




ค าน า 

    สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้ขึ้น 
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ในรอบปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 ถึง 30 กันยายน 2558 โดยในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันโรคทรวงอก ได้มีการพัฒนา
วิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและโรคปอด สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับ
อาเซียน และในระดับนานาชาติ โดยจัดตั้ง CCIT-International Academic Institute 
Program (CCIT-IAIP) ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 
 

    ทั้งนี้ ผลงานและความส าเร็จต่างๆของ สถาบันโรคทรวงอก ที่ได้รับการยอมรับทั้งจาก
ประชาชนและองค์กรภายนอกนั้น ล้วนเกิดจากความสามัคคี ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ของ
บุคลากรทุกคน ที่ช่วยพัฒนา สถาบันโรคทรวงอก ให้สามารถมุ่งไปสู่เปูาหมายได้ ดังวิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันชั้นเลิศด้านโรคหัวใจและปอด ในระดับนานาชาติ” สถาบันโรคทรวงอก หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และ
ผู้สนใจต่อไป  

สถาบันโรคทรวงอก 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
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สารบญั 

 ผู้บริหารสถาบันโรคทรวงอก 
 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
 ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  มาตรฐานทางจริยธรรม 
  โครงสร้างสถาบันโรคทรวงอก 
 อัตราก าลัง 

  5 อันดับโรค 

  จ านวนผู้รับบริการ 
  ความภาคภูมิใจ 
  ผลงานเด่น 
 บุคลากรดีเด่น 
 วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้
 การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม 
 โครงการ/กิจกรรม สถาบันโรคทรวงอก 
 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ปริมาณงาน 
 ตัวชี้วัด สถาบันโรคทรวงอก 
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พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ 

ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก  
และ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 

ผูบ้ริหารสถาบนัโรคทรวงอก 
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นพ.เฉลียว พูลศิริปัญญา 
รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 

นพ.วิรัช เคหสุขเจริญ 
รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 

พว.ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ 
รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 

นางทิวา รัชทินพันธ์ 
รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 



พญ.เป่ียมลาภ แสงสายัณห ์
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 
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นพ.ชูศักดิ์ เกษมศานติ ์
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ 

นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี 
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 

กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 

พญ.สุฑารัตน์ ต้ังสกุลวัฒนา 
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 

นพ.อนุชา ต้ังทางธรรม 
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา 

กภญ.นัฎฐา ติตถะสิริ 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

ทพ.อนันต์ หอสิมะสถาพร 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

ภญ.พรรณี ศรีบุญซ่ือ 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

ทนพ.ประพันธ์ โรจนรวีวงศ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

นพ.ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ 
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 



กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
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พว.นงนุช หอมขจร 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก 

พว.ชุติมา อุไรกุล 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ 

พว.บุปผาวัลย์ ศรีล้ า 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล 

พว.สุกัญญา สบายสุข 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 

พว.โฉมนภา กิตติศัพท ์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยหนัก 

พว.พัชณี ร่มตาล 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ปุวยอายุรกรรม 

พว.น้ าฝน ขัดจวง 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยศัลยกรรม 

พว.พรหมพร เพชรยูงทอง 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ปุวยผ่าตัด 

พว.กฤษดา จวนวันเพ็ญ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 

พว.จิราภา อารยะศิริ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ปุวยวิสัญญ ี



กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 
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นางชัญญาพัทธ์ วงษ์พันธุ์ 
หัวหน้าฝุายพัสดุและบ ารุงรักษา 

นางปราณี ชัยกิจ 
หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี 

นางรัชนี หงส์พงษ ์
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 

ทพ.สรชัย เทพธรณินทรา 
หัวหน้าฝุายแผนงานและประเมินผล และ หัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย ์
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ 

นางยุวดี โชติวัฒนพงษ์ 
หัวหน้าฝุายสวัสดิการและประกันสุขภาพ 

นางกัลยา บุบผาตระกูล 
หัวหน้าฝุายทรัพยากรบุคคล 
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กลุ่มภารกิจด้านการพฒันาระบบสขุภาพ 

นพ.อเนก กนกศิลป์ 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

นพ.พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู 
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 

นพ.ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 

นพ.จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 



    พัฒนา วิ ช าก า ร ด้ า นก า รบ า บั ด รั กษ า แล ะ ฟ้ื น ฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดและ

ปอด โดย 
พนัธกิจ 

1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสาร และ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีเหมาะสม 

2. การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากร

ทางการแพทย์ เฉพาะทางท่ีมคีณุภาพ 

3. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านในระดับตติยภูมิท่ี

ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างได้มาตรฐานและสร้างเครือข่าย

เพือ่ให้ผูรั้บบริการพงึพอใจ 

4. ให้บริการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนใน

ระดับประเทศ 

วิสัยทัศน์ / พนัธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
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เป็นสถาบันช้ันเลิศด้านโรคหัวใจและปอด ในระดับนานาชาติ 



    2. พัฒนาสถานบริการในเขตบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานด้านวิชาการ

และการรักษาโรคหัวใจและปอด โดยอาศัยความร่วมมอืในพื้นท่ี  

    3. เป็นหน่วยงานอ้างอิงส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสุขภาพด้าน

โรคหัวใจหลอดเลือดและปอด 

    4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์โรคหัวใจและปอดท้ังด้าน

การบริการและวิชาการกับประชาคมอาเซียน  

    5. พฒันาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

เชิดชจูริยธรรม  ท างานเป็นทีมอย่างมคีวามสขุ 

ยุทธศาสตร์ / ค่านิยมร่วม / มาตรฐานทางจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ 

ค่านิยมร่วม 

   1. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการรักษาด้านโรคหัวใจและปอด

ระดับนานาชาติ โดยมุง่เน้นการใช้เทคโนโลยีช้ันสงู 

บริการปลอดภัยได้มาตรฐาน  วิชาการเป็นเลิศ  

ซ่ือสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจทกุบริการ มาตรฐานทาง

จริยธรรม 
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โครงสร้างสถาบันโรคทรวงอก 

ฝุายบริหารทั่วไป 

ฝุายการเงิน 
และบัญชี 

ฝุายพัสดุ 
และบ ารุงรักษา 

ฝุายแผนงาน 
และประเมินผล 

ฝุายสวัสดิการและ
ประกันสุขภาพ 

ฝุายทรัพยากร
บุคคล 

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

กลุ่มงาน 
อายุรศาสตร์ปอด 

กลุ่มงาน 
อายุรศาสตร์หัวใจ 

กลุ่มงานรังสีวิทยา 

กลุ่มงานพยาธิวิทยา 

กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฟื้นฟ ู

กลุ่มงานทันตกรรม 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 

กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ 

กลุ่มงาน 
โภชนศาสตร์ 

กลุ่มงานวิชาการ
พยาบาล 

กลุ่มงานการ
พยาบาลปูองกันและ
ควบคุมการติดเช้ือ 

กลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ปุวยนอก 

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 

กลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ปุวยหนัก 

กลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ปุวย 

อายุรกรรม 

กลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ปุวย

ศัลยกรรม 

กลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ปุวยผ่าตัด 

กลุ่มงานการพยาบาล
ตรวจรักษาพิเศษ 

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ปุวยวิสัญญี 

กลุ่มงานวิจัย
และประเมิน
เทคโนโลยี 

กลุ่มงาน
สนับสนุนวิชาการ 

กลุ่มงาน
เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพ 

กลุ่มงานพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
การแพทย์ 

กลุ่มภารกิจ 
ด้านอ านวยการ 

กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
และการแพทย์ 

กลุ่มภารกิจ 
ด้านการพยาบาล 

กลุ่มภารกิจด้านการ
พัฒนาระบบสุขภาพ 

ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 

องค์กรแพทย์ 
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อัตราก าลัง 

579 

90 27 

722 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

1,418 
คน 

จ านวนเตียงที่ให้บริการ 330 เตียง 

60 

440 

361 

557 

แพทย์/ทันตแพทย์ 

พยาบาลวิชาชีพ 

Allied Health

สายสนับสนุน 
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1,418 
คน 



5 อันดับโรค   

10,820 

11,274 

17,289 

32,852 

53,200 

0 20000 40000 60000 80000 100000

อันดับ 5 

อันดับ 4 

อันดับ 3 

อันดับ 2 

อันดับ 1 

5 อันดับโรคแรก ผู้ปุวยนอก 

Coronary Artery Disease 

Hypertensive disease 

Valvular heart disease 

Pulmonary TB 

Atrial fibrillation 

324 

456 

771 

784 

3,624 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

อันดับ 5 

อันดับ 4 

อันดับ 3 

อันดับ 2 

อันดับ 1 

5 อันดับโรคแรก ผู้ปุวยใน 

Coronary Artery Disease 

Valvular heart disease 

Congestive Heart Failure 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

Supraventricular Tachycardia 
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232,064 
203,700 

28,364 
10,669 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

ผู้ปุวยนอก 
(ทั้งหมด) 

ผู้ปุวยนอก 
(ในเวลา) 

ผู้ปุวยนอก 
(นอกเวลา) 

ผู้ปุวยใน 

Visit 
จ านวนผู้ปุวยในและนอกท่ีให้บริการ 

132,765 

52,602 46,697 

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

โรคหัวใจ โรคปอด โรคอ่ืนๆ 

Visit 
จ านวนผู้ปุวยนอกจ าแนกตามโรค 

จ านวนผูร้ับบริการ 
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ความภาคภมูใิจ  

 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานบรกิารการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 - 15 พฤษภาคม 2560 จาก สภาการพยาบาล เมื่อวันท่ี 22 
มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 4 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 

 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) วันท่ี 4 ธันวาคม 2557 -  
3 ธันวาคม 2560 ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุม 16th HA National 
Forum เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธาน ี

 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับโล่ประกาศเกียรติ
คุณ เพื่อแสดงว่า เป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่มีส่วน
ร่วมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรปูธรรม 
และให้การสนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาทีมบริหารและบุคลากร ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานในอาคาร ประเภทโรงพยาบาล 
จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2558 
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 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับเกียรติบัตร หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการลดใช้พลังงาน ปี 2557 
ได้ตามเปูาหมาย 10% จาก ส านักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี กระทรวงพลังงาน  เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 

 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับประกาศเกียรติคุณ 
จากการน าผลงานนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงในงาน 
“ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย Medi Thai Fair 
(Medical Innovation of Thailand Fair)” จัด
โดย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ระหว่างวันที่ 
18-20 สิงหาคม 2558 
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ผลงานเด่น  

 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วม
น าเสนอจ านวน 4 เรื่อง ในการประชุมวิชาการ 
Cardiac Network Forum 7th “คืนความสุขให้คน
ไทยหัวใจแข็ งแรง 2015” จัด โดย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 
2558 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี
รายชื่อผลงาน ดังนี้ 
 1. เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลา 
Door Door to balloon time ในผู้ปุวยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST elevation ที่รับการรักษาด้วยการท า 

Primary PCI สถาบันโรคทรวงอก น าเสนอโดย นางอุษา มณีสุธรรม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานพยาบาล
ผู้ปุวยสวนและรักษาหัวใจ  
 2. เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ปุวยท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรค
ทรวงอก น าเสนอโดย นางสาวนวรัตน์ สุทธิพงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ปุวย 6/4 
 3. เรื่อง ปูองกันสายอย่างใส่ใจ น าเสนอโดย นางกุลถิรา ชินวัฒนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
แผนกการพยาบาลผู้ปุวยนอกโรคหัวใจ 
 4. เรื่อง โทรศัพท์บอกรักษ์ น าเสนอโดย นางกุลถิรา ชินวัฒนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แผนกการ
พยาบาลผู้ปุวยนอกโรคหัวใจ 

 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วม
น าเสนอจ านวน 12 เรื่อง ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2558 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยมี
รายชื่อผลงาน ดังนี ้
 1. เรื่อง “รอกเสริมแรงแถมพลัง” น าเสนอโดย 
นางรัชฎา ชุมภู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และ
นางสาวรังสิยา ไผ่เจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน RCU 

นางสาวรังสิยา ไผ่เจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน่วยงาน RCU 
 2. เรื่อง “รถหัตถการเคลื่อนที่” น าเสนอโดย นางเกศริน ศรีเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางอรสา 
ไพรรุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน่วยงาน CCU 
 3. เรื่อง “Heavy Weight” น าเสนอโดย นางสาวรณิดา ศรีช่ืนชม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ 
นางนฤนาท ไชยจ า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน่วยงาน หอผู้ปุวย 7/8 
 4. เรื่อง “ปูายกระชับมิตร พิชิตใจลูกค้า” น าเสนอโดย นายปัณณวัฒน์ ปะมะคัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
และนางสาวปัทมา หอมแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ หน่วยงาน หอผู้ปุวย 6/3 
 5. เรื่อง “คว่ าง่าย ตั้งได้ แห้งไว ไร้กลิ่น” น าเสนอโดย นางสาวทองดี จิตใส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
และนางภคมน สุขสาคร พยาบาลเทคนิคช านาญงาน หน่วยงาน หอผู้ปุวย 6/3 
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 6. เรื่อง “สูงได้ใจ ไร้ความเสี่ยง” น าเสนอโดย 
นางสาวปทุมพร แสนวิชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
และนางสาวพัชนีย์ พ่อพิลา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
หน่วยงาน หอผู้ปุวย 6/3 
 7. เรื่อง “ปลอดแขนแสนสะดวก” น าเสนอโดย 
นางสาวปาริชาต มะลิซ้อน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
และนางปิยะพร นิยากร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ หน่วยงาน ห้องผ่าตัด 
 8. เรื่อง “กล่องวิเศษ” น าเสนอโดย นางสายพิน
นางรังสิยา กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และนางปวนีุช จีนกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน่วยงาน ห้องฉุกเฉิน 

 9. เรื่อง “เสื้อกายสิทธิ์” น าเสนอโดย นางแสงอรุณ โพธิ์เ งิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และ 
นางสาวอัมรินทร์ โคตะมะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หน่วยงาน ห้องฉุกเฉิน 
 10. เรื่อง “ปลอดแขน ซับเหง่ือ ไร้เช้ือ ปลอดภัย” น าเสนอโดย นางปิยะนุช สุขกลัด พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ และนางรัญจวน สวัสดิ์กิจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน่วยงาน EST 
 11. เรื่อง “ปูองกันสายอย่างใส่ใจ” น าเสนอโดย นางสาวกัญญารัตน์ แก้วน่าน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
และนางเมลดา ห่วงรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน่วยงาน EST 
 12. เรื่อง “ผ้าช่องปกปูองสิทธ์ิ” น าเสนอโดย นางกุลถิรา ชินวัฒนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และนาง
อังฉนา ธนฤทธิมโนมัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน่วยงาน งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 
นางสาวรังสิยา ไผ่เจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน่วยงาน RCU 

 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับคัดเลือกผลงานเรื่อง 
“ประชาชนเข้มแข็ง ร่ วมแรงสหวิชาชีพ” โดย 
นางสาวบุปผาวัลย์ ศรีล้ า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ และเครือข่ายผู้ปุวยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวง
อก น าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี HA 
National Forum ครั้งที่ 16 “Imagination for 
Quality” (จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ) ระหว่าง
วันที่ 10-13 มีนาคม 2558 ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี
นางรังสิยา 
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 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับคัดเลือกผลงานเรื่อง 
“สูงได้ใจ ไร้ความเสี่ยง” น าเสนอโดย นายสมบัติ พานิล 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และเรื่อง “ปูายกระชับ
มิตร พิชิตใจลูกค้า” น าเสนอโดย นายปัณณวัฒน์  
ปะมะคัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ น าเสนอในงาน
มหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล 
ประจ าปี 2558 จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ณ  อาคาร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอ
ผลงานโปสเตอร์ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “เดินได้ 
ปลอดภัยดี ไม่มีตกหล่น” โดย นายนันทพล ทวิชสังข์ 
นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 
14-16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
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แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 
 ได้รับเข็มและประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมา 
ภิบาล ส าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ ปธพ. รุ่น 2 
จาก นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา 

บคุลากรดีเด่น  

นายแพทย์เจริญ  ชูโชติถาวร 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
ได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ  ดังนี ้
 1. รางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่า
อายุ รศาสตร์ ดี เ ด่ น  ประจ าปี  2558 ภาควิชา
อายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาล
รามาธิบดี เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2558 
 2. โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูประการด้วยการ
รักษาวัณโรคดื้อยาของประเทศไทย กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2558 
 3. โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการแสดงปาฐกถา
กัลยาณกิติ์  กิติยากร ครั้งที่ 29 เรื่อง “วัณโรคใน
ประเทศไทย” คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2558 

นายแพทย์ปราโมทย์   ปรปักษ์ขาม  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
 ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชู
เกียรติ (ครุฑทองค า) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
กรมการแพทย์ ประจ าปี 2557 ล าดับที่ 2 ใน
กลุ่มข้าราชการ ประเภทอ านวยการระดับสูง 
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จาก นายแพทย์
สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เมื่อ
วันท่ี 10 มีนาคม 2558 ณ กรมการแพทย์ 
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วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้  

นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการโรคหัวใจ และหลอดเลือด เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 หัวข้อ “STEMI 
in Thailand “Past – Present and Future”” เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสระบุรี 
  วิทยากร ในงานประชุม Vajira cardiology conference 2014 หัวข้อ “Heart failure update 
management 2014” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิน 
ทราธิราช 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 43 กลุ่ม 2 หัวข้อ “การพัฒนาระบบ
เครือข่ายบริการเพื่อการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง (Excellence center)” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช 
  วิทยากร ในงานประชุมวิชาการประจ าปี 2557 ครั้งที่ 3 Contemporary management of 
Cardiovascular disease หัวข้อ “Mitral valve disease” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม 
อโนมา กรุงเทพฯ 
    วิทยากร ในนามของประเทศไทย หัวข้อ 

Global STEMI Interactive : How STEMI 
Programs in Asia Can Benefit From the US and 
Europe Milestones Achieved, Challenges 
Ahead, Expert Guidance และหัวข้อ Optimizing 
Ambulance Systems ในการประชุม 14th anual 
symposium on optimal treatment for acute 
miocardial infarction, January 10-11 2015, 
Bankok, Thailand. 

  วิทยากร เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2558 ณ โรงแรม แม่น้ ารามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ  
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หัวข้อ 
“Primary and secondary Prevention in ACS” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตร
บารมี ช้ัน 10 ตึก 7สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการอบรมวิชาการและมอบนโยบาย โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย (Save 
Thais from Heart Diseases)” หัวข้อ “การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจและหลอด
เลือด ตัวช้ีวัดโรคหัวใจใน Service Plan” และ “การบริหารจัดการข้อมูลและอภิปรายซักถาม” เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Disease Management in Cardiovascular Patient” และ “Referral System in 
Cardiovascular Patient” เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการ Concise Cardiology 2015 หัวข้อ Highlights of Cardiology in 
2014 และ Transcatheter mitral valve repair for mitral Regurgitation เมื่อวันท่ี  
26-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 
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  วิทยากร ในการประชุม 47th Annual Scientific Meeting to Commemorate the 60th  
birthday anniversary of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn หัวข้อ “การพัฒนา
เครือข่ายการดูแลผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจในภาวะวิกฤต” ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม 
พลาซ่าแอทธินี่ กรุงเทพฯ 
  วิทยากรในงาน “Perspective of LDL-C target…From Past, Present to the Future” หัวข้อ 
“From A-Z phase Z to IMPROVE-IT” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบัน
โรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2558 หัวข้อ “New Trend of the Excellence in Cardiac 
Care” เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในหัวข้อ “Primary and Secondary Prevention in ACS” และ “Panel Discussion 
STEMI Fast Track MI” เมื่อวันท่ี 11-12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากรและ Moderator ในการประชุม The 3rd Complex Cardiovascular Intervention 
Forum 2015 : Structural heart disease  หัวข้อเรื่อง “Transcatheter closure of PFO” เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในรายการ “คุยกับหมอ” ตอน Heart Attack & Heart failure in Thailand เมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ สถานีโทรทัศน์ TNN 2 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 
  วิทยากร อภิปรายกลุ่มในการประชุมวิชาการและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” “Highlights ACS 2015” เรื่องการรักษาผู้ปุวย 
ACS, “แนวทางและประสบการณ์การรักษาผู้ปุวย ACS” , Thai ACS & Heart Failure Guideline และ 
“การวิเคราะห์ข้อมูล UCHA” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd Heart Care Heart International Symposium ณ 
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 3-6 กันยายน 2558 
  วิทยากร ในงานประชุมวิชาการ Chiang Mai Cardiology Conference ครั้งท่ี 17 (CMCC  17) หัวข้อ 
Transcatheter Mitral Valve Repair เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    วิทยากร ในการประชุม 4th CIAT Quarter 

Scientific Meeting “Structural Heart Disease 
Intervention” หัวข้อ My challenging ASD cases 
เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2558 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 
กรุงเทพ ลุมพิน ีพาร์ค 
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นายแพทย์วิรัช เคหสุขเจริญ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
  วิทยากร เรื่อง The Prominent Dual Antiplatelet Therapy in Acute Coronary Syndrome 
เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 9  
  วิทยากร สาธิตวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน (PCI) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ  
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  วิทยากร ในงาน New direction of antiplatelet therapy for High risk ACS-PCI patients หัวข้อ 
ACS-PCI in multi-vessel diseases เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการประชุม Chugoku-Shikoku Live in Kurashiki 2015 with Final Frontier Club 
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศญี่ปุุน 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Invasive : Investigation & Intervention Coronary Intervention” และ “Acquired Heart 
Disease3 and Cardiovascular Co-morbidity” เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการประชุม The 3rd Complex Cardiovascular Intervention Forum 2015 : 
Imaging and physiology  หัวข้อ “OCT interpretation” , “Learning on Left main PCI : Case study 
with active participants Facilitators” และ “Contemporary reverse CART and Rendezvous 
techniques” ระหว่างวันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร เรื่อง การปฏิบัติการสวนหัวใจหลอดเลือดอุดตันและหลอดเลือดหัวใจเส้นเมน Left main 
artery ระหว่างวันท่ี 27-28 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย  
  วิทยากร ในการประชุม 4th CIAT Quarter Scientific Meeting “Structural Heart Disease 
Intervention” หัวข้อ Interesting Case Discussion เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ โรงแรมคราวน์ 
พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพิน ีพาร์ค 

นายแพทย์บุญจง แซ่จึง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการโรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่ายบริการสุขภาพท่ี 4 หัวข้อ “How to 
initiate warfarin clinic in rural hospital เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสระบุรี  
  อาจารย์พิเศษ สอนบรรยายและน านักศึกษาขึ้นศึกษากรณีศึกษาจริงบนหอผู้ปุวยในหัวข้อ “ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด” นักศึกษาปีท่ี 5 มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 ณ กลุ่มงานอายุรศาสตร์
หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากรพิเศษ หัวข้อการรักษาโรคหัวใจแนวใหม่ เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์
สดุดี ช้ัน 10 ตึก 7 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากรในงาน New direction of antiplatelet therapy for High risk ACS-PCI patients หัวข้อ 
Controversy issue : Pretreatment with antiplatelet therapy in STEMI เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2558 ณ 
สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในงานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจราชการอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อ “การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามตัวช้ีวัดในการตรวจราชการกรมการแพทย์” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ 
โรงแรมแม่น้ ารามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หัวข้อ 
“Medication in ACS” และ “Advance cardiovascular life support 2010” เมื่อวันที่ 19, 22 มกราคม 
2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 ตึก 7 สถาบันโรคทรวงอก 
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  วิทยากร ในการอบรมวิชาการและมอบนโยบาย โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย (Save 
Thais from Heart Diseases)” ในการอภิปรายกลุ่ม Warfarin Guideline และการอภิปรายกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผูปุ้วยใน Warfarin Clinic เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 
  วิทยากร ในงานประชุมวิชาการกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ประจ าปี 2558 หัวข้อ Synchronize 
medications เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากรในงาน 47th Annual Scientific Meeting to Commemorate the 60th birthday 
anniversary of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn หัวข้อ “นวัตกรรมเครือข่ายการ
ดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจและกลุ่มเสี่ยง” ระหว่างวันท่ี 5-6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม พลาซ่าแอทธินี่ กรุงเทพฯ  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการ Ha National Forum ครั้งที่ 16 ใน Session B1-102 “สุดยอดแห่งปี
ท าดีมีผลลัพธ์” เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  
  วิทยากร ในงาน “Perspective of LDL-C target…From Past, Present to the Future” หัวข้อ 
“Will “IMPROVE-IT” impact to future dyslipidemia guideline?” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ  
กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร เรื่อง Management of warfarin clinic เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาล 
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2558 ทางสายใหม่ในการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศโรคหัวใจ
และ NCD หัวข้อ “New Trend of the Excellence in Cardiac Care” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ  
ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก  
  วิทยากรและ Moderator การประชุม The 3rd Complex Cardiovascular Intervention Forum 
2015 : Acute Coronary Syndrome หัวข้อ “Will this trials change my practice? : CvLPRIT : 
complete revascularization in patients with multivessel disease presenting with STEMI”  
เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในหัวข้อ “การปฏิบัติตนหลังได้รับการผ่าตัดและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (โดยการ
สนทนา)” เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์สดุดี ช้ัน 10 ตึก 7 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย 
(Save Thais from Heart Diseases)” “Highlights ACS 2015” เรื่อง การใช้ยา Antiplatelet และ 
Anticoagulant ในผู้ปุวย ACS เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนช่ัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

นายแพทย์ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
  วิทยากรในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หัวข้อ 
“Epidemiology and pathology of ACS” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี  
ช้ัน 10 ตึก 7 สถาบันโรคทรวงอก  
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด  
ในหัวข้อ “Non-invasive : ECG, Echocardiogram, Exercise Stress Test” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ประจ าปี 2558 หัวข้อ PCI strategy : BVS 
vs. DES เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 
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  วิทยากรและ Moderator ในการประชุม The 3rd Complex Cardiovascular Intervention 
Forum 2015 : Imaging and physiology  ในหัวข้อเรื่อง “FFR and IFR when treating multivessel 
disease” เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 

นายแพทย์เอนก กนกศิลป์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
  วิทยากร เรื่อง Peer to Peer Case Sharing Meet ACS Expert เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ 
โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนช่ัน เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  
  วิทยากร ในงานประชุม 6th Cardiac Catheterization Conference @ Vajira : Change in the 
Changer หัวข้อ “IVUS & FFR in daily PCI practices” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม The Suan 
Dusit Place (สวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) 
  วิทยากร ในงานประจ าปี ครั้งท่ี 12 ประจ าปี 2557 หัวข้อ “Go to the better” เมื่อวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2557 ณ รพ.พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หัวข้อ 
“Intervention in ACS” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 ตึก 7 สถาบัน
โรคทรวงอก 
  วิทยากร ในงาน New direction of antiplatelet therapy for High risk ACS-PCI patients หัวข้อ 
Case discussion เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการอบรมวิชาการและมอบนโยบาย โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย (Save 
Thais from Heart Diseases)” ในการอภิปรายกลุ่ม Heart Failure Guideline และการอภิปรายกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ปุวยใน Heart Failure Clinic เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ กรุงเทพฯ 
  วิทยากร ในการประชุม Chugoku-Shikoku Live in Kurashiki 2015 with Final Frontier Club 
เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศญี่ปุุน 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Acute Heart Failure, Shock and Multi Organ Dysfunction Syndrome” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในหัวข้อ Experiences with Firebird 2 Stent in Complex PCI เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2558 ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  วิทยากร ในการประชุม The 3rd Complex Cardiovascular Intervention Forum 2015 : 
Imaging and physiology หัวข้อเรื่อง “IVUS versus OCT for PCI optimization” , “How to deal with 
difficult side branch access” และ “Learning on Left main PCI : Case study with active 
participants Facilitators” เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก  
  วิทยากร อภิปรายกลุ่มในการประชุมวิชาการและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases) Highlights ACS 2015” เรื่อง การรักษา Heart 
Failure ในผู้ปุวย ACS เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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แพทย์หญิงพรวลี ปรปักษ์ขาม  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
  วิทยากร ในการฝึกอบรม ACLS Instructor/Provider AHA หัวข้อ Review Electrical Therapy  
เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมใบหยกสกาย (ประตูน้ า) กรงเุทพฯ 
  วิทยากร ในงานประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ประจ าปี 2558 หัวข้อ Role of 
echocardiography in acute cheat pain syndromes และหัวข้อ Cardiac MRI chest pain strategy 
เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หัวข้อ 
“Anatomy Physiology of heart” , “Clinical signs and symptoms and cardiac maker in ACS” , 
“2010 AHA Guideline for CPR” และ Medication for ACLS” เมื่อวันที่ 19-20, 22 มกราคม 2558 ณ 
ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 ตึก 7 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Anatomy and Physiology of Heart and Circulatory system” , “History Taking and 
Physical Examination” , “Perform Physical Examination and Interpretation Laboratory Finding: 
Heart” , “Perform Physical Examination and Interpretation Laboratory Finding: Heart” , 
“Advance Cardiovascular Life Support” ระหว่างวันที่ 11-12, 16-18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถาบันโรค
ทรวงอก 
  วิทยากร สอนนักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 3 และคณาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Anatomy and Physiology of Heart & Circulatory System” , “History Taking and Physical 
Examination in Cardiovascular” , “Perform Physical Examination and Interpretation 
Laboratory Finding: Heart” และ “Basic life support and advance cardio pulmonary 
resuscitation” เมื่อวันท่ี 10, 13, 21, 24 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 

นายแพทย์จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หัวข้อ 
“Abnormal ECG : What nurse should know?” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตร
บารมี ช้ัน 10 ตึก 7 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Basic and Advance Electrocardiography” เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในงานประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ประจ าปี 2558 หัวข้อ Synchronize 
devices เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร สอนนักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 3 และคณาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในหัวข้อ “Normal and Cardiac Arrhythmia in ACS” เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 4 ตึก 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในหัวข้อ ECG interpretation for Physical Therapists from basic to clinical practice 
ระหว่างวันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
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  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Basic ECG & Cardiac Arrhythmias related to respiratory problem” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 

นายแพทย์วทัญญู ปลายเนตร  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
  วิทยากร ในงานประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ประจ าปี 2558 หัวข้อ PCI strategy in 
Multivessel CAD เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาโรคหัวใจ หัวข้อ “NSTEMI-ACS 
Update” ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
  วิทยากร ในการประชุม The 3rd Complex Cardiovascular Intervention Forum 2015 : 
Imaging and physiology หัวข้อ “IVUS basic and interpretation” ในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก 

แพทย์หญิงรติกร เมธาวีกุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
  วิทยากร ในการอบรมวิชาการและมอบนโยบาย โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย (Save 
Thais from Heart Diseases)” ในการอภิปรายกลุ่ม Heart Failure Guideline และการอภิปรายกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ปุวยใน Heart Failure Clinic เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Valvular Heart Disease” เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในงานประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ประจ าปี 2558 หัวข้อ Role of 
echocardiography in acute cheat pain syndromes เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 
อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก 

นายแพทย์พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู  นายแพทย์ช านาญการ 
  วิทยากรในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หัวข้อ “Cardiac 
arrhythmian in ACS” เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 ตึก 7 สถาบันโรค
ทรวงอก 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Device therapy” เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 

แพทย์หญิงชนิกานต์ คณาเดิม  นายแพทย์ช านาญการ 
  อาจารย์พิเศษ สอนหัวข้อเรื่อง Interesting Case แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Congenital Heart Disease in Adult” และ “Intervention in Structure Heart Disease” เมื่อ
วันท่ี 2, 9 มีนาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
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นายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์  นายแพทย์ช านาญการ  
  วิทยากร ในงานประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ประจ าปี 2558 หัวข้อ coronary CT 
angiography for acute chest pain syndromes เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 
อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Hypertension and Vascular Disease” เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร เรื่อง อาหารเสริมกับโรคหัวใจ มีประโยชน์หรือไม่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ รายการ
ห้องสนทนา ม.ก. คลื่น AM 1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th  
  อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 3 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
หลักการตรวจร่างกายและประเมินระบบหัวใจและหลอดเลือด , สาธิตเสียงหัวใจ, ปฏิบัติการตรวจร่างกาย
ระบบหัวใจและหลอดเลือด, สาธิตการซักประวัติตรวจร่างกายตัวอย่างกรณี Cardio ระหว่างวันที่ 12-19 
พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  วิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Rotional drug use of Statin according to National List of 
Essential Medicines 2015” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการ Inter-hospital Conference ครั้งที่ 34 หัวข้อ Preoperative 
Cardiac Evaluation เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ 

นายแพทย์สุระ บุญรัตน์  นายแพทย์ช านาญการ  
  วิทยากร ในงานประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ประจ าปี 2558 หัวข้อ Management of 
AF patients undergoing PCI เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 8 สถาบันโรค
ทรวงอก 
  วิทยากร เรื่อง “ใจสั่น” ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2558 ณ รายการห้องสนทนา ม.ก. 
คลื่น AM 1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th 

นายแพทย์คมสิงห์ เมธาวีกุล  นายแพทย์ปฏิบัติการ  
  วิทยากร ในการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หัวข้อ “Laboratory Diagnosis in Cardiovascular Disease” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถาบัน
โรคทรวงอก 
  วิทยากร ในงานประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ประจ าปี 2558 หัวข้อ Practical 
thromboprophylaxis in AF เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในงานประชุมประจ าปีคลัสเตอร์วิจัยด้านโรคหัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม 
มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพ ส านักงาน คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ หัวข้อ Benefit of Anticoagulant in Patients With Atrial Fibrillation With CHA2DS2-VASc 
score 1: Results from COOL AF Thailand Registry เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ โรงแรม Eastin 
Grand Sathorn 
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พว.ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์  พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ  
  วิทยากร ในการประชุมวิชากรโรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 4 เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสระบุรี  
  วิทยากรในการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การบันทึกการพยาบาลแนวใหม่ FOCUS CHARTING เมื่อ
วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  
  วิทยากร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลแกนน าในการดูแลผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในพื้นที่ เมื่อวันท่ี 2-4 ธันวาคม 2557 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
  วิทยากร เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลผู้ปุวยโรคหัวใจกลุ่ม ACS เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 ณ โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  
  วิทยากร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการดูแลผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง , วันที่ 27-29 มกราคม 2558 ณ 
สถาบันโรคทรวงอก , วันท่ี 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด , วันที่ 30-
31 มีนาคม 2558 ณ โรงพยาบาลระโนด โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลนาทวี และ ศูนย์สุขภาพเขตเมือง
หาดใหญ่ และวันที่ 7-8 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลท่ายาง รพ.สต.หนองขานาง รพ.สต.นิคมชะอ า และ 
ศูนย์สุขภาพเขตเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 23 เรื่อง Magnet Hospital สู่การจัดการทางการพยาบาล : 
ผู้ให้มีสุขผู้รับศรัทธา หัวข้อ Panel Discussion :Transformational leadership เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  
  วิทยากร ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครั้งที่ 47 ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเสนอแนะประสบการณ์และความรู้ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อวันที่ 5-6 
มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี่ กรุงเทพฯ  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการ Ha National Forum ครั้งท่ี 16 Session C2-204 “ผู้น าการพยาบาล
ไทยใส่หัวใจให้น้อง” เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  
  วิทยากร เรื่อง การพยาบาลในภาวะวิกฤติและฉุกเฉินส าหรับผู้ปุวยเรื้อรัง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/
ไตวาย/โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ 
พระราม 6 กรุงเทพฯ  
  วิทยากรในการประชุม แนวทางการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2558 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
  วิทยากร เรื่อง การบูรณาการสู่ความส าเร็จเพื่อการดูแลอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาล
สากล เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน หลักสี่ กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ดูแลและผู้ปุวยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และเรื่อง การจัดการความรู้ในการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ปี 2558 เมื่อวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก  
  วิทยากร ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบ เรื่อง การบริหาร
จัดการข้อมูลโรคหัวใจระดับต้น เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2558 เรื่อง ทางสายใหม่ในการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
โรคหัวใจและ NCD เมื่อวันท่ี 5-6 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการประจ าปี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง การพยาบาลโรคหัวใจและ
หลอดเลือดทันยุค หัวข้อ การจัดการข้อมูลในกลุ่มผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อวันท่ี  
15 มิถุนายน 2558 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
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  วิทยากร เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้โปรแกรม UCHA เพื่อ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
  วิทยากร เรื่อง การอบรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตสุภาพที่ 7 เมื่อวันที่ 
7 กรกฎาคม 2558 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
  วิทยากร เรื่อง การพยาบาลผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบไร้รอยต่อ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

พว.บุปผาวัลย์ ศรีล้ า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
  อาจารย์พิเศษ สอนวิชาการบริหารการพยาบาล ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 4-12 พฤศจิกายน 2557 และ วันที่ 3 สิงหาคม - 8 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)  
  วิทยากร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการดูแลผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ระหว่างวันท่ี 27-29 มกราคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก และ วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเพชรรัตน์
การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด  
  วิทยากร ใหม่ ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งท่ี 26 ประจ าปี 2558 หัวข้อ Symposium 
: บทบาทพยาบาลกับการบริการสาธารณสุขยุค เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงพยาบาลราชวิถี  
  วิทยากร การจัดการความรู้ในการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ปี 2558 เมื่อวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 

พว.ละม้าย ท่าทราย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
  วิทยากร การจัดการความรู้ในการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ปี 2558 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 

พว.จงกณ พงศ์พัฒนจิต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
  วิทยากร การจัดการความรู้ในการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ปี 2558 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 

พว.พัชณี ร่มตาล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
  วิทยากร เรื่อง Experiences with ACS Clinical Practice Guidelines and Nursing care in 
Acute Coronary Syndrome ระหว่างวันท่ี 24 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  
  วิทยากร เรื่อง Nursing care and management for fibrinolytic therapy เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พว.สุกัญญา สบายสุข  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
  วิทยากร ในการประชุมวิชากรโรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 4 เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสระบุรี 
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พว.กฤษดา จวนวันเพ็ญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
  วิทยากร เรื่อง nurse session : Management topic How to Management in cath lab  
เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

พว.น้ าฝน ขัดจวง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร การจัดการความรู้ในการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปี 
2558 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2558 ทางสายใหม่ในการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศโรคหัวใจ
และ NCD เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 

พว.สุชีรา อึ้งตระกูล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2558 ทางสายใหม่ในการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศโรคหัวใจ
และ NCD เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 

พว.พรรณี บัลลังก์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร การจัดการความรู้ในการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ปี 2558 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 

พว.อรสา ไพรรุณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร การจัดการความรู้ในการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ปี 2558 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2558 ทางสายใหม่ในการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศโรคหัวใจ
และ NCD เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 

พว.นวรัตน์ สุทธิพงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร การจัดการความรู้ในการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ปี 2558 ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 

พว.เพ็ญนภา สุชฎา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร โครงการ คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร เผยแพร่ความรู้พร้อมทั้งประเมินสุขภาพเบื้องต้น 
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระ จังหวัดชัยภูมิ และวันที่ 27-28 
มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ และ ชุมชนบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น 

นางกัลยา บุบผาตระกูล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
  วิทยากร โครงการ คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร เผยแพร่ความรู้พร้อมทั้งประเมินสุขภาพเบื้องต้น 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , วันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งพระ จังหวัดชัยภูมิ และ วันที่ 27-28 มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ และ 
ชุมชนบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น 
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นายแพทย์ชูศักด์ิ เกษมศานต์ิ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
  วิทยากร ในการสัมมนา 16th Annual Scientific meeting ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557  
ณ Putrajaya International Convention Center, Putrajaya ประเทศมาเลเซีย  
  วิทยากร เรื่อง What is conventional CABG เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงพยาบาลล าปาง 
จังหวัดล าปาง  
  วิทยากร เรื่อง AF+Maze Procedure and Valve repair เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  
  วิทยากร เรื่อง Twenty year results of CABG in CDI ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557  
ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  วิทยากร เรื่อง Moving Towards A New Chapter of Challenges in Cardiothoracic Surgery 
ระหว่างวันท่ี 23-24 มกราคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี  
  วิทยากร สอนการท าผ่าตัด AF+Maze Procedure และให้ความรู้เกี่ยวกับการท า Maze operation 
ระหว่างวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
  วิทยากร สอนการท าผ่าตัด AF+Maze Procedure ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558  
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  วิทยากร เรื่อง Advance Surgical Treatment of atrial Fibrillation Course and Wet Lab เมื่อ
วันท่ี 8 สิงหาคม 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย  
  วิทยากร หัวข้อเรื่อง UPDATE IN CARDIOTHORACIC SURGERY AND WET LAB WORKSHOP ใน
การประชุมวิชาการประจ าปีศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558  
ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายแพทย์ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
  วิทยากร เรื่อง General introduction of VATS Lobectomy , VATS the Present Status and 
the future เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาขอนแก่น 

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก 

นายแพทย์ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ ์  
  วิทยากรเรื่อง Update Coronary artery Surgery in Thailand เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงพยาบาลล าปาง  
  วิทยากร เรื่อง Principle of mitral valve repair เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองเวียงจันทร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  วิทยากร ถ่ายทอดความรู้การผ่าตัดผู้ปุวย ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์โรคหัวใจ 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
  วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ Mitral Valve Repair ระหว่างวันท่ี 6-7 
สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
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พว.พิชชาภรณ์ ทองพานิช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร สอนการท าผ่าตัด AF+Maze Procedure เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 ณ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  
  วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ Mitral Valve Repair เมื่อวันท่ี 6-7 
สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

พว.ณปภัช พรรณหาญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ Mitral Valve Repair เมื่อวันท่ี 6-7 
สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

พว.สิรีรัศมิ์ ชาญธีระวัฒนา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ Mitral Valve Repair เมื่อวันท่ี 6-7 
สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

พว.ชาลิสา อินเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร เรื่อง AF+Maze Procedure and Valve repair ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  

พว.ปาริชาต มะลิซ้อน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร เรื่อง AF+Maze Procedure and Valve repair ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  

พว.สุวรรณา ยโสธรินทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร สอนการท าผ่าตัด AF+Maze Procedure เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 ณ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  
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นายแพทย์เจริญ ชูโชติถาวร  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
  วิทยากร เรื่อง MDR-TB clinic and laboratory unit เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันโรค
ทรวงอก  
  วิทยากร ในการประชุมการพัฒนาเครือข่ายเฝูาระวังปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 
2558 ระหว่างวันท่ี 14-16 มกราคม 2558 ณ โรงแรม วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  
  วิทยากร เรื่อง วัณโรคในผู้ใหญ่ : ปัญหาการดื้อยา/การแพ้ยา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ โรงแรม 
ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย และวันท่ี 8 เมษายน 2558 ณ โรงแรม นภาลัย จังหวัดอุดรธานี  
  วิทยากร เรื่อง กายภาพบ าบัดในสภาวะทางทรวงอกและหัวใจ เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2558 ณ คณะสห
เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  วิทยากร เรื่อง มาตรการงานวัณโรคจังหวัดเชียงใหม่ ระบบงานวัณโรค ติดตามผลการด าเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายงานวัณโรค ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม เชียงใหม่
ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่  
  วิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  วิทยากร ในการประชุม Chest Masterclass Meeting 2015 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 ณ 
โรงแรม เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม  
  วิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา โดย ทีมแพทย์เช่ียวชาญด้านการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยโรค เขตบริการสุขภาพที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลพุทธชินราช 
  วิทยากร เรื่อง Getting It Right First Time trends of Respiratory Fluoroquinolone in Acute 
Exacerbation of chronic Bronchitis and TB เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันบ าราศนราดูร 
จังหวัดนนทบุรี  
  วิทยากร เรื่อง Review and Update on Tuberculosis treatment เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
ณ โรมแรม นารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง MDR TB cases Conference และ Recommendation for Managing MDR TB 
cases in Bangkok เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ HIV ที่ปุวยเป็นวัณโรคร่วม 
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ  
  วิทยากร ในการประชุม แนวทางการดูแลรักษาวัณโรคในเด็กและการดูแลผู้สัมผัสวัณโรค หัวข้อ 
M/SDR-TB และระบบการส่งต่อผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม 
ปรินซ ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 
  วิทยากร เรื่อง การปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือวัณโรคในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2558 ณ สถาบันบ าราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 
  วิทยากร ในการประชุม Introduction to Chest Medicine เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ 
โรงแรม พูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ  

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ 
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  วิทยากร ในการสัมมนาวิชาการวัณโรคและโรคระบบการหายใจ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง Infectious disease Biomarkers เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม เชียงใหม่แก
รนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  
  วิทยากร ในการอบรมวินิจฉัย รักษาพยาบาล และ การปูองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล กรณีผู้ปุวย
สงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม พูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น  
  วิทยากร ในการประชุม TOKYO ASIAN COPD SYMPOSIUM 2015 เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2558 ณ 
ประเทศญี่ปุุน  
  วิทยากร ในการสัมมนาการปูองกันและควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง 
Current issues in Healthcare Associated Infections เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมจอม
เทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการ กรณีศึกษาผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน Case Conference และ
มาตรฐานการด าเนินงานวัณโรค เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ณ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม  
  วิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคและ TB case 
conference ระหว่างวันท่ี 26-27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม เมอร์เคียว เชียงใหม่  
  วิทยากร เรื่อง How to use appropriate Fluoroquinolne in RTI ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 
กันยายน 2558 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
  วิทยากร หัวข้อเรื่อง เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค กรุงเทพฯ  
  วิทยากร หัวข้อเรื่อง Update Clinical practice guideline for COPD เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2558 ณ 
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง Tuberculosis เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 
กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง Pulmonary and Critical Care Board Review ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 
2558 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ  
  วิทยากร บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Teaching ward Round/Case Discussion เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก  
  วิทยากร ในการสัมมนาวิชาการวัณโรคและโรคระบบการหายใจ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง Update Asthma and COPD for Health Care Workers ระหว่างวันที่ 16-17 
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง Rare interstitial lung disease EG LAM COP Occupational interstitial lung 
disease pneumoconiosis silicosis เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโบทานิกา เขาใหญ่ รีสอร์ท  
  วิทยากร ในการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ส าหรับ
ทีมสหวิชาชีพในศูนย์ดูแลผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2558 ณ โรงแรม
นารายณ์ กรุงเทพฯ 
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แพทย์หญิงกัลยา ปัญจพรผล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
  วิทยากร ในการประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจ าปี 2558 ของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “Polysomnography interpretation : the practical points for 
pulmonolnogists” หัวข้อ Basic polysomnography and sleep report interpretation เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งท่ี 31 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หัวข้อ 
A masterclass in chest X-ray interpretation เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง How to improve TB infection Control in Health facilities? เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ  
  วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 6 “The 6th  
Polysomnography (PSG) Training Basic Level” ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2558 ณ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการ Annual Scientific Meeting 2015 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 
2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

แพทย์หญิงกิตติมา บ่างพัฒนาศิริ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
  วิทยากร เรื่อง การอบรมเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม 
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง Conventional Laboratory for TB diagnosis, Molecular test and blood based 
test Current Status and what directions should we move? เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 

นายแพทย์ภาสกร จิตรรักไทย  นายแพทย์ช านาญการ  
  วิทยากร เรื่อง DM associated TB are we ready to face it? เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ  

แพทย์หญิงธัญนุช สัญชาติ  นายแพทย์ช านาญการ   
  วิทยากร เรื่อง โรคถุงลมโปุงพอง เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ณ รายการห้องสนทนา ม.ก. คลื่น AM 
1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th  

นายแพทย์ศักรินทร์ กังสุกุล  นายแพทย์ปฏิบัติการ  
  วิทยากร เรื่อง บุหรี่ภัยใกล้ตัว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ รายการห้องสนทนา ม.ก. คลื่น AM 
1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th  
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พว.อรนีย์ ทับวัง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
  วิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 6 “The 
6th Polysomnography (PSG) Training Basic Level” ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2558 ณ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

พว.ศันสนีย์ พวงทวาย  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
  วิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 6 “The 
6th Polysomnography (PSG) Training Basic Level” ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2558 ณ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านรังสีการแพทย์ 

แพทย์หญิงวีรยา น้อยศิริ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
  วิทยากร เรื่อง การเจาะดูดช้ินเนื้อผ่านผนังทรวงอกโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์น าทาง เมื่อวันที่ 
3 ตุลาคม 2557 ณ รายการห้องสนทนา ม.ก. คลื่น AM 1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th 

นางพวงลัดดา บัวรา  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  
  วิทยากร เรื่อง เทคนิคการตรวจหลอดเลือดหัวใจ โดยเครื่อง X-ray คอมพิวเตอร์ เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ รายการห้องสนทนา ม.ก. คลื่น AM 1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th  

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านทันตกรรม 

ทันตแพทย์อนันต์ หอสิมะสถาพร  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ  
  อาจารย์พิเศษ ตรวจงานทันตกรรมนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ระหว่างวันท่ี 6 ตุลาคม 2557 
- 3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
  วิทยากร ในโครงการฝึกอบรมหลัก สูตรระยะสั้นทันตกรรมเฉพาะทาง กรมการแพทย์ (หลักสูตร 4 
เดือน) หัวข้อ ศัลยศาสตร์ช่องปากเพื่อเตรียมการส าหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์ เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2558 ณ 
สถาบันทันตกรรม  
  อาจารย์พิเศษ ตรวจงานคลินิกทันตกรรมนักศึกษาทันตแพทย์ ระหว่างวันที่ 7-28 กรกฎาคม 2558 ,  
4-25 สิงหาคม 2558 และ 1-29 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
  วิทยากร ในหัวข้อเรื่อง Case discussion หลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปาก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 
ณ สถาบันทันตกรรม  

36 



ทันตแพทย์สรชัย เทพธรณินทรา  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  
  อาจารย์สอนพิเศษ วิชา คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ รวบยอด 1 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 25 
ธันวาคม 2558ณ สถาบันโรคทรวงอก 

ทันตแพทย์หญิงนิรินทร์ รัตนภพ  ทันตแพทย์ช านาญการ  
  วิทยากร เรื่อง กลิ่นปาก เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 ณ รายการห้องสนทนา ม.ก. คลื่น AM 1107 kHz. 
และ http://radio.ku.ac.th  
  อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา OPER DENT CLINIC ระหว่างวันท่ี 8 มกราคม - 24 เมษายน 2558 ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  อาจารย์พิเศษ สอนฝึกปฏิบัติหลักสูตรวิทยาเอ็นโดดอนต์ หลักสูตร 4 เดือน ระหว่างวันที่ 18 
พฤษภาคม - 3 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันทันตกรรม  

กภญ.นัฎฐา ติตถะสิริ  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  
  อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด ช้ันปีที่ 4 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ระหว่าง
วันท่ี 12 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก  
  วิทยากร เรื่อง กายภาพบ าบัดระบบหัวใจ ระหว่างวันท่ี 1-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สาธารณรัฐแห่งสภาพ
เมียนมาร์  
  วิทยากร เรื่อง Physical therapy assessment and management in cardiac conditions เมื่อ
วันท่ี 24 มีนาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2558 50 ปี กายภาพบ าบัด มหิดล หัวข้อ Symposium 
From theory to Practice เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

แพทย์หญิงฉัตรชนก รุ่งรัตน์มณีมาศ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2558 ทางสายใหม่ในการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศโรคหัวใจ
และ NCD เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก  
  วิทยากร ในการประชุม Advanced Cardiac Rehabilitation Program หัวข้อ Pacemaker, CRT 
เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2558 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

ทันตแพทย์หญิงอิสรีย ์นิตยวรรธนะ  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  
  วิทยากร เรื่อง หินปูนภัยเงียบใกล้ตัว เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ รายการห้องสนทนา ม.ก. คลื่น 
AM 1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th  

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านกายภาพบ าบดั 
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กภ.ประเสริฐ จิระโณทัย  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  
  อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด ช้ันปีที่ 4 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ระหว่าง
วันท่ี 12 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก  
  อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หัวข้อ Visit ICU, CCU and RCU เมื่อวันที่ 2, 9 
เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  

กภ.จตุรงค์ ฉิมพาลี  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
  อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หัวข้อ Visit ICU, CCU and RCU เมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2558 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  2 Cardiac 
Rehabilitation ระหว่างวันท่ี 29-30 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กภญ.ธิดารัตน์ ขาวผิว  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
  อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาคณะกายภาพบ าบัด ช้ันปีที่ 4 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ระหว่าง
วันท่ี 12 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก  
  อาจารย์พิเศษ สอนหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หัวข้อ Visit ICU, CCU and RCU เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  2 Cardiac 
Rehabilitation ระหว่างวันท่ี 29-30 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กภญ.นภาพร แววทอง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
  วิทยากร เรื่อง กายภาพบ าบัดระบบหัวใจ ระหว่างวันท่ี 1-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สาธารณรัฐแห่งสภาพ
เมียนมาร์  
  อาจารย์พิเศษ สอนหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หัวข้อ Visit ICU, CCU and RCU เมื่อวันที่ 2, 9 
เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

กภ.ฐิตินันท ์อินทนาศักดิ์  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
  วิทยากร เรื่อง การยศาสตร์ (Ergonomics) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ รายการห้องสนทนา ม.ก. 
คลื่น AM 1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th  

กภญ.สโรชิณี ค าเมือง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
  อาจารย์พิเศษ สอนหลักสูตรกายภาพบ าบัด ช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ระหว่างวันที่ 12 
มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก  
  อาจารย์พิเศษ สอนหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หัวข้อ Visit ICU, CCU and RCU เมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  

กภญ.สุนันทา ละมั่งทอง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
  อาจารย์พิเศษ สอนหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หัวข้อ Visit ICU, CCU and RCU เมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
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กภญ.อรพรรณ ดอนแก้ว  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
  วิทยากร ในการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  2 Cardiac 
Rehabilitation ระหว่างวันท่ี 29-30 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการวิเคราะห์ทดสอบทางจลุชีววิทยา 

นางจิรกานต์ ปุญญโสพรรณ  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
  วิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการระดับประเทศ 
เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ
เอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หัวข้อ
เรื่อง “กลยุทธ์สร้าง care team ที่มีคุณภาพอย่างสุข
ใจ” จัดโดย ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2558 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนช่ัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนบ าบดัและโภชนาการ 

นายกฤษฎา พิพัฒน์กษีร  นักโภชนาการ  
  อาจารย์พิเศษ สอนวิชาโภชนาการให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 
2558 , 13, 27 กุมภาพันธ์ 2558 และ 3, 10 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี 
(วิทยาเขตศรีธัญญา)  

นางสาวบุณยชา หอวงศ์รัตนะ  นักโภชนาการ  
  อาจารย์พิเศษ สอนวิชาโภชนาการให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 1 เมื่อวันท่ี 13, 27 
กุมภาพันธ์ 2558 , 3, 10 เมษายน 2558 และ 1 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก  

นางสาวบุปผา สายสินธุ์  นักโภชนาการ  
  อาจารย์พิเศษ สอนวิชาโภชนาการให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 20-27 
มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)  
  อาจารย์พิเศษ สอนวิชาโภชนาการให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก 
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นายวีรยุทธ สงวนรัมย์  นักโภชนาการ  
  วิทยากร เรื่อง อาหารต้านอัลไซเมอร์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ รายการห้องสนทนา ม.ก. คลื่น 
AM 1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th  
  อาจารย์พิเศษ สอนวิชาโภชนาการให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) 

นางสาวสิรินดา เอกกิตติเสถียร  นักโภชนาการ  
  วิทยากร เรื่อง อาหารกับโรคไข้หวัด เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2558 ณ รายการห้องสนทนา ม.ก. คลื่น AM 
1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th  
  อาจารย์พิเศษ สอนวิชาโภชนาการให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) 

นางสาวศิริวรรณ แสงวิภาสนภาพร  นักโภชนาการ  
  อาจารย์พิเศษ สอนวิชาโภชนาการให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 เมื่อวันที่ 13, 27 
กุมภาพันธ์ 2558 , 3, 10 เมษายน 2558 และวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก  
  วิทยากร เรื่อง กินอย่างไร ในฤดูร้อน ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ รายการห้องสนทนา ม.ก. คลื่น AM 
1107 kHz. และ http://radio.ku.ac.th  

นายสมประสงค์ ยางนอก  นักโภชนาการ  
  อาจารย์พิเศษ สอนวิชาโภชนาการให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2558 , 6, 20 กุมภาพันธ์ 2558 , 13 มีนาคม 2558 และ 24 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)  

นางสาวยุภาณี แต้มเรืองอิทธิ ์ นักโภชนาการ  
  อาจารย์พิเศษ สอนวิชาโภชนาการให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16,23 
มกราคม 2558 และ 13 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรี
ธัญญา)  
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พว.ชุติมา อุไรกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
  วิทยากร ในการประชุมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ปุวยสงสัยติดเช้ืออีโบลา เรื่อง แนวทางการ
สวมใส่และถอดอุปกรณ์ปูองกันร่างกาย กรณีดูแลผู้ปุวยสงสัยอีโบลา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ 
โรงพยาบาลสระบุรี และ วันท่ี 30 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

วิทยากรถ่ายทอดความรู้การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 

  วิทยากร เรื่อง แนวทางการสวมใส่และถอด
อุปกรณ์ปูองกันร่างกาย เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก และ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ จังหวัดลพบุรี  
  วิทยากร เรื่ อง การเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2558  ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ  

พว.ชุณหกาญจน์ แก่นบัวแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร เรื่อง แนวทางการสวมใส่และถอดอุปกรณ์ปูองกันร่างกาย กรณีดูแลผู้ปุวยสงสัยอีโบลา ในการ
ประชุมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ปุวยสงสัยติดเชื้ออีโบลา เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาล
สระบุรี และ วันท่ี 30 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
  วิทยากร เรื่อง แนวทางการสวมใส่และถอดอุปกรณ์ปูองกันร่างกาย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ 
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช  

พว.สมพร เชี่ยวบางยาง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร ในการประชุมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ปุวยสงสัยติดเช้ืออีโบลา เรื่อง แนวทางการ
สวมใส่และถอดอุปกรณ์ปูองกันร่างกาย กรณีดูแลผู้ปุวยสงสัยอีโบลา มื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  

  วิทยากร เรื่อง แนวทางการสวมใส่และถอด
อุปกรณ์ปูองกันร่างกาย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2557 ณ จังหวัดขอนแก่น , วันที่ 15 มีนาคม 2558 ณ 
โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย และ
วันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 
  วิทยากร เรื่อง สาธิตการฝึกใส่-ถอด PPE ของ
บุคลากรทุกระดับ และฝึกการจัดการใช้รถรับส่งผู้ปุวย 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัด
อุดรธานี  
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พว.อัชราภร เกษมสายสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  วิทยากร ในการประชุมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ปุวยสงสัยติดเช้ืออีโบลา เรื่อง แนวทางการ
สวมใส่และถอดอุปกรณ์ปูองกันร่างกาย กรณีดูแลผู้ปุวยสงสัยอีโบลา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  
  วิทยากร เรื่อง แนวทางการสวมใส่และถอดอุปกรณ์ปูองกันร่างกาย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ 
จังหวัดขอนแก่น และวันท่ี 15 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  
  วิทยากร เรื่อง แนวทางการสวมใส่และถอดอุปกรณ์ปูองกันร่างกาย ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก และวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดลพบุรี  
  วิทยากร สอนฝึกปฏิบัติการถอดใส่อุปกรณ์ปูองกันร่างกาย (PPE) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ 
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ 
โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ  
  วิทยากร เรื่อง สาธิตการฝึกใส่-ถอด PPE ของบุคลากรทุกระดับ และฝึกการจัดการใช้รถรับส่งผู้ปุวย 
เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2558 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี 

พว.อัมพร ทองอิ่ม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
  วิทยากร เรื่อง สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ 
โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก  
  วิทยากร อบรมเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแลรักษาโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี  

พว.หนึ่งฤทัย สุรยิวงศ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
  วิทยากร สอนฝึกปฏิบัติการถอดใส่อุปกรณ์ปูองกันร่างกาย (PPE) เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2558 ณ 
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
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  คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี จ านวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ 
สภาพแวดล้อมท่ัวไปของสถาบันโรคทรวงอก การ
บริหารจัดการน้ าเสียในโรงพยาบาล การศึกษาดูงาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบคลองวนเวียน การจัดภูมิทัศน์
สถาบันน่าอยู่น่ามอง และการจัดการขยะติดเช้ือและ
ขยะทั่วไปรวมทั้งการน าขยะมาใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2557 

การศึกษาดงูาน/ฝึกอบรม  

  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยากร จ านวน 6 คน เข้าศึกษา
ดูงาน ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันท่ี 1-31 
ตุลาคม 2557 , 3 -28 พฤศจิกายน 2557,  5 -30 
มกราคม 2558, 2-27 กุมภาพันธ์ 2558, 2-31 มีนาคม 
2558 และวันท่ี 1-30 กันยายน 2558  

  แพทย์ จากประเทศ MAURITIUS เข้าศึกษาดู
งาน เรื่อง Systematic practical & theoretical 
step by step approach on how to treat CTO 
lesions and/or patients จ านวน 2 คน ระหว่างวันที่ 
12-14 และ 19-21 พฤศจิกายน 2557 , เรื่อง The 
skills in invasive cardiology, complex cases, 
acute MI and Left Main diseases จ านวน 1 คน 
ระหว่างวันที่  20 -24 เมษายน 2558 และ เรื่ อง 
Principles, indications & strategies of Rotational 
Atherectomy จ านวน 1 คน ระหว่างวันที่ 5-7 
สิงหาคม 2558 

  พยาบาล จากประเทศ MAURITIUS จ านวน 1 
คน เข้าศึกษาดู งานและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่ อ
ประโยชน์ทางการแพทย์  ระหว่ า งวันที่  17 -28 
พฤศจิกายน 2557 

  คณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
ประเทศอินโดนีเซีย และอาจารย์ผู้ดูแลจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จ านวน 14 คน 
เข้ าศึกษาดู งาน ศูนย์ ความ เป็น เลิศ  (Excellent 
Center) ด้านการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2557 
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  นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 
จ านวน 28 คน เข้ารับการอบรม เรื่อง พิษของบุหรี่และ
วิธีเลิกบุหรี่ เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 

  คณะศึกษาดูงาน จากโครงการปูองกันและ
ควบคุมวัณโรค กระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักร
ภูฏาน จ านวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง MDR-TB 
clinic and laboratory unit เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2558 

  แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 โรงพยาบาลภูมิพล 
จ านวน 7 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการฝึกตรวจร่างกาย
ทางระบบหั ว ใจและหลอด เลื อด  เมื่ อวั นที่  29 
พฤศจิกายน 2557 

  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์วชิร 
พยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ านวน 4 คน 
เข้าศึกษาดูงาน ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่าง
วันที่  3 -28 พฤศจิกายน 2557 และวันที่  2 -27 
กุมภาพันธ์ 2558 

  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด โรงพยาบาลภูมิพล 
จ านวน 3 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านโรคหัวใจและหลอด
เลือด ระหว่างวันที่ 3-28 พฤศจิกายน 2557, 1-31 
ธันวาคม 2557 และวันท่ี 1-31 มกราคม 2558 

  บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล จ านวน 2 คน เข้าศึกษาดู
งานเรื่อง การดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจที่รักษาด้วยการถ่างขยายบอลลูน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 
2557 - มกราคม 2558 

  คณะศึกษาดูงาน จากประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 2 คน เข้าศึกษางาน ด้านโรคปอด เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2558 

  พยาบาล จากโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ านวน 4 คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านการสวนหัวใจ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2557, เดือน 
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 และวันท่ี 2 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2558 

  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 2 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้าน
โรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2558 

  นิสิตสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ช้ันปีท่ี 4 วิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การฝึกทักษะและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงใน
โรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2558, 2 มีนาคม - 30 เมษายน 2558, 
1-12 มิถุนายน 2558 และวันท่ี 15-26 มิถุนายน 2558 
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  นักเรียน จากโรงเรียนหอวัง จ านวน 32 คน เข้า
รับการอบรม เรื่อง พิษของบุหรี่และวิธีเลิกบุหรี่ เมื่อ
วันท่ี 6 มีนาคม 2558 

  คณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา จ านวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ระบบการ
ตรวจวินิจฉัยและการรับส่งต่อผู้ปุวยโรคปอดจากการ
ประกอบอาชีพ เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2558 

  พยาบาล จากโรงพยาบาลขอนแก่น จ านวน 1 
คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การฝึกปฏิบัติการตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สู ง ระหว่างวันที่  2 
กุมภาพันธ์ - 29 พฤษภาคม 2558 

  คณะศึกษาดูงาน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล จ านวน 8 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการฟื้นฟู
โรคทางเดินหายใจและทรวงอก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2558 

  แพทย์ พยาบาล และนักเทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก จากโรงพยาบาลชลบุรี จ านวน 5 คน เข้า
ศึกษาดูงานเรื่อง การดูแลรักษาผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
หัวใจ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 

  แพทย์ (Cardiovascular Therapeutics in 
Osaka University) จ านวน 1 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง 
การขยายหลอดเลือดหัวใจท่ีมีความซับซ้อน CTO 
(Chronic Total Occlusion) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2558 

  แพทย์ จาก Toyohashi Heart Center 
ประเทศญี่ปุุน จ านวน 1 คน เข้าศึกษาดูงานและสาธิต
การท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ร่วมกับ
คณะแพทย์ผู้เช่ียวชาญการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบ เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2558 

  เจ้าหน้าท่ี จากบริษัทเบนซ์ ซี เค ดับบลิว จ ากัด 
(BENZ CKW) จ านวน 12 คน เข้ารับการอบรม เรื่อง 
พิษของบุหรี่และวิธีเลิกบุหรี่ เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2558 
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  พยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด จากโรงพยาบาล
ราชวิถี  จ านวน 9 คน (รุ่นละ 2 คน/ 5 วัน) เข้า
ฝึกอบรมปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด CVT 
ระหว่างวันท่ี 3 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558  

  คณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยการ
ชลประทาน จ านวน 5 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้าน
สิ่งแวดล้อม (ระบบบ าบัดน้ าเสีย) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2558  

  บุคลากรงานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี จ านวน 3 คน เข้า
ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2558, 1-31 สิงหาคม 
2558 และวันท่ี 1-30 กันยายน 2558 

  ผู้แทนจาก TB Alliance และผู้ร่วมวิจัย
โครงการวิจัย STAND ประชุมเปิด site และศึกษาดูงาน
ห้องปฏิบัติการวัณโรค เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 

  ค ณ ะ นั ก ศึ ก ษ า แ พ ท ย์  จ า ก  ค ณ ะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 20 คน 
เข้าศึกษาดูงานเรื่อง Teaching ward round / case 
discussion เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 

  พยาบาล จากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 
จ านวน 1 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การพยาบาลเพื่อ
ช่วยแพทย์ในการสวนหัวใจ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-
กรกฎาคม 2558 

  บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลภัทร -
ธนบุรี จ านวน 1 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การฝึกอบรม
การปฏิบัติ งานในห้องสวนหัวใจ ระหว่างวันที่  1 
มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2558 

  ผู้ แ ทนบริ ษั ทช าวต่ า ง ช าติ  เ ข้ า เ ยี่ ย มชม
ห้องปฏิบัติการวัณโรค เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 
จ านวน 6 คน และวันที่ 3 กันยายน 2558 จ านวน 1 คน 

  แพทย์ จากโรงพยาบาลตะกั่วปุา จ านวน 1 คน 
เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจผู้ปุวยด้วยเครื่องตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ECHO ระหว่างวันที่ 1-
31 กรกฎาคม 2558 
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  คณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลบางใหญ่ 
จ านวน 9 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม (ระบบ
บ าบัดน้ าเสียและการจัดการมูลฝอย) เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2558 

  คณะนักศึกษาพยาบาล จาก Centre for Midwifery, Child and Family Health, Faculty of 
Health University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย จ านวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การ
บริหารจัดการโรงพยาบาล เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558  

  คณะศึกษาดูงาน จากศูนย์ความร่วมมือไทย -
สหรัฐพาคณะแพทย์และทีมจากประเทศเวียดนาม 
จ านวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวัณโรค 
เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2558  

  แพทย์ จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ านวน 1 
คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
การท างานด้านการสวนหัวใจผู้ปุวยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 
6, 13, 20 และ 27 สิงหาคม 2558 

  แพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิ ท ย าลั ย นว มิ น ทร า ธิ ร า ช  จ า น วน  2  ค น  
เข้าศึกษาดูงานเรื่อง Cardiac electrophysiology, 
Echocardiography ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 
2558 (ทุกวันศุกร์) 

  พยาบาล จากประเทศ Botswana จ านวน 1 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์ ระหว่างวันท่ี 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558 

  แพทย์ จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร จ านวน 1 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน
การสวนหัวใจ ระหว่างวันท่ี 1-30 กันยายน 2558 
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  บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 11 คน เข้าศึกษาดูงาน
คลินิกวาร์ฟาริน เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2558  

  แพทย์  เภสั ชกร  พยาบาล  นักโภชนากร 
กายภาพบ าบัด ฯลฯ จากโรงพยาบาลพุทธโสธร จ านวน 
9 คน เข้าศึกษาดูงานคลินิกผู้ปุวยหัวใจล้มเหลว เมื่อ
วันท่ี 28 กันยายน 2558 
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โครงการ/กิจกรรม สถาบันโรคทรวงอก  

  โครงการ “คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร” 
วัตถุประสงค์ :  
     1 .  เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม น า ค ว า ม รู้ 
ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติต่อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
     2.  ให้บริการคัดกรองภาวะเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดๆเดียว
แบบเข้าถึงประชาชน 
 

    จัดโครงการ “คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร” ปี 
2558 จ านวน 13 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 - 
กันยายน 2558 โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ด้าน
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
บรรยายทางวิชาการโดยทีมวิทยากรจากสถาบันโรค
ทรวงอกและภาคเอกชน การประเมินภาวะเสี่ยงขั้น
พื้นฐานต่อการเกิดโรคหัวใจแก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน รู้ทันบุหรี่ ปอดดี 
หัวใจแข็งแรง, ฐาน ไม่ตีบไม่ตัน รับประกันความ
ปลอดภัย, ฐาน สลัดไขมันออกจากตัวจะมัวรอช้าอยู่ 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสขุภาพประชาชน 

ท าไม, ฐาน อาหารปลอดภัย อาหารไร้ไขมัน มีผู้เข้าเข้ารับบริการประเมินสุขภาพ จ านวน 2,717 ราย และ
ผู้รับบริการประเมินสุขภาพตามฐานกิจกรรมทั้งหมด 11,487 ครั้ง ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.97 โดยมีรายละเอียดการจัดโครงการสัญจร ดังนี้ 
     1. ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 
     2. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 5-7 พฤศจิกายน 2557 
 3. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
 4. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันท่ี 13-14 มกราคม 2558 
 5. ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดนครนายก เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2558 
 6. ณ ชุมชนบ้านค้อ ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2558 
 7. ณ สถานีรถไฟ (หัวล าโพง) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 
 8. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลโพกรวม จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2558 
 9. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 23-25 มีนาคม 2558 
 10. ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 
 11. ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนช่ันเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันท่ี 11-12 มิถุนายน 2558 
 12. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 11-14 มิถุนายน 2558 
 13. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 2-4 กันยายน 2558 
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  โครงการ “เครือข่ายผู้ปุวยโรคหัวใจ สถาบัน
โรคทรวงอก”  
วัตถุประสงค์ :  
     1. เพื่อให้กลุ่มผู้ปุวยมีกิจกรรมร่วมกัน ในการ
พบปะสังสรรค์ ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้าน
จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ เพื่อเป็นการให้
ก าลังใจ และลดความวิตกกังวลในกลุ่มผู้ปุวยด้วยกัน 
    2. ท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น ให้
ความรู้แก่ประชาชน หรือกลุ่มผู้ปุวยด้วยกันในเรื่อง
โรคหัวใจและการปูองกันโรคหัวใจ 
    3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปุวย
โรคหัวใจ ในการให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในชุมชนที่มี
ผู้ปุวยของสถาบันโรคทรวงอก 
     4. การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับสถาบันใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 

    จัดโครงการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 30 
กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน  
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ใน
ระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.20 และมีผล
การประเมินข้อมูลการดูแลตนเอง ดังนี้ ผลรวมความพึง
พอใจในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค คิด
เป็นร้ อยละ  75 .57 ผลรวมความพึ งพอใจการ 
 รับประทานยาได้ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 87.80 ผลรวมความพึงพอใจมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับโรค  

คิดเป็นร้อยละ 79.64 และผลรวมความพึงพอใจในการดูแลตนเองและจัดการกับอาการรบกวน  
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 85.70 
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  กิจกรรม วันกายภาพบ าบัดแห่งชาติ 
สถาบันโรคทรวงอก โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัด
กิจกรรมเนื่องในวันกายภาพบ าบัดแห่งชาติ  เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนด้วย
วิธีการทางกายภาพบ าบัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน 

  กิจกรรม World Sleep Day 2015 “วันแห่ง
การนอนหลับโลก” 
สถาบันโรคทรวงอก โดย ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่ม
งานอายุรศาสตร์ปอด จัดกิจกรรม World Sleep Day 
2015 “วันแห่งการนอนหลับโลก” เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2558 ณ อาคาร 8 ช้ัน 1   
 โดยกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้ใน
หัวข้อ การนอน ความส าคัญของการนอนและความ
ผิดปกติจากการหลับ และการสร้างเสริมสุขอนามัยการ 

  กิจกรรม “วันถุงลมโปุงพองและวันงดสูบบุหร่ี
โลก” ประจ าปี 2558 
สถาบันโรคทรวงอก โดย คลินิกอดบุหรี่ คลินิกถุงลม
โปุงพอง ร่วมกับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด จัดกิจกรรม
รณรงค์วันถุงลมโปุงพองและวันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าปี 
2558 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ณ  อาคาร 8 ช้ัน 
1 เพื่อให้ผู้ปุวยและประชาชนทั่วไป ทราบถึงโทษและ
โรคที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ และรับค าแนะน าเลิก
บุหรี่อย่างถูกต้อง เกิดความตะหนักในการเลิกบุหรี่ 
ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัจจัยที่
เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดและโรคหัวใจ 
 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้ วย  การจั ด
นิทรรศการและวิทยากรผู้เช่ียวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคจากการสูบบุหรี่ และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บริการ
ตรวจเช็คความดันโลหิตและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
 

นอนหลับท่ีดี โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ บริการตรวจเช็คความดันโลหิต หาดัชนีมวลกาย สาธิตการใช้เครื่องอัด
อากาศแรงดันบวกพร้อมการดูแลรักษา และให้ค าปรึกษาสุขภาพการนอนหลับ โดยทีมงานจากศูนย์โรคการ
นอนหลับ มีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 168 คน เป็นบุคลากรภายใน 100 คน บุคลากรภายนอก 17 คน ผู้ปุวย
โรคจากการนอนกรนและหยุดหายใจ 12 คน และประชาชนท่ีสนใจ จ านวน 39 คน 

(ฟรี) บริการ X-Ray ปอด (ฟรี) จ านวน 100 คน การ ตรวจวัดสมรรถภาพปอด การให้ค าแนะน าอาหารเฉพาะ
โรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด พร้อมการสาธิต บริการให้ค าปรึกษาการเลิกบุหรี่โดยทีมแพทย์และพยาบาล  
                             การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย และตรวจวิเคราะห์องค์กระกอบของร่างกาย มีผู้ปุวยและ 
                               ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 170 คน 
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  กิจกรรมวัน “Asian Dietitian’s Day” 
สถาบันโรคทรวงอก โดย กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จัด
กิจกรรมวัน Asian Dietitian’s Day เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2558 ณ  อาคาร 8 ช้ัน 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ 
วันนักก าหนดอาหารอาเซียน บทบาทและหน้าท่ีของนัก
ก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ท าให้
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงภาวะโภชนาการ การ
ดัดแปลงอาหาร และพลังงานท่ีควรได้รับในแต่ละบุคคล 

 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการ พลังงานที่เหมาะสมและอาหาร
แลกเปลี่ยน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 43 คน กิจกรรมอาหารดัดแปลงเพื่อสุขภาพ (แกงเขียวหวานและสาคู
เปียกโดยใช้กะธธิัญพืช) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 167 คน 

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสขุภาพบคุลากร 

  CCIT : FUTSAL LEAGUE FA CUP 
พิธีเปิดฟุตซอลลีก เอฟเอคัพ สถาบันโรคทรวงอก ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวนิช 
รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2558  

  โครงการอบรม เชิ งปฏิบั ติก าร “Office 
Syndrome” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรภายในสถาบันโรคทรวง
อก เห็นถึงความส าคัญในการดูแลปูองกันตนเองไม่ให้
ได้ รั บบาด เจ็บขณะปฏิบัติ ง านรวมไปถึ งการ ใ ช้
ชีวิตประจ าวัน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษา 
ลด หรือปูองกันอาการปวดจากการท างานด้วยตนเอง 
และทราบถึงข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณคอ ไหล่ และหลังของ 
 ตนเองขณะปฏิบัติงาน รวมถึงท่าทางท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยวิทยากร ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ อาจารย์ประจ า        

ภาควิชากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการอบรมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 
ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 อาคาร 7 มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จ านวน 80 คน 
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โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมขวัญก าลังใจและความสามัคคีในบคุลากร 

  กิจกรรมกีฬาสีสามัคคี สถาบันโรคทรวงอก  
กีฬาสีสามัคคี สถาบันโรคทรวงอก (CCIT Sport Day) 
“สวรรค์บ้านนา กีฬาย้อนยุค” เพื่อส่งเสริมความรัก 
สามัคคีในบุคลากร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนพาเหรด เชียร์
ลีดเดอร์ การแข่งขันแชร์บอลระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร และกีฬามหาสนุก 

  กิจกรรมงาน Sport Night 
กิจกรรมงาน Sport Night “สวรรค์บ้านนา ลีลาลูกทุ่ง” 
เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เมื่อ
วันที่  24 ธันวาคม 2557 โดยกิจกรมภายในงาน
ประกอบด้วย การแสดงจากตัวแทนแต่ละคณะสี และ
การประกวดแต่งกายแฟนซี 

  กิจกรรม งานเลี้ยงอ าลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558 
งาน “เกษียณ 60 ปี คนดีของสถาบัน” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี 
24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคาร 8 
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โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

  โครงการ “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม” 
จัดโดย คณะกรรมการความเสี่ยงทางจริยธรรม และ
ชมรมแสงธรรม สถาบันโรคทรวงอก เพื่อพัฒนาจิตใจ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร และเพื่อให้
บุคลากรมีการฝึกจิตพร้อมที่จะปฏิบัติตนอย่างมีสติ โดย
จัดโครงการเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 - กันยายน 2558 มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ จ านวน 607 คน 

  โครงการ “พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยการ
บริหารจิต” 
จัดโดย คณะกรรมการความเสี่ยงทางจริยธรรม และ
ชมรมแสงธรรม สถาบันโรคทรวงอก เพื่อพัฒนาจิตใจ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ให้บุคลากร
ทางการพยาบาลสามารถท างานและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และเพื่อให้บุคลากรได้พักผ่อนและสงบจิตใจ 
พร้อมที่จะท างานอย่างมีสติและประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่  1-3 ธันวาคม 2557 ปฏิบัติธรรม ณ 
 ส านักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติธรรม จ านวน 30 คน 
 รุ่นที่ 2 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดปุามณี
กาญจน์ จังหวัดนนทบุรี มีบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติธรรม จ านวน 14 คน 
 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดพุทธ
ปัญญา จังหวัดนนทบุรี มีบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติธรรม จ านวน 13 คน 

  กิจกรรมเนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา” 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87    
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557” และถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรอาหารแห้ง 
พระสงฆ์จ านวน 88 รูป และ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 
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  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  
เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท น้อมน า
แนวพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร 
ตลอดจนพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน และใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการท่ีดี สามารถวางแผนชีวิตครอบครัวและการ
ปฏิบัติงานอย่างพอเพียง จัดโครงการเมื่อวันที่ 29 
 

  โครงการ “คุณธรรมน าชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท างานและการด าเนิน
ชีวิต เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หมู่คณะและสังคม 
 รุ่นที่  1 เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2558 บรรยาย โดย อาจารย์อ านาจ ทัศนียกุล  อาจารย์พิ เศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จ านวน 104 คน 
 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บรรยายธรรม โดย อัยเยวิสุทฺธิญาณธมฺมสงฺฆมิตฺตาโพธิภิกฺขุนี วัฏฏ
พุทธจตุปาริสาอุทยาน จังหวัดนครปฐม มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จ านวน 108 คน 
 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 บรรยายธรรม โดย พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย สารธัมโม) วัดสระ
กะเทียม จังหวัดนครปฐม  มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จ านวน 203 คน 

30 มกราคม 2558 จ านวน 2 รุ่น มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จ านวน 283 คน ณ โครงการช่ังหัวมัน ตาม
พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 

  กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
เนื่องในงานเทศกาลวันสงกรานต์ ประจ าปี 2558 เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2558 โดยสถาบันโรคทรวงอก ได้จัด
กิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์และ
สามเณร จ านวน 61 รูป การตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง และพิธีรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ 
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  โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ระบบนิ เวศน์ปุ าชายเลนสิรินาถราชินี  กลุ่ มงาน
ศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก ณ ศูนย์การเรียนรู้
ร ะบบนิ เ วศน์ปุ าชาย เลนสิ ริ น าถรา ชินี  จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 
เพื่อเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทด้านการอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศปุาไม้ชายเลนและสามารถน าความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่

ดีและเป็นพลังของแผ่นดินรวมทั้งเสริมสร้างวินัยและประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแห่งจรรยาบรรณ มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
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โครงการยุทธศาสตร ์สถาบันโรคทรวงอก 

CCIT-International Academic Institute 
Program (CCIT-IAIP) สถาบันนานาชาติ CCIT 
วัตถุประสงค์ :  
  - เพื่อผลักดันโครงการของสถาบันโรคทรวงอก ให้ก้าว
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการดูแล
ผู้ปุวยโรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคปอด 
  - เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ประสานงานทาง
วิชาการระหว่างสถาบันช้ันน าระดับนานาชาติทั่วโลก 
ในการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคปอด 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

  โครงการมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กรมการแพทย์ โดย สถาบันโรคทรวงอก ได้จัดโครงการมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการรักษาผู้ปุวยโรคลิ้นหัวใจเอออติคตีบและ
โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว ท่ีมีอัตราเสี่ยงจากการผ่าตัดสูง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ปุวยสูงอายุและมีโรคต่างๆ 
ร่วมด้วย สถาบันโรคทรวงอก จึงได้จัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ประกอบด้วยโครงการส าคัญ 2 
โครงการ ดังน้ี 
 

    1. โครงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติค ผ่านทางสายสวนหัวใจ (Transcatheter Aortic Valve 
Implantation) หรือ TAVI โดยมี นายแพทย์ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ เป็นประธานโครงการ TAVI พร้อมทั้ง
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศแคนาดามาร่วม Workshop รักษาผู้ปุวย 

  - เพื่อสร้างศูนย์การฝึกอบรม เพื่อจัดการอบรมเรียนรู้ในการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคปอด 
  - ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแพทย์ พยาบาล ระหว่างประเทศในการดูแลรักษาโรคหัวใจ หลอดเลือด และโรค
ปอด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ระดับนานาชาติ 
    โดย CCIT-IAIP ได้มีการด าเนินงานผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 
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    TAVI เป็นการใส่ลิ้นหัวใจใหม่เข้าไปสวมทับลิ้นหัวใจเดิมโดยใช้สายสวนผ่านเส้นเลือดแดงใหญ่ บริเวณขา
หนีบทั้ง 2 ข้าง หรือบริเวณหน้าอกด้านซ้าย มีข้อดี คือ ผู้ปุวยไม่ต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่ เสียเลือดจากการ
ผ่าตัดน้อย แผลเล็ก ไม่ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม การพักฟ้ืนเร็วประมาณ 2-3 วัน สามารถกลับบ้านได้ 
เปูาหมายโครงการจ านวน 10 ราย 

    2. โครงการรักษาผู้ปุวยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว
โดยใช้อุปกรณ์พิเศษ MitraClip (MitraClip for the 
Treatment of Mitral regurgitation) โดยมี 
นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ เป็นหัวหน้าทีมแพทย ์

 

    MitraClip เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษา
โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว โดยการใช้ Clip ผ่านสายสวนเขา้ 

ไปหนีบบริเวณช่องว่างระหว่างลิ้นหัวใจไมตรัลที่รั่ว ขณะท าจะมีการใช้เครื่องตรวจคลื่นหัวใจด้วยเสียงสะท้อน
ความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร เพื่อความแม่นย าและให้ได้ผลการรักษาที่ดี จากการศึกษาวิธีการรักษาด้วย 
MitraClip ทั่วโลก พบว่า การใช้ clip 1-3 ตัว สามารถลดความรุนแรงของอาการลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วได้อย่าง
มาก ท าให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวดีขึ้น อัตราการเสียชีวิตพบได้ ร้อยละ 0.9-4 อัตราการเสียชีวิตที่ 30 วัน 
ประมาณร้อยละ 0.7-8 ผลแทรกซ้อนอื่นๆ น้อยกว่าร้อยละ 5 และมีระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลเพียง 3-5 วัน 
เปูาหมายโครงการ จ านวน 4 ราย 

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    30th Anniversary And 29th Annual Meeting 
2014 ในหัวข้อ “Moving  Towards a New Chapter 
of challenges in Cardiothoracic Surgery” ระหว่าง
วันที่ 22-24 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน
ศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก มีผู้ เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 80 คน เป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากภายในประเทศ 
จ านวน 50 คน และต่างประเทศ จ านวน 30 คน 
 

    ศัลยแพทย์ทรวงอก Dr.Rajeshwara Krishna 
Prasad Adluri.  MBBS, MS (Gen. Surg.), FRCS (Glasg), 
FRCS (CTh), MD (Manch). Chief Consultant 
Cardiothoracic  Surgeon Sunshine Heart Centre, 
Hyderabad, India เข้าศึกษาดูงานการผ่าตัด Mitral 
Valve Repair กับ นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ณ 
สถาบันโรคทรวงอก ระหว่างวันท่ี  
18-20 พฤษภาคม 2558 
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    5th Global Valve Repair Summit (5th GVRS) “Mitral and Aortic Valve Repair by Top Hands” 
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก มี
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 55 คน เป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากภายในประเทศ จ านวน 31 คน และ
ต่างประเทศ จ านวน 24 คน 

    ศัลยแพทย์ทรวงอก Dr.Darshan Reddy. 
Consultant Cardiothoracic Surgeon University 
of KwaZulu Natal Durban, South Africa (ได้รับ
ทุนจาก AATS Graham Foundation) เข้าศึกษาดูงาน
การผ่าตัด Mitral Valve Repair กับ นพ.ทวีศักดิ์ 
โชติวัฒนพงษ์ Chairman of CCIT-International 
Academic Program ในโครงการ โปรมแกรมฝึกอบรม 
CCIT-IAIP ( 3weeks ) ณ สถาบันโรคทรวงอก ระหว่าง
วันท่ี 17 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558 

  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
    1st CCIT-International Academic Institute Program Symposium จัดการประชุมเมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 อาคาร 7 สถาบันโรคทรวงอก โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
ของสถาบันโรคทรวงอกและจากภายในประเทศ จ านวน 13 คน และวิทยากรจากต่างประเทศ จ านวน 3 คน 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 177 คน เป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากภายในประเทศ จ านวน 111 คน และ 
                            ต่างประเทศ จ านวน 66 คน 
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    3rd Heart Care Heart International Symposium 
จัดการประชุมระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2558 ณ 
โรงแรม แชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก 
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย  อดีตนายกรั ฐมนตรี  และ 
นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงานประชุมในธีมงาน 
“Unite! For Better Heart Care” โดยมีวิทยากร ซึ่ง
เป็นศัลยแพทย์ทรวงอกและแพทย์อายุรกรรมหัวใจ ที่มี
ช่ือเสียงช้ันน าของโลกจาก 12 ประเทศ คือ Australia, 
Austria, Korea, Hong Kong, Japan, Germany, 
China, Malaysia, USA, Singapore, Vietnam, UK 
จ านวน 24 ท่าน และแพทย์ ช้ันน าภายในประเทศ
จ านวน 12 ท่าน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 271 คน 
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากภายในประเทศ จ านวน 231 
คน และต่างประเทศ จ านวน 40 คน 

 

    ผลการประเมิน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทุก
ประการ ตามแนวคิด “การรวมเป็นหนึ่งเพื่อการดูแล
หัวใจที่ดีขึ้น” ทั้งเสริมสร้างและผลักดันให้วงการแพทย์
ไทย ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานทาง
วิชาการ เพิ่มเติมประสบการณ์วิสัยทัศน์และทัศนคติ
ของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อน าไปใช้ในการท างาน 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหัวใจให้ดีขึ้น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ ได้เกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม ผลตอบรับจากวิทยากรจากนานาชาติ 
วิทยากรชาวไทยแลผู้เข้าร่วมประชุม มีความช่ืนชมพึง
พอใจการจัดการประชุมในครั้งน้ี  
เป็นอย่างสูง 
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  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันโรคทรวงอก กับ Department of Cardiovascular 
Surgery Yan’an Hospital of Kunming City, Kunming Medical University 
    The Signing Ceremony of Cooperation Agreement โดยมี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันโรคทรวง
อก Central Chest Institute of Thailand & Yunnan Cardiovascular Hospital เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2558 ณ สถาบันโรคทรวงอก โดยมีวัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์ การวิจัย ในการรักษา
และดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ โดยเฉพาะการผ่าตัด ดูแลรักษาผู้ปุวย Rheumatic Heart Disease 
 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ศัลยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ทางด้านวิชาการหรืองานวิจัยร่วมกัน โดยทั้ง 2 ฝุายมีสิทธิเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชน 

    12th AF & MAZE with Valve Repair Workshop 
สถาบันโรคทรวงอก โดย นายแพทย์ชูศักดิ์ เกษมศานติ์ 
ร่วมกับ บริษัท เมดโทรนิค ประเทศไทย จัดประชุม
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 โดยมีศัลยแพทย์
ศึกษาดูงานจาก ประเทศสิงคโปร์ 1 คน และประเทศ
เวียดนาม 1 คน 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 
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    Sorin  Solo  Smart  Valve  Workshop สถาบัน
โรคทรวงอก จัดการประชุมร่วมกับ บริษัทเทคโนเมดิ
คอล จัดประชุมวิชาการและ Live  Demonstration  
2  ราย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่ม
งานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก มีผู้เข้าร่วมประชุม 
จ า น ว น  4 0  ค น  เ ป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม จ า ก
ภายในประเทศ จ านวน 34 คน และต่างประเทศ 
จ านวน 6 คน 

    VATS Program 2015 สถาบันโรคทรวงอก จัดการ
ประชุมร่วมกับ บริษัท ETHICON จัดประชุมเมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2558 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

    กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก ร่วมกับ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์” จ านวน 2 รุ่น รุ่นท่ี 
1 ระหว่างวันท่ี 3-7 พฤศจิกายน 2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จ านวน 7 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-
17 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จ านวน 14 คน  
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โครงการอบรมผู ้ช่วยทันตแพทย์ โดยร่วมเป็นสถาบันสมทบในการอบรมหลักสูตร 
ระยะสั้น สถาบันโรคทรวงอก พ.ศ.2558 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะในการช่วยเหลือข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ขณะให้การรักษาทันตกรรมแก่ผู้ปุวย 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรยีนรูแ้ละสามารถจัดเตรยีมเครือ่งมือ จัดเก็บและท าความสะอาดเครื่องมือและ   
    อุปกรณ์ทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้งานเวชระเบียนและสถิติ ซึ่งมีรายงานประจ าตัวผู้ปุวยและสถิติของผู้ปุวย 
    ทันตกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นผู้ควบคุม 
 

 จัดโครงการอบรมระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีนักศึกษาผู้ ช่วย 
ทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) จาก สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เข้าโครงการอบรม จ านวน 30 คน โดย
หลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาความรู้ ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และการท าความสะอาด
เครื่องมือถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถจัดท าเวชระเบียนและสถิติรายงานประจ าตัวผู้ปุวยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.6 
  

โครงการอบรม “การอ่านภาพรังสีทรวงอกที่จ าเป็นส าหรับพยาบาล” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปลผลฟิล์ม
เอ็กซเรย์ทรวงอกที่ผิดปกติได้ 
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าข้อมูลจากการอ่าน
ฟิล์มของแพทย์ มาใช้ประกอบการวางแผนและให้การ
พยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละรายได้ 
    3.  สามารถนิ เทศทุกการพยาบาลในการอ่าน
ภาพรังสีทรวงอกให้กับผู้ร่วมงานได้ 
 

 จัดโครงการอบรมระหว่างวันท่ี 25-26 ธันวาคม 
2557 มีพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรม จ านวน 159 คน 
 เป็นบุคลากรภายใน จ านวน 20 คน และภายนอก จ านวน 139 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ

อบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.98 
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วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยที่มี
การเรียนการสอนวิชาทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม 
ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานที่จริง มี
ทักษะในการวางแผนและให้การรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจ
และโรคปอด 
    2. เพื่อลดอัตราการส่งต่อผู้ปุวยโรคหัวใจและปอด ที่
จ าเป็นต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมเข้ามาที่
สถาบันโรคทรวงอก 
 

 จัดโครงการอบรมระหว่างวันที่  5 มกราคม – 
  

โครงการอบรมนักศึกษาทันตแพทย์ โดยร่วมเป็นสถาบันสมทบในการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อให้พยาบาลผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและอ่าน
คลื่นไฟฟูาหัวใจของผู้ปุวยได้ 
    2. เพื่อให้พยาบาลมีความสามารถในการช่วยเหลือ
ผู้ปุวยท่ีมีคลื่นไฟฟูาหัวใจผิดปกติ ได้อย่างทันท่วงที 
    3. เพื่อให้พยาบาลมีความสามารถในการช่วยเหลือ
ผู้ปุวยท่ีมีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ 
    4. สามารถนิเทศทางการพยาบาลได้ 
 

 จัดโครงการอบรมระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 
 

27 มีนาคม 2558 มีนักศึกษาทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 6 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าโครงการอบรม จ านวน 
12 คน โดยหลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาความรู้ มีทักษะและเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษา
ทางทันตกรรมในผู้ปุวยโรคหัวใจ มีความช านาญในการให้การรักษาแบบองค์รวม เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
บริการประชาชนในความรับผิดชอบ ให้ได้รับบริการอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสอดคล้องกับความจ าเป็น ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.4 

โครงการอบรม เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

2558 มีพยาบาลเข้าอบรม จ านวนทั้งหมด 114 คน เป็นบุคลากรภายใน จ านวน 20 คน และภายนอก จ านวน 
94 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.28 

64 



โครงการอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถอธิบายนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล 
และบทบาทของพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนอธิบายแนวคิดภาวะเจ็บปุวย
วิกฤติและการบริหารจัดการในหน่วยวิกฤติ การพยาบาลผู้ปุวยระยะวิกฤต แบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง 
    2. วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการดูแล 
    3. ประเมินปัญหาสุขภาพ วินิจฉัย วางแผนการพยาบาล และจัดการแก้ไข ปัญหาสุขภาพท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ในผู้ปุวยวิกฤต แบบองค์รวมได้ถูกต้อง 
    4. ส่งเสริม ปูองกัน และฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ปุวยในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม 
    5. อธิบายอุบัติการณ์และสถานการณ์ที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด  
    6. อธิบายกายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิสรีรภาพของโรคหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียนเลือดได้อย่างถูกต้อง 
    7. บริหารยาและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาที่ใช้ในหอผู้ปุวยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
    8. คาดการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวย วางแผนแก้ปัญหาและปูองกันอันตรายจาก
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    9. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และสามารถช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    10. มีทักษะในการให้การพยาบาลผู้ปุวย ก่อน ขณะ และหลังการตรวจ วินิจฉัย ท าหัตถการ รักษาพิเศษ
ต่างๆ การผ่าตัด ในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    11. ประสานงาน ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับทีมสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้ปุวยและครอบครัว ได้รับการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
    12. ให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ปุวยและครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    13. วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในประเด็นจริยธรรมที่เกิดขึ้นในผู้ปุวยวิกฤตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

 จัดโครงการอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 29 พฤษภาคม 2558 และรุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558, 2 มิถุนายน – 31 มีนาคม 2558 มีพยาบาลเข้าอบรม   
                        จ านวนทั้งหมด 80 คน เป็นบุคลากรภายใน จ านวน 14 คน และภายนอก จ านวน 66 คน  
                          ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.17 
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วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome) 
    2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและขยายบริการการรักษาผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันใน
โรงพยาบาลระดับต่างๆ ตามเครือข่ายการบริการ (Service plan) 
    3. เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการของผู้ปุวยท่ีเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉยีบพลันให้รวดเร็ว ได้มาตรฐาน
และเป็นธรรม 
 

 จัดโครงการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 12  กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน หลักสี่ 
กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด 
มีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ จ านวน 744 คน และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ 
โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ จ านวน 615 คน 
 มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ (ส่งข้อมูล) จากทั่วประเทศ จ านวน 306 แห่ง แบ่งเป็น รพศ. 27 แห่ง 
รพท. 52 แห่ง รพช. 205 แห่ง รพ.มหาวิทยาลัย 4 แห่ง รพ.เอกชน 7 แห่ง รพ.กทม. 6 แห่ง และ รพ.กองทัพ/
ต ารวจ 4 แห่ง โดยโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือด และด้านบริหาร
จัดการข้อมูล ACS ดังนี ้

โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย : Save Thais from Heart Diseases” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

ผลงานดีเด่นด้านการดูแลผู้ปุวยให้ยาละลายลิ่มเลือด 
อันดับที่ 1 โรงพยาบาลอุดรธานี 
อันดับที่ 2 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
อันดับที่ 3 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 

ผลงานดีเด่นด้านการรักษาผู้ปุวยด้วยการท าหัตถการ 
(PCI) 
อันดับที่ 1 สถาบันโรคทรวงอก 
อันดับที่ 2 โรงพยาบาลยันฮี 
อันดับที่ 3 โรงพยาบาลขอนแก่น 
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โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ช ิง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  “ อ า ห า ร ส ม ด ุล เ พื ่อ ร ่า ง ก า ย แ ล ะ ช ีว ิต ม ีส ุข  
(Balance Food)” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

การลงข้อมูลผู้ปุวย ACS ดีเด่น 
อันดับที่ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
อันดับที่ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
อันดับที่ 3 โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

การบริหารจัดการข้อมูลดีเด่นระดับเขต 
ได้แก่ เขต 4 (โรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้แทนเขต 4) 
 

การบริหารจัดการข้อมูลดีเด่นระดับจังหวัด 
ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น 
 

โรงพยาบาลชุมชนที่มีผลงานดีเด่น 
ได้แก่ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
 

 ผลด าเนินงาน : พบว่าผู้ปุวย ACS สามารถเข้าถึง
บริการได้เร็วขึ้น และมีการรักษาทีได้มาตรฐานมากขึ้น 
 โดยมีอัตราการเสียชีวิตผู้ปุวย STEMI ลดลงจากร้อยละ 17 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.64 ในปี 2558 และ

อัตราผู้ปุวย STEMI ได้รับการขยายหลอดเลือด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.7 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 69.08 ในปี 
2558 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.56 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการ
เลือกรับประทานอาหารให้สมดุลในแต่ละวันอย่างมี
คุณค่า และคุณภาพตามหลักโภชนาการ 
    2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการ
เตรียม ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ ให้แก่บุคลากรและ
ประชาชนผู้สนใจ  
 

 จัดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารโภชนบริการ ช้ัน 2 
สถาบันโรคทรวงอก ให้ความรู้ โดย นัก โภชนากร 
 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 100 คน เป็นบุคลากรภายใน จ านวน 75 คน และ

ประชาชน/บุคลากรภายนอก จ านวน 25 คน 
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โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ เรื่อง การเขียน Service Profile เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

โครงการประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ “Concise Cardiology 2015” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 
 

 จัดโครงการประชุมเมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวง
อก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านอายุรกรรมหัวใจ, 
ด้านอายุรกรรมปอด และด้านศัลยกรรมทรวงอก ของ
สถาบันโรคทรวงอก และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก มาบรรยายในหัวข้อ ดังนี ้
     Highlights  Cardiology  2014 
     Multi-modalities imaging evaluation of 
chest pain 
         - Role of echocardiography in acute 
chest pain syndromes 
         - Coronary CT angiography for acute 
chest pain syndromes 
         - Cardiac MRI chest pain strategy 
     Special topic 
         - Global trend in emerging infectious 
diseases  
     Hypertension management 2015 

วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อให้หน่วยงานและทีมน าทางคลินิก มีความรู้ 
ความเข้าใจในเปูาหมาย บทบาท และหน้าที่ของตนเอง 
สามารถประเมินตนเองเพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนา 
และน าไปพัฒนาคุณภาพการท างาน ตลอดจนสร้าง
นวั ต ก ร รม และ องค์ ค ว าม รู้  ใ ห้ ส าม า รถบร ร ลุ
วัตถุประสงค์ได้ตามเปูาหมายขององค์กร 
 

 จัดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2558 
ณ ห้องประชุม ช้ัน6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก โดย
วิ ท ย า กร  น า ว า โ ทห ญิ ง ภั ค ภ ร  โ ล จ นะ ว งศก ร  
 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 156 คน  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.30 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับความรู้
ในเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งแนวทางเวช
ปฏิบัติ และความก้าวหน้าในเรื่องการตรวจรักษา
โรคหัวใจด้วยวิทยาการใหม่ๆ 
    2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถน าความรูท้ี่
ได้ ไปปรับใช้ในการดูแลผู้ปุวย และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรอื่นหรือประชาชน เพื่อให้
น าไปใช้หรือให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง 
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     Management of AF : State- of- the- art 
         - Practical thromboprophylaxis in AF 
         - Management of AF patients 
undergoing PCI 
     Synchronize therapy for better 
outcomes in heart failure patients 
        - Synchronize medications 
        - Synchronize devices 
     Symposium of myocardial 
revascularization 
        - PCI strategy : BVS vs. DES 
        - PCI strategy in Multivessel CAD 
        - CABG strategy: Arterial Conduit vs 
Venous graft 
     Symposium  of structural  heart 
diseases 
        - Transcatheter  mitral valve repair  
for Mitral Regurgitation 
        - Surgery & Endovascular therapy in 
Acute Aortic Syndromes 

     Luncheon  Symposium 
         - Burden of DM and HT in Thailand 
         - Role of Azlsantan, potent anti HT 
drugs in DM patients 
     Nurse session 
         - Tuberculosis Protection in Emergency 
(STEMI/ACS) care for Cath Lab staff 
     ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเช่ือด้าน
สุขภาพกับพฤติกรรมส่ งเสริมสุขภาพของผู้ปุวย 
ภายหลังการขยายหลอดเลือดโคโรนารีย์ 
     การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการปวดและไม่สุข
สบายในผู้ปุวยหลังท าหัตถการสวนหัวใจ 
 
     มีผู้ เข้าร่วมการประชุม จ านวน 628 คน (จาก
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 400 คน) เป็นบุคลากรภายใน 
จ านวน  332  คน  และบุ คลากรภายนอก จาก
โรงพยาบาลทั้ งในกรุ งเทพฯและโรงพยาบาลใน
เครือข่ายโรคหัวใจ STEMI เขต 4 (สระบุรี) จ านวน 
296 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
อบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.23 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โภชนบ าบัดที่ดีพอ เพื่อชีวิตที่พอดี” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    1.เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดปัจจัยเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อนและอัตราตายของโรคหัวใจ 
    2.  เพื่อแลกเปลี่ ยนความรู้  ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ต่างๆ 
 

    จัดโครงการประชุม ในหัวข้อเรื่อง “อาหารปลอดภัย 
คนไทยแข็งแรง (Food Safety for Health)” 
 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี และห้องประชุมเฉลิมรัตน์สดุดี ช้ัน 10 อาคาร 7 

สถาบันโรคทรวงอก โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาบรรยายในหัวข้อ การดูแลสุขภาพช่องปากและ
ฟัน, อะไรเอ่ย? เจือปนในอาหาร, อาหารปลอด (มะเร็ง) ภัย คนไทยแข็งแรง และมีการจัดบูธสาธิตอาหารเพื่อ
สุขภาพ บูธแสดงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากบริษัทต่างๆ  เช่น อาหารทางการแพทย์  น้ ามันพืช ข้าว  
                          กะทธิัญพืช  ผลิตภัณฑ์ลดโชเดียม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชเพื่อสุขภาพ 
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โครงการ “การเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ปะจ าปี 2558 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและความมั่นใจให้แก่ผู้มารับ
บริการ 
    2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการเจรจาต่อรอง 
    3. ลดปัญหาความขัดแย้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 จัดโครงการอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่  17-19 มีนาคม 2558 และรุ่นที่  2 ระหว่าง 
วั นที่  1 9 -21  พฤษภาคม  2558  โ ดย วิ ทย ากร  
 

ผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ไข่ขาวเสริม
อาหาร เป็นต้น 
    มีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 313 คน เป็น
บุคลากรภายใน จ านวน 214 คน และประชาชน 
 

/บุคลากรภายนอก จ านวน 99 คน  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากทีส่ดุ 
คิดเป็นร้อยละ 90.23 

อาจารย์มลวดี สัจญาณไพศาล อาจารย์ผกาวรรณ พงศ์ธราธาร และอาจารย์ธิติยา สนธรอด จากโรงเรียน
พัฒนาบุคลิกภาพปัญญพัฒน์ (Academic Crew) มาให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารใน
งานบริการ มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 66 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม  
ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.09 

โครงการฝึกอบรมเชิงป้องกันและระงับอุบัติภัย อัคคีภัย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้การปฏิบัติตนหลังจาก
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขั้นรุนแรง สภาวะอันตราย
ของอัคคีภัยขั้นต้นและขั้นรุนแรง ที่เกิดจากเช้ือเพลิง
ต่างๆ ภายในอาคาร 
    2. เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกซ้อมเทคนิคการ
ควบคุมอัคคีภัยขั้นต้น ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
    3. เพื่อบุคลากรได้เรียนรู้การจัดเตรียมอุปกรณ์
ดับเพลิง และการจัดทีมเข้าช่วยเหลือผู้ปุวยและขนย้าย 
 ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ถึงจุดที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วด้วยความปลอดภัย และฝึกซ้อมเทคนิคการ

ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยท่ีช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ 
 

    จัดโครงการอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2558 โดยวิทยากร อาจารย์วีระเดช เกษบุญมี จากเทศบาลนครนนทบุรี มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 
257 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.58 
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วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสรา้งความตระหนักให้แก่
บุคลากร ในการค้นหาปัจจัยความเสี่ยงเชิงระบบ แนว
ทางการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง Root Cause 
analysis (RCA) เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมร่วมกับทีม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

     จัดโครงการอบรม ระหว่างวันท่ี 30-31 มีนาคม 
2558 ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 5 อาคาร 7 สถาบันโรค
ทรวงอก โดยวิทยากร นาวาโทหญิงภัคภร โลจนะ
วงศกร จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ระบบความเสี่ยง Root Cause Analysis” 
ประจ าปี 2558 เรื่อง “พื้นฐานระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล” 
 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของพฤติกรรมบริการที่ดี และมีความรู้
ความเข้ า ใจในหลักการวิธีการปรับเปลี่ ยนด้ าน
พฤติกรรมบุคลิกภาพการให้บริการของตนเอง สามารถ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน การประสานงาน 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดภาพรวมของ
คุณภาพการบริการที่ดียิ่งข้ึน 
 

    จัดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก 
 

 
 

(องค์การมหาชน) มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 76 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
อบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.12 

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านพฤติกรรมบริการ” ประจ าปี 2558 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

โดยวิทยากร อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ ์อาจารย์วิชาวาทนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรเข้ารับ
การอบรม จ านวน 130 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 99.72 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านงานวิจ ัย “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเรื่อง การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ดี เกิดทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง
และของหน่วยงาน 
 

 จัดโครงการอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 
2-3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคาร 8 
สถาบันโรคทรวงอก โดยวิทยากร ผศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญ
สวัสดิ์  อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 
45 คน  

โครงการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจ าปี 2558 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางในการด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
 

    จัดโครงการอบรม เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 ณ 
ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 อาคาร 7 สถาบัน
โรคทรวงอก โดยวิทยากร อาจารย์วรรธนพงศ์ ค าดี 
จากส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ 
 ราชการ มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 150 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ใน

ระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.13 
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โครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและ
หลอดเลือดในประชาคมอาเซียน AEC ประจ าปี 2558 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

วัตถุประสงค์ :  
    1. พัฒนาศักยภาพพยาบาลให้สามารถดูแลผู้ปุวย
โรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งในระยะวิกฤตและระยะ
เรื้อรัง ได้อย่าง ถูกต้องปลอดภัย 
    2. พยาบาลมีศักยภาพในการส่งเสริม ปูองกัน และ
ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ปุวยในการดูแล
ตนเองได้อย่าง เหมาะสม 
    3. ถ่ายทอดให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่
บุคลากรทางการพยาบาล ผู้ปุวยและครอบครัวได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
4. วิเคราะห์ พัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
 

 

    จัดโครงการอบรม ในหัวข้อ “Training Programme Thoracic Surgery and VATS for  nurses” 
ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2558 มีพยาบาลวิชาชีพจาก Mandalay Hospital, Myanmar เข้า
ร่วมการอบรม จ านวน 8 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 88.9 
 

 หัวข้อ “Nursing Management in Acute Coronary Syndrome (ACS) Patients” โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอายุรกรรมหัวใจของ สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 4 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก มีพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรม จากประเทศในประชาคมอาเซียน 
จ านวน 23 คน และจากภายในประเทศ จ านวน 1 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม ในระดับ
มาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89 
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โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ช ุม ว ิช า ก า ร  ป ร ะ จ า ป ี 2 5 5 8  ก ลุ ่ม ง า น อ า ย ุร ศ า ส ต ร ์ป อ ด  
สถาบันโรคทรวงอก เรื่อง “The essentials of Sleep Medicine” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5     จัดโครงการประชุมเมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก โดย
วิทยากรภายในสถาบันโรคทรวงอก และวิทยากรที่มี
คุณวุฒิด้านโรคจากการนอนหลับ ให้เกียรติมาบรรยาย
ในหัวข้อ ดังนี้  
 

 The essentials of Sleep Medicine 
 Obstructive Sleep Apnea (OSA) : Update 

diagnosis and management 
 OSA and Cardiovascular disease  
 How to improve CPAP therapy in OSA? 
 Overlap syndrome, OSA in patient with 

COPD 
 Treatment OSA in dental aspect 
 Update polysomnography 
 Surgical role in OSA patient 
 Sleep disorders in children 
 Case discussion : Sleep hygiene and CPAP 

education 
 Case discussion : Nutrition education in OSA 

patient 
 Case discussion : Exercise in OSA patient
  

    มีผู้ เข้าร่วมการประชุม จ านวน 450 คน (จาก
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 300 คน) เป็นบุคลากรภายใน 
จ านวน  305  คน  และบุ คลากรภายนอก จาก
โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จ านวน 
145 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
อบรม ในระดับมาก-มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.85 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน
โรคระบบทางเดินหายใจให้แก่แพทย์ทั่วไป เพื่อ
น าองค์ความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติดูแลผู้ปุวยอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
    2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้แพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ สามารถติดตามความรู้ทางด้าน
วิชาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่าง
ต่อเนื่อง 
    3. เพื่อเป็นการสนับสนุนบรรยากาศทางด้าน
วิชาการ และงานวิจัยของสถาบัน 
 

  

74 



โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการประเมินผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การวินิจฉัยโรคหอบ
จากการประกอบอาชีพ” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ให้ เป็น
ผู้เช่ียวชาญ ในการแปลผลและใช้ระบบ Oasys และ
เตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากร ในการวินิจฉัยโรค
หอบจากการประกอบอาชีพ 
    2. เพื่อฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้แพทย์ ที่
ท างานเกี่ยวข้องกับโรคหอบจากการประกอบอาชีพ 
    3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ของ
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
    4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน
โรคปอดจากการประกอบอาชีพ ภายในประเทศ 
 

 จัดโครงการอบรมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ 
ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก โดย
วิทยากร ผู้เช่ียวชาญด้านโรคปอดจากการประกอบ
อาชีพ และงานด้านรังสีวิทยา ของสถาบันโรคทรวงอก 
มี ผู้ เ ข้ า ร่ วมการอบรม  จ านวน  110  คน  ( จ าก
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 70 คน) เป็นบุคลากรภายใน 
จ านวน 30 คน และบุคลากรภายนอก จากโรงพยาบาล
ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จ านวน 80 คน  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.91 
 

โครงการการจัดการความรู้ด้านคุณภาพ หัวข้อ “เรื่องเล่าประสบการณ์ดีๆ จากพี่สู่น้อง” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อให้ผู้ เกษียณอายุราชการได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์  ข้อคิด และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรรุ่นหลัง เพ่ือน าไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 

 
 
    จัดโครงการระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก  
                    มีผู้เกษียณอายุราชการมาถ่ายทอดประสบการณ์จ านวน 16 ท่าน และมีบุคลากรเข้าร่วม 
                           แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 298 คน  
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐาน  
“การอ่านฟิล ์มโรคปอดจากการประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานองค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศ” (ILO Classification) ครั้งที่ 8 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญในการ
อ่านฟิล์มโรคปอดจากการประกอบอาชีพให้รังสี
แพทย์, แพทย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และอายุร
แพทย์โรคปอด 
    2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
ผู้เช่ียวชาญต่างๆ จากการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติ 

    จัดโครงการประชุมระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม
2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก 
มีแพทย์จากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนจากทั่ว
ประเทศ เข้ารับการอบรม จ านวน 76 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.8 

โครงการอบรม “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 
วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบ
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัป ช่ันในวงการราชการ 
ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 2. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 3. เพื่อสร้างความตระหนักว่าปัญหาคอร์รัปช่ันเป็น
ปัญหาของสังคมท่ีทุกคนจะต้องร่วมกันแก้ไข โดยใช้
มาตรการเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม อันจะ 
 

  น าไปสู่การสร้างค่านิยม “ยกย่องคนดี” ให้คนดีรวมกลุ่มช่วยเหลือคนดีด้วยกัน 
 

 จัดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 อาคาร 7 สถาบัน
โรคทรวงอก โดยวิทยากรผู้เ ช่ียวชาญ อาจารย์อุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการส านักงาน  
ป.ป.ช. มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 140 คน  ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.87 
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โ ค ร งกา รอบรม  “มหกร รม  5  ส  และผลงานด ีเ ด ่น ของสถาบ ัน โ รคทรวงอก  
ประจ าปี 2558” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 
วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะเทคนิค และมีความ
กระตือรือร้นมุ่งมั่นที่จะด าเนินการ ให้ความร่วมมือใน
การเสริมสร้างพัฒนากิจกรรม 5ส ให้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐาน 
 

 จัดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ 
ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 อาคาร 7 สถาบัน
โรคทรวงอก โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ชาญชัย 
สกุลประยงค์ จากสถาบันฝึกอบรมฮิวแมนเทรนนิ่ง มี
บุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 2000 คน  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.62 

โครงการประชุมวิชาการ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติร ักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
“The 3rd Complex Cardiovascular Intervention Forum 2015” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทราบถึง แนวการ
ตัดสินใจในการรักษาผู้ปุวยที่มีความยุ่ งยาก
ซับซ้อนการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ผู้ปุวยตลอดจนวิธีการรักษาใหม่ 
    2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
วิธีการแก้ไขปัญหาจากการเกิดภาวะ แทรกซ้อน
จ า ก ก า ร รั ก ษ า ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
 

    จัดโครงการประชุมเมื่อวันท่ี 16-17 กรกฎาคม 
2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 8 สถาบันโรค 
  

ทรวงอก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านอายุรกรรมหัวใจ 
ของสถาบันโรคทรวงอกและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ท้ังในและต่างประเทศ มาบรรยายในหัวข้อ 
ดังนี ้
 Structural heart disease 
    - Transcatheter closure of PFO 
    - How to set up TAVI program 
    - Transcatheter closure of paravulvular leaks 
 Imaging and Physiology 
    - FFR and iFR when treating multivessel 

disease 
    - IVUS basic and interpretation 
    - Role of IVUS in complex PCI 
    - OCT interpretation 
    - IVUS versus OCT for PCI optimization 
 Bifurcation 
    - NUH experience with latest generation stents 
    - Two -stent techniques and technical factors 

predicting outcomes of bifurcation stenting  
    - How to deal with difficult side branch 

access 
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    - Selecting retrograde channels and recognizing 
the risks 

    - My most impressive failed CTO case 
    - My most impressive successful CTO case 
 Bioresorbable vascular scaffolds 
    - Update on the Absorb clinical 

program:long-term data and long-term 
benefits 

    - Procedural tips, tricks and concerns for 
BVS in real life 

    - How to use BRS in the real world 
 Complications and Bailout Situations part II 
 

    มีผู้ เข้าร่วมการประชุม จ านวน 441 คน (จาก
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 300 คน) เป็นบุคลากรภายใน 
จ านวน  110  คน  และบุ คลากรภายนอก จาก
โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จ านวน 
331 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
อบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.05 

 Nurses and Technicians Forum 
    - How to identify and manage groin 

complications 
    - Assisting on rotablator in the cathlab 
 Learning on Left main PCI : Case study 

with active participants Facilitators 
 Acute Coronary Syndrome 
    - Current approach to STEMI interventions 
    - STEMI with heavy thrombus burden: 

What is an optimized management? 
    - Will this trials change my practice? 
 Complications and Bailout Situations 

part I 
    - Keynote lecture(30 min): How do I 

deal with complications? 
 Learning techniques from CTO specialists 
    - Contemporary reverse CART and 

Rendezvous techniques 
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โครงการ “อนุรักษ์พลังงาน” ประจ าปี 2558” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เกิดจิตส านึกและมี
ความรู้ พื้ นฐานด้ านการอนุ รั กษ์พลั ง งาน ทั้ ง ใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากการศึกษากรณีตัวอย่างที่
ประสบความส าเร็จ เพื่อให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติ
และเกิดผลประหยัดได้จริง 
 2. เพื่อลดการใช้พลังงานภายในองค์กรให้เป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากร ให้
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานใน
อาคารได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 4. สามารถประเมินศักยภาพของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับท่ี 2 ปี 2550 
 

 จัดโครงการอบรม จ านวน 2 รุ่น ระหว่างวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 
10 อาคาร 7 สถาบันโรคทรวงอก โดยวิทยากร ดร.ณัฐสุทธิ์ แมนธนานนท์ จาก บริษัท อินโนเวช่ัน จ ากัด มี
คณะกรรมการอ านวยการควบคุมและก ากับการลดใช้พลังงาน ผู้ตรวจประเมิน สส.พลังงาน และบุคลากรของ
สถาบันโรคทรวงอก เข้าร่วมการประชุม จ านวน 300 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ใน
ระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.68 

โครงการ “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อให้พยาบาลมีความรู้และทักษะในการดูแล
ผู้ปุวยใส่เครื่องช่วยหายใจ 
    2. ผู้ปุวยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ 
ได้ รับการดูแลอย่ างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
    3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปลผลฟิล์ม
เอกซเรย์ทรวงอกที่ผิดปกติได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม น าข้อมูลการอ่าน
ฟิล์มของแพทย์มาใช้ประกอบการวางแผนและให้การ
พยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละรายได้ 

 5. ให้การพยาบาลผู้ปุวยวัณโรคปอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 6. สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ อุปกรณ์ รวมทั้งการปฏิบัติในเรื่องการควบคุมและ 
                          ปูองกันวัณโรคได้ 
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    11. คาดการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ปุวย วางแผน แก้ปัญหาและปูองกันอันตรายจาก
สภาวะแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    12. มีทักษะในการใช้ อุปกรณ์เครื่องมือและสามารถ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    13. มีทักษะในการให้การพยาบาลผู้ปุวยก่อน ขณะ
และหลังการตรวจวินิจฉัย ท าหัตถการรักษาพิเศษต่างๆ 
การผ่าตัดในโรคระบบหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    14. ประสานงาน ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับทีม
สุขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปุวยและครอบครัว ได้รับ
การรั กษาพยาบาลที่ มี คุณภาพ รวด เ ร็ วและมี
ประสิทธิภาพ 
    15. ให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ปุวย
และครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
    จัดโครงการอบรม ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 20 
พฤศจิกายน 2558 มีพยาบาลเข้าอบรม จ านวนทั้งหมด 
30 คน เป็นบุคลากรภายใน จ านวน 7 คน และ
ภายนอก จ านวน 23 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 93.58 

    7. วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน โดยบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานเ ชิงประจักษ์ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการดูแล 
    8 .  ประ เมินปัญหาสุขภาพ วินิ จฉัย  วาง
แผนการพยาบาลและจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคมและจิต
วิญญาณ ในผู้ปุวยวิกฤตแบบองค์รวมได้ถูกต้อง 
    9. อธิบายกายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิสภาพ
ของโรคระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดได้
อย่างถูกต้อง 
    10. บริหารยาและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาที่ใช้ในหอผู้ปุวย ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
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โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ประจ าปี 2558” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรเกิดจิตส านึกการ
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
การบริหารงาน วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ สวัสดิการ
ต่างๆ ในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถน า
ความรู้ที่ได้มาวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตรงตามเปูาหมายข้อก าหนดของสถาบัน 
     

    จัดโครงการอบรมวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ เขื่อน
ขุ นด่ า นปร ากา รชล  โค ร งก ารอั น เนื่ อ งม าจาก 
 พระราชด าริ จังหวัดนครนายก โดยวิทยากร อาจารย์ตรีวิทย์ วินิชส าเภาทิพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มประสานงาน

พื้นที่ 4/1 จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.) มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 126 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
อบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.39 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Essential skills for Physical Therapist in 
Pulmonary Surgery” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5     3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
     

    จัดโครงการประชุมเมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ 
ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก โดย 
วิทยากรผู้ เ ช่ียวชาญจากภายในและภายนอก มา
บรรยายในหัวข้อ ดังนี ้
 Overall of Thoracic Surgery 
 Chest x-ray Evaluate Post Thoracic Surgery 
 Nursing Care in Thoracic Surgery 
 อภิปรายกลุ่ม Physical Therapy Management 

Post Lung Surgery: Overview 
 อภิปรายกลุ่ม Physical Therapy Post Lung 

Surgery: Submaximal Testing 
 อภิปรายกลุ่ม Physical Therapy Management 

Post Lung Surgery : Specific  Cases 
     - Decortication 
     - Pneumonectomy 
     - Lobectomy 
     - Mediastinal mass 
 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจด้านการ
ผ่ าตัดรักษาโรคปอดที่พบบ่อย รวมถึ งการ
พยาบาลหลังผ่าตัดปอด 
2. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแล
รักษาทางกายภาพบ าบัดทรวงอกและการฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายผู้ปุวยหลังผ่าตัดปอด 
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 Anesthesia in Thoracic Surgery Related 
to Physical Therapy 

 อภิปรายกลุ่ม Physical Therapy 
Management Post Lung Surgery: 
Complicated Cases 

 ฝึกปฏิบัติการ ณ หอผู้ปุวยศัลยกรรมปอด 

    มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 
67 คน เป็นบุคลากรภายใน จ านวน 8 คน และนัก
กายภาพบ าบัดจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จ านวน 59 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 98     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยเครื ่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ประจ าปี 2558 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะเทคนิควิธีการใช้การ
ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ตลอดจนเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี
และปลอดภัย 
     

    จัดโครงการอบรม ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 
2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 อาคาร 7 
สถาบันโรคทรวงอก โดยทีมวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด้ า น 
 ความปลอดภัย อัคคีภัย สิ่งแวดล้อมและการจราจร คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย และอัคคีภัย และ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของสถาบันโรคทรวงอก เข้าร่วมการ
ประชุม จ านวน 50 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก -มากที่สุด คิดเป็ 
นร้อยละ 99.68 

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ เรื่อง การจัดการความรู้เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและ
ทรวงอก 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
การจัดการความรู้ 
 2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมารจัดการความรู้และ
น าองค์ความรู้ มาพัฒนาการให้บริการ และการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 3. เป็นเวทีน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ เรื ่อง มหกรรมคุณภาพ : นวัตกรรมน าพาคุณภาพ 
ที่ยั่งยืน 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    1 .  เพื่ อกระตุ้ นและส่ ง เสริม ให้บุ คลากรและ
หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 2. เป็นเวทีในการเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม ภายในสถาบันโรค
ทรวงอก ให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ได้น าแนวคิด
ไปปรับใช้และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ      

 

    จัดโครงการประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก 
 มีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 190 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.34 มีการน าเสนอผลงานการจัดการความรู้จ านวน 21 เรื่อง ดังนี้ 

    จัดโครงการประชุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2558 ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคาร 8 สถาบันโรค
ทรวงอก มีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 160 คน  
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม 
ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.69 มี
การน าเสนอผลงานการจัดการความรู้จ านวน 8 
เรื่อง ดงันี ้
    1. เรื่อง Dual Antiplatelet Alert for PCI  
โดย ภญ.วรางคณา จินตพัฒนากิจ กลุ่มงาน 
เภสัชกรรม 

    2.  เรื่ อง การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง 
(Palliative care) โดย พว.จรรยา ขันธ์มุณี  และ  
พว.รัชฎา ชุมภู  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
    3. เรื่อง การบริหารจัดการ Hybrid OR เพื่อ
หัตถการ Endovascular Aortic Repair (EVAR)  
โดย นพ.ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม  กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 
 4. เรื่อง การอดบุหรี่ในบุคลากรทางการแพทย์  โดย 
พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 
 5. เรื่อง การสรุปและถอดบทเรียนเรื่อง การเตรียม
ความพร้อมดูแลผู้ปุวยสงสัยติดเช้ืออีโบลา ในสถาบัน
โรคทรวงอก  โดย พว.อัชราภร เกษมสายสุวรรณ   
งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
 6. เรื่อง หัวใจล้มเหลว (Heart Failure)  โดย  
นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 
 7. เรื่อง การตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาด้วย
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดย นายดุสิต 
สุวรรณมณี  ฝุายพัสดุและบ ารุงรักษา 
 8. เรื่อง การดูแลตนเองของผู้ปุวยวัณโรค  โดย  
พว.กฤษณา ชีวะกุล  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
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    1. เรื่อง รอกเสริมแรง แถมพลัง  โดย พว.รัชฎา 
ชุมภู  หอผู้ปุวยหนัก RCU 
    2. เรื่อง SHIRT NO BLEED  โดย พว.ปิยะพร 
ยานะวาส  หอผู้ปุวย 2/4 
    3. เรื่อง เหรียญสะท้อนงานคุณภาพ  โดย  
พว.อรพิณ อุณาพรหม หอผู้ปุวย 6/3 
    4. เรื่อง ใส่ได้หายห่วง  โดย พว.ชนากานต์  
แท้วิริยะกุล  หอผู้ปุวย 2/3 
    5.  เรื่อง สถิติวันลา  โดย นางจารุ วรรณ  
ศรทอง  งานการเจ้าหน้าท่ี ฝุายทรัพยากรบุคคล 
    6. เรื่อง รวมมิตรพิชิตหนัก  โดย พว.ฤดีมาส 
สมวงศ์  หอผู้ปุวยหนัก ICU 
    7. เรื่อง เอ๊ะ! Code 9 หายไปไหน  โดย  
พว.สุนันทา ระภาพันธ์ หอผู้ปุวย 6/3 
    8. เรื่อง ยิ่ง Line ยิ่งเร็ว  โดย พว.อรรถชัย  
มิ่งวิมาน  ศูนย์รับส่งต่อและให้ค าปรึกษา 
    9. เรื่อง พัฒนานัดให้ตรงนัด  โดย น.ส.เสง่ียม 
ยศผักแว่น  งานเวชระเบียนและสถิติ 
    10. เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ า  
โดย นายสมเกียรติ เวทีนันท์ งานซ่อมบ ารุง  
    11. เรื่อง สวัสดิการช่วยค่าท าศพและพวงหรีด  
โดย นางมาลี แตรรุ่ ง โรจน์  ส านักงานกลุ่ม
พยาบาล 
    12. เรื่อง รถหัตถการเคลื่อนที่  โดย พว.เกศ
ริน ศรีเพ็ชร  หอผู้ปุวยหนัก CCU 
 
     

    13. เรื่อง ไม้รองแขนแสนสบาย  โดย พว.เบญญาภา 
พุทธอรุณ และ พว.วรางคณา แข็งแอ  งานพยาบาล
ผู้ปุวยสวนหัวใจ 
    14. เรื่อง เก็บใส่ระบบพบง่าย II  โดย  น.ส.ประภาพร 
สายสุวรรณศรี  งานสารบรรณ ฝุายบริหารทั่วไป 
    15. เรื่อง การเตรียมและการใช้ LPPC  โดย 
ทนพญ.ปัทมรัตน์ บุรณศิริ  งานธนาคารเลือด กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์ 
    16. เรื่อง การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการปวดและ
ไม่สุขสบายในผู้ปุวย  โดย พว.ทัศนีย์ ชลนากิจกุล  
แผนกการพยาบาลอายุรกรรมหัวใจ 
    17. เรื่อง การลด Re-Sterile ชุดหัตถการ  โดย  
พว .อุมาภรณ์  นวลละออง และ  พว . สิทธิ วัฒน์  
กล้ามสันเทียะ  งานจ่ายกลาง 
    18. เรื่อง ระบบเบิกจ่ายตรงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)  โดย นางปัญจรัตน์ บุญมา และ  
น.ส.ปัทมา หระดาล งานสิทธิและสวัสดิการผู้ปุวย 
ฝุายลูกค้าสัมพันธ์ 
    19. เรื่อง การอุ่นเลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือดโดย
การใช้ระบบความร้อนแห้ง  โดย ทนพญ.อุบลวรรณ  
ปุอุบล  งานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
    20. เรื่อง THE ONE CARD  โดย พว.สุทธิสา บุญมี  
หน่วยงาน MRI 
    21. เรื่อง ลดการลื่นไหล ด้วยผ้ารัดอก  โดย  
พว.นิตยา พงษศ์รีสว่าง  ศูนย์การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
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โครงการ ติดตามประเมินผลความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางการพยาบาล
เฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือดในประชาคมอาเซียน AEC ของปีงบประมาณ 2557 
ประจ าปี 2558 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    1.  เพื่อติดตามประเมินผลหลังการอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือด 
    2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริม ปูองกัน 
ฟื้นฟูสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้ปุวยในการดูแล
ตนเองได้อย่าง เหมาะสม 
    3. เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางการ
พยาบาลเฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือดตัวช้ีวัด 
     

    จัดโครงการติดตามประเมินผล ระหว่างวันที่ 25-28 
สิงหาคม 2558 ณ Harapan Kita HospitaI และ  
Dr. Sardjito Hospital ประเทศอินโดนีเซีย  

โครงการ ประชุมวิชาการประจ าปี “13th CCIT-CVT Surgery Annual Meeting” 
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้าน
ศัลยกรรมผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอดเลือด 
    2. เพื่อน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานให้
เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
    3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์วิชาการด้าน
ศัลยกรรมผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอดเลือด แก่
บุคลากรของโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจในเครือข่ายและ
บุคลากรของสถาบัน 
 

    จัดโครงการประชุมระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 
2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวง
อก บรรยายโดย วิทยากรผู้เช่ียวชาญของสถาบันโรค
ทรวงอกและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทั้งใน
และต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 250 
คน เป็นบุคลากรภายใน จ านวน 161 คน และบุคลากร
ภายนอก จ านวน 89 คน  ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 95.75 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ระบบความเสี่ยงด้วย Clinical Tracer” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 

วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสรา้งความตระหนักให้แก่
บุคลากร โดยใช้การตามรอยโรคในผู้ปุวยกลุ่มส าคัญ
ต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการดูแลผู้ปุวยให้มีความ
ปลอดภัยมากข้ึน  
    จัดโครงการอบรม ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 
กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 

อาคาร 7 สถาบันโรคทรวงอก โดยวิทยากร อาจารย์วรวรรณ ใหญ่มาก และอาจารย์สุกัญญา บุญชมศุภชัย 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม จ านวน 
96 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.91 

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากร “หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงหลักการรปูแบบการเขยีน
หนังสือโต้ตอบ การตรวจแก้ร่างหนังสือ การจดรายงาน
การประชุม และใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    จัดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ 
ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 อาคาร 7 สถาบัน
โรคทรวงอก โดยวิทยากร อาจารย์ทิวา รัชทินพันธ์  
รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ สถาบันโรคทรวงอก มี
บุคลากรเข้าร่วมอบรม จ านวน 105 คน  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99 
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โครงการอบรม “การเรียนรู้ระบบความเสี่ยงด้วย Root Cause Analysis” 

1 2 3 4 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์ :  
    เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสรา้งความตระหนักให้แก่
บุคลากร ในการค้นหาปัจจัยความเสี่ยงเชิงระบบ แนว
ทางการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง Root Cause 
analysis (RCA) เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ปัญหา
ความเสี่ยงที่เหมาะสมด้าน Back office และ
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยขององค์กร 
     

    จัดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ 
ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ช้ัน 10 อาคาร 7 สถาบัน
โรคทรวงอก โดยวิทยากร อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ 
 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม จ านวน 

81 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.6 
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ผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง 

การปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ 2558  

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

5 4 3 2 1 น้ า
หน

ัก 
(ร้

อย
ละ

) 

หน
่วย

วัด
 

การปฏิบัติราชการ 

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ าหนัก : ร้อยละ 50) 
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ัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ระดับความส าเร็จในการปรับองค์การ
สู่การเป็นองค์การสุขภาพระดับชาติ 
 
กรณีที่ 2 หน่วยงานที่มี service plan 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความส าเร็จในการปรับองค์การ
สู่การเป็นองค์การสุขภาพระดับชาติ (ร้อยละ 6) 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสนับสนุน
การด าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการเครือข่าย
บริการสุขภาพ (ร้อยละ 4) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 
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ง ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 จ านวน คุณค่าทางปัญญา และ

ผลกระทบขององค์ความรู้ท่ีวิจัย พัฒนาจากทุก
แหล่งทุน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย ์
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
โครงการกรมการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.5   โครงการความร่วมมือส าหรับ
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอาเซียน ปี พ.ศ.2558 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 1.6 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาตาม
ข้ันตอนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
(Hospital Accreditation) 
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เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
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มิติท่ี 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนัก : ร้อยละ 15) 

ร้อ
ยล

ะ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement: SLA) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ของกรมการแพทย ์
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 ระดับความส าเร็จของการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 
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5 5 5 

มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ าหนัก : ร้อยละ 10) 

ร้อ
ยล

ะ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

1 75 100 5 1 78 81 84 87 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ร้อ

ยล
ะ 

2 88 100 5 2 90 92 94 96 
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เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาในประเทศ ร้อ

ยล
ะ 

1 - 100 5 1 50 68 86 98 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.4  ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
หน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดท่ี  3.5  ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.6  ร้อยละความส าเร็จของการผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับ 
หน่วยงาน ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.7 ระดับความส าเร็จของการลงบัญชี
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.8 ระดับความส าเร็จของการก่อหนี้
ผูกพันรายจ่ายลงทุน  
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- - - - 

มิติท่ี 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร (น้ าหนัก : ร้อยละ 25) 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามมาตรการนโยบายก ากับดูแลองค์การท่ีดี 
กรมการแพทย์ ปี พ.ศ. 2558 

ระ
ดับ

 

10 

ระ
ดับ

 1
 ส

ื่อส
าร

นโ
ยบ

าย
ก า

กับ
ดูแ

ลอ
งค

์กา
รท

ี่ดีก
รม

กา
รแ

พท
ย์ 

พ.
ศ.

 2
55

8 
ทั่ว

ทั้ง
อง

ค์ก
าร

 

5 5 10 

ระ
ดับ

 2
 ด

 าเน
ินม

าต
รก

าร
ตา

มน
โย

บา
ยก

 าก
ับดู

แล
ตน

เอ
งท

ี่ดี 
กร

มก
าร

แพ
ทย

 ์
ระ

ดับ
 3

 จั
ดท

 าร
าย

งา
นผ

ลก
าร

ด า
เน

ินง
าน

ตา
มม

าต
รก

าร
 น

โย
บา

ย
ก า

กับ
ดูแ

ลต
นเ

อง
ที่ดี

 ก
รม

กา
รแ

พท
ย์ 

รอ
บ 

6 
เดื

อน
แล

ะ 
12

 เดื
อน

 
ระ

ดับ
 4

 รา
ยง

าน
ผล

ด า
เน

ินก
าร

ตา
มม

าต
รก

าร
 น

โย
บา

ยก
 าก

ับดู
แล

ตน
เอ

งท
ี่ดีก

รม
กา

รแ
พท

ย์ 
“เ

ฉพ
าะ

บา
งด้

าน
” 

ระ
ดับ

 5
 รา

ยง
าน

ผล
ด า

เน
ินก

าร
ตา

มม
าต

รก
าร

 น
โย

บา
ยก

 าก
ับดู

แล
ตน

เอ
งท

ี่ดี 
กร

มก
าร

แพ
ทย

์ “
คร

บท
ุกด้

าน
” 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2.1  บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง(Chief Information Officer 
CIO) ของส่วนราชการ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2.2  ระดับความส าเร็จในการบริหาร
จัดการข้อมูล/ฐานข้อมูล 

ระ
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5 
 
 

2 
 
 
 

3 
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เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
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ัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.1  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ท่ีมีต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.2    ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 4.3.3  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ท่ีมีต่อองค์กร 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.4  ระดับความส าเร็จของการสอบทาน
และประเมินผลการควบคุมภายใน 
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96.65 

97.85 

 
 
 

 
 

 
 

100 รวม 96.88 

ข้อมูลจากฝุายแผนงานและประเมินผล 
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ปริมาณงาน ปีงบประมาณ 2558  

รายการ หน่วยนับ จ านวน 

จ านวนเตียง เตียง 330 

จ านวนผู้ปุวยนอกท้ังหมด visit 232,064 

จ านวนผู้ปุวยนอก (ในเวลาราชการ) visit 203,700 

จ านวนผู้ปุวยนอก (นอกเวลาราชการ) visit 28,364 

จ านวนผู้ปุวยใน ราย 10,669 

จ านวนผู้รับบริการ OPD หัวใจ visit 54,152 

จ านวนผู้รับบริการ OPD ศัลยกรรมทรวงอก visit 17,098 

จ านวนผู้รับบริการ OPD ปอด Visit 29,303 

จ านวนผู้รับบริการ TB Clinic Visit 15,393 

จ านวนผู้รับบริการ COPD Clinic Visit 10,603 

จ านวนผู้ปุวยฉุกเฉิน ราย 24,591 

จ านวนผู้ปุวยรับส่งต่อทั้งหมด ราย 3,572 

จ านวนผู้ปุวยโรคทั่วไป ราย 7,401 

จ านวนผู้รับบริการทันตกรรม ราย 5,902 

การตรวจวินิจฉัยรักษา ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 

Electrocardiography (EKG) ราย 24,949 

Echocardiography ราย 9,260 

Exercise stress test (EST) ราย 3,576 

Coronary Computed Tomographic Angiography (CTA) ราย 329 

Cardiac Catheterization & Angiogram (CAG) ราย 3,382 

Percutaneous Coronary Intervention (PCI) ราย 1,998 

Electrophysiology Study (EPS) ราย 339 

Atrial Septal Defect (ASD) ราย 46 

Ventricular Septal Defect (VSD) ราย 5 
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รายการ หน่วยนับ จ านวน 

Patent Ductus Arteriosus (PDA) ราย 18 

Percutaneous Transvenous Mitral Commissurotomy 
(PTMC) 

ราย 54 

Percutaneous Balloon Pulmonic Valvuloplasty (PBPV) ราย 2 

Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA) ราย 19 

radiofrequency ablation (RFA) ราย 298 

Permanent Pacemaker ราย 256 

Temporary Pacemaker ราย 49 

การผ่าตัดจ าแนกตามรายโรค 

Heart Surgery 

Congenital ราย 26 

CABG ราย 379 

CABG + Valve ราย 147 

Valve Repair / Replacement ราย 480 

Aneurysm ราย 17 

EVAR/TEVAR ราย 11 

Total Lung Surgery ราย 281 

Lung Surgery 

Lobectomy ราย 67 

Decortication ราย 26 

Remove Mass ราย 10 

VATS ราย 117 

Other ราย 226 

Minor Surgery  

Minor (GA) ราย 60 

Minor (LA) ราย 177 
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รายการ หน่วยนับ จ านวน 

การตรวจวินิจฉัยรักษา ด้านโรคปอด 

Fiber optic bronchoscopy (FOB) ครั้ง 651 

FOB with Bronchial Biopsy (BX) ครั้ง 208 

FOB with Tranbronchial Biopsy (TBB) ครั้ง 275 

FOB with Endobronchial ultrasound ครั้ง 93 

FOB with Radian Gide - Sheath ครั้ง 76 

Fluoroscope ครั้ง 143 

Pulmonary Function Test (PFT) ครั้ง 3,148 

การตรวจวินิจฉัยทางรังสี 

Plain film (CXR+Portable) ครั้ง 86,616 

Ultrasound ครั้ง 980 

CT Scan ครั้ง 2,605 

Fine Needle Aspiration (FNA)  ครั้ง 336 

การตรวจวินิจฉัยด้วยเคร่ืองตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟูา (MRI)  

Cardiac MRI Funtion ราย 58 

Cardiac MRI Viability ราย 268 

Adenosine Stress test CMRI ราย 72 

Dobutamine Stress test CMRI ราย 47 

MRI Congenital HD ราย 62 

MRA Aorta ราย 15 

MRI + MRA + MRV ราย 1 

MRI Brain ราย 14 

MRI Brain + MRA ราย 1 

MRI Spine ราย 5 

MRI Liver ราย 1 
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รายการ หน่วยนับ จ านวน 

การตรวจวินิจฉัยโรคการนอนหลับ 

Sleep test ราย 287 

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

การตรวจเชื้อวัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย 
 - การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 - การเพาะเชื้อ 
 - การทดสอบความไวต่อยา 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
25,557 
24,632 
1,409 

การตรวจเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 
 - การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 - การเพาะเชื้อ 
 - การทดสอบความไวต่อยา 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
5,011 
10,230 
3,072 

การตรวจเทคนิคพิเศษ 
 - การตรวจ Aspergillus Ab 
 - HAIN Test 
 - Gene Expert 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
12 
607 
48 

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 

การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 

การตรวจวิเคราะห์สารบ่งช้ีภาวะโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 
 - Trop-T 
 - Pro BNP 
 - CPK 
 - CK-MB 
 - LDH 

 
Test 
Test 
Test 
Test 
Test 

 
8,326 
1,939 
9,673 
9,186 
1,504 

การตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในร่างกาย 
  Kidney functions 
    - BUN 
    - Creatinine 
  Electrolytes 
    - Sodium 
    - Potassium 
    - Chloride 

 
 

Test 
Test 

 
Test 
Test 
Test 

 
 

77,143 
87,091 

 
67,325 
76,360 
61,715 
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รายการ หน่วยนับ จ านวน 

การตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในร่างกาย (ต่อ 
    - Total co2 
    - Calcium 
    - Phosphorus 
    - Magnesium 
  Lipid Profiles 
    - Cholesterol 
    - HDL 
    - Triglyceride 
    - LDL 

 
Test 
Test 
Test 
Test 

 
Test 
Test 
Test 
Test 

 
61,661 
5,220 
2,704 
7,864 

 
35,629 
29,661 
38,444 
41,120 

การตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา 

CBC Test 188,969 

HCT Test 7,454 

Hb,HCT  Test 624 

ESR Test 4,180 

Reticulocyte Test 619 

Malaria Test 24 

ABO Group Test 3,636 

D-Dimer Test 352 

การตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 

Urine examination Test 48,022 

การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา 

ASO titer Test 19 

Rheumatoid factor Test 58 

Cryptococcal Ag Test 30 

การจัดหาโลหิต/ผลิตภัณฑ์ของโลหิตและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานธนาคารเลือด 

No. Hospital donors 
 - Center unit 
 - Mobile unit 

ราย 
ราย 
ราย 

5,806 
2,846 
2,960 
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รายการ หน่วยนับ จ านวน 

No. Recipients 
 - Medical 
 - Surgical 

ราย 
ราย 
ราย 

1,732 
542 

1,190 

No. Grouping Test 15,773 

No. Cross – Matching Unit 9,967 

Screening of Antibodies  Test 4,339 

No. transfusion Unit 6,374 

Plasma infusion Unit 3,950 

Blood component preparation 
 - Packed red cell 
 - Platelet concentrate 
 - FFP 
 - LPPC 

 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 

 
1,888 
1,744 
3,050 
242 

Coagulogram 
 - Bleeding time 
 - Clotting time (VCT) 

 
Test 
Test 

 
1,283 
1,273 

 - Prothombin time (PT) 
 - Partial thromboplastin time (PTT) 

Test 33,447 
11,813 

Serological examination 
 - Anti HIV  
 - HBs Ag 
 - Anti HBs 
 - Anti HCV 

 
Test 
Test 
Test 
Test 

 
9,342 
7,118 
385 
677 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยา 

การตรวจทางด้านศัลยพยาธ ิ Test 2,497 

การตรวจทางด้านเซลล์วิทยา Test 1,531 

การตรวจชิ้นเนื้อแช่แข็งแบบเร่งด่วน Test 12 
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ตัวช้ีวัด สถาบนัโรคทรวงอก 2558  

ตัวชีว้ัด เกณฑ์ ผลลัพธ์ 

1. อัตราส าเร็จการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วย
บอลลูน (PCI)  

> 95% 96.15 

2. อัตราส าเร็จการรักษาผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันดว้ย
การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (PCI) <90 min 

> 80% 86.28 

3. อัตราส าเร็จการปิดรูรัว่ของผนังกั้นหัวใจห้องบน (ASD Device 
Closure) 

> 95% 
 

100 

4. อัตราส าเร็จการปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง (VSD Device 
Closure) 

> 95% 
 

80 

5. อัตราส าเร็จการปิดรูรัว่ของหลอดเลือด (Closure of  PDA) > 95% 100 

6. อัตราส าเร็จการรักษาผู้ปุวยด้วยการถ่างขยายลิ้นหัวใจไมตรัล
ด้วยบอลลูน (PTMC) 

> 95% 
 

100 

8. อัตราส าเร็จการขยายหลอดเลือดตีบดว้ยบอลลูน (PTA) > 95% 94.74 

9. อัตราส าเร็จการรักษาผู้ปุวยภาวะหัวใจเต้นผิดจงัหวะด้วยการ 
จี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RFA) 

> 95% 
 

97.32 

10. อัตราส าเร็จการใส่เครือ่งก าหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ
ชนิดชั่วคราว (Temporary Pacemaker) 

> 95% 
 

100 

11. อัตราส าเร็จการใส่เครือ่งกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร 
(Permanent Pacemaker) 

      - Permanent Pacemaker mode VVI 
      - Permanent Pacemaker mode DDD 
      - Permanent Pacemaker mode ICD 
      - Permanent Pacemaker mode CRT 

> 95% 
 

100 
 

100 
100 
100 
100 

12. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า Total Heart Surgery  < 5% 2.89 

13. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า Congenital < 5% 0 

14. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า CABG < 5% 1.10 

15. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า CABG + Valvular 
Surgery 

< 5% 6.00 

16. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า Valvular Surgery < 5% 2.28 
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ตัวชีว้ัด เกณฑ์ ผลลัพธ์ 

17. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า aneurysmectomy < 10% 11.32 

18. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า Total Lung Surgery < 5% 0 

19. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า Minor Surgery  < 2% 0 

20. อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชม. หลังการให้ยาระงับ
ความรู้สึกและผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอดเลือด จ าแนกตาม
สภาวะของผู้ปุวย 

     - ASA Physical Status ระดับ 1 
     - ASA Physical Status ระดับ 2 
     - ASA Physical Status ระดับ 3 
     - ASA Physical Status ระดับ 3E 
     - ASA Physical Status ระดับ 4 
     - ASA Physical Status ระดับ 4E , 5E 

 
 
 

< 2% 
< 2% 
< 5% 
< 5% 
< 20% 
< 30% 

 
 
 
0 
0 

0.15 
0 
0 
0 

21. อัตราการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ า ภายใน 2 ช่ัวโมง หลังการถอด
ท่อช่วยหายใจ 

- 0.38 

22. อัตราผู้ปุวย MDR-TB มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องครบ 
ตามแผน 

> 80% 92.62 

23. อัตราอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค (success rate) > 85% 81.88 

24. จ านวนครั้งท่ีผู้ปุวยถุงลมโปุงพองระดับน้อยและปานกลาง มี
อาการหอบก าเรบิของโรค < 2 ครั้ง/ปี 

> 80% 
 

25. อัตราผู้ปุวยท่ีท า FOB with Transbronchial (TBB) และ
เกิดภาวะลมรั่ว 

100% 99.64% 

26. อัตราผู้ปุวยท่ีท า FOB with Biopsy และเกิดภาวะเลือดออก 
(>200 cc.) 

100% 
 

100% 
 

27. อัตราการเกิดเลือดออกไม่หยุดหลังการรักษาทันตกรรมใน
ผู้ปุวยโรคหัวใจที่ได้รบัยา anticoagulant หรือ antiplatelet  

0% 0 

28. อัตราการเกิดแผลกดทับ <3 ครั้ง 
/1,000 วัน 

1.12 

29. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล <2.4 ครั้ง 
/1,000 วัน 

1.74 
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30. อัตราการติดเชื้อ VAP <5.41 ครั้ง 
/1,000 วัน 

3.25 

31. อัตราการติดเชื้อ CAUTI <3 ครั้ง 
/1,000 วัน 

1.39 

32. อัตราการติดเชื้อ CABSI - 0 

33. อัตราครองเตียงหอผู้ปุวยหนัก CCU 
      อัตราครองเตียงหอผู้ปุวยหนัก ICU 
      อัตราครองเตียงหอผู้ปุวยหนัก RCU 
      อัตราครองเตียงหอผู้ปุวยในอายุรกรรมหัวใจ 
      อัตราครองเตียงหอผู้ปุวยในอายุรกรรมปอด 
      อัตราครองเตียงหอผู้ปุวยในศัลยกรรมหัวใจและปอด 

- 131.33 
75.98 
82.14 
91.32 
76.15 
70.18 

34. อัตราการรับผู้ปุวยส่งต่อท้ังหมด 
      อัตราการรับผู้ปุวย Fast Track (Acute STEMI) 
      อัตราการรับผู้ปุวย ACS 
      อัตราการรับผู้ปุวย HF 
      อัตราการรับผู้ปุวย TB 

- 55.76 
69.53 
55.89 
55.83 
62.75 

35. อัตราการลาออกของบุคลากร - 0.36 

36. ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร > 80% 75.96 

37. ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ปุวยนอก > 80% 81.26 

38. ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ปุวยใน  > 85% 84.82 

39. ร้อยละของผู้ปุวยนอกท่ีจะกลับมาใช้บริการซ้ า > 80% 94.73 

40. ร้อยละของผู้ปุวยในท่ีจะกลับมาใช้บริการซ้ า > 85% 93.82 

41. ร้อยละของผู้ปุวยนอกท่ีจะแนะน าญาติหรือคนรู้จกัมาใช้
บริการ 

> 75% 97.23 

42. ร้อยละของผู้ปุวยในท่ีจะแนะน าญาติหรอืคนรูจ้ักมาใช้บริการ > 85% 97.75 

43. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current ratio (เท่า) - 222 

44. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick ratio  (เท่า) - 215 

45. สัดส่วนของขยะรีไซเคิล ≥ 5 เท่า 0.99 
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46. อัตราผู้ปุวย AMI ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่
ระหว่างการอยู่ รพ. 

> 90% 81.05 

47. อัตราผู้ปุวยใน COPD Clinic ได้รับการให้ค าปรกึษาเรือ่งการ
อดบุหรี่ 

> 80% 100 

48. อัตราผู้ปุวยท่ีได้รับยา Warfarin มีความรู้ในการดูแลตนเอง
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

> 95% 100 

49. ร้อยละบุคลากรที่ไม่เป็นวัณโรคปอด > 95% 99.79 

50. ร้อยละบุคลากรได้รบัวัคซีนไข้หวัดใหญ่ > 80% 73.16 

51. ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสีย่งต่อการสัมผสัเลือดและสาร
คัดหลั่งได้รับวัคซีนปูองกันไวรัสตับอักเสบบี 

> 80% 91.30 

52. ร้อยละบุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี ่ < 10% 1.17 

53. ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน < 50% 46.64 






