ราย 20,910 ราย 
18 Echocardiography 10,243 ราย 9,743 ราย 10,752 ราย 
19 Exercise stress test  (EST) 3,663 ราย 3,282 ราย 3,753 ราย 
 จ านวนการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยนอกด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ชนิดยุ่งยากซับซ้อน 

20 Stress Echocardiography 32 ราย 25 ราย 35 ราย 
21 Transesophageal echocardiography (2D+3D) 217 ราย 74 ราย 257 ราย 
22 3-D Echocardiography 121 ราย 130 ราย 162 ราย 
23 Holter monitor 757 ราย  899 ราย 1,144 ราย 
24 ABI 369 ราย 264 ราย 289 ราย 
 จ านวนการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยในด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ชนิดไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

25 Adult heart disease 5,685 ราย 4,123 ราย 3,137 ราย 
 จ านวนการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยในด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ชนิดยุ่งยากซับซ้อน 

26 Cardiac Catheterization & Angiogram (CAG) 3,057 ราย 2,783 ราย 3,682 ราย 
27 Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 1,335 ราย 1,763 ราย 1,972 ราย 
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ล าดับ รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
28 Percutaneous Balloon Valvuloplasty 

(PTMC, PBPV) 
97 ราย 78 ราย 88 ราย 

29 Transcatheter Closure of ASD using 
Amplatzer ASD device 

69 ราย 79 ราย 68 ราย 

30 Transcatheter Closure of PDA using 
Amplatzer PDA device 

27 ราย 12 ราย 21 ราย 

31 Permanent Pacemaker 176 ราย 207 ราย 195 ราย 
32 Radiofrequency Ablation (RFA) 284 ราย 286 ราย 178 ราย 
33 Electrophysio Study  (EPS) 293 ราย 304 ราย 255 ราย 
 จ านวนการตรวจวินิจฉัยโดยการเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

34 MRI Heart - 98 ราย 460 ราย 
35 MRI Non heart - 9 ราย 2 ราย 
 จ านวนการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา 

36 Plain film  
(CXR+PORTABLE+ผู้ป่วยหนักและท่าพิเศษ)  

85,694 ราย 74,783 ราย 74,284 ราย 

37 Ultrasound 1,055 ราย 940 ราย 1,120 ราย 
38 CT scan 2,157 ราย 2,188 ราย 2,012 ราย 
39 FNA (Fine Needle Aspiration) 368 ราย 280 ราย 295 ราย 
40 CTA 286 ราย 310 ราย 265 ราย 
 จ านวนการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคปอด 

41 Fiberoptic Bronchoscopy (FOB) 673 ราย 696 ราย 733 ราย 
42 Pulmonary Function Test  (PFT) 2,515 ราย 2,847 ราย 2,978 ราย 
 จ านวนการตรวจวินิจฉัยโรคการนอนหลับ 

43 Sleep test - - 112 ราย 
 จ านวนการผ่าตัดจ าแนกตามรายโรค 

44 Open Heart Surgery 1,029 ราย 949 ราย 999 ราย 
45 CABG 331 ราย 269 ราย 305 ราย 
46 CABG + VALVE 120 ราย 124 ราย 113 ราย 
47 VALVE Repair/Replacement 488 ราย 479 ราย 483 ราย 
48 Congenital 44 ราย 41 ราย 51 ราย 
49 Aneurysmectomy  45 ราย 31 ราย 34 ราย 
50 Lung Surgery 292 ราย 303 ราย 289 ราย 
51 Lobectomy 127 ราย 118 ราย 105 ราย 
52 Pneumonectomy 11 ราย 10 ราย 13 ราย 
53 Decortication 12 ราย 23 ราย 32 ราย 
54 Thymectomy 16 ราย 4 ราย 7 ราย 
55 VATS 79 ราย 69 ราย 78 ราย 
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ล าดับ รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
56 เคมีคลินิก 722,000 test 672,371 test 730,562 test 
57 โลหิตวิทยา 56,267 test 53,531 test 187,111 test 
58 ภูมิคุ้มกันวิทยา 83 test 118 test 142 test 
59 จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 12,481 test 12,856 test 56,563 test 
60 การตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและมัยโค

แบคทีเรีย 
  - การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (TB) 
  - การเพาะเชื้อ (TB) 
  - การทดสอบความไวต่อยา (TB) 

 
 

25,933 test 
25,918 test 
1,674 test 

 
 

23,268 test 
23,101 test 
1,356 test 

 
 

24,318 test 
24,093 test 
1,824 test 

61 การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 
  - การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Non-TB) 
  - การเพาะเชื้อ (Non-TB) 
  - การทดสอบความไวต่อยา (Non-TB) 

 
9,223 test 
9,333 test 
3,558 test 

 
9,387 test 
9,690 test 
3,289 test 

 
9,321 test 
9,884 test 
3,531 test 

62 Hospital donor 5,708 unit 5,083 unit 6,028 unit 
63 Blood grouping 14,790 test 14,512 test 14,957 test 
64 Cross-Matching 9,195 unit 9,421 unit 8,929 unit  
65 Coagulation 48,388 test 44,262 test 44,098 test 
66 Serology 15,423 test 14,638 test 16,460 test 
67 ศัลยพยาธิวิทยา 1,971 test 2,385 test 2,252 test 
68 เซลล์วิทยา 2,018 test 2,144 test 2,031 test 
69 Autopsy 1 case 0 case 0 case 
70 Frozen Section 22 case 20 case 11 case 
 จ านวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

71 จ านวนผู้ป่วยนอกที่รักษากายภาพบ าบัด
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 

N/A 5,011 ราย 7,207 ราย 

72 จ านวนการท า Cardiac Rehabilitation 5,112 ราย 4,263 ราย 6,722 ราย 
73 จ านวนการท า Pulmonary Rehabilitation  2,480 ราย 1,421 ราย 1,471 ราย 
74 จ านวนการท ากายภาพบ าบัดทรวงอก 

(Postural Drainage) 
N/A 373 ราย 519 ราย 

 จ านวนการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ 
75 จ านวนประชาชนที่ได้รับความรู้ในการ

ป้องกันการเป็นโรคหัวใจ 
10,923 คน 19,880 ราย 19,388 ราย 

76 จ านวนประชาชนที่ได้รับความรู้การป้องกัน
การแพร่เชื้อวัณโรค 

365 คน 352 คน 639 คน 

77 ชุมชนผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการดูแลตนเอง 

90 คน 552 คน 322 คน 
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 ตัวช้ีวัดคุณภาพ สถาบันโรคทรวงอก  
 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 ตัวช้ีวัดด้านการดูแลผู้ป่วย 
1 อัตราตายในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจทั้งหมด ≤5% 3.20% 2.60% 2.20% 
2 อัตราตายในผู้ป่วยผ่าตัด Congenital ≤5% 0% 0% 1.96% 
3 อัตราตายในผู้ป่วยผ่าตัด CABG ≤5% 3.63% 4.4% 2.62% 
4 อัตราตายในผู้ป่วยผ่าตัด CABG + Valvular 

Surgery 
≤5% 3.33% 4.8% 2.65% 

5 อัตราตายในผู้ป่วยผ่าตดั Valvular Surgery ≤5% 3.07% 1.2% 1.86% 
6 อัตราตายในผู้ป่วยผ่าตดั Aneurysmectomy ≤10% 2.22% 3.2% 2.94% 
7 อัตราตายในผู้ป่วยผ่าตัดปอดทั้งหมด ≤5% 0% 0% 0% 
8 อัตราตายในผู้ป่วยผ่าตัด Minor Surgery ≤2% 0% 0% 0% 
9 อัตราการติดเชื้อของแผล Median Sternotomy ≤2% 0.85% 0.53% 0.41% 
10 อัตราการติดเชื้อของแผลผ่าตัดเลาะเส้นเลือดที่ขา ≤2% 0.23% 1.11% 0% 
11 อัตราผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดซ้ าภายใน 24 ชั่วโมง โดย

ไม่ได้วางแผน 
≤5% 3.59% 4.17% 3.72% 

12 อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชม. หลังการให้ยา
ระงับความรู้สึกและผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอด
เลือด จ าแนกตามสภาวะของผู้ป่วย 

    

 ASA Physical Status ระดับ 2 ≤2% 0.13% 0.14% 0.13% 
 ASA Physical Status ระดับ 3 ≤5% 0.70% 1.34% 1.71% 
 ASA Physical Status ระดับ 4 ≤20% 23.53% 0% 0% 
 ASA Physical Status ระดับ 4E , 5E ≤30% 0% - 100% 

 *1/1 ราย 
13 อัตราส าเร็จการตรวจรักษาด้วยการขยายหลอด

เลือดหัวใจด้วยบอลลูน (PCI) 
≥95% 96.77% 95.82% 95.99% 

14 อัตราส าเร็จการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วย
บอลลูน (PCI) <90 min 

≥80% 90.67% 92.17% 89.74% 

15 อัตราส าเร็จการรักษาด้วยการปิดรูรั่วของผนัง
หัวใจห้องบน (Amplatzer Atrial Septal 
Occluder) 

≥95% 95.59% 98.04% 98.57% 

16 อัตราส าเร็จการรักษาในการปิดต าแหน่งหลอด
เลือด PDA (Amplatzer Duct Occluder) 

≥95% 100% 100% 100% 

17 อัตราส าเร็จการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะด้วยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RFA) 

≥95% 96.77% 99.18% 96.73% 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
18 อัตราส าเร็จการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ด้วยการใส่เครื่อง กระตุ้นหัวใจ 2 ห้องล่างพร้อม
กัน (Cardiac Resynchronization Pacemaker) 

≥95% 100% 100% 100% 

19 อัตราส าเร็จการรักษาผู้ป่วยลิ้นหัวใจตีบด้วยการ
ถ่างขยายลิ้นหัวใจไมตรัลด้วยบอลลูน 
(Percutaneous Transluminal Mitral 
Commisurotomy; PTMC) 

≥95% 95.89% 100% 100% 

20 อัตราผู้ป่วย MDR-TB มารับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องครบตามแผน 

≥80% 90.55% 87.22% 89.81% 

21 อัตราเลือดออกไม่หยุดหลังท าหัตถการด้าน 
ทันตกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยา anticoagulant 
หรือ antiplatelet 

0% 0.31% 0.22% 0% 

22 อัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด 0ครั้ง/1,000 
วันใส่ท่อ 

7.96 ครั้ง 3.78 ครั้ง 2.16 ครั้ง 

 ตัวช้ีวัดด้านระบบ 
23 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล <2.4 ครั้ง/

1000 วัน 
1.94 ครั้ง 2.44 ครั้ง 1.91 ครั้ง 

24 อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ (CAUTI) <6.05 ครั้ง/
1000 วัน 

1.96 ครั้ง 3.72 ครั้ง 1.48 ครั้ง 

25 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ (VAP) 

<6.05 ครั้ง/
1000 วัน 

5.18 ครั้ง 5.31 ครั้ง 5.07 ครั้ง 

26 อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (VALRTI) <4.09 ครั้ง/
1000 วัน 

3.00 ครั้ง 4.45 ครั้ง 3.48 ครั้ง 

27 อัตราการครองเตียงหอผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ  99.43% 87.20% 87.64% 
28 อัตราการครองเตียงหอผู้ป่วยอายุรกรรมปอด  75.78% 77.56% 85.13% 
29 อัตราการครองเตียงหอผู้ป่วยศัลยกรรม  73.64% 68.86% 86.67% 
30 อัตราการครองเตียงหอผู้ป่วยหนัก CCU  109.34% 104.34% 113.63% 
31 อัตราการครองเตียงหอผู้ป่วยหนัก RCU  85.77% 84.91% 91.67% 
32 อัตราการครองเตียงหอผู้ป่วยหนัก ICU  72.97% 71.15% 80.50% 
33 Current Ratio >1 274 204 270 
34 Quick Ratio >1 267 197 261 
35 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ≥80% 81.46% 77.73% 77.32% 
36 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน ≥85% 84.95% 86.41% 90.86% 
37 อัตราความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างาน

ของบุคลากร 
≥65% 64.97% 65.40% 67.95% 

38 คุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยสู่
ชุมชนผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข 

100% 100% 100% 100% 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 ตัวช้ีวัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
39 อัตราผู้ป่วยวัณโรคและญาติมีความรู้ความเข้าใจ 

ในโรค และการรักษาผ่านเกณฑ์การประเมินความรู ้
≥80% 93.25% 92.26% 97.37% 

40 อัตราผู้ป่วยใน COPD Clinic ได้รับการให้
ค าปรึกษาเรื่องการอดบุหรี่ 

≥80% 100% 100% 100% 

41 อัตราบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอดบุหรี่สามารถ
เลิกบุหรี่ได้ 

≥50% 73.58% 85.11% 85.11% 

42 อัตราผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin ได้รับความรู้ใน
การดูแลตนเองผ่านเกณฑ์ประเมิน  

≥95% 95.91% 98.26% 95.07% 

43 อัตราบุคลากรที่ได้รับการ X-RAY ปอดประจ าปี ≥80% 89.81% 89.60% 91.02% 
44 อัตราบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน

ไข้หวัดใหญ่ประจ าปี  (จากจ านวนวัคซีนที่ได้รับ
การสนับสนุน) 

≥80% 97.43% 85.30% 93.59% 

45 อัตราบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจ
สิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือด ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัส
ตับอักเสบบี 

≥80% 96.49% 86.67% 100% 

46 อัตราบุคลากรไม่เป็นวัณโรคขณะท างาน ≥95% 99.69% 99.70% 99.55% 
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