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สาร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ผมขอแสดงความยนิด ีเนือ่งในโอกาสทีส่ถาบนัโรคทรวงอก กอต้ังมาครบ ๗๐ ป ในวนัท่ี ๙ มถุินายน 

๒๕๕๔ นับเปนนิมิตอันดีที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

สถาบนัโรคทรวงอก ไดมกีารพฒันาวชิาการดานการบาํบดัรกัษา และฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย

ดานโรคปอดและโรคหัวใจ โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา ถายทอดความรู และเทคโนโลยีเฉพาะทาง

ดานโรคปอดและหัวใจ ใหบริการดูแลรักษาผูปวยที่มีความยุงยาก ซับซอน อันเปนประโยชนอยางยิ่ง

ตอประชาชนชาวไทย

ในโอกาสอันเปนมงคลนี้ ผมขออัญเชิญอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

ในสากลโลก โปรดดลบันดาลใหขาราชการ และเจาหนาทีข่องสถาบนัโรคทรวงอกทกุทาน ประสบแตความสขุ 

ความเจรญิ มสีขุภาพพลานามยัทีส่มบรูณแขง็แรง เพ่ือจะไดรวมมอืกนัเปนกาํลังสําคญัในการพัฒนางานของ

สถาบันโรคทรวงอกใหเจริญกาวหนาสืบไป

(นายวิทยา  บุรณศิริ)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข



สาร
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เนื่องในโอกาสที่สถาบันโรคทรวงอกกอต้ังมาครบ ๗๐ ป ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผมขอสง

ความปรารถนาดีมายังขาราชการและเจาหนาที่สถาบันโรคทรวงอกทุกทาน ที่ไดมีความมุงมั่น เสียสละ

ในการพัฒนาวิชาการทางการแพทยและการบริการเพื่อประชาชน และขอใหยึดหลักการทํางาน

รวมกันอยางเปนเอกภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน

 ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไดโปรดประทานพร

ใหเจาหนาท่ีสถาบันโรคทรวงอกทุกทาน จงประสบความสุข ความเจริญ ถึงพรอมดวยจตุรพิธพรชัย มี

สุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ และพลังความคิดในการรวมพัฒนาใหสถาบันโรคทรวงอก

เจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ  ขึ้นสืบไป

(นายณรงค  สหเมธาพัฒน)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



สาร
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เน่ืองในโอกาสที่สถาบันโรคทรวงอกกอตั้งมาครบ ๗๐ ป ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผมขอสง

ความปรารถนาดมีายงัขาราชการและเจาหนาทีข่องกรมการแพทยทกุทาน ทีไ่ดรวมแรงรวมใจกนัปฏบิตังิาน

และพัฒนางานของสถาบันโรคทรวงอก ใหเจริญกาวหนาเปนประโยชนตอประชาชน และประเทศชาติ

มาโดยตลอด

งานในหนาที่รับผิดชอบของสถาบันโรคทรวงอก มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนางานกระทรวง

สาธารณสุข เพราะสถาบันโรคทรวงอกเปนสถาบันเฉพาะทางดานโรคปอดและหัวใจระดับนานาชาติ 

ใหการดูแลรักษาผูปวยเฉพาะทางโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับตติยภูมิอยางครบวงจร

ดวยเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไดโปรดประทานพร

ใหขาราชการและเจาหนาทีส่ถาบันโรคทรวงอกทกุทาน จงประสบความสขุสวสัด ีปราศจากโรคาพยาธทิัง้ปวง 

มีสขุภาพกายสขุภาพจติทีเ่ขมแขง็สมบรูณ เปนกาํลังสําคญัในการปฏบิติัหนาที ่เพ่ือความเจริญกาวหนาของ

สถาบันโรคทรวงอกสืบไป

(นายแพทยไพจิตร  วราชิต)

อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข



สาร
อธิบดีกรมการแพทย

สถาบันโรคทรวงอก เปนโรงพยาบาลรักษาวัณโรคแหงแรกของประเทศไทย มีชื่อเมื่อเริ่มกอตั้ง 

ในป ๒๔๘๔ วา โรงพยาบาลวัณโรคกลาง สังกัดกองแพทยสังคม กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 

เนื่องจากในชวงเวลานั้นวัณโรคระบาดมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งวัณโรคปอด ในป ๒๔๘๘ เปล่ียนชื่อเปน 

กองโรงพยาบาลวัณโรค สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในป ๒๕๐๐ เปลี่ยนชื่อเปน 

โรงพยาบาลโรคปอดนนทบุรี สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตอมาในป ๒๕๑๕ เปล่ียนชื่อเปน 

โรงพยาบาลโรคทรวงอก สังกัดกรมการแพทยและอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในป ๒๕๑๗ โรงพยาบาล

โรคทรวงอก ไดยายไปสังกัดกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข และในป ๒๕๔๕ เปลี่ยนชื่อเปน 

สถาบันโรคทรวงอก สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

ชวงเวลา ๗ ทศวรรษที่ผานมา สถาบันโรคทรวงอกไดพัฒนากาวหนาอยางมั่นคง มีเกียรติประวัติ 

และวิวัฒนาการที่นาภาคภูมิใจยิ่ง จากหนวยงานที่กอตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่บําบัดรักษาผู ปวยวัณโรค 

ซึ่งในชวงเวลานั้นเปนปญหาสําคัญเรงดวนของชาติ ปจจุบันสถาบันโรคทรวงอกเปนหนวยงานที่มีศักยภาพ 

ทัง้ดานองคความรู เทคโนโลยทีางการแพทย ตลอดจนแพทยและบคุลากรทางการแพทย ท่ีมคีวามเชีย่วชาญ 

ทางดานโรคทรวงอก ที่พรอมใหบริการบําบัดรักษาอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลงาน สรางชื่อเสียง และ

เกียรติคุณเปนที่ประจักษชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนศูนยความเปนเลิศทางดานการรักษาวัณโรค 

โรคหัวใจและหลอดเลือด

ในนามของกรมการแพทย ดิฉันขอแสดงความชื่นชม และขอขอบคุณผูบริหารตลอดจนบุคลากร 

ของสถาบันโรคทรวงอกทุกทาน ที่ไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนางานใหกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพมาโดย

ตลอด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลใหทานและครอบครัวพบ

แตความสุข ความเจริญ และความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไป

(แพทยหญิงวิลาวัณย  จึงประเสริฐ)

อธิบดีกรมการแพทย



สาร
ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก

ในโอกาสที่สถาบันโรคทรวงอก กอตั้งมาครบ ๗๐ ป ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดิฉันในนามของ 

ผูอาํนวยการสถาบนัโรคทรวงอก และบคุลากรสถาบนัโรคทรวงอกทกุคน ขอขอบคณุอดีตทานผูอาํนวยการ 

ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ทุกทาน ที่ไดรวมแรงรวมใจพัฒนาสถาบันโรคทรวงอก ใหมีความเจริญ

กาวหนาตามลําดับจนเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ ทั้งดานวิชาการ เปนแหลงฝกอบรมศึกษาดูงาน

ของแพทย พยาบาล และสหวิชาชีพ ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีผลงานในดานการบริการ 

การดูแลผูปวยโรคปอดและโรคหัวใจที่มีความยุงยากซับซอนไดมาตรฐานอยางครบวงจร และเปนที่ยอมรับ

ของผูรับบริการและประชาชนทั่วไป

ในโอกาสนี ้ดฉินัขออญัเชญิคณุแหงพระรตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ไดโปรดบนัดาลใหทกุทาน

มีพลานามัยที่สมบูรณ ประสบแตความสุขความเจริญตลอดไป

(แพทยหญิงสุวรรณี  ตั้งวีระพรพงศ)

ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก



“ขอใหถือประโยชนสวนตน เปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษย 

เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย และเกียรติยศ จะตกมาแกทานเอง 

ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพ ไวใหบริสุทธิ์”

“ความสําเร็จของการศึกษาที่แทจริง ไมไดขึ้นอยูกับการมีความรูมาก 

แตขึ้นอยูกับการนําเอาความรูนั้นมาประยุกตใช 

ใหเกิดประโยชนแกสังคมไดมากเพียงไร”

พระราชดํารัส
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

องคพระราชบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย

และองคพระราชบิดาแหงการสาธารณสุขไทย



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก

ลําดับที่ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ปที่ดํารงตําแหนง

๑ - นายแพทยขุนพิทักษ ประชาสุข พ.ศ. ๒๔๘๔

๒ นายแพทยเทียนเพ็ญ  ตระกูลทอง -

๓ นายแพทยขุนรัตนเวชชสาขา -

๔ นายแพทยสมบุญ  ผองอักษร -

๕ - นายแพทยเกิด  ธนชาติ -

๖ นายแพทยไวทย  ชินะโชติ พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๑๑

๗ นายแพทยสันต  สิงหภักดี พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๘

๘ นายแพทยทินวัฒน  ทรงธนศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙

รายนามผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงปจจุบัน



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก

ลําดับที่ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ปที่ดํารงตําแหนง

๙ นายแพทยธาดา  ชาคร พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๕

๑๐ นายแพทยประชุม  หงษเทียมทอง พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘

๑๑ แพทยหญิงจุรี  ปุณโณทก พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๕

๑๒ นายแพทยประดิษฐชัย  ชัยเสรี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๑

๑๓ นายแพทยสุขุม  กาญจนพิมาย พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

๑๔ แพทยหญิงสุวรรณี  ตั้งวีระพรพงศ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปจจุบัน

รายนามผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงปจจุบัน



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก

 สารแสดงความยินดี

 พระราชดํารัส

 รายนามผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก

 ประวัติสถาบันโรคทรวงอก ๑๒

 ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการแพทยของสถาบันโรคทรวงอก ๓๐

 ความภาคภูมิใจสถาบันโรคทรวงอก ๖๙

ผลงานเดนและนวัตกรรมของสถาบันโรคทรวงอก ๗๖

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในรอบ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕) ๙๕

 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ๑๐๐

นิราศสถาบันโรคทรวงอก...นํ้าทวมป ๕๔ ๑๐๗

สารบัญ

หนา



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก 12

ประวัติสถาบันโรคทรวงอก

๙๐ ปก อนวัณโรคปอดเปน

โรคระบาดที่ทําใหผู ปวยลมตายเปน

จํ านวนมากในทุกประเทศทั่ ว โลก 

ประเทศไทยเราก็มี โรคนี้ชุกชุมอยู 

หนาแนน เชน ในกรุงเทพมหานคร และ

ธนบุรี เปนตน ชาวบานสวนมากไมคอย

รูจักวัณโรคปอด แตจะทราบกันทั่วไป

วาเปนฝในทอง และเชื่อวาเมื่อใครเปน

โรคน้ีแลวรักษาไมหายและสามารถ

ติดตอกันทั้งครอบครัว ทั้งยังเปนที่

รังเกียจแกบุคคลทั่วไป

จากหลั กฐานทางวิ ชาการ

สมเด็จพระบรมชนกนาถ ไดทรงนิพนธ

ไวในเอกสารสุขศึกษา เรื่อง “ทุเบอร

คุโลสิส” เมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๓ ความตอนหนึ่งวา “ตามที่ไดทําการตรวจศพ คนหาโรคที่ทําใหคนตายในโรงพยาบาล

ศิริราชที่กรุงเทพฯ ทุก ๑๐ ศพที่ตรวจ ไดพบรอยเปนโรคทุเบอรคุโลสิส ๒ ศพ ใน ๒ ศพที่มีรอย ศพหนึ่งสันนิษฐาน

ไดวาตายดวยโรคทุเบอรคุโลสิส แปลวาจํานวน

ทีพ่วกเราตาย ๑๐ คน ตองตายดวยโรคนี ้๑ คน...”๑ 

และนอกจากนี้เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถ

เสด็จไปทรงงานเปนแพทยประจําโรงพยาบาล

แมคคอรมิค จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๔๗๒ 

ไดทรงมีพระราชหัตถเลขามายังหลวงนิตย 

เวชชวิศิษฏ มีใจความตอนหนึ่งวา “T.B. มีมาก

เต็มทีและไมรู ว าจะทําอยางไร เพราะไมมี

โรงพยาบาลพิเศษ หรือ Sanitorium สําหรับ

รักษารายที่ไมหนักนัก เรื่อง T.B. นี้ ทําใหฉัน

สนใจมาก...”๒
Robert Koch

Tubercle bacillus was discovered in 1882 by R. Koch
เชื้อวัณโรคคนพบโดย Robert Koch ในป ๑๘๘๒

สมเด็จพระบรมราชชนก และภาพพระราชหัตถเลขา

๑  หนังสือที่ระลึกเปดตึกอาคารพระราชทานอานันทสถาน  (โรงพยาบาลโรคทรวงอก, พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔) หนา ๕
๒ หนังสือที่ระลึกเปดตึกอาคารพระราชทานอานันทสถาน  (โรงพยาบาลโรคทรวงอก, พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔) หนา ๖
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ดวยเหตทุีว่ณัโรคเปนโรคทีพ่บมากในประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๔๘๒ 

พระไวทยวิธีการ อธิบดีกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ไดเสนอ

โครงการเพื่อสรางโรงพยาบาลสําหรับรักษาวัณโรคเปนแหงแรก

ในประเทศไทยตอรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยมี นายชวง 

เชวงศักดิ์สงคราม ผูรับหลักการ และไดรับอนุมัติการสรางโดยจัดซื้อ

ที่ดิน ๒๗ ไร ซึ่งตั้งอยูริมถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเห็นเปนทําเลที่สงบอยู ท ามกลางทุ งนา

ที่มีอากาศบริสุทธิ์

ในป พ.ศ. ๒๔๘๒ เริ่มสรางตึกหลังแรกมีเตียงรับผู ปวยได 

๒๕ เตียง ชื่อวา “ตึกพิทักษประชาสุข” ตอมาในปเดียวกันไดมี

การกอสรางบานพกัแพทย โรงครวั โรงซกัฟอก โรงเกบ็ศพ หองแถวคนงาน บานพักพยาบาล และบอนํา้ ซ่ึงเปนแคเพยีง

สวนหนึ่งของโครงการเทานั้น (โครงการนี้กําหนดไววาจะสรางโรงพยาบาลใหรับคนไขไวรักษาไดประมาณ ๓๐๐ คน)

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ไดเริ่มเปดตึกรับผูปวยไวรักษา โดยอาศัยตึกหลังแรกเปนที่ทําการตรวจผูปวย 

และอีกสวนหนึ่งของตึกเปนสํานักงานอํานวยการ มีขุนพิทักษ ประชาสุข เปนผูอํานวยการคนแรก และสถานที่นั้นชื่อวา 

“โรงพยาบาลวัณโรคกลาง” สังกัดกองแพทยสังคม กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย

ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ โรงพยาบาลไดเปลี่ยนมาสังกัดกองโรงพยาบาลสวนภูมิภาค กรมการแพทย 

หลวงสนั่นวรเวชช เปนหัวหนากอง และหลวงนิตยเวชชวิศิษฏ เปนอธิบดีกรมการแพทย๓ และเมื่อวันที่ 

๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ มีการสรางตึกอํานวยการหลังแรกดวยคากอสราง ๗๕,๐๓๘ บาท ตอมาเปลี่ยนเปนตึก

ตรวจโรคชันสูตรเอกซเรย จนกระทั่งวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ไดมีพิธีเปดโรงพยาบาลอยางเปนทางการ

ในป พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๗ ประเทศไทยอยูในภาวะสงคราม เริ่มตั้งแตสงครามอินโดจีน สงครามโลกครั้งที่ ๒ 

และสงครามกบฏแมนฮัตตัน ในขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในขั้นที่เรียกวา ขาวยากหมากแพง สิ่งของ

เครื่องใชที่จําเปน เชน ขาวสาร นํ้าตาลทราย และผาขาว รัฐบาลจะแจกปนสวนในจํานวนจํากัด ผูรับตองเขาคิวไปรับ

สวนแบงตามสิทธิของแตละบุคคลในสถานที่ที่ทางการกําหนดไว และประกอบกับมีนํ้าทวมใหญเปนประวัติศาสตร

ในขณะเดียวกันนั้น เปนผลใหโครงการกอสรางเพิ่มเติมเพื่อขยายตึกและเพิ่มจํานวนเตียงของโรงพยาบาล

ตองหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง ประกอบกับประชาชนในสมัยนั้นอพยพไปตางถิ่นเพื่อหนีสงคราม โรงพยาบาลนี้

จึงยังไมเปนที่รู จักของประชาชน การเดินทางมาโรงพยาบาลคอนขางลําบาก เพราะในขณะนั้นถนนติวานนท

เปนถนนตัดใหมจากอําเภอปากเกร็ดถึงจังหวัดนนทบุรี สภาพถนนเปนโคลนที่ขุดจากคลองขางถนนมีรถเมลสองแถว

ใชรับ-สงผูโดยสารจากปากเกร็ดไปเมืองนนท

ปลายป พ.ศ. ๒๔๘๗ หลังจากสงครามยุติแลวการคมนาคมตาง ๆ สะดวกขึ้นเล็กนอย กรมทางไดเอายาง

แอสฟลตมาราดถนนหนาโรงพยาบาล ประชาชนที่สงสัยวาตนเองจะเปนวัณโรคเริ่มเดินทางมารับการตรวจและ

รักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น ผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลสวนใหญจะตองอยูในโรงพยาบาลนาน เพราะปอด

ยังไมปลอดเช้ือ ดวยเหตุนี้จึงเกิดปญหาผูปวยลนเตียง ทางโรงพยาบาลไดแกปญหาเฉพาะหนาชั่วคราว โดยแบง

ตึกอํานวยการครึ่งหนึ่งเปนที่พักผูปวยทุเลาแลว สวนชั้นลางของตึกอํานวยการใชเปนที่ตรวจผูปวยภายนอก

๓ คูมือปฐมนิเทศ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลโรคทรวงอก, กรมควบคุมโรคติดตอ, กระทรวงสาธารณสุข, (๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๔) หนา ๑

ภาพพระไวทยวิธีการ 
ในพิธีรดนํ้าสงกรานต (ขวาสุด)
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วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ไดมีการเปล่ียนกรมสาธารณสุขเปนกระทรวงสาธารณสุข และโอนงาน 

“โรงพยาบาลวัณโรคกลาง” เปน “กองโรงพยาบาลวัณโรค” สังกัดกรมการแพทย๔ ในชวงนี้ปญหาเตียงไมพอรับผูปวย

ยังมีอยู ทั้งนี้รวมท้ังพระภิกษุและสามเณรท่ีอาพาธแตไมมีที่พัก ปญหาเหลานี้ไดทรงทราบถึงพระเนตรพระกรรณของ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งขณะนั้นพระองคทานประทับอยูในประเทศไทย จึงมีรับสั่งให

ราชเลขานุการในพระองคสั่งจายพระราชทรัพยสวนพระองคจํานวน ๒๕๐,๒๕๘ บาท ๙๔ สตางค เพื่อขยายกิจการ

เพิ่มเติมในการกอสราง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เพื่อใหเกิดประโยชนในการรักษาพยาบาลผูปวยใหถาวร

ยิ่งขึ้น ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม รับสนองพระบรมราชโองการและมอบให พลตํารวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รีบดําเนินการทันที๕ ในการพระราชทานทรัพยสวนพระองคในคร้ังนี้ สมเด็จ

พระอนุชาไดทรงมีพระศรัทธาโปรดใหมีการเลหลังรูปภาพและเครื่องเลน ซึ่งเปนฝพระหัตถของพระองคเอง๖

๔  หนังสือที่ระลึกเปดตึกอาคารพระราชทานอานันทสถาน  (โรงพยาบาลโรคทรวงอก, พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔) หนา ๑๑
๕  หนังสือที่ระลึกเปดตึกอาคารพระราชทานอานันทสถาน  (โรงพยาบาลโรคทรวงอก, พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔) หนา ๑๒ - ๑๓
๖  หนังสือที่ระลึกเปดตึกอาคารพระราชทานอานันทสถาน  (โรงพยาบาลโรคทรวงอก, พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔) หนา ๑๖

เอกสารราง การสั่งจายพระราชทรัพยสวนพระองค
ในการสรางอาคารอานันทสถาน
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วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙ การกอสรางตึกไดเริ่มขึ้น 

เหตทุีก่อสรางชานัน้ปรากฏตามบันทึกของโรงพยาบาลวา “ขณะนัน้

เปนเวลาทีส่งครามเพิง่จะยตุลิงใหม เครือ่งอปุกรณการกอสรางตาง ๆ  

ยังมีราคาแพงมาก จึงไดรั้งรอการกอสรางอยูระยะหนึ่ง โดยหวังวา

สิง่ของตาง ๆ  จะมีราคาถูกลง ซึง่จะทําใหไดอาคาร ๒ ชัน้ พอจผุูปวย

ได ๕๐ คน แตก็เปนการผิดความคาดหมาย เพราะเครื่องอุปกรณ

การกอสรางตาง ๆ กลับมีราคาแพงขึ้นจึงจําเปนตองรีบทําการ

กอสราง”๗ ทางกระทรวงสาธารณสุขไดขอใหหมอมหลวงโสภิต 

นพวงศ นายชางหัวหนากองเคหสถานสงเคราะห กรมประชา

สงเคราะห ออกแบบและควบคุมการกอสรางตึกผูปวยชั้นเดียว 

จุ ๒๖ เตียง โดยกอสรางเปนตึกชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งวางรากเตรียมไวตอ

เปนตึกสองช้ันในวันหนา ภายในตึกนอกจากหองโถงสําหรับวางเตียงแลวยังแบง

เปน หองนํ้า หองสวม หองเก็บยา หองทํางานพยาบาล หองทํางานนายแพทยรวม

อยูดวย นอกจากนีย้งัไดทาํการกอสรางบานพกัแพทยหนึง่หลัง หองแถวพยาบาลพัก 

๖ หองหนึ่งหลัง กับขยายครัวไฟ หองเก็บเชื้อเพลิง และอางนํ้าคอนกรีตรวมดวย 

ในการกอสรางครั้งนั้น บริษัท เลาหเรณู จํากัด ประมูลไดและไดกอสรางเสร็จ 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐๘ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

อานนัทมหดิลเสดจ็สวรรคตแลว ทางกระทรวงสาธารณสุขไดนาํความกราบบงัคมทูล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงทราบ ซึ่งขณะนั้นพระองคทาน

ประทบัอยู ณ ประเทศสวติเซอรแลนด ขอพระราชทานนามตกึ ซึง่ไดพระราชทานนาม

เฉพาะอาคารผูปวยวา “อานันทสถาน” และไดทรงโปรดใหประธานคณะผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค คือ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เสด็จแทนพระองค

มาทําพิธีเปดตึก เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐ อันเปนวันคลายวันพระราชสมภพแหงพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล๙ นับวาอาคารหลังนี้มีคุณคาทางประวัติศาสตรเปนพิเศษอยางยิ่ง ซึ่งโรงพยาบาล

ไดใชรับผูปวยประเภทสามัญสวนใหญเปนวัณโรค

ในระยะตอมาไดมีพระภิกษุอาพาธดวยวัณโรคปอด

เพิ่มมากขึ้น ทางกองโรงพยาบาลฯ ไดพิจารณากําหนดใหตึก 

“อานันทสถาน” เปนที่รับเฉพาะพระภิกษุและสามเณรตลอดไป 

ประกอบกับทางโรงพยาบาลสงฆ ถนนราชวิถี มีนโยบายไมรับ

พระภิกษุและสามเณรที่อาพาธดวยวัณโรค จึงโอนพระภิกษุและ

สามเณรที่อาพาธดวยโรคดังกลาวมาเขารักษาที่กองโรงพยาบาล

วัณโรคตั้งแตนั้นมา

๗  หนังสือที่ระลึกเปดตึกอาคารพระราชทานอานันทสถาน  (โรงพยาบาลโรคทรวงอก, พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔) หนา ๑๘
๘ หนังสือที่ระลึกเปดตึกอาคารพระราชทานอานันทสถาน  (โรงพยาบาลโรคทรวงอก, พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔) หนา ๒๔ - ๒๕
๙ หนังสือที่ระลึกเปดตึกอาคารพระราชทานอานันทสถาน  (โรงพยาบาลโรคทรวงอก, พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔) หนา ๑๘

อาคารอานันทสถาน หลังเกา

กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

อาคารอานันทสถาน (ตึกสงฆ)
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จากความกาวหนาทางการแพทย มีการคนพบยาใหมที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาวัณโรคทําใหผูปวย

สามารถทุเลาขึ้นในเวลารวดเร็ว สวนมากผู ปวยที่ทุเลาขึ้นเหลานั้นจะตองไปพักฟ นที่บาน โดยแพทยสั่งยา

ไปรับประทาน หนึ่งเดือนบาง สามเดือนบาง และผูปวยเหลานั้นจะตองกลับมาตรวจอีกตามนัด อยางไรก็ตาม

ทางโรงพยาบาลยงัมปีญหาเกีย่วกบัการจาํหนายพระภกิษแุละสามเณรทีท่เุลาจากโรคใหไปพกัทีว่ดั พระภกิษแุละสามเณร

สวนมากมคีวามลาํบากในการเดนิทางไปและกลบัมาตรวจอกี เพราะวดัอยูในจังหวดัไกล ๆ  ปจจัยมไีมพอบางรูปจะไมกลบัมา

รับการตรวจอีก ซึ่งจะทําใหโรคไมหายขาด เพื่อแกปญหานี้ทางกองโรงพยาบาลวัณโรคไดติดตอกับ “วัดลานนาบุญ” 

ถนนกรงุเทพฯ-นนทบรุ ีเพือ่ขอสรางอาคาร ๕ หลงั จพุระภกิษแุละสามเณรอาพาธ ๑๐ รปู เพือ่พกัฟนเมือ่ผูปวยเหลานัน้

หายดีแลวก็จะกลับภูมิลําเนาเดิมตอไป ในที่สุดทําใหการรักษาผูปวยไมจําเปนตองอยูในโรงพยาบาลอีก

ในป พ.ศ. ๒๔๙๔ นายแพทยสมบุญ ผองอักษร ซึ่งไดศึกษาอยูใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหวางสงคราม ไดเสนอแผนการควบคุมวัณโรค

ทั่วประเทศ โดยมีหลักการวินิจฉัย รักษา คนหาผูปวย รวมทั้งฉีดวัคซีน และ

ใหกองโรงพยาบาลวัณโรคประสานกับสถานตรวจโรคปอดยศเส รับผิดชอบเรื่อง

การควบคุมวัณโรคทั้งหมด

๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดมีการโอน “กองโรงพยาบาลวัณโรค” 

สังกัดกรมการแพทย เปน “กองโรงพยาบาลวัณโรค” สังกัดกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่มหีลกัการนโยบายสนบัสนนุงานของกองควบคมุวณัโรค 

สถานตรวจโรคปอดที่ยศเส เปนสวนใหญ

ในป พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดเริ่มโครงการศัลยกรรมทรวงอก โดยไดรับ

การชวยเหลือจากองคการตางประเทศ คือ องคการอนามัยโลก (W.H.O.) 

กองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ และองคการบริหารวิเทศกิจ

แหงสหรัฐอเมริกา สงผูเชี่ยวชาญในแขนงศัลยกรรมทรวงอก แขนงดมยาสลบ

เพื่อผาตัดทรวงอก และแขนงวิชาวัณโรคและโรคปอดอื่น ๆ มาชวยสอนและ

ฝกฝนแพทย พยาบาล และเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล จนทําใหกิจการของ

โรงพยาบาลในระยะนี้กาวหนาไปมาก การรักษาวัณโรคในระยะนี้ไดเริ่มมี

การใชยารักษาวัณโรคโดยเฉพาะข้ึนแลว แตยังคงใชวิธีอื่น ๆ รวมดวย เชน 

การอดัลมเขาชองอก และชองทอง เปนตน และในรายทีเ่หมาะสมกไ็ดใชวธิผีาตดั

ปอดมาชวย ซึ่งขณะนั้นไดมีศัลยแพทยวิลสัน วิสัญญีแพทยโฮลเดอร (HOUSE 

HOLDER) ศาสตราจารย นายแพทยเฟอง สัตยสงวน และแพทยโรงพยาบาล

วัณโรค ไดทําผาตัด LOBECTOMY เปนรายแรก๑๐ และนอกจากนี้ในการผาตัด

ปอดบางรายมีศัลยแพทยและวิสัญญีแพทยจากโรงพยาบาลศิริราช รวมทํา

การผาตัดดวยที่กองโรงพยาบาลวัณโรค

๑๐ สมุดบันทึก ยอดการผาตัด, (กองโรงพยาบาลวัณโรค, ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕) หนา ๑

นายแพทยสมบุญ ผองอักษร

Dr. A.J.Benatt 
แพทยที่ปรึกษาโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๔๙๕
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ปญหาสาํคญัทีเ่ปนอปุสรรคมาโดยตลอดนบัแตกอตัง้โรงพยาบาลมากค็อื การขาดแคลนพยาบาลในการดแูลผูปวย 

เพราะวัณโรคเปนโรคที่สมัยนั้นเชื่อกันวาเปนโรคที่นารังเกียจ อันตราย และติดตองาย ผู ที่อยู ใกลชิดเสี่ยงตอ

การตดิโรคมาก ทาํใหไมคอยมพียาบาลสมคัรใจมาทาํงานในโรงพยาบาลนี ้เพือ่แกปญหานี ้ในป พ.ศ. ๒๔๙๙ โรงพยาบาล

จึงไดจัดตั้งโรงเรียนผูชวยพยาบาล หลักสูตร ๑ ป หลังจากจบมัธยม ๖ ในสมัยนั้นขึ้น และโรงเรียนผูชวยพยาบาล

แหงนีก้ไ็ดผลติเจาหนาท่ีพยาบาลใหกบัทางโรงพยาบาล และหนวยงานตาง ๆ  ของกระทรวงสาธารณสขุ รวมทัง้หนวยงาน

อื่น ๆ มาโดยตลอด จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงไดเปลี่ยนหลักสูตรเปนหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภระดับตน

คณะแพทย และแพทยที่ปรึกษาโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ การเอกซเรยตรวจวินิจฉัยทางรังสี

โรงเรียนผูชวยพยาบาล

พิธีไหวครูและมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ ปการศึกษา ๒๕๓๒
ณ หองประชุมบริเวณดานหลังตึกอํานวยการหลังเดิม

วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลโรคทรวงอก ป ๒๕๓๒
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ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ ไดเปลีย่นชือ่ “กองโรงพยาบาลวณัโรค” 

สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปน “โรงพยาบาล

โรคปอดนนทบุรี” สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

เนื่องจากโรงพยาบาลไดขยายการใหบริการดานการรักษา

ผูปวยโรคปอดและโรคหัวใจอื่น ๆ ในชองอก ที่มิใชวัณโรคปอด

มากขึ้น และเพิ่มจํานวนเตียงขึ้นเปน ๒๕๐ เตียง

ในป พ.ศ. ๒๕๐๓ เดอืนพฤษภาคม ทนุโคลมัโบไดจดัสงชาวญีปุ่น มศีลัยแพทย อายรุแพทย พยาธแิพทย พยาบาล 

และพนักงานพยาธิวิทยามาชวยฝกสอนและรักษาเปนเวลา ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕)

ในป พ.ศ. ๒๕๐๕ เริ่มมีการผาตัดรักษาโรคหัวใจครั้งแรก

ตนป พ.ศ. ๒๕๐๗ ไดมีการกอตั้งหนวยบัคเตรีวิทยา เพื่อตรวจวิเคราะหเชื้อวัณโรคขึ้นใหม โดยความชวยเหลือ

จากรัฐบาลประเทศญี่ปุน ภายใตแผนโคลัมโบขยายการตรวจและการรักษาโรคทรวงอกตาง ๆ ท่ีไมเกี่ยวกับวัณโรค 

(NON-TB)

พ.ศ. ๒๕๑๐ เริม่มหีนวยอายรุกรรมหวัใจ ใหบรกิารตรวจรกัษาดานโรคหวัใจ เปดหองปฏบิตักิารตรวจสมรรถภาพ

หัวใจ โดยการสวนหัวใจและการฉีดสารทึบรังสี (Cardiac Catheterization)

พ.ศ. ๒๕๑๑ เริ่มมีการผาตัดหัวใจโดยใชเครื่องมือปอดหัวใจเทียมเปนครั้งแรก

โรงพยาบาลโรคปอดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐

การตรวจสมรรถภาพหัวใจ โดยการสวนหัวใจ 
และการฉีดสารทึบรังสี

การผาตัดหัวใจโดยใชเครื่องมือปอดหัวใจเทียม

พ.ศ. ๒๕๑๔ ประดิษฐเครื่องกระตุ นหัวใจสําหรับใชกับผู ปวยโรคหัวใจที่ยากจน โดยใชตนแบบจาก

ประเทศอังกฤษ และเริ่มคลินิกพิเศษ สําหรับรักษาผูปวยดวยเครื่องกระตุนหัวใจ
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พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนชื่อ “โรงพยาบาลโรคปอดนนทบุรี” สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปน 

“โรงพยาบาลโรคทรวงอก” สังกัดกรมการแพทยและอนามัย กระทรวงสาธารณสุข๑๑ และเพิ่มจํานวนเตียง

เปน ๕๐๐ เตียง

พ.ศ. ๒๕๑๖ เริ่มเปดหนวยอภิบาลผู ป วยหนัก (ICU) 

๑๒ เตียง

พ.ศ. ๒๕๑๗ มีการจัดระบบงานกระทรวงสาธารณสุขใหมอีก 

คือโรงพยาบาลโรคทรวงอก ไดยายมาสังกัดกรมควบคุมโรคติดตอ 

กระทรวงสาธารณสุข เริ่มใหบริการรักษาผูปวยภาวะหัวใจเตนชา

ผิดปกติ โดยการใสเครื่องกระตุนหัวใจ ทั้งชนิดที่ใสแลวหอยเครื่อง

ไวภายนอกรางกาย และชนดิทีฝ่งเครือ่งไวภายในรางกายเปนคร้ังแรก

ในระยะหลัง พ.ศ. ๒๕๑๗ พระภิกษุสามเณรอาพาธที่ไดเขารับการรักษาที่ตึกอานันทสถาน สวนใหญมิไดปวย

เปนวัณโรคแตมักจะเปนโรคปอดเรื้อรัง เชน ถุงลมโปงพอง โรคหืด และมะเร็งปอด เปนตน สําหรับผูปวยโรคหัวใจนั้น 

ไดจัดใหอยูที่หอผูปวยโรคหัวใจโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา

“สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอภิกษุสามเณรอาพาธท่ีเขามา

รักษาในโรงพยาบาลโรคทรวงอกทุกราย โดยไดพระราชทานอัฐบริขาร เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งปจจัยสมํ่าเสมอ

มาโดยตลอด ทําใหสงฆอาพาธเหลานี้ไดรับความสะดวกสบาย และทุเลาจากการเจ็บปวยไดดีขึ้น นับเปนพระมหากุศล

เปนที่สุด”๑๒

พ.ศ. ๒๕๑๘ ศึกษาและรายงานเรื่องปญหาโรคปอดจากเหมืองเขาศูนย “ซิลิโคสิส” และไดลงพิมพในหนังสือ

เวชปฏิบัติบันทึก เลม ๑ ตอนที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๐

พ.ศ. ๒๕๑๙ ออกแบบสรางเครือ่งกระตุนหวัใจรุนใหม ชนดิแขวนหอยไวนอกกายใชเทคโนโลยสีารกึง่ตวันาํแบบ 

CMOS แทนรุนเดิม

พ.ศ. ๒๕๒๐ เริ่มมีหนวยงานทันตกรรมใหบริการแกผูปวยทั่วไป ผูปวยโรคปอดและหัวใจของโรงพยาบาล

พ.ศ. ๒๕๒๑ เริ่มการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการรักษาผูปวยวัณโรคดวยระบบยาระยะสั้น

พ.ศ. ๒๕๒๓ สรางระบบบําบัดน้ําเสีย แบบคลองวนเวียน และเริ่มใหบริการตรวจและวินิจฉัยการทํางานของ

หัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูง (Echocardiography)

หนวยอภิบาลผูปวยหนัก (ICU)

๑๑  คูมือปฐมนิเทศ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลโรคทรวงอก, กรมควบคุมโรคติดตอ, กระทรวงสาธารณสุข, (๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔) หนา ๒
๑๒ หนังสือที่ระลึกเปดตึกอาคารพระราชทานอานันทสถาน  (โรงพยาบาลโรคทรวงอก, พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔) หนา ๓๑

ระบบบําบัดนํ้าเสีย แบบคลองวนเวียนของสถาบันโรคทรวงอก

เปนแหลงศึกษาดูงานขององคกรภายนอกทั้งในและตางประเทศ 

มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
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พ.ศ. ๒๕๒๔ เปลี่ยนหลักสูตรผูชวยพยาบาล เปนหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภระดับตน (หลักสูตร ๒ ป)

พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มมีการฝกอบรมแพทยประจําบานในสาขาศัลยศาสตรหัวใจและทรวงอก (เปนแหงแรกของ

กรมควบคุมโรคติดตอในขณะนั้น) ในปเดียวกัน นายแพทยประดิษฐชัย ชัยเสรี ไดกลับจากการศึกษาตอที่ประเทศ

นิวซีแลนด จึงไดเริ่มตนการผาตัดหัวใจชนิดเปด (Open Heart Surgery) อีกครั้ง หลังจากหยุดการผาตัดไป

เปนเวลา ๒ ปครึ่ง

พ.ศ. ๒๕๒๖ เริ่มมีการฝกอบรมแพทยประจําบานในสาขา

วิสัญญีวิทยา และเริ่มใหบริการรักษาเลือดเลี้ยงหัวใจตีบโดยการ

ผ าตัดต อเส นเลือดไปเลี้ยงหัวใจ (CABG) โดยมีนายแพทย 

ประดิษฐชัย  ชัยเสรี เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาการผาตัดหัวใจ

ของโรงพยาบาลโรคทรวงอกจนประสบความสําเร็จ และสามารถ

ทําการผาตัด CABG ไดมากที่สุดในประเทศไทย ในป ๒๕๓๔ 

ทําใหชื่อเสียงของโรงพยาบาลโรคทรวงอกเปนท่ียอมรับและรูจัก

ของคนทั่วไปมากขึ้น

พ.ศ. ๒๕๒๘ บริการตรวจวินิจฉัยดวยคลื่นเสียงความถี่สูง 

(อัลตราซาวด) สําหรับอวัยวะอื่น และเปดสนามเทนนิสใหบริการ

แกบุคลากร เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายและสรางเสริมสุขภาพ

พ.ศ. ๒๕๒๙ บริการรักษาโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ โดยการ

ขยายดวยลูกโปงชนิดพิเศษ (Percutaneous Transvenous Mitral 

Commissurotomy: PTMC)

พ.ศ. ๒๕๓๐ พฒันาประสทิธภิาพงานบรกิารโรคติดตอเฉพาะ 

(ทางเดินหายใจ) กิจกรรมดานการตรวจรักษา นําวิธีการรักษา

ผูปวยวัณโรคโดยวิธีใหยาระยะสั้นมาใช ทําใหจํานวนครั้งที่ผู ปวย

ตองมารับยาลดนอยลง ตลอดจนรวมกับหนวยงานอื่น ๆ อาทิ

สมาคมปราบวณัโรค กองวณัโรค ฯลฯ ในการคนหาวจิยัพฒันาคณุภาพ

ยาที่ใชรักษาวัณโรค

ในขณะนัน้อาคารอานันทสถานอยูในสภาพชาํรดุเสือ่มโทรมมาก ทางโรงพยาบาลพจิารณาเหน็วาอาคารพระราชทานนี้

มีอายุมากกวา ๔๐ ป และมีคุณคาเปนอยางยิ่ง เพราะนับไดวาเปน

พระราชานุสรณแหงเดียวที่ลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๘ ไดทรงบริจาคทรัพย

สวนพระองคสรางข้ึน จึงสมควรใหมีการซอมบํารุงใหคงรูปรางและ

ลักษณะเดิมไวใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อเปนการนอมเกลาฯ ถวาย

ความรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาอานันทมหิดล คาใชจ ายในการซอมแซมคร้ังนั้น ไดมาจาก

ความรวมมือรวมใจศรัทธาของประชาชนทุกระดับ

ภาพนายแพทยประดิษฐชัย ชัยเสรี (ขวา)
ขณะทําการผาตัด CABG

พิธีเปดสนามเทนนิส ซึ่งพื้นที่ปจจุบัน 
เปนอาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (ตึก ๗)

อาคารอานันทสถาน กอนการซอมบํารุง
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นอกจากงานซอมทีเ่กีย่วกบังานโครงสราง งานสถาปตยกรรม

งานสาธารณูปการแลวยังมีงานปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ไดแก 

งานถมทรายใตอาคารเดิมทั้งหมด ยกระดับทางเทา พรอมทํา

รางระบายน้ําทิ้งโดยรอบอาคาร ถมดินบริเวณหลังอาคารออกไป

จนจรดกับทางระบายนํ้าของอาคาร ย ายโรงรถดานหนาตึก

อานันทสถาน ซึ่งบดบังความสงาของอาคารไปไวดานหลังของ

โรงพยาบาล ทํารั้วดานหนาโรงพยาบาลทั้งหมดและติดแผนจารึก

ชื่อผูบริจาค

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงพยาบาลเห็นวาเปนการสมควรแกเวลาที่จะนําความขึ้นกราบบังคมทูล

ใตฝาละอองธุลีพระบาทใหทรงทราบ พรอมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย อปร. 

ประดิษฐานเหนือชื่ออาคารอานันทสถาน เมื่อทรงทราบวาอาคารซอมแซมเสร็จแลว ดวยพระมหากรุณาธิคุณแก

โรงพยาบาลโรคทรวงอกเปนลนพน ไดมีพระราชกระแสรับสั่งที่จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดตึกดวยพระองคเอง 

ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔๑๓

พ.ศ. ๒๕๓๓ เริ่มมีการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ

พ.ศ. ๒๕๓๔ เปดอาคารชํานาญ เพ็ญชาติ เปนอาคารคลังเลือดและหองประชุมใหญ และในปเดียวกัน

โรงพยาบาลโรคทรวงอก ไดจัดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ป เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

อาคารอานันทสถาน หลังการซอมบํารุง

๑๓ หนังสือที่ระลึกเปดตึกอาคารพระราชทานอานันทสถาน  (โรงพยาบาลโรคทรวงอก, พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๓๔) หนา ๓๒ - ๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พรอมดวยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดอาคาร “อานันทสถาน”
โรงพยาบาลโรคทรวงอก นนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

พิธีเปดอาคารชํานาญ เพ็ญชาติ ในป ๒๕๓๔ 
ซึ่งเปนอาคารที่ไดรับบริจาคจาก คุณนงนาถ  เพ็ญชาติ

โดยนายแพทยธาดา ชาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคทรวงอก 
(คนที่ ๙) ไดขออนุญาตใหชื่ออาคารวา “ชํานาญ เพ็ญชาติ”

เพื่อใหผูที่ใชประโยชนจากอาคารหลังนี้ไดระลึกถึง
คุณชํานาญ  เพ็ญชาติ สามีผูลวงลับของคุณนงนาถ เพ็ญชาติ
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พ.ศ. ๒๕๓๕ บริการรักษาโรคหัวใจเตนผิดปกติดวยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Radio Frequency Ablation)

พ.ศ. ๒๕๓๗ เริ่มการผาตัดเปลี่ยนหัวใจและปอด (Heart and Lung Transplantation) งานทันตกรรม 

เริ่มมีการใหบริการดานศัลยกรรมชองปาก งานเวชระเบียนและสถิติเริ่มนําระบบคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงาน

บริการผูปวยนอก

พ.ศ. ๒๕๓๘ บรกิารเอกซเรยคอมพวิเตอรทัว่ไป (CT) และเอกซเรยคอมพวิเตอรดเูนือ้ปอด (High resolution CT) 

บริการเอกซเรยปอดระบบเปลี่ยนฟลมลางฟลมอัตโนมัติ และบริการเจาะดูดชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยโรค (Fine Needle 

Aspiration หรือ FNA)

พ.ศ. ๒๕๓๙ เปดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ตึก ๒ (๕ ชั้น) ทดแทนอาคาร

ผูปวยเดิมที่ชํารุดทรุดโทรม ประกอบดวย ตึก ๒, ตึก ๓ และตึก ๔

งานฉลองครบรอบ ๕๐ ป โรงพยาบาลโรคทรวงอก  วันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๔

อาคารเฉลิมพระเกียรติ สิริกิติ์ ตึก ๒ (ปจจุบัน)

อาคารผูปวยตึก ๒ เดิม อาคารผูปวยตึก ๓ เดิม

อาคารผูปวยตึก ๔ เดิม
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พ.ศ. ๒๕๔๐ ยบุงานบรกิารผูปวยนอกทางกมุารเวชกรรม และไดจดัตัง้งานศนูยเปลขึน้เพือ่ใหการบรหิารจดัการ

ในการใหบริการเคลื่อนยายผูปวยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พ.ศ. ๒๕๔๑ เปดใหบริการคลินิกนอกเวลาราชการ รวมทั้งไดกอสรางอาคารจอดรถ ๘ ชั้น (ในพื้นที่อาคาร

ชางไมเดิม) เพื่อเปนที่จอดรถสําหรับผูมารับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาลโรคทรวงอก 

พ.ศ. ๒๕๔๒ เปดอาคารรดนํ้าศพ “ศาลาปทุมรัตน” เพื่อใชประกอบพิธีและดําเนินการเกี่ยวกับผูปวยที่เสียชีวิต

บริจาคโดยคุณปทุม มณีปานรัตน

แผนกกุมารเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

อาคารจอดรถ ๘ ชั้น อาคารชางไมเดิม (กอนกอสรางอาคารจอดรถ)

ภาพการเคลื่อนยายผูปวยขึ้นตึกในอดีต

อาคารเก็บศพหลังเกาพิธีเปดศาลาปทุมรัตน  
โดยคุณปทุม  มณีปานรัตน และแพทยหญิงจุรี  ปุณโณทก

ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคทรวงอก (คนที่ ๑๑)
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พ.ศ. ๒๕๔๓ เปดใชอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิกาญจนาภเิษก (๑๐ ชัน้) เปนอาคารอาํนวยการและหอผูปวยทดแทน

อาคารตกึอาํนวยการเดมิ และในวันท่ี ๓๐ มนีาคม ๒๕๔๓ ไดเริม่ประกาศใชระบบคณุภาพ (ISO 9002) อยางเปนทางการ 

และใชชื่อโรงพยาบาลโรคทรวงอก ในภาษาอังกฤษวา Central Chest Hospital (CCH)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก (ตึก ๗)ตึกเด็ก (ตึก ๗ เดิม)

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จฯ มาทรงเปนประธานเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” 
โรงพยาบาลโรคทรวงอก กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ป พ.ศ. ๒๕๔๔ โรงพยาบาลโรคทรวงอก 

ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม

มาตรฐานเลขที่  มอก./ ISO 9002 : 1994 

ในขอบข ายการให บริการของกลุ มงานรั ง สี 

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และงานศูนยเปล เมื่อวันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และไดรับการ Re-Accredit 

อีกครั้งในป ๒๕๔๖

ป พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร เสดจ็ฯ มาทรงเปน

ประธานเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” อยางเปนทางการ ณ โรงพยาบาลโรคทรวงอก กรมควบคุมโรคติดตอ 

กระทรวงสาธารณสขุ วนัที ่๕ มถินุายน ๒๕๔๕ และในปเดยีวกนัไดเปลีย่นชือ่และสงักดัจาก “โรงพยาบาลโรคทรวงอก” 

สังกัดกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข เปน “สถาบันโรคทรวงอก” Chest Disease Institute (CDI) 

สงักัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ และไดปรบัโครงสรางกลุมงานอายรุศาสตร แยกเปนกลุมงานอายรุศาสตรหวัใจ 

และกลุมงานอายุรศาสตรปอด
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ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรับผลกระทบจากนโยบายเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของรัฐบาล ทําใหประสบกับ

ภาวะขาดแคลนบุคลากร จึงไดยุบงานผูปวยในปอด ๑ ตึก ลดจํานวนเตียงลงเหลือ ๓๐๐ เตียง เปดใหบริการรานคา

สวัสดิการ (7 Eleven) เพื่อจําหนายสินคาราคาถูกใหแกบุคลากร ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ ไดพบการแพรระบาด

ของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ในหลายประเทศ

ของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสถาบันโรคทรวงอกไดมีการเตรียมความพรอมรับสถานการณ โดยทําหองแยกผู ติดเชื้อ 

Negative Pressure ท่ีทันสมัยเปนแหงแรก ๆ ของประเทศไทย และในปเดียวกันสถาบันโรคทรวงอกไดรับนโยบาย

จากรัฐบาล เร่ืองการผาตดัหวัใจเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ๗,๒๐๐ ราย (โครงการแกวตา 

ดวงใจ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยลดปญหาผูปวยผาตัดหัวใจคอยคิวนาน และไดเริ่มกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล 

Hospital Accreditation (HA)

เจาหนาที่ศูนยการควบคุมโรค (CDC)
มาตรวจความพรอมของหองแยกผูปวย

โรค SARS  ที่สถาบันโรคทรวงอก
จัดเตรียมไว

คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

และคณะ เขาตรวจเยี่ยมโครงการแกวตาดวงใจ
เทิดไท ๗๒ พรรษา มหาราชินี
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖

คุณหญิงพจมาน ชินวัตร และคูสมรส
คณะรัฐมนตรี เขาตรวจเยี่ยมโครงการแกวตา 

ดวงใจ เทิดไท ๗๒ พรรษา มหาราชินี
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น
พรอมคณะเขาตรวจเยี่ยมโครงการแกวตาดวงใจ และ

โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗
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ป พ.ศ. ๒๕๔๘ เปดอาคารกีฬาอเนกประสงค (โรงยิม) เพื่อใหบริการแกบุคลากร ผูปวย และบุคคลภายนอก 

(แทนอาคารศลัยกรรมเกา) และไดผานการรบัรองการพัฒนาคณุภาพบนัไดข้ันท่ี ๑ สู HA ในวนัท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

แองนํ้าดานหลังโรงพยาบาลในอดีต ตอมาถูกถมสรางเปน
ตึกผูปวย ๕ และอาคารศัลยกรรมเกาตึก ๔ 

ปจจุบันเปนอาคารอเนกประสงค และตึก ๓ เปน
สํานักงานกลุมงานอายุรศาสตรปอด และกลุมงานทันตกรรม

พิธีเปดอาคารกีฬาอเนกประสงค โดยนายแพทยประดิษฐชัย  ชัยเสรี
ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก (คนที่ ๑๒)  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

พิธีเปดหองออกกําลังกายเดิม โดยแพทยหญิงจุรี  ปุณโณทก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคทรวงอก (คนที่ ๑๑) 

เมือ่วันที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ กอนเปดอาคารกฬีาอเนกประสงค

สถาบันโรคทรวงอก ไดรับการรับรองบันไดขั้นที่ ๑ 
สู HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

โดยแพทยหญิงพงษลดา  สุพรรณชาติ 
รองผูอํานวยการดานบริหาร (ในขณะนั้น) 

เปนผูรับมอบกิตติกรรมประกาศ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘

อาคารศัลยกรรมเกา

ตึก ๓ (เดิมเปนตึกผูปวย ๕)
ปจจุบันเปนสํานักงาน

กลุมงานอายุรศาสตรปอด 
และกลุมงานทันตกรรม
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ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดดําเนินการทุบอาคาร OPD เกา รวมทั้งหอง Lab ทั้งหมด (๓ ชั้น) และตึก ๘ (๒ ช้ัน) 

เพื่อเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารสถาบันโรคหัวใจ (แหงชาติ) และจัดพิธีวางศิลาฤกษอาคาร เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม 

๒๕๕๑

ป พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบันโรคทรวงอกไดผานการรับรองการพัฒนาคุณภาพบันไดขั้นที่ ๒ สู HA ในวันที่ ๑๒ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ และในเดือนมีนาคม เนื่องจากจํานวนผูมารับบริการของสถาบันที่เพิ่มขึ้นทุกป ทําให

สถานที่จอดรถไมเพียงพอ สถาบันโรคทรวงอกจึงไดซ้ือท่ีดานขางสถาบันเพ่ิมเติม เพ่ืออํานวยความสะดวก

แกผู มารับบริการ ในปเดียวกัน นายแพทยประดิษฐชัย ชัยเสรี ผู อํานวยการสถาบันโรคทรวงอก (คนที่ ๑๒) 

ไดริเริ่มจัดตั้งชมรมเครือขายโรคหัวใจขึ้น เพื่อชวยสงเสริมใหผูปวยหลังผาตัดหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก มีความ

เขมแข็งในการใหกําลังใจชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และลดความวิตกกังวลในกลุมผูปวยดวยกัน

พื้นที่ที่สถาบันโรคทรวงอกซื้อเพิ่มเติม
เพื่อใชเปนสถานที่จอดรถแกผูมารับบริการ

ภาพอาคารผูปวยนอกหลังเกา (๓ ชั้น) 
จากอดีตจนถึงป ๒๕๕๐ 

โดยอาคารดังกลาวไดรับบริจาคจาก 
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

นายแพทยประดิษฐชัย  ชัยเสรี 
ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก (คนที่ ๑๒)

เปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษอาคารสถาบันโรคหัวใจ (แหงชาติ)
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

อาคารสถาบันโรคหัวใจ (แหงชาติ) 
อยูระหวางดําเนินการกอสราง
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ป พ.ศ. ๒๕๕๒ สถาบนัโรคทรวงอกไดรบัการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล จากสถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพ

โรงพยาบาล (พรพ.) เมือ่วันท่ี ๖ มนีาคม ๒๕๕๒ และกลุมงานพยาธวิทิยาไดรบัการรบัรองมาตรฐานงานเทคนคิการแพทย 

(LA) จากสภาเทคนคิการแพทย เมือ่วนัท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๕๒ ในปเดยีวกนัไดเกดิการระบาดของไขหวดัใหญสายพนัธุใหม 

2009 เปนการระบาดทั่วโลกของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิดเอ เอช ๑ เอ็น ๑ สายพันธุใหม หรือโดยทั่วไปมักเรียกวา 

“ไขหวัดหมู” เริ่มพบการระบาดตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สถาบันโรคทรวงอกจึงไดเปดใหบริการหองแยกเดี่ยว

ควบคมุความดนั Airborne Infectious Isolation Room (AIIR) จาํนวน ๒ หอง ทีตึ่ก ๖/๕ เพือ่ควบคมุไมใหเชือ้โรคแพร

กระจายออกไปสูสิ่งแวดลอม และในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ สถาบันโรคทรวงอกไดรับผูปวยสงตอทางเฮลิคอปเตอร

เปนครั้งแรก 

ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ สถาบันโรคทรวงอกไดนํารถอภิบาลผูปวยโรคหัวใจ (Mobile CCU) 

มาใหบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการรับ-สงตอผูปวยโรคหัวใจ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

กลุมภารกิจบรกิารวชิาการ สถาบันโรคทรวงอกไดผานการรบัรองคณุภาพมาตรฐานบรกิารการพยาบาลและการผดงุครรภ 

ชมรมเครือขายโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก ไดรับการรับรองบันไดขั้นที่ ๒ สู HA
 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

โดยนางกนกพร แจมสมบรูณ  รองผูอาํนวยการกลุมภารกจิบรกิารวชิาการ 
เปนผูรับมอบกิตติกรรมประกาศ  เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑

การรับผูปวยสงตอทางเฮลิคอปเตอรครั้งแรก
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

สถาบันโรคทรวงอก ไดการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)  

โดยนายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 
(คนที่ ๑๓) เปนผูรับมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ 

ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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จากสภาการพยาบาล และในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สถาบันโรคทรวงอก ไดเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษอยางเปน

ทางการของสถาบนัจาก Chest Disease Institute (CDI) เปน Central Chest Institute of Thailand (CCIT) เพ่ือใหสือ่

ความหมายถึงภารกิจของสถาบันโรคทรวงอก

ป พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันโรคทรวงอก ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) 

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ป พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันโรคทรวงอก ไดรบัมอบหมายจาก สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุและกรมการแพทย 

จัดโครงการ “๑๐,๐๐๐ ดวงใจ ปลอดภัย ดวยพระบารมี” เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เพื่อใหประชาชนชาวไทยไดรับพระมหากรุณาธิคุณ ในการเขารับบริการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ดวย

การเปดหลอดเลือดที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและเปนธรรม และการพัฒนาดานการแพทยไดนําเทคโนโลยีทาง

การแพทยช้ันสูงมาใหบริการแกประชาชน โดยเปดคลินิกตรวจคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา (MRI Center) ใหบริการ

ตรวจวนิิจฉยัโรคหวัใจและหลอดเลอืด และการตรวจวนิจิฉยัอวยัวะอืน่ ๆ  ดวยเครือ่งตรวจคลืน่สนามแมเหลก็ไฟฟา และ

เปดหอง Hybrid Operating Room เพื่อใหบริการรักษากลุมผูปวยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มีความซับซอน 

โดยการทําหัตถการรักษาดวยการใชสายสวนทางหลอดเลือด รวมกับการผาตัด

รถอภิบาลผูปวยโรคหัวใจ (Mobile CCU) หนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ จากสภาการพยาบาล
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ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการแพทย
ของสถาบันโรคทรวงอก

๑) ความกาวหนาดานอายุรศาสตรหัวใจ

พ.ศ. ๒๕๑๐ : เริม่มหีนวยอายรุกรรมหวัใจ ใหบรกิารดานโรคหวัใจ เปดหองปฏบิตักิารตรวจสมรรถภาพหวัใจ 

โดยใหบริการสวนหัวใจและการฉีดสารทึบรังสี (Cardiac Catheterization)

พ.ศ. ๒๕๑๔ : อาจารย นายแพทยธาดา ชาคร เปนผูประดษิฐเครือ่งกระตุนหวัใจ สาํหรบัใชกบัผูปวยโรคหวัใจ

ท่ียากจน โดยใชตนแบบจากประเทศอังกฤษและเริ่มคลินิกพิเศษ สําหรับตรวจรักษาผูปวย

ที่ใสเครื่องกระตุนหัวใจ

พ.ศ. ๒๕๑๗ : เริ่มใหบริการผูปวยภาวะหัวใจเตนชาผิดปกติ โดยการใสเคร่ืองกระตุนหัวใจ ท้ังชนิดท่ีใสแลว

หอยเครื่องไวภายนอกรางกาย และชนิดที่ฝงเครื่องไวภายในรางกาย (Internal cardiac 

pacemaker)

พ.ศ. ๒๕๑๙ : ออกแบบสรางเครื่องกระตุนหัวใจรุนใหมชนิดแขวนหอยไวนอกรางกาย ใชเทคโนโลยีสาร

กึ่งตัวนําแบบ CMOS แทนรุนเดิม โดยอาจารย นายแพทยธาดา ชาคร

พ.ศ. ๒๕๒๓ : บริการตรวจและวินิจฉัยการทํางานของหัวใจดวยคล่ืนเสียงสะทอนความถ่ีสูง (Echocar

diography)
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พ.ศ. ๒๕๓๐ : เริ่มใหบริการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตีบ โดยการถางขยายหลอดเลือดที่ตีบ

ดวยบอลลนู (Percutaneous Coronary 

Intervention: PCI) แทนการผาตัด

เปนแหงแรกในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๑ : เริม่ใหบรกิารรกัษาโรคลิน้หวัใจไมตรัลตีบ

ดวยบอลลูน (Percutaneous Balloon 

Mitral Valvuloplasty: PBMV) เปน

แหงแรกในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ : เริ่มมีการฝกอบรมแพทยประจําบาน ตอยอดในสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ : ใหบรกิารรกัษาโรคหลอดเลอืดหวัใจตีบตันดวยการขยายหลอดเลอืดดวยบอลลนูและใสขดลวด

ดามหลอดเลือดไว (PCI with Stent)

บอลลูนเดี่ยว บอลลูนคู
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พ.ศ. ๒๕๓๕ : บริการรักษาโรคหัวใจเตนผิดปกติ ดวยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Radio Frequency Ablation) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ : ใหบริการรักษาโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบโดยการถางขยายดวยเครื่องมือชนิดพิเศษแบบโลหะ

ชนิดสอดผานทางหลอดเลือดดํา (Percutaneous Transseptal Mechanical Metallic 

Mitral Commissurotomy) เปนแหงแรกในประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๔๕ :  ใหบริการรักษาโรคผนังกั้นหัวใจหองบนร่ัว (ASD Secundum) และ Patent Ductus 

Arteriosus (PDA) โดยใช Amplatzer Septal Occluder Device (ASOD) และ Amplatzer 

Ductal Occluder Device (ADOD) นับถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ปด ASD ทั้งหมด ๓๓๓ ราย 

และ PDA ทั้งหมด ๑๑๓ ราย

Amplatzer PDA Occluder device
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พ.ศ. ๒๕๔๖ : บริการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูง ชนิด ๓ มิติ (3D Echo) ชนิด Real 

time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคหัวใจมากขึ้น เปนแหงแรกในประเทศไทย 

บริการตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจ โดยการใชอัลตราซาวดหลอดเลือด (Intravascular 

Ultrasound หรือ IVUS) ในขณะสวนหัวใจ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ : เริ่มการรักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (VF และผูปวยไหลตาย) โดยการใส Implantable 

Cardiac Defibrillator หรือ ICD   

 : เริ่มการรักษาภาวะหัวใจลมเหลวที่รุนแรง โดยการใสเครื่องกระตุ นหัวใจชนิด ๒ หอง 

Biventricular pacing หรือ Cardiac resynchronization Therapy 

เครื่องตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูง 
ชนิด ๓ มิติ (3D Echo) ชนิด Real time
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 : ตั้งคลินิกพิเศษ Heart Failure

พ.ศ. ๒๕๔๙ : เริ่มการรักษาผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดย Stem Cell Therapy รวมกับการขยาย

หลอดเลือดหัวใจหรือการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

พ.ศ. ๒๕๕๒ : เริ่มใชเครื่องสวนหัวใจชนิด ๒ ระนาบ (Biplane) 
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 : เริ่มการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจดวย Multisliced CT รวมกับกลุมงานรังสีวิทยา 

 : เริ่มใชเครื่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจเตนผิดปกติที่สามารถแสดงรูปสีสามมิติของ

หองหัวใจ (Carto TM XP EP system) 

 : เปดใหบริการรักษาผู ปวยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยการขยายหลอดเลือดหัวใจ

ในผูปวยกลุมนี้ในระยะเวลาที่รวดเร็วหลังจากเกิด Heart attack ในระบบ Fast track (Fast 

track STEMI) อยางเต็มรูปแบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เปดสายใหคําปรึกษา hot line ๑๖๖๘ 

เริ่มตั้งแต ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เปนตนมา 

แผนที่เครือขายบริการการรักษาผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยการขยายหลอดเลือดหัวใจในผูปวย STEMI 
ในระบบ Fast track (Fast track STEMI) และผลการดําเนินงาน
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พ.ศ. ๒๕๕๕ : เปดใหบริการเครื่องตรวจหัวใจและอวัยวะของรางกายทุกสวนดวยสนามแมเหล็กไฟฟา 

(Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI) 

กลุมงานอายรุศาสตรหวัใจ เริม่รบัฝกอบรมแพทยประจําบานอายรุศาสตรโรคหวัใจ คนแรกเมือ่ป ๒๕๓๓ จนถงึ

ปจจุบัน มีแพทยประจําบานฯ ท่ีจบการฝกอบรมจากสถาบันโรคทรวงอกทั้งสิ้น ๔๖ คน สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๔ 

มีแพทยประจําบานฯ ชั้นปที่ ๑ และปที่ ๒ จํานวน ๒ คน และ ๔ คน ตามลําดับ

ป ๒๕๔๙ เริม่รบัฝกอบรมแพทยประจาํบานอนสุาขาหตัถการปฏบิตัริกัษาโรคหวัใจและหลอดเลอืด จนถงึปจจบัุน 

มีแพทยประจาํบานฯ ท่ีจบการฝกอบรมจากสถาบันโรคทรวงอก จาํนวน ๗ คน สาํหรบัปการศกึษา ๒๕๕๔ มแีพทยประจาํบาน

อนุสาขาฯ ดังกลาว จํานวน ๒ คน
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ผลงานดีเดนและสรางชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ ของกลุมงานอายุรศาสตรหัวใจ

พ.ศ. ๒๕๒๙ : แพทยหญิงธัญลักษณ ชัยเสรี ไดรับรางวัลที่ ๑ การประกวดผลงานทางวิชาการ Young 

Investigator’s Award ในการประชุม 6th Asean Congress of Cardiology ณ ประเทศ

อินโดนีเซีย

พ.ศ. ๒๕๔๑ : - นายแพทยสขุมุ กาญจนพมิาย ไดรบัรางวลั “ผลงานวชิาการดเีดน” ในการประชมุวชิาการ

 ประจําป กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๖ ของกระทรวงสาธารณสุข 

  - นายแพทยเกรียงไกร เฮงรัศมี ไดรับรางวัลที่ ๑ การประกวดผลงานทางวิชาการ Young 

 Investigator’s Award ในการประชุม 12th Asean Congress of Cardiology 

 ณ ประเทศฟลิปปนส

  - แพทยหญิงสุดารัตน ตันสุภสวัสดิกุล ไดรับรางวัล “ผลงานวิชาการดีเดน” ในการประชุม 

 วิชาการประจําป กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๖ ของกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๕๑ : - นายแพทยเกรียงไกร เฮงรัศมี ไดรับรางวัลท่ี ๑ (Excellence Award) จากการเสนอ

 ผลงานการพัฒนาคุณภาพองคกร ในการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพกรมการแพทย 

 สูความเปนเลิศประจําป ๒๕๕๑

  - นายแพทยบุญจง แซจึง ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานทางวิชาการ Young 

 Investigator’s Award สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๒ : นายแพทยบุญจง แซจึง ไดรับประกาศเกียรติคุณ ในการประชุม KM Awards: KM Forum 

กรมการแพทย
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พ.ศ. ๒๕๕๔ : นายแพทยเกรยีงไกร เฮงรศัม ีไดรบัรางวลัเครอืขายบรกิารดเีดน Fast Track STEMI สาํนกังาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)

กลุมงานอายุรศาสตรหัวใจไดมีการพัฒนามาตามลําดับทั้งทางดานการบริการ การตรวจรักษา ตลอดจนการ

คนควาวิจัย ทั้งนี้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เปนผลงานของทีมงาน โดยเริ่มจากอาจารย นายแพทยธาดา ชาคร ผูกอตั้ง

กลุมงานอายุรศาสตรหัวใจ และไดมีการสืบสานตอมาโดยลูกศิษยทุกรุน ทุกสมัย โดยนอมนําพระราชดํารัสของ

องคพระราชบิดาที่ยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน งานทั้งหมดที่นําเสนอมาตั้งแตตน

เปนผลจากการตั้งใจ การทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ตลอดจนความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของบรรดา

อาจารยแพทยทกุทาน รวมถงึอายรุแพทยหวัใจ พยาบาล และทีมงานในสหวชิาชพีทุกคน ของกลุมงานอายรุศาสตรหวัใจ 

สถาบันโรคทรวงอก 

อาจารยแพทยและแพทยกลุมงานอายุรศาสตรหัวใจ ทีมงานแพทย พยาบาล และสหวิชาชีพ กลุมงานอายุรศาสตรหัวใจ
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๒) ความกาวหนาดานอายุรศาสตรปอด

การดําเนินงานของกลุมงานอายุรศาสตรปอดใน ๗ รอบทศวรรษที่ผานมา ไดมีการพัฒนางานในดานการดูแล

ผูปวยเพือ่ใหบรรลเุปาหมายท่ีตัง้ไว ตามแนวคดิรวมกนัของ PCT อายรุศาสตรปอด ทีก่าํหนดไววา “ทาํงานรวมกนัเปนทมี 

และใหความสําคัญระหวางสหสาขาวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยและประโยชนสูงสุดสําหรับผูปวย ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ภายใตความพึงพอใจของผูใหและผูรับบริการ” โดยมีการพัฒนาตามลําดับ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๑๙ : เริ่มใหบริการตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test)

พ.ศ. ๒๕๒๒ : เริ่มใหบริการตรวจหลอดลมโดยใชกลองสองหลอดลมชนิดโคงงอ (Fiberoptic flexible 

bronchoscope)

พ.ศ. ๒๕๓๘ : เปดและใหบริการหออภิบาลผูปวยหนักระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Care Unit)

พ.ศ. ๒๕๓๙ : เปนสถาบันสมทบของการฝกอบรมตอยอดสาขาอายุรศาสตรโรคระบบทางเดินหายใจและ

เวชบําบัดวิกฤตของแพทยสภา

พ.ศ. ๒๕๔๐ : เริ่มใหบริการสองหลอดลม และรักษาเนื้องอกในหลอดลมดวยแสงเลเซอรชนิด Nd: YAG

พ.ศ. ๒๕๔๓ : เริ่มใหบริการตรวจสมรรถภาพปอดโดยใชเครื่อง body box และทํา Metacholine 

challenge test 

พ.ศ. ๒๕๔๙ : เริ่มใหบริการตรวจรักษาคลินิกวัณโรค (TB clinic) แบบครบวงจร

พ.ศ. ๒๕๕๐ : เริ่มใหบริการตรวจรักษาคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD clinic) โดยสหสาขาวิชาชีพ

พ.ศ. ๒๕๕๒ : เริ่มใหบริการตรวจหลอดลมโดยใชกลองสองหลอดลมชนิด Endoscopic bronchial 

ultrasound-Transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ : - เริ่มใหบริการกลองสองเยื่อหุมปอด (pleuroscope)

  - เริ่มใหบริการตรวจหลอดลมโดยใชกลองสองหลอดลมชนิด Radial guide sheath

จากประวัติการเปดใหบริการผูปวยโรคปอดมาต้ังแตในอดีต โดยเปนท่ีรูจักมากในดานวัณโรคปอด จึงทําให

สถาบันโรคทรวงอกมีผูปวยวัณโรคปอดมารับบริการเปนจํานวนมากในแตละป ทั้งผูปวยที่ต้ังใจมารักษาที่สถาบันฯ 

และเปนผูปวยที่ไดรับการสงตอมาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ แตทั้งนี้สถาบันฯ ยังใหบริการการรักษาผูปวยโรคปอดอื่น ๆ 

ซึ่งพบวาแตละปจะมีผูปวยนอกโรคปอดท่ีมารับบริการประมาณ ๖ หมื่นกวาราย ๕ อันดับโรคแรก เปนผูปวยวัณโรค 

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปอดอักเสบ หลอดลมโปงพอง และผูปวยท่ีมีนํ้าในชองเยื่อหุมปอด ดังนั้นในระยะ ๕ ปท่ีผานมา

จึงไดมีการพัฒนาหนวยงานเพื่อรองรับผูปวยตามโรคเฉพาะเพิ่มขึ้น 
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คลินิกตาง ๆ ที่เปดใหบริการแกผูปวยโรคปอดมีดังนี้

 ๑. คลินิกวัณโรค/คลินิกวัณโรคดื้อยา

 ๒. คลินิกอดบุหรี่

 ๓. คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 ๔. คลินิกโรคปอด

๑) คลินิกวัณโรค

เปดใหบริการทุกวันราชการตั้งแต ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

คลินิกวัณโรคดื้อยา เริ่มเปดใหบริการตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ โดยใหบริการทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ - 

๑๖.๐๐ น. ปจจุบันมีผูปวยวัณโรคดื้อยามารับบริการเปนจํานวนมาก

การจัดระบบบริการผูปวยวัณโรคในสถาบันโรคทรวงอก

๑. คลินิกวัณโรคเปดใหบริการทุกวัน มีระบบการนัดผู ปวยแบบชวงเวลา, ใหบริการ “คลินิกรุ งอรุณ” 

 (Morning DOT) เปดบริการตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐ น. ทุกวันอังคาร และจัดระบบการบริการใหเปน 

 One Stop Service

๒. การใหความรู ผู ปวยวัณโรค/วัณโรคดื้อยารายใหมทั้งผู ปวยนอกและผูปวยในแบบ สหสาขาวิชาชีพ 

 ทุกวันเวลา ๑๑.๓๐ น. 

๓. ใหบริการคลินิกวัณโรคดื้อยาทุกบายวันอังคาร 

๔. มีหอผูปวยที่สามารถใหบริการผูปวยวัณโรค โดยมีหองแยก หอผูปวยหนัก

การจัดระบบการบริการคลินิกวัณโรคใหเปน One Stop Service

คลินิกวัณโรค/วัณโรคดื้อยา

ประเมินอาการ วัดสัญญาณชีพ

พบพยาบาลซักถามอาการ

กลับบาน

พบแพทย

รับยาที่หองยาคลินิก

รับบัตรนัด

ยื่นบัตร/รับคิว

ตรวจสอบสิทธิ
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เปนแหลงศึกษาดูงานของแพทยและบุคลากรทางการแพทย 

ทั้งในและตางประเทศ

  ดานการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค/วัณโรคดื้อยา

  การตรวจทางหองปฏิบัติการวัณโรค

  การควบคุมและปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค

 การจัดหองแยกสําหรับผูปวยหนักที่สงสัยวาเปนวัณโรคปอด ไดแก ผูปวยท่ีมีผลภาพถายรังสีทรวงอก

ที่เขาไดกับวัณโรคปอด ผูปวยท่ีเสมหะตรวจพบเชื้อวัณโรค โดยภายในหองจะมีอุปกรณพรอมใหการดูแลผูปวย 

พรอมทั้งเครื่องฟอกอากาศชนิด HEPA และ UV Lamp

หอผู ปวยที่รองรับผู ป วยวัณโรคปอด ตองมีการระบายอากาศที่ดี หมายถึงภายในบริเวณที่รับผู ปวย

มีแสงสวางสองถึง มีอากาศที่ไหลเวียนดี หามเปดพัดลมเพดานหรือพัดลมโคจร เพราะจะทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อ 

มีการกําหนดทิศทางลม โดยใชพัดลมกําหนดทิศทางลมพัดจากผูปวยออกไปสูภายนอกทางหนาตาง

อาคารอานันทสถาน ที่ตั้งคลินิกวัณโรค ที่แยกออกจากคลินิกอื่น ๆ  การสรางความมั่นใจเมื่อแรกรับการรักษา



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก 42

 ในหองพิเศษผูปวยสามารถเขาพักได แตไมอนุญาตใหผูปวยเปดเคร่ืองปรับอากาศ สามารถเปดพัดลมได 

ไมใชพัดลมเพดานหรือพัดลมโคจร การเปดพัดลมตองไมสายไปมา ควรเปดและกําหนดทิศทางออกไปทางหนาตางหรือ

ประตู ใหความรูญาติหรือผูดูแลเรื่องการกําหนดทิศทางลม ผูดูแลตองอยูทางตนลมเสมอ ภายในหองจะติด UV Lamp 

และเปดตลอดเวลาที่มีผูปวย พรอมบันทึกเวลาการใชงานของ UV Lamp เพื่อประสิทธิภาพการใชงานในการควบคุม

การแพรกระจายเชื้อ (เปลี่ยนหลอด UV Lamp เมื่อครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง)

๒) คลินิกอดบุหรี่ 

เนื่องจากบุหรี่เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคไดทั้งโรคปอดและหัวใจ การจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่เพื่อชวย

ในการสงเสริมใหกําลังใจแกผูที่สูบบุหรี่ทั้งผูปวย ญาติผูปวย เจาหนาที่ หรือผูสูบบุหร่ีที่มีความประสงคจะอดบุหรี่ 

คลินิกจะมีพยาบาลที่ประเมินการติดบุหรี่และใหคําแนะนําดานการอดบุหรี่ หากผู ที่สูบบุหรี่ไมสามารถอดบุหรี่

ไดดวยตนเอง จะสงตอใหแพทยทําการบําบัดรักษา

นอกจากนี้คลินิกอดบุหรี่ยังเปนที่ศึกษาดูงานจากหนวยงานตาง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับผลของบุหรี่ตอภาวะสุขภาพ 

และการดูแลเมื่อตองการอดบุหรี่
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๓) คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เปนโรคเรื้อรังที่เมื่อไดรับการวินิจฉัยแลวผูปวยจะตองไดรับการดูแลตอเนื่อง ไมเฉพาะ

การรักษาโดยยาเทานั้น ในปจจุบันมีการรักษาที่จําเปนรวมดวยเพ่ือชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับผูปวย เชน 

ดานโภชนาการของผูปวย การทํากายภาพบําบัดเพ่ือสงเสริมสมรรถภาพปอดและสวนตาง ๆ ของรางกายเพื่อให

ผู ปวยสามารถหายใจอยางถูกตอง มีความทนตอการออกแรงไดดีข้ึน มีความรูเร่ืองการใชยาสูดพนท่ีถูกตอง

เพื่อควบคุมอาการกําเริบจากโรค การไดรับวัคซีน การติดตามประเมินอาการผู ปวยอยางตอเนื่องทั้งในขณะที่

อาการปกต ิและเมือ่ผูปวยมอีาการกาํเรบิ ดงัน้ันคลนิกิโรคถงุลมโปงพองจงึถกูจดัตัง้ขึน้เพือ่ใหการรกัษาและตดิตามผูปวย

โรคถุงลมโปงพองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทีมแพทยและสหวิชาชีพรวมกันดูแลผูปวยและพัฒนาแผนการดูแล

อยางตอเนื่อง

 การประเมินและใหคําปรึกษาแกผูปวยและญาติ  การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญประจําป

 การใหคําปรึกษาดานโภชนาการ

การทดสอบสมรรถภาพรางกาย
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๔) คลินิกโรคปอด

เปดใหบริการในการคัดกรองผูปวยใหมและผูปวยเกาที่มารับบริการตรวจดานโรคปอด ที่แผนกผูปวยนอก 

เปนผูปวยโรคปอดอื่น ๆ โดยมีพยาบาลเปนผูประเมินอาการกอนพบแพทย มีแพทยเฉพาะทางอายุรกรรมปอด

เปนผูตรวจรักษาและติดตามอาการผูปวย เปดใหบริการทุกวันเวลาราชการ นอกจากนี้มีคลินิกนอกเวลาเพื่อรองรับ

ผูปวยที่สะดวกมารับบริการนอกเวลาราชการ

นอกจากการใหบรกิารตรวจรกัษาผูปวยนอกแลว ผูปวยทีม่อีาการรุนแรงหรือมคีวามจําเปนตองไดรับการรกัษา

และดูแลใกลชิด จึงตองมีหอผูปวยเพื่อรองรับการใหการรักษาผูปวย โดยมีหอผูปวยอายุรกรรมปอดทั้งหมด ๓ หอ และ

เนื่องจากเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ผูบริหารจึงมีนโยบายใหเปดหอผูปวยหนักระบบทางเดินหายใจ (Respiratory 

Care Unit: RCU) ๑ หอ ปจจุบนัมีทัง้หมด ๑๑ เตยีง ใหการดแูลผูปวยหนกัระบบทางเดนิหายใจทียุ่งยากซับซอนจาํเปน

ตองใสเครื่องชวยหายใจ กระบวนการดูแลผูปวยทุกหอผูปวยโดยมีทีมสหวิชาชีพรวมใหการดูแล

หอผูปวยอายุรกรรมปอด สงเสริมใหผูปวยและ
ญาติใชหนากากอนามัย เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ
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การพัฒนาดานระบบการดูแลผูปวย 

กลุมงานอายุรศาสตรปอดไดมีการจัดตั้งทีมสหวิชาชีพ เพื่อรวมกันพัฒนาการดูแลผูปวยโรคปอด เพื่อสงเสริม

ใหผลการรักษาดีข้ึน โดยทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในการดูแลผูปวย ไดแก แพทย รังสีแพทย พยาบาล เภสัชกร 

นักโภชนาการ นักกายภาพบําบัด นักสุขศึกษา เจาหนาที่หองปฏิบัติการ มีการประชุมรวมกันเพื่อวางแผนพัฒนา

การดูแลผูปวย การทบทวนการดูแลผูปวย การใหความรูแกผูปวยโดยทีมผูดูแล

การมีสวนรวมของสหวิชาชีพ

การประชุม MM conference และ COPD round
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การจัดกิจกรรม COPD group support 
ที่หอผูปวย

สงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขณะอยูในโรงพยาบาล

การเตรียมความพรอมผูปวยและญาติผูปวย
เพื่อการดูแลตอเนื่องที่บาน

หองเก็บเสมหะแรงดันลบที่เปนตนแบบของโรงพยาบาลอื่น ๆ 

(ออกแบบโดยแพทยผูเชี่ยวชาญดานวัณโรค สถาบันโรคทรวงอก)

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Bactec 960Fluorescence Microscope

การตรวจและวิเคราะหเชื้อวัณโรคดวยอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย

เครื่อง Polymerase Chain Reaction (PCR) 
เปนการเพิ่มจํานวน DNA ของเชื้อ

เครื่องตรวจ Geno Type MTBDR เปนการจําแนกเชื้อวัณโรคดื้อยาดวย HAIN Test 
และการรายงานผล ทําใหสามารถรายงานผลไดรวดเร็วขึ้น

การจําแนกเชื้อวัณโรคดวยเครื่องมือพิเศษ
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หัตถการชั้นสูงที่เพิ่มขึ้น 

๑. การตรวจสมรรถภาพปอด ในอดีตกลุมงานอายุรศาสตรปอดทําไดเฉพาะการตรวจคาสมรรถภาพ (PFT) 

และการหาระดบัปรมิาตรลมทางปอด (TLC) และ (DLCO) ปจจุบนัต้ังแตป ๒๕๔๓ สามารถทาํการวเิคราะห Metacho-

line challenge test ซึ่งเปนหัตถการเพื่อดูการตอบสนองของหลอดลมไวเกิน เปนตัวบงชี้ของหอบหืดได

 

๒. การตรวจสองกลองหลอดลม ในอดีตกลุมงานอายุรศาสตรสามารถตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อ

โดยการตัดชิ้นเนื้อ ภายใตกลองสองตรวจหลอดลม (bronchoscopy) ปจจุบันนั้นสามารถทําไดมากขึ้น โดยการใช 

Endo bronchial Ultrasound ชวยวินิจฉัยรวมกับการทํา Trans bronchial Biopsy (TBNA) เพื่อชวยในการวินิจฉัย

หลอดลมของผูปวยที่มีความผิดปกติพยาธิสภาพที่อยูสวนปลายของปอดไดมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีการใช Endo 

bronchial Ultrasound เพือ่การวนิจิฉยัตอมนํา้เหลอืงทีเ่รยีกวา Real time Endobronchial Ultrasound (ดดูช้ินเนือ้

พรอมการทําอัลตราซาวน) ซึ่งทําใหสามารถวินิจฉัยความผิดปกติของตอมนํ้าเหลืองไดอยางชัดเจน

๓. การตรวจ pleuroscopy ปจจุบันไดเริ่มมีการติดตั้งเครื่อง Pleuroscope ขึ้นในกลุมงานอายุรศาสตรปอด

เพื่อใชในการวินิจฉัยพยาธิสภาพในเยื่อหุมปอด

๔. การตรวจ Sleep test กําลังอยูในระหวางดําเนินการจัดซื้อ และติดตั้ง
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๓) ความกาวหนาดานศัลยศาสตร

กลุมงานศัลยศาสตร สถาบันโรคทรวงอก เปนหนวยงานทีผ่าตดัโรคปอด และหวัใจเปนหนวยแรก ๆ  ของประเทศ 

มีการพัฒนาดานบริการและวิชาการอยางสมํ่าเสมอโดยตลอด และมีวิวัฒนาการการใหบริการดังนี้

พ.ศ. ๒๔๙๕ : การผาตัดปอดชนิด Thoracoplasty และ Lobectomy

พ.ศ. ๒๕๐๓ : การผาตัดหัวใจชนิดปด (Close heart surgery)

พ.ศ. ๒๕๑๐ : การผาตัดหัวใจชนิดเปด (Open heart surgery) โดยใชเครื่องปอดหัวใจเทียม

พ.ศ. ๒๕๒๕ : เปนสถานฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรทรวงอก

พ.ศ. ๒๕๒๖ : การผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft: CABG)

พ.ศ. ๒๕๓๐ : ผาตัดโรคเสนเลือดแดงใหญโปงพอง (Aneurysm) โดยใชเทคนิคการปกปองเนื้อเยื่อสมอง

ดวยกระบวนการ Stop circulation และ Retrograde Cerebral Protection (RCP) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ : การผาตัดรักษาโรคหัวใจเตนผิดปกติ

พ.ศ. ๒๕๓๕ : ผาตัดซอมลิ้นหัวใจไมตรัลโดยใชเยื่อหุมหัวใจวงแหวน และขอบลิ้นหัวใจเทียม

พ.ศ. ๒๕๓๗ : - การผาตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Transplantation)

    - การผาตัดเปลี่ยนปอดและหัวใจ (Heart and Lung Transplantation) 

    - การใช Retrograde Cold Blood Cardioplegia ในการผาตัดลิ้นหัวใจ

    - การผาตัดซอมลิ้นหัวใจไมตรัล

    - การผาตัดซอมลิ้นหัวใจเอออรติค

พ.ศ. ๒๕๓๘ : - การผาตัดรักษาปญหาลมรั่วในปอดโดยใชกลองสองผาตัด

    - เพิม่การใหบรกิารผูปวยวกิฤตศลัยกรรมหวัใจและปอดโดยจดัแยกเปน ICU, RCU และ CCU

พ.ศ. ๒๕๔๐ : - การใชวงแหวนที่ทําจากเยื่อหุมหัวใจในการผาตัดซอมลิ้นหัวใจไมตรัล

    - การใชเสนเลือดแดงบริเวณแขน (Radial Artery) ในการผาตัดตอเสนเลือดหัวใจ

    - การผาตัด Ross’s Operation และโดยใชเยื่อหุมหัวใจของคนไขมาทําเปนลิ้นหัวใจเทียม

พ.ศ. ๒๕๔๑ : - การผาตัด AV Sparing Operation 

    - เปดใหบริการผูปวยที่มีภาวะไตวายรวมกับโรคที่ไดรับการผาตัดหัวใจโดยการลางไต 

 (Hemodialysis) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ : ผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยใช Homograft

พ.ศ. ๒๕๔๔ : ผาตัดเสนเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบโดยวิธี Off Pump CABG

พ.ศ. ๒๕๔๖ : ผาตดัทําทางเบ่ียงหลอดเลอืดหวัใจโดยใชกลองเลาะเสนเลอืดทีแ่ขนและขา Endoscopic Vein 

Havestment: EVH
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พ.ศ. ๒๕๔๗ : - ผาตัดจี้รักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ Atrial Fibrillation Surgery 

    - เปดใหบริการผูปวยกึ่งวิกฤต จํานวน ๖ เตียง ที่หอผูปวยหลังผาตัดหัวใจ โดยผูปวย

 ไมตองใช Ventilator

พ.ศ. ๒๕๔๙ : ริเริ่มการเปนศูนยกลางในการจัดฝกอบรมการผาตัดซอมลิ้นหัวใจในระดับประเทศและระดับ 

นานาชาติ Intensive Mitral Valve Repair

พ.ศ. ๒๕๕๐ : - ผาตดัซอมลิน้หวัใจไมตรลัในผูปวยทีม่ ีIschemic 

 MR รวมดวยโดยใชขอบลิน้หวัใจเทยีมชนดิพเิศษ

    - ผาตดัซอมลิน้หวัใจไมตรลัในผูปวย Rheumatic 

 Heart Disease

พ.ศ. ๒๕๕๑ : ใหบริการ Single Donor Platelet ในผูปวยที่มี

ภาวะเสี่ยงสูงตอการ Bleeding หลังผาตัด

พ.ศ. ๒๕๕๓ : เปดใหบรกิารผูปวยกึง่วกิฤตหลังผาตัดหวัใจและปอด 

จํานวน ๖ เตียง โดยมีผูปวยใช Ventilator

พ.ศ. ๒๕๕๕ : ใหบริการผูปวยผาตัดโรคหัวใจที่ยุงยากซับซอนโดยใชเทคโนโลยีชั้นสูง Hybrid OR

ผลงานดีเดนและสรางชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ ของกลุมงานศัลยศาสตร

พ.ศ. ๒๕๔๕ : - นายแพทยประดิษฐชัย ชัยเสรี ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลโรคทรวงอก รวมกับ นายแพทย

ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ หัวหนากลุมงานศัลยศาสตร 

ทําการผาตัดหัวใจใหกับ นายชวน หลีกภัย อดีต

นายกรัฐมนตรี ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาพรรค

ประชาธิปตยและผูนําฝายคานในขณะนั้น

    - นายแพทยประดษิฐชยั  ชยัเสร ีผูอาํนวยการสถาบนั

โรคทรวงอก ลงนามความรวมมอืกบั บรษิทั Edwards 

Lifesciences ในการเปด Cardiovascular 

Training Center ณ กลุ มงานศัลยศาสตร  

สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๕๑ : - นายแพทยทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ ไดรับรางวัล Popular Award จากการเสนอผลงาน

การพัฒนาคุณภาพองคกร ในการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพกรมการแพทย สู ความ

เปนเลิศ ประจําป ๒๕๕๑

หอง Hybrid Operating Room เปดให
บริการอยางเปนทางการ 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
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พ.ศ. ๒๕๕๒ : - นายแพทยทวีศักดิ์   โชติวัฒนพงษ ได รับรางวัลที่  ๑ (Excellence Award) 

ด านการพัฒนาคุณภาพดานคลินิก เ ร่ือง Complex Mitral Valve Repair: TC 

จากการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพกรมการแพทยสูความเปนเลิศ ประจําป ๒๕๕๒ 

    - นายแพทยปยะวชัร  เลศิสมบรูณ ไดรบัประกาศ

เกียรติคุณ จากการนําเสนอผลงาน เรื่อง การดูแล

รกัษาผูปวย Warfarin Clinic ในการประชมุวชิาการ 

KM Award: KM Forum กรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓ : - นายแพทยทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ ไดเดินทาง

ไป ทํ าการผ  าตั ดซ  อมลิ้ นหั ว ใ จ ให  เ ด็ กหญิ ง

ชาวอินเดีย อายุ ๑๐ ป ที่โรงพยาบาลในประเทศ

อินเดีย เมื่อวันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

ผลการผาตัดเปนที่นา

พอใจ

กลุมงานศัลยศาสตรเปนแหลงฝกอบรมและเปนตนแบบดานการผาตัดซอมลิ้นหัวใจ โดยมีศัลยแพทยจาก

ในประเทศ/ตางประเทศมาดูงานและฝกอบรมในโครงการ Intensive Mitral Valve Repair Program โดยจัดฝกอบรม

ทุกปอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน
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๔) ความกาวหนาดานวิสัญญีวิทยา

วิวัฒนาการการใหบริการระงับความรูสึกของกลุมงานวิสัญญีวิทยา สถาบันโรคทรวงอกมีดังนี้

พ.ศ. ๒๔๙๕ : การใหบริการระงับความรูสึกผูปวยผาตัดปอด Thoracoplasty และ Lobectomy

พ.ศ. ๒๕๐๓ : การใหบริการระงับความรูสึกผูปวยผาตัดหัวใจชนิดปด (Close Heart Surgery)

พ.ศ. ๒๕๑๐ : การใหบริการระงับความรูสึกผูปวยผาตัดหัวใจชนิดเปด (Open Heart Surgery)

พ.ศ. ๒๕๓๖ : การใหบริการระงับความรูสึกผูปวยทํา Whole Lung Lavage for Pulmonary Alveolar

Proteinosis

พ.ศ. ๒๕๓๗ : การใหบริการระงับความรู สึกผู ป วยผาตัดเปลี่ยนหัวใจและปอด (Heart and Lung 

Transplantation) และผูปวยผาตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Transplantation)

พ.ศ. ๒๕๓๙ : การใหบริการ Continuous Epidural Block for Postoperative pain ในผูปวยผาตัดปอด

เพื่อชวยระงับปวดใหผูปวยในระหวางผาตัด และหลังผาตัด

พ.ศ. ๒๕๔๐ : การใหบริการ Intra-operative Transesophageal Echocardiography (Intraop TEE) 

เพื่อตรวจพยาธิสภาพทางหัวใจและหลอดเลือดของผูปวยกอนและหลังการผาตัด ชวยให

ศัลยแพทยสามารถวินิจฉัยและประเมินผลการผาตัดไดทันทีภายในหองผาตัด

  ปจจุบันมีจํานวนผูปวยผาตัดหัวใจและหลอดเลือดในสถาบันโรคทรวงอก ที่ไดรับการตรวจ 

Intra-operative TEE รวมทั้งสิ้น ๑,๗๒๐ ราย (นับถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔)

ภาพ Intra-operative Transesophageal Echocardiography
แสดงการทํางานของหัวใจ และลิ้นหัวใจ
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พ.ศ. ๒๕๔๓ : การใหบริการระงับความรูสึกผูปวยทํา Laser Tracheal และ Tracheal Stent

พ.ศ. ๒๕๔๔ : - การใหบริการหองผาตัด ๕ หอง และเตียงพักฟนผูปวยหลังผาตัด ๓ เตียง ณ อาคาร

 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฝาระวังผูปวยหลังผาตัดปอด และผูปวยหลังผาตัดอื่น ๆ นอกเหนือ

 จากการผาตัดหัวใจ และหลอดเลือด ใหสามารถกลับตึกผูปวยหลังผาตัดไดโดยไมจําเปน

 ตองเขาตึกไอ ซี ยู เปนการชวยลดภาวะเตียงไอ ซี ยู ไมเพียงพอ ทําใหการบริหารจัดการ

 เตียงสําหรับผูปวยหลังผาตัดมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการเลื่อนผาตัดได

    - การให บริการส องหลอดลมผู ป วยขณะผาตัด (Intra-operative Fiberoptic 

 Bronchoscope) เพือ่ชวยในการวนิจิฉยัพยาธสิภาพของหลอดลมผูปวยกอนการผาตดัปอด

พ.ศ. ๒๕๔๖ : การใหบริการระงับปวดภายหลังผาตัดหัวใจและหลอดเลือด โดยวิธีใหผู ปวยบริหารยา

ระงับปวดเอง (Patient Controlled Analgesia: PCA)

พ.ศ. ๒๕๔๘ : การรวมมือกับกลุมงานศัลยศาสตรในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ โดย

มีแพทยจากตางประเทศเขารวมฝกปฏิบัติการผาตัดซอมลิ้นหัวใจไมตรัลจนถึงสิ้นป ๒๕๕๔ 

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติทั้งสิ้น ๑๘ ครั้ง

ภาพแสดงบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ
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พ.ศ. ๒๕๕๓ : การใหบริการ Intra-operative Transesophageal Echocardiography แบบ ๓ มิติ 

(Intra-operative 3D TEE) ชวยเพ่ิมรายละเอียดในการตรวจ และเพ่ิมความแมนยํา

ในการวินิจฉัยพยาธิสภาพของหัวใจ และหลอดเลือด ปจจุบันมียอดผูปวยผาตัดหัวใจและ

หลอดเลือดในสถาบันโรคทรวงอก ที่ไดรับการตรวจ Intra-operative 3D TEE รวมทั้งสิ้น 

๓๐๐ ราย (นับถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔)

ภาพ ๓ มิติของลิ้นหัวใจแสดง  ๑. พยาธิสภาพ  ๒. ลิ้นหัวใจเทียม และ ๓. วงแหวนลิ้นหัวใจ

๑.

๒. ๓.
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๕) ความกาวหนาดานรังสีวิทยา

กลุมงานรังสีวิทยา ใหบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีและคลื่นเสียงความถี่สูงแกผูปวยโรคปอด โรคหัวใจ รวมทั้ง

ผูปวยที่สงมาจากหนวยงานภายนอก โดยมีวิวัฒนาการของหนวยงานดังนี้

พ.ศ. ๒๔๘๔ : การใหบริการเอกซเรยทั่วไป

พ.ศ. ๒๔๙๗ : ใหบริการ Bronchography และเอกซเรยฟลูออโรสโคป

พ.ศ. ๒๕๒๘ : การใหบริการอัลตราซาวด (ตรวจวินิจฉัยดวยคลื่นเสียงความถี่สูง) วินิจฉัยโรคของอวัยวะ

ตาง ๆ ทั้งในชองเยื่อหุมปอดและชองทอง

พ.ศ. ๒๕๓๘ : การใหบริการเอกซเรยคอมพิวเตอรทั่วไป (CT) และเอกซเรยคอมพิวเตอรดูเนื้อ (high 

resolution CT) สามารถใหการวนิจิฉัยโรคของเนือ้ปอดหลอดลมขนาดเลก็ เสนเลอืดในปอดไดดี 

โดยเปน Non-invasive ชวยลดการตัดชิ้นเนื้อปอด และการฉีดสีโดยใสสายสวนหลอดเลือด

พ.ศ. ๒๕๓๙ : การใหบริการเอกซเรยปอดระบบเปล่ียนฟลม ลางฟลมอัตโนมัติ ทําใหไดภาพเอกซเรยปอด

ที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถเห็นเงาผิดปกติหลังหัวใจไดชัดเจนขึ้น

พ.ศ. ๒๕๔๐ : การใหบริการเจาะดูดตัดชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัย FNA (Fine Needle Aspiration Biopsy) 

ใหการวินิจฉัยกอนเนื้องอก รอยโรคขนาดเล็กในปอดซึ่งไมสามารถวินิจฉัยไดดวยวิธีอ่ืน

เปนการลดการนําผูปวยไปผาตัดโดยไมจําเปน

พ.ศ. ๒๕๔๖ : การใหบริการอัลตราซาวด (การตรวจวินิจฉัยดวยคลื่นเสียงความถี่สูง) วินิจฉัยโรคของ

หลอดเลือดแดง และหลอดเลือดดํา (Doppler US) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ : บุคลากรของหนวยงานไดประดิษฐนวัตกรรมอุปกรณการถายภาพเอกซเรยโพรงจมูก (Sinus) 

แทนการซื้ออุปกรณสําเร็จรูป ทําใหประหยัดคาใชจาย และยังคงใชงานตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๕๒ : การใหบริการเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง (MDCT 64 Slice) สามารถตรวจหาความ

ผิดปกติของหลอดเลือดแดง (Coronary) ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดการตรวจ

หลอดเลือดหัวใจโดยวิธีสวนหัวใจโดยไมจําเปน 

เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร
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ดานการพัฒนาองคกร และบุคลากร

กลุมงานรังสีวิทยาเปนสถานที่ฝกอบรม และดูงานของแพทยและบุคลากรทางการแพทยตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ 

จนถึงปจจุบัน และสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาดูงานตางประเทศอยางตอเนื่อง 

พ.ศ. ๒๕๔๖ : พญ.พงษลดา สุพรรณชาติ ไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลตัวอยางแหงป ๒๕๔๖ สาขาพัฒนา

องคกรดานการแพทยและสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๕๐ : - นางสาวระเบียบ ชัยกิจ บุคลากรของกลุมงานรังสีวิทยา ไดรับคัดเลือกใหเปนขาราชการ

 พลเรือนดีเดน (ลูกจางประจํา) จากการคัดเลือกของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โดยไดรับมอบ เกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

  - นางสาวระเบียบ ชัยกิจ บุคลากรของกลุมงานรังสีวิทยา ไดรับคัดเลือกใหเปนขาราชการ

 พลเรือนดีเดน (ลูกจางประจํา) อันดับ ๑ ของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง (MDCT 64 Slice)

นางสาวระเบียบ ชัยกิจ เขารับมอบเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
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พ.ศ. ๒๕๕๓ : บุคลากรของกลุมงาน เขารวมอบรม 13th Asian Oceanian Congress of Radioligy 

(AOCR 2010 TAIPEI) ณ ประเทศไตหวัน

พ.ศ. ๒๕๕๔ : บุคลากรของกลุ มงาน เขาร วมอบรม 2nd Siemens-SGH CT Training Course 

ณ ประเทศสิงคโปร

ดานการพัฒนาวิชาการและความรวมมือระหวางประเทศ

พ.ศ. ๒๕๕๐ : จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานการอานฟลมโรคปอดจากการประกอบอาชีพ นิวโมโคนิโอซิส 

(Pneumoconiosis) ใหแกรังสีแพทย, แพทยอาชีวเวชศาสตร และแพทยอายุรศาสตรปอด 

โดยจัดตอเนื่องทุกปจนถึงปจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๕๑ : มีโครงการความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศไทยและประเทศญ่ีปุน

เปนหลัก จัดใหมีโครงการอบรมและการสอบเปนผูเชี่ยวชาญการอานฟลมโรคปอดจาก

การประกอบอาชพีนวิโมโคนโิอซสิระดบัเอเชยี (Asian intensive reader of Pneumoconiosis 

หรือ Air Pneumo) โดยจัดที่สถาบันโรคทรวงอกในเดือนธันวาคมทุก ๆ ๒ ป จนถึงปจจุบัน

รวมทั้งมีการจัดสอบ Recertification ซึ่งจะเริ่มในป ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๔ : รวมกับองคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ดําเนินการจัดสอบผูเชี่ยวชาญการอานฟลม

โรคปอดจากการประกอบอาชีพ (Pneumoconiosis ระดับนานาชาติ, NIOSH B reader) 

และ Recertification ครั้งที่ ๑ ณ สถาบันโรคทรวงอก
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๖) ความกาวหนาดานหองปฏิบัติการทางการแพทย

กลุมงานพยาธิวิทยา สถาบันโรคทรวงอก ประกอบดวย ๔ หนวยงานหลัก คือ งานพยาธิกายวิภาค งานพยาธิ

คลินิก งานจุลชีววิทยา และงานธนาคารเลือด ซึ่งอยูภายใตกลุมภารกิจวิชาการ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข เดิมตั้งแตเริ่มกอตั้งสถาบันโรคทรวงอก หนวยงานชันสูตรโรคแตละหนวยงานแยกเปนอิสระ

จากกันโดยเปนทั้งฝายและกลุมงาน ซึ่งไดมีการพัฒนาการบริการทางดานชันสูตรมาอยางตอเนื่อง ตอมาไดมีการรวม

หนวยงานยอยใหข้ึนตรงกับกลุมงานพยาธิวิทยา ตั้งแตวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีบุคลากรประกอบดวย

แพทย นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย พนักงานหองทดลอง 

ผูชวยเหลือคนไข เจาหนาที่ธุรการและคนงาน

ผลงานที่นาภาคภูมิใจในรอบ ๗๐ ป มีดังนี้

ดานพยาธิกายวิภาค

 - เปนสถาบันแหงเดียวในประเทศไทยที่ผลิต Paper 

  mounted thick section of whole lung เพื่อศึกษา 

  Emphysema

 - เปนสถาบันแหงแรก ๆ  ท่ีพฒันางานการแปลผล aspiration 

  cytology จาก Peripheral lung lesions ซ่ึงเปน

  รอยโรคทีว่นิจิฉยัไดยาก รวมกบั กลุมงานรังสีวทิยา ไดอยาง

  มีประสิทธิภาพ

ดานพยาธิคลินิก

 - มีพัฒนาการจากการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดวยบุคลากร จนปจจุบันมีเครื่อง Automate 

ที่ทันสมัยและมีระบบสารสนเทศทางหองปฏิบัติการ

 - มีการตรวจ Cardiac enzymes ที่มีความแมนยําและมีประสิทธิภาพ ซึ่งชวยสนับสนุนการดูแลผูปวย

ฉุกเฉินทางดานอายุรกรรมหัวใจ

ดานจุลชีววิทยา

 - มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการตรวจวิเคราะหเชื้อโรค เชน 

Radiometric method (Bactec 460 TB system) Non-Radiometric 

method (Bac T/Alert system) DNA probe, Polymerase Chain 

Reaction (PCR), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), 

Vitek 2 compact, Bactec FX system

 - เปนสถานที่ฝกอบรมดูงานของบุคลากรทางการแพทย

ดานหองปฏิบัติการวัณโรคอยางตอเนื่อง
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ดานธนาคารเลือด

- เปนสาขายอยของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ที่มีหนวยรับบริจาคโลหิตและมีการเตรียม

ผลิตภัณฑของโลหิตไวใชเอง เพื่อสนับสนุนการผาตัดทางดานทรวงอก

- มีการตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดที่มีความแมนยํา เพื่อสนับสนุนการดูแลผูปวย Warfarin clinic

นอกจากนี้กลุมงานพยาธิวิทยายังไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ จากสภาเทคนิคการแพทย 

ทางดานพยาธิคลินิก จุลชีววิทยา และธนาคารเลือด ตั้งแตป ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน

๗) ความกาวหนาดานเวชศาสตรฟนฟู

พัฒนาการดานสถานที่ทํางานและเครื่องมืออุปกรณ

ป ๒๕๓๒ - ๒๕๕๒ (ตึกชํานาญ เพ็ญชาติ)

 ๑. งานกายภาพบําบัด อยูที่ตึก OPD เกาเปนหองเล็ก ๆ สําหรับบุคลากรขึ้นกับฝายผูปวยนอกโดยมี 

แพทยหญิงจุรี ปุณโณฑก เปนหัวหนาฝาย

 ๒. ป ๒๕๓๖ - ๒๕๔๓ สถานทีท่าํงานอยูทีตึ่กชาํนาญเพ็ญชาติชัน้ลาง เคร่ืองมอื ม ีUltrasound ๑ เครือ่ง

และเตียงฝกยืน

 ๓. ป ๒๕๔๔ - ๒๕๕๕ (ปจจุบัน) สถานที่ทํางาน อยูที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ (๗/๔) เครื่องมือและ

อุปกรณกายภาพบําบัด และอปุกรณการออกกาํลงักายมจีาํนวนมากขึน้ อยางเต็มประสทิธภิาพ โดยแบงเปน ๒ หองใหญ 

  หอง ๑ เปนหอง Treatment หองรักษาดวยเครื่องมือไฟฟา ชนิดตาง ๆ 

   ๑. เครื่อง Ultrasound ๓ เครื่อง

   ๒. เครื่อง ดึงคอ-หลัง ๑ เครื่อง

   ๓. เครื่อง Short wave Diathermy ๑ เครื่อง

   ๔. เครื่องกระตุนไฟฟา ๓ เครื่อง

   ๕. Hydrocullator ๑ เครื่อง

   ๖. Paraffin Wax Bath ๑ เครื่อง

   ๗. เครื่องบริหารไหล ๑ เครื่อง

   ๘. จํานวนเตียงรักษา ๕ เตียง

  หอง ๒ เปนหองฟนฟูปอดและหัวใจ Cardiac Rehabilitation & Pulmonary Rehabilitation 

ประกอบดวย เครื่องมือและอุปกรณการออกกําลังแขน-ขา ที่เปนมาตรฐานของงานฟนฟูหัวใจ ปอด ชนิดตาง ๆ 

   ๑. Treadmill ลูเดิน-วิ่ง ๓ เครื่อง

   ๒. Bicycle Ergometer จักรยานวัดพลังงาน ๔ เครื่อง

   ๓. Arm Ergometer เครื่องบริหารแขน ๒ เครื่อง

   ๔. Polar Heart Rate (เครื่องวัดอัตราเตนหัวใจ) ๑๐ ชุด
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   ๕. เครื่องวัดความดันโลหิต (อัตโนมัติ และ Mannual) ๖ เครื่อง

   ๖. เครื่องวัดภาวะพรองออกซิเจน ๔ เครื่อง

   ๗. Telemetry เครื่องติดตามการทํางานหัวใจแบบไรสาย ๑ เครื่อง

   ๘. จํานวนเตียง ๑ เตียง

   ๙. Emergency Set ๑ ชุด

  พื้นที่หนาแผนกอีกสวนหนึ่งใชทําเปนพื้นที่ เพื่อการทดสอบการเดิน ๖ นาที (๖ minute walk test)

พัฒนาการดานการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๑๙ มงีานกายภาพบาํบดัดานทรวงอก ซึง่มีผูชวยพยาบาล ทาํงานอยูเพยีง ๑ คน โดยไดรบัการสงเสรมิ

ใหไปเรียนรู  และฝกปฏิบัติงานดานนี้ ที่ รพ.ชลประทาน นาน ๓ เดือน มีคุณอัชฌาชาติ มหาสุคนธ หัวหนา

นักกายภาพบําบัดขณะนั้น เปนผูฝกสอนทั้งการเคาะปอด ระบายเสมหะ และการออกกําลังกายเพื่อการรักษา 

โดยม ีพญ.นติยา  วงศเสงีย่ม แพทยโรคหวัใจขณะนัน้ เหน็ความสําคญัและสงไปเรียน เมือ่กลับมาทํางานกส็ามารถปฏบิตัิ

ภารกิจนี้ไดอยางเต็มที่

พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนตนมา มีนักกายภาพบําบัดเขามาทํางาน ไดเร่ิมวางแนวทางการปฏิบัติงานดานโรคปอด

และหัวใจอยางเต็มท่ี โดยทํางานรวมกันกับผูชวยพยาบาลมีการพัฒนางานดานกายภาพบําบัดทรวงอก โรคปอด และ 

โรคหัวใจ โดยนอกจากใหบริการเคาะปอด ระบายเสมหะในผูปวยโรคปอดเรื้อรัง และยังมีการทํากายภาพบําบัด

ในผูปวยหลังผาตัดปอด และเริ่มเมื่อมีการผาตัดหัวใจ Closed heart surgery จนพัฒนามาเปน Open heart 

surgery แลว กายภาพบําบัดหลังผาตัดหัวใจเริ่มพัฒนามากขึ้น นั่นคือ กอนผาตัดโรคปอดและหัวใจทุกคน จะตองไดรับ

การสอนวิธีการปฏิบัติ เพื่อปองกันและลดภาวะแทรกซอนทางระบบหายใจและรางกาย จนผูปวยสามารถกลับบานได

อยางปลอดภัย มีคณุภาพชวีติทีด่ใีกลเคยีงปกต ิกายภาพบาํบดั ทรวงอกไดพฒันาการใหการดแูลตัง้แตหลงัผาตดัวันแรก

ใน ICU และติดตามดูแลผูปวยทุกวันอยางตอเนื่อง จนกลับบานได

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปจจบัุน ๒๕๕๕ เมือ่ยายมาอยูตึกใหม ตึก ๗/๔ ภายใตการสนบัสนนุอยางเต็มทีข่อง นพ.ประดษิฐชยั 

ชัยเสรี ซึ่งเปนหัวหนาฝายศัลยกรรมขณะน้ัน ทําใหกายภาพบําบัดพัฒนาไดเต็มศักยภาพมากขึ้น ในดานสถานที่ และ 

เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ เพื่อเปดหอง Cardiac Rehabilitation (phase 2) และถือเปนการเริ่มสูยุคใหมซึ่งสามารถ

พัฒนางานไดอยางเปนมาตรฐานทัดเทียมกับตางประเทศ และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปจจบัุน ๒๕๕๕ กายภาพบําบดัไดเริม่พฒันางาน การดูแลผูปวยโรคปอด และการฟนฟสูมรรถภาพปอด 

ใหมากขึ้นโดยใหการทํากายภาพบําบัดทรวงอกและการฟนฟูสภาพรางกาย ในผูปวย COPD ทุกราย และผูปวย

ที่เจาะปอดใสสายระบายทรวงอกทุกราย ภายใตการสนับสนุนของแพทยอายุรกรรมปอด เพื่อปองกัน/ลดความพิการ

ของรางกาย มสีมรรถภาพปอดทีด่ขีึน้ หายใจมปีระสิทธภิาพมากขึน้ สภาพรางกายแขง็แรงมากขึน้จนสามารถชวยเหลอื

ตัวเองได
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พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปจจบุนั ๒๕๕๕ กายภาพบาํบดัไดเริม่พฒันางานดานการดแูลผูปวยโรคหวัใจใหมากขึน้ โดยเปดการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหัวใจวาย (CHF) และผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย (Post MI) ภายใตการสนับสนุน

ของหัวหนากลุมงานอายุรศาสตรหัวใจ

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปจจุบัน ๒๕๕๕ เริ่มมีแพทยเวชศาสตรฟนฟูเปน

หัวหนาทีม ไดมีการพัฒนางาน Cardiac Rehabilitation สําหรับผูปวย

หลังผาตัดหัวใจอยางเปนระบบ ภายใตการสนับสนุนของหัวหนากลุมงาน

ศัลยศาสตร และแพทยเวชศาสตรฟนฟูซึ่งเปนหัวหนาศูนยฟนฟูหัวใจ

พัฒนาการดานการเรียนการสอน การดูงาน และวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๓๓ เริ่มรับนักศึกษากายภาพบําบัดฝกงานทางคลินิก จากมหาวิทยาลัยรังสิต ๒ คน

พ.ศ. ๒๕๓๔ - ปจจบัุน (ป ๒๕๕๕) มนีกัศกึษากายภาพบาํบดั ป ๔ มาฝกปฏบิตังิานทางคลนิกิ จากมหาวทิยาลยั

ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จํานวน ๑๐ มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปจจบุนั มบีคุลากรวชิาชพี เชน แพทย พยาบาล นกักายภาพบาํบดั จากตางจงัหวดั เชน เชยีงราย 

ราชบุรี อยุธยา นราธิวาส นครศรีธรรมราช และแพทยจากตางประเทศมาเยี่ยมชม ดูงานท่ีหองฟนฟูปอด และหัวใจ 

(Cardiac Rehabilitation phase 2 - 3) และกายภาพบําบัดหลังผาตัดหัวใจที่หอผูปวยตึก ๗/๙

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ สงนักกายภาพบําบัด จํานวน ๘ คน และแพทยเวชศาสตรฟนฟู ๑ คน เขารับการอบรม

หลักสูตร Cardiac Rehabilitation trainer ของชมรมฟนฟูหัวใจ สมาคมแพทยโรคหัวใจ

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปจจุบัน เปนสถานที่ดูงานดาน Cardiac Rehabilitation ของชมรมฟนฟูหัวใจ สมาคมแพทย

โรคหัวใจ

พ.ศ. ๒๕๕๕ วนัที ่๑๖ ก.พ. ๒๕๕๕ จดัอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง Back School ใหกบับคุลากรภายในสถาบัน

โรคทรวงอก โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก

ผลงานดีเดน ของกลุมงานเวชศาสตรฟนฟู

๑. โครงการฝกอบรมนักกายภาพบําบัด เรื่อง Update in pulmonary rehabilitation ป ๒๕๔๙

๒. เปนสถานทีฝ่กปฏบิตังิานทางคลนิกิของ นกัศกึษากายภาพบาํบดัของมหาวทิยาลัย ๑๐ แหง ต้ังแตป ๒๕๓๕ 

ถึงปจจุบัน

 ๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ๒) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ๓) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ๔) มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๕) วิทยาลัยเซ็นตหลุยส
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 ๖) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 ๗) มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ๘) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 ๙) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

 ๑๐) มหาวิทยาลัยรังสิต

๓. เปนสถานทีศ่กึษาดงูานดาน Cardiac Rehabilitation ของนกักายภาพบาํบดั และทีมสหสาขาวชิาชพี จาก

 ป ๒๕๔๘ : โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช 

 ป ๒๕๕๒ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และโรงพยาบาลราชบุรี

 ป ๒๕๕๔ : โรงพยาบาลราชบุร,ี โรงพยาบาลอยธุยา, โรงพยาบาลพระนัง่เกลา และโรงพยาบาลเชยีงราย

๔. เปนสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาตรี กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเซ็นตหลุยส และมหาวิทยาลัยรังสิต ป ๒๕๕๐ ถึงปจจุบัน

๕. เปนสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาโท กายภาพบําบัด ป ๒๕๕๐ ถึงปจจุบัน

๖. คลินิกฟนฟูสภาพรางกาย ผูปวยโรคปอดและผูปวยหลังผาตัดหัวใจ ระยะที่ ๒ - ๓ ตั้งแตป ๒๕๔๔ 

ถึงปจจุบัน

๗. คลินิกฟนฟูสภาพรางกาย ผูปวยโรคหัวใจลมเหลว และผูปวยภายหลังกลามเนื้อหัวใจตาย (CHF และ 

Post MI) ป ๒๕๕๓ ถึงปจจุบัน

๘. เปนสถานท่ีศกึษาดงูานดาน Cardiac Rehabilitation ของชมรมฟนฟหูวัใจ ภายใตสมาคมแพทยโรคหวัใจ 

และนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด ป ๒๕๕๓ ถึงปจจุบัน

๙. Fitness Center สําหรับผูปวยหลังผาตัดหัวใจ Phase ๒ และ ๓ ที่คงที่แลว ป ๒๕๕๑ ถึงปจจุบัน

๑๐. โครงการ Fit for U เพื่อทํา Cardiac Rehabilitation สําหรับผูปวยหลังผาตัดหัวใจ ที่หอผูปวยศัลยกรรม

หัวใจ ป ๒๕๕๔ ถึงปจจุบัน

๑๑. โครงการสอน Group Exercise สําหรับผูปวย COPD ที่หอผูปวย ป ๒๕๕๔ ถึงปจจุบัน

๑๒. เปนวทิยากรอบรม Cardiac Rehabilitation และ Pulmonary Rehabilitation สาํหรบันกัศกึษาพยาบาล

หลักสูตรการพยาบาลทรวงอก ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ และหลักสูตรการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด ป ๒๕๕๓ 

ถึงปจจุบัน

๑๓. เปนวิทยากรของชมรมกายภาพบําบัดระบบปอด หัวใจ และระบบไหลเวียนเลือด ป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒

๑๔. โครงการสอนการออกกําลังกายเพื่อฟนฟูสมรรถภาพรางกายสําหรับผูปวย Heart Failure Clinic 

ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

๑๕. โครงการฟนฟสูมรรถภาพรางกายและปอด สาํหรบัผูปวยโรคปอดทีใ่สสายระบายทรวงอก (ICD) ป ๒๕๔๗ 

ถึงปจจุบัน
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๑๖. โครงการฟนฟูสมรรถภาพรางกายและปอด สําหรับผูปวย COPD ที่หอผูปวย ป ๒๕๕๒ ถึงปจจุบัน

๑๗. โครงการฟนฟูสมรรถภาพรางกายและปอด สําหรับผูปวยนอกคลินิกพิเศษ COPD ป ๒๕๕๐ ถึงปจจุบัน

๑๘. ผลิตแนวทางการดูแล รักษา และฟนฟูผูปวยหลังผาตัดปอดและหัวใจ ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๕๑

๑๙. ผลิตแนวทางการดูแล รักษา และฟนฟูผูปวย Post MI และ CHF ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

๒๐. เปนอาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต ป ๒๕๔๙ และมหาวิทยาลัยคริสเตียน ป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒

๒๑. เปนวิทยากรการฝกอบรมโครงการฝกอบรม Pulmonary Rehabilitation ณ คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป ๒๕๕๔

๒๒. ทําคูมือรวมกับสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง การดูแลตนเองในผูปวยหลังผาตัดหัวใจ ที่ใชยา Warfarin 

ป ๒๕๕๔

๒๓. โครงการ Cardiac Rehabilitation และติดตามอยางตอเนื่อง ระยะเวลา ๑ ป สําหรับผูปวยหลัง

ผาตัดหัวใจ
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๘) ความกาวหนาดานทันตกรรม

พ.ศ. ๒๕๒๐ : ใหบริการทันตกรรมแกผูปวยทั่วไป ผูปวยโรคหัวใจและโรคปอดของโรงพยาบาล รวมทั้ง

ผูปวยที่สงมาจากโรงพยาบาลอื่น งานที่ใหบริการ ไดแก อุดฟน, ถอนฟน, ขูดหินปูน

พ.ศ. ๒๕๒๔ : เพิ่มการใหบริการรักษาคลองรากฟน ชวยเก็บรักษาฟนของผูปวยไวได ในกรณีฟนผุถึงโพรง

ประสาทฟน

พ.ศ. ๒๕๓๒ : เพิม่การใหบรกิารทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ เนนเรือ่งทนัตกรรมปองกนั ปรบัพฤตกิรรมในการดแูล

ชองปากของเด็กและใหการรักษาฟนในทุกกรณี

พ.ศ. ๒๕๓๗ : เพิ่มการใหบริการศัลยกรรมชองปาก เชน ผาฟนคุด, ตกแตงกระดูกขากรรไกรกอนการใส

ฟนปลอม ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕๓๘ : เริ่มนําระบบ One-Stop Service มาใชในหนวยงานทันตกรรมโดยผูปวยสามารถชําระเงิน 

รับยาและนัดทําฟนที่หนวยงาน

พ.ศ. ๒๕๔๒ : ปรบัปรงุระบบ One-Stop Service ใหครบวงจรโดยนดัผูปวยทําฟนลวงหนาไมตองไปเบกิแฟม

ประวัติ ทางหนวยงานจะจัดเตรียมไวใหพรอมในวันที่ผูปวยมาทําฟน และคืนประวัติผูปวย

กลับไปยังงานเวชระเบียนเมื่อลงรายงานบันทึกการรักษาเรียบรอยแลว

พ.ศ. ๒๕๔๕ : เริ่มนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในหนวยงานทันตกรรม เพื่อบันทึกรายงานการรักษาเก็บขอมูล

ลงสถิติ และรวบรวมผลงานของหนวยงานเปนรายงานประจําเดือนและรายงานประจําป

พ.ศ. ๒๕๔๘ : ปรับปรุงกระบวนการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคของเครื่องมือทันตกรรมตามมาตรฐาน

ของงานควบคุมและปองกันการติดเชื้อของสถาบันโรคทรวงอก โดยสงเจาหนาที่เขารวม

เปนกรรมการในคณะกรรมการควบคุมและปองกันการติดเชื้อของสถาบัน (ICWN ประจํา

หนวยงาน)

จุดบริการ One-Stop Service กลุมงานทันตกรรม
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พ.ศ. ๒๕๔๙ : เพิ่มการใหบริการใสฟนเทียมท้ังปากหรือเกือบท้ังปากแกผู สูงอายุในโครงการฟนเทียม

พระราชทาน

พ.ศ. ๒๕๕๑ : เพิม่การใหบรกิารแกผูสงูอายทุีไ่รฟน ในโครงการรากฟนเทยีมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจาหัวอยู เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

พ.ศ. ๒๕๕๔ : นาํระบบเอกซเรยคอมพวิเตอรมาใชแทนระบบเดิมทีต่องใชนํา้ยาลางฟลม ทาํใหประหยัดเวลา 

คาใชจายและการจัดเก็บฟลมเอกซเรย

หองลางเครื่องมือ และหองจัดหอเครื่องมือ

เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร
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๙) ความกาวหนาดานเภสัชกรรม

กลุมงานเภสัชกรรมใหบริการจายยาผูปวยทั้งในและนอกเวลาราชการตลอด ๒๔ ชั่วโมง จัดซื้อจัดหาสํารองยา

และเวชภัณฑ ผลิตยา ศึกษาวิจัยใหขอมูลและคําแนะนําปรึกษาเรื่องยาแกผูปวยและบุคลากรทางการแพทย ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๕๐ : การใหบริการผลิตยาฉีด Morphine Injection 10 mg/1 ml, 10 ml และ 

Codeine Phosphate Injection 30 mg/ml, 10 ml 

พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๗ : การใหบริการผลิตยาฉีดท่ีไมมีจําหนายในทองตลาดภายในประเทศ ขณะนั้นคือ 

Sodium Nitroprusside Injection 50 mg

พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๗ : การใหบริการผลิตยาฉีดที่ไมมีจําหนายในทองตลาดภายในประเทศขณะนั้นคือ 

Intravenous Nitroglycerine 10 mg/10 ml

พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๕ : - เริ่มระบบเฝาระวังและติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา

  - รวมทีมสหวิชาชีพใหบริการคลินิกพิเศษ ไดแก

   - คลินิกวารฟาริน

   - คลินิกผูปวยหัวใจลมเหลว

   - คลินิกวัณโรคปอด

   - คลินิกผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรัง

  - เปดใหบริการจายยาตลอด ๒๔ ชั่วโมง

  - เปดใหบริการหองจายยาวัณโรค

อุปกรณเครื่องชั่งยาสมัยกอน หนาหองจายยาผูปวยนอก อาคาร ๗

บรรยากาศในการทํางานหองจายยาผูปวยใน เภสัชกรใหคําแนะนํา TB Clinic
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๑๐) ความกาวหนาดานการพยาบาล

การกลุมภารกิจบริการวิชาการ รับผิดชอบในการจัดการดูแลผูปวยในสถาบันโรคทรวงอกอยางมีประสิทธิภาพ

ตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง เพือ่ใหผูปวยไดรบัการดแูลรกัษา เฝาระวงัใหปลอดภยัจากภาวะวกิฤตและภาวะแทรกซอนตาง ๆ  

ผลงานดีเดนและความภาคภูมิใจ ของกลุมภารกิจบริการวิชาการ

๑. การพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะส้ัน (๔ เดือน) “การพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและ

ทรวงอก” ที่ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล มาตั้งแต ป ๒๕๔๒ ทั้งหมด ๙ รุน และพัฒนามาเปน “การพยาบาล

เฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด” โดยผูศึกษาจะเปนพยาบาลที่มาจากทั่วประเทศ ปละ ๓๐ - ๔๐ คน และหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทางระยะสัน้ ๑ - ๕ วัน ไดแก การพยาบาลระบบทางเดนิหายใจในผูปวยใสทอชวยหายใจ การแปลผล

คลื่นไฟฟาหัวใจ การแปลผลภาพรังสีทรวงอกที่จําเปนสําหรับพยาบาล การพยาบาลผูปวยวัณโรคปอดและการปองกัน

การติดเชื้อ เปนตน

๒. การพัฒนาการประกันคุณภาพการพยาบาล (Unit-based Quality Assurance) มาตั้งแตป ๒๕๔๒ 

ขณะนี้ดําเนินการทุกหนวยงาน และเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพระบบตาง ๆ ตอมา เชน ISO, Hospital 

Accreditation, PMQA เปนตน

กลุมภารกิจบริการวิชาการ สถาบันโรคทรวงอกไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ
จากสภาการพยาบาลเมื่อ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
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๓. การพัฒนาการใหคําปรึกษาการอดบุหรี่เพื่อบริการชุมชน ในกลุมโรงงาน กลุ มทหาร กลุ มนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา

๔. การพฒันาการใหขอมลูผูปวยและญาติ โดยจดัทาํเปน VDO ในป ๒๕๓๕ ซ่ึงไดรบัความสนใจจากโรงพยาบาล

ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นําไปปรับใชกับผูปวยรวมทั้งการใหขอมูลรายบุคคล รายกลุม แผนพับ เอกสารคูมือ และ

พัฒนาสื่อ VDO เปน VCD เพื่อใหผูปวยสามารถนําไปดูที่บานได

๕. การดาํเนนิการ เรือ่ง “จติอาสา” ตัง้แต ป ๒๕๕๑ โดยอาสาสมคัรทีม่คีวามสามารถทางดานตาง ๆ  มาดาํเนนิ

กิจกรรมที่ผูปวยนอก เพื่อใหผูปวยและญาติผอนคลาย เชน การเลนดนตรี สีไวโอลิน การออกกําลังเบา ๆ เปนการ

ยืดเหยียด หัวเราะบําบัด (Laughting yoka) เปนตน
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๖. การจดัตัง้ “ชมรมแสงธรรม” มาตัง้แต ป ๒๕๔๙ ดาํเนนิกจิกรรมสงเสรมิเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรมใหบคุลากร

ของสถาบันโรคทรวงอกอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งสงเสริมใหผูปวยที่อยูในโรงพยาบาลไดมีโอกาสใสบาตร ทําบุญ เพื่อเปน

กําลังใจ

๗. การดําเนินการกลุมผูปวยโรคหัวใจจิตอาสา จัดตั้งเปน “ชมรมเครือขายโรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอก”

ตั้งแต ป ๒๕๔๙ เปนการรวมตัวของผูปวยโรคหัวใจที่อาการดีขึ้นแลวและญาติ เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอผูปวยโรคหวัใจรวมกนั เชน การเยีย่มใหกาํลงัใจผูปวยโรคหวัใจทีห่นวยงาน การใหขอมลูผูปวยทีจ่ะผาตดั การออกเยีย่ม

ผูปวยโรคหัวใจที่ชุมชน และที่บาน เปนตน

๘. ความรับผิดชอบตอสังคม

อาสาสมัครชวยเหลือนํ้าทวม ออกหนวยตรวจสุขภาพประชาชน สอนการชวยฟนคืนชีพแกประชาชน
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๑.  สถาบันโรคทรวงอก ไดรับประกาศนียบัตร จากกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสขุ จากการชนะการประกวดการดแูลรกัษา

ระบบกําจัดนํ้าเสีย แบบคลองวนเวียน ตามมาตรฐานของ

กองอนามยัสิง่แวดลอม กรมอนามยั ประจาํป ๒๕๒๗ เมือ่วนัที่ 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗

๒. นายแพทยธาดา ชาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคทรวงอก 

(คนที่ ๙) ไดรับรางวัลคนไทยตัวอยาง ประจําป ๒๕๓๔ 

จากมูลนิธิธารนํ้าใจ

๓. นายแพทยธาดา ชาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคทรวงอก 

(คนที่ ๙) ไดรับรางวัลผูบริหารโรงพยาบาลดีเดน (ภาครัฐ) 

คนแรกจากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขเปนผูมอบรางวัล

๔. สถาบันโรคทรวงอก ไดรับประกาศเกียรติคุณระบบบําบัดนํ้า

เสียที่ไดมาตรฐาน ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๐

ความภาคภูมิใจสถาบันโรคทรวงอก
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๕. รองอธบิดีกรมควบคมุโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสขุ 

นายแพทย ธงชัย เติมประสิทธิ์  เป นประธาน

ในพิธีประกาศการผานการรับรองระบบการจัดการ 

ISO 9002 เมื่ อวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

ณ หองประชมุเฉลิมฉัตรบารม ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ชั้น ๑๐ สถาบันโรคทรวงอก

๖. สถาบนัโรคทรวงอก ไดรับการรับรองระบบการจดัการ 

ISO 9002 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ

โดยแพทยหญงิจรุ ีปณุโณทก ผูอาํนวยการโรงพยาบาล

โรคทรวงอก (คนที่ ๑๑) เปนผู รับมอบใบรับรอง 

เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พารค 

กรุงเทพฯ

๗.  สถาบันโรคทรวงอก ได รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ ๑ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ในการประกอบออกแบบกระบวนการส่ือสารเรียนรู

และจัดการ เพื่อลดเสี่ยง ลดโรค ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

สถาบันโรคทรวงอก ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปกาญจนาภิเษก จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) โดยนายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก (คนที่ ๑๓) เปนผูรับประทานประกาศนียบัตรจาก 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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๘. กลุ มงานพยาธิวิทยา สถาบันโรคทรวงอกไดรับ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน

งานเทคนิคการแพทย ๒๕๕๑ สําหรับหองปฏิบัติ

การทางการแพทย โดยสภาเทคนิคการแพทย 

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

๙. นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 

(คนที่ ๑๓) ไดรับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเดนประเภท 

ผู อํานวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางภาครัฐ ประจําป ๒๕๕๒ 

จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ 

กันยายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

๑๐. สถาบนัโรคทรวงอก ไดรบัรางวลัไทย บรษิทัดีเดนแหงป สาขาโรงพยาบาลเฉพาะทาง จากนติยสารเสนทางไทย โดย

นางพรพรรณ  บุณยเกียรติ รองผูอํานวยการกลุมภารกิจอํานวยการ เปนผูรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๕๓ ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

สถาบันโรคทรวงอก ไดรับรางวัลชนะเลิศดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวง
สาธารณสุขในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข ประจําป ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๕ 
โดยนายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก (คนที่ ๑๓) 

เปนผูรับประทานรางวัล จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมปริ้นซพาเลซ มหานาค
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๑๑. สถาบนัโรคทรวงอก ไดรบัรางวลัยอดเยีย่ม ระดับกรม ประเภทเฉพาะทางในโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม 

เพื่อคนไทย สุขภาพดี มีรอยยิ้ม จากกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ผูอํานวยการสถาบัน

โรคทรวงอก (คนที่ ๑๓) เปนผูรับมอบรางวัล จากนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ในขณะนั้น เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

๑๒. สถาบนัโรคทรวงอก ไดรบัรางวลัที ่๑ ประเภท กลุมสถาบนั ในโครงการ “โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม เพือ่คนไทย 

สขุภาพด ีมรีอยยิม้” จากกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ โดยแพทยหญงิวพิรรณ สงัคหะพงศ รองผูอาํนวยการ 

เปนผูรับมอบรางวัล จากนายแพทยเรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย ในขณะนั้น เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

ณ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

๑๓. สถาบันโรคทรวงอก ไดรับรางวัล GREEN & CLEAN HOSPITAL สาธารณสุขรวมใจรวมลดโลกรอน ในระดับเขต 

จากศนูยอนามยัท่ี ๑ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ โดยนางกนกพร  แจมสมบรูณ รองผูอาํนวยการกลุมภารกจิ

บริการวิชาการ เปนผูรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต จังหวัดปทุมธานี
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๑๔. สถาบันโรคทรวงอก ไดรับรางวัล Reduce Respect Tomorrow 2011 

จากบริษัท คิมเบอรลี่ย-คลาค ประเทศไทย จํากัด โดยนางพรพรรณ  

บุณยเกียรติ รองผูอํานวยการกลุมภารกิจอํานวยการ เปนผูรับมอบรางวัล 

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ โดยเปนรางวัลที่สถาบันโรคทรวงอก ไดรับ

อยางตอเนื่อง ตั้งแตป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔

๑๕. สถาบนัโรคทรวงอก ไดรบัรางวลัเครอืขายบรกิารดีเดน “เครอืขายโรคหวัใจและหลอดเลอืด” ประจาํป ๒๕๕๔ จาก

สาํนักงานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิ(สปสช.) โดยนายแพทยเกรยีงไกร เฮงรศัม ีหวัหนากลุมงานอายรุศาสตรหวัใจ 

เปนผูรับมอบรางวัล เมื่อวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี

สถาบันโรคทรวงอก ไดรับรางวัลโลเชิดชูเกียรติ สถานบริการสาธารณสุขตนแบบ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ในโครงการ “สาธารณสุขรวมใจรณรงคลดโลกรอน ดวยสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” 

โดยนางพรพรรณ บุณยเกียรติ รองผูอํานวยการกลุมภารกิจอํานวยการเปนผูรับประทานรางวัล
จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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๑๖. นายแพทยสขุมุ กาญจนพมิาย ผูอาํนวยการสถาบนัโรคทรวงอก (คนที ่๑๓) ไดรับพระราชทานรางวลั “ระฆงัทอง” 

บุคคลแหงป ๒๕๕๔ สาขานักพัฒนาองคกรดีเดน ประเภทขาราชการ หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ จากสมัชชา

นักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม 

กรมประชาสัมพันธ

๑๗. สถาบันโรคทรวงอก ไดรับเกียรติบัตร “จิตอาสาทําดี มีคนเห็น” ในโครงการ “สงตอความดี...ไมมีวันหมด” 

จากคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๘. สถาบันโรคทรวงอก ไดรับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ใหเปนสถานที่ศึกษาดูงาน 

แกผูเขาประชุมจากนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ “รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป ๒๕๕๔” (Prince 

Mahidol Award Conference ๒๐๑๑) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
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๑๙. สถาบันโรคทรวงอก ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

ฉลองสิรริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป จากสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดยแพทยหญงิวพิรรณ 

สังคหะพงศ รองผูอํานวยการกลุมภารกิจวิชาการ เปนผูรับประทานประกาศนียบัตร จากพระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

๒๐. สถาบันโรคทรวงอก ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ Eco-Hospital  Award 

ประจาํป  พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ เมือ่เดือน มนีาคม ๒๕๕๕

๒๑. รางวัล THAILAND ENERGY AWARDS ๒๐๑๒ โดย แพทยหญิงสุวรรณี 

ตัง้วรีะพรพงศ ผูอาํนวยการสถาบันโรคทรวงอก เปนผูรบัรางวลัจาก นายกรฐัมนตรี 

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ หอง The Synergy Hall ชั้น ๖  อาคาร C 

ศูนยเอ็นเนอรยี่คอมเพล็กซ (EnCo) ถนนวิภาวดีรังสิต

๒๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “ASEAN Energy 

Awards 2012” ประเภทอาคารควบคุม โดย 

นางพรพรรณ บุณยเกียรติ รองผูอํานวยการกลุม

ภารกิจอํานวยการ เปนผูรับรางวัล เมื่อวันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร

กัมพูชา
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ผลงานเดนและนวัตกรรมของสถาบันโรคทรวงอก

ผลงานเดนสถาบันโรคทรวงอก

๑. นวัตกรรม “เครื่องกระตุนหัวใจคนจน”

 เครื่องกระตุ นหัวใจ แบบภายนอก (External Pacemaker) หรือเคร่ืองกระตุนหัวใจของคนจน 

นายแพทยธาดา ชาคร ผูอํานวยโรงพยาบาลโรคทรวงอก (คนที่ ๙) เปนผูประดิษฐขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยใชตนแบบ

ท่ีนํามาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีราคาแพง มาใชวัสดุภายในประเทศ ทําใหมีราคาตนทุนท่ีถูกมาก เพ่ือใชแกขัดใหแก

ผูปวยโรคหัวใจ Heart block ท่ีมีฐานะยากจน 

โดยตัวเครื่องมีลักษณะเปนกลองพลาสติก

ขนาดเล็ก ๆ เทากลองไมขีดไฟ   

๒. นวัตกรรม “เครื่อง UV 2009”

 นวัตกรรมเครือ่งกาํจดัเชือ้โรคดวยแสงยวู ีหรอืเครือ่ง UV 2009 สถาบนัโรคทรวงอก ไดมกีารประดษิฐและ

ใชงานตัง้แตป ๒๕๔๑ และไดประยกุตนาํมาใชงานในป ๒๕๕๒ เนือ่งจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไขหวดัใหญ

สายพันธุ ใหม ๒๐๐๙ (เช้ือไวรัสชนิด H1N1) ที่ไดแพรกระจายไปทั่วภูมิภาคของโลกรวมทั้งประเทศไทย โดย 

เครื่อง UV 2009 มีตนทุนการผลิต

ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งถูกกวา

เคร่ืองกรองเช้ือโรคเฮปปา ท่ีนิยม

ใชในโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งมีราคา

สูงถึงเครื่องละ ๓ - ๕ แสนบาท

นายแพทยธาดา  ชาคร

ผูปวยคนแรกที่ใชเครื่องกระตุนหัวใจรุนใหม
ที่ไดพัฒนาเปนแบบชนิดแขวนหอยไวนอกกาย

 ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ตนแบบ Pacemaker
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๓. นวัตกรรม “Trach-Band” หนวยงาน หอผูปวยหนักระบบทางเดินหายใจ (RCU)

 วัตถุประสงค

 ๑. ลดการเสียดสีบริเวณคอซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดบาดแผล

 ๒. เพื่อใหตําแหนง Tracheostomy tube เหมาะสม

 ๓. เพื่อใหการเปลี่ยน/ปรับระยะ Tracheostomy tube สะดวกงาย ประหยัดเวลา

 ๔. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแกผูปวยและญาติ

๔. นวัตกรรม “นุมคุมครองหัวใจ” หนวยงาน หอผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ตึก ๗/๙

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อประคองกระดูกหนาอกที่ยังไมเขาที่จากการผาตัดหัวใจ 

 ๒. เพื่อบรรเทาอาการปวดแผลขณะเคลื่อนไหว/ทํากิจกรรมหรือการไอ

 ๓. เพื่อความสะดวกของผูปวยและญาติในการไมตองจัดหาซื้อหมอน ตลอดจนการใชงาน 

 ๔. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจทั้งผูใหและผูใชบริการ

ไดรับรางวัล Extra Award (Service) จาก
การประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพ กรมการแพทย

สูความเปนเลิศ ป ๒๕๕๒

หมอนนุมคุมครองหัวใจ
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๕. นวัตกรรม “ลอเลื่อน เพื่อนสนิท” หนวยงาน หอผูปวยศัลยกรรมหัวใจและปอด ตึก ๖/๓

 วัตถุประสงค

 ๑. ผูปวยมีความพึงพอใจตอการเดินเคลื่อนที่ไดสะดวก

 ๒. ผูปวยหลังผาตัดปอดวันที่ ๕ เดินไดระยะทาง ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร 

 ๓. ปองกันอุบัติการณการเกิดภาวะแทงแกวยาวในขวดนํ้า ลอยโผลพนนํ้า

นําเสนอในงาน มหกรรมคิวซีแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔
ณ กระทรวงอุตสาหกรรม  วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

นวัตกรรม “ลอเลื่อน เพื่อนสนิท” ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอ
ในงานการประชุมวิชาการเนื่องในสัปดาหวันพยาบาลสากล
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด  วันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ไดรับรางวัล Excellence Award for Medical Innovation 
และรางวัล Popular Award for Medical Innovation 

จากกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
ในการประชุมวิชาการ การจัดการความรู มุงสูคุณภาพ 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรมแมนํ้า รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร

ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอในงาน
“วันนักประดิษฐ” ประจําป ๒๕๕๕

จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
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๖. นวัตกรรม “ตูสองสะอาด” หนวยงาน กลุมภารกิจอํานวยการ

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใชเปนอุปกรณในการประเมินผลประสิทธิภาพการลางมือ

 ๒. ลดคาใชจายในการจัดซื้อตูตรวจสอบการลางมือ

๗. นวัตกรรม “ควํ่างาย ตั้งได แหงไว ไรกลิ่น” หนวยงาน หอผูปวยศัลยกรรมหัวใจและปอด ตึก ๖/๓

 วัตถุประสงค

  ตอผูปวย โดยตรง : เจาหนาที่สามารถจดบันทึกจํานวนปสสาวะในขวดไดถูกตอง

   โดยออม : ผูปวยพึงพอใจจากหองนํ้าไมมีกลิ่นเหม็นอับ > ๘๐%

  ตอบุคลากร โดยตรง : ลดขั้นตอนในการทํางาน > ๑ ขั้นตอน

     : ลดระยะเวลา > ๒ นาที/ผูปวย ๑ ราย

    โดยออม : บุคลากรพึงพอใจ > ๘๐%

  ตอหนวยงาน  โดยตรง : ลดเนื้อที่ในการจัดเก็บ เวลาเข็นไมทําใหผนังตึกชํารุด

   โดยออม : ลดวัสดุอุปกรณ ในการตากขวดปสสาวะ
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๘. นวัตกรรม “มหัศจรรยแหงการปลดปลอย” หนวยงาน หอผูปวยอายุรกรรมหัวใจ ตึก ๖/๔

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูปวยมีความสุขสบายและไมตองกังวลกับการที่ตองลุกมาเทปสสาวะที่ขางเตียง

 ๒. ลดการพลัดตกหกลมจากการที่ผูปวยลุกมาเทปสสาวะขางเตียง

 ๓. เพื่อความสะดวกกับผูปวย และญาติ

๙. การพัฒนาคุณภาพ CQI เรื่อง “การพัฒนาเครือขายระบบการรับสงตอผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือด

 เฉียบพลัน” หนวยงาน ศูนยรับสงตอผูปวยและใหคําปรึกษา

 วัตถุประสงค

 เพื่อใหผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดรับการดูแลรักษาพยาบาลตั้งแตระดับปฐมภูมิจนถึง

ระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง ทันเวลาและปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการรับสงตอผูปวย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอในงาน 
“วันนักประดิษฐ” ประจําป ๒๕๕๕

จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

ไดรับรางวัล ผลงานวิชาการดีเดน ประเภทโปสเตอร จากการประชุม Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๓ : Pot puri 
เครือขายหัวใจชุมชน  วันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมอมรินทรลากูน จังหวัดพิษณุโลก
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๑๐. นวัตกรรม “นวมมหัศจรรย” หนวยงาน หอผูปวยอายุรกรรมปอด ตึก ๒/๕

 วัตถุประสงค

 เพื่อปองกันผูปวยดึงสายและอุปกรณตาง ๆ ที่ติดกับรางกาย

๑๑. นวัตกรรม “ผารัดตัวผูปวย (ผาปลาหมึก)” หนวยงาน หอผูปวยหนักอายุรกรรมหัวใจ (CCU)

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อจํากัดการเคลื่อนไหวและผูปวยอยูในทาที่เหมาะสม

 ๒. ปองกันภาวะแทรกซอนจากการใชอุปกรณและเครื่องมือพิเศษ 

 ๓. เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตกเตียง

ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
เนื่องในสัปดาหวันพยาบาลสากล

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด วันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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๑๒. นวัตกรรม “เปลี่ยนผาปูวันละสีทุกชีวีปลอดภัย” หนวยงาน ศูนยเปล

 วัตถุประสงค

 ๑. ประชาชน/ญาติ/ผูรับบริการ มีความพึงพอใจ มั่นใจ เมื่อมารับบริการ

 ๒. เจาหนาที่ศูนยเปล มีความรูในเร่ืองโรคติดตอ ปลอดภัย ไมมีการติดเชื้อ จากการปฏิบัติงาน

  มีความตระหนัก ปฏิบัติตามหลักของ IC

 ๓. อุปกรณในการเคลื่อนยาย เชน เปลนั่ง/เปลนอน ไดรับการทําความสะอาดทุกวัน และทุกครั้ง

  ที่ปนเปอนสารคัดหลั่ง และไดรับการเปลี่ยนผาปู/ผาคลุมทุกวัน มีสภาพพรอมใช สวยงาม

๑๓. ผลงานการพัฒนา “เมนูอาหารวางสําหรับผูปวยเบาหวาน”

 กลุมงานโภชนวทิยา สถาบนัโรคทรวงอก ไดสงผลงานเขารวมในกจิกรรมการประกวดเมนอูาหารวางสาํหรบั

ผูปวยเบาหวาน จดัโดยบรษิทั ไทยโอซกูา จาํกดั โดยผลงานของ กลุมงานโภชนวทิยา สถาบนัโรคทรวงอก ไดรบัคดัเลอืก

เพื่อจัดพิมพเผยแพรจํานวน ๒ เมนู คือ แคนตาลูป DM Mix และบานานา DM Shake จากจํานวนเมนูทั้งหมด

ที่นักกําหนดอาหารจากโรงพยาบาลทั่วประเทศสงเขาประกวด 
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นวัตกรรม (Innovation)

๑. นวัตกรรม “Safety Bag” หนวยงาน หองผาตัด

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหศัลยแพทยสามารถนําชิ้นเนื้อออกจากชองอก

  ที่เปดแผลผาตัดขนาดเล็กไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

 ๒. เพือ่ปองกนัการแพรกระจายเซลลมะเรง็ไปอวยัวะขางเคยีง 

  และบริเวณแผลผาตัด

 ๓. เพื่อลดตนทุนของสถาบัน และลดคาใชจายสวนเกินของ

  ผูปวยในการซื้ออุปกรณทางการแพทย

 ๔. สงเสรมิใหเกดิการพฒันา และคดิคนนวตักรรมทีม่ปีระโยชน

  ในหนวยงาน

๒. นวัตกรรม “กันกัดวัดใจ” หนวยงาน งานวิสัญญีพยาบาล

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใชทดแทน Mouth piece ที่มีไมเพียงพอ

 ๒. เพื่อลดคาใชจายในการจัดซื้อ

 ๓. ประหยัดนํ้า นํ้ายา เวลา และแรงงานในการทําความสะอาด

 ๔. เปนการ Recycle พลาสติกที่ไมใช และนํามาทําใหเกิดประโยชน (ประดิษฐจากขวดนํ้าเกลือ)

 ๕. ลดขยะ ลดการทําลายขยะ และลดภาวะโลกรอน

การผาตัดโดยใชกลองวีดิทัศน (VATS) 
รวมกับการเปดแผลผาตัดขนาดเล็ก
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๓. นวัตกรรม “Pursed Lip Breathing Exerciser” หนวยงาน กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู

 วัตถุประสงค

 เพื่อชวยในการฝกเทคนิคการหายใจในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

๔. นวัตกรรม “ชี้ชัดวัด Bed Sore” หนวยงาน หอผูปวยหนักอายุรกรรมหัวใจ (CCU)

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหสามารถประเมินขนาดของแผลกดทับไดถูกตอง

 ๒. เพื่อนําผลการประเมินขนาดของแผลมาใชในการวางแผนการดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม

๕. นวัตกรรม “ที่รองแขนฉีดยา/เจาะเลือด” หนวยงาน หนวยผูปวยฉุกเฉิน

 วัตถุประสงค

 เพิ่มอุปกรณ และความสะดวก ในการทําหัตถการฉีดยา/เจาะเลือด
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๖. นวัตกรรม “Safety pace” หนวยงาน หอผูปวยหนักอายุรกรรมหัวใจ (CCU)

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจชนิดชั่วคราวพรอมใชงาน

 ๒. เพื่อปองกันเครื่องกระตุ นการ

  ทํางานของหัวใจชนิดชั่วคราว

  ชํารุด

 ๓. เพื่อความปลอดภัยของผูปวย

๗. นวัตกรรม “ผานุมหุมไมแตก” หนวยงาน หอผูปวยหนักศัลยกรรมหัวใจและปอด (ICU)

 วัตถุประสงค

 เพื่อปองกันไมใหอุปกรณที่ใชกับเครื่องชวยหายใจชนิดเคลื่อนยายชํารุด จากการใชงาน

๘. นวัตกรรม “ประคองไว อุนใจกวา” หนวยงาน หองผาตัด

 วัตถุประสงค

 ๑. เพือ่ใหผูปวยผาตดัทาตะแคงทกุราย ไมเกดิการคัง่คางของนํา้ปสสาวะ เนือ่งจากสายปสสาวะหกั พบั 

  งอ ขณะผาตัด

 ๒. เพื่อใหสามารถประเมินจํานวนปสสาวะไดอยางถูกตอง

 ๓. เปนการนําวัสดุเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน

 ๔. สงเสริมใหเกิดการคิดคนนวัตกรรมที่มีประโยชนในหนวยงาน

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา
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๙. นวัตกรรม “สวมเข็มกลับปลอดภัย” หนวยงาน หอผูปวยหนักอายุรกรรมหัวใจ (CCU)

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานปลอดภัยจากอุบัติเหตุของมีคมทิ่ม ตํา 

 ๒. เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามหลักการ IC ของสถาบันในการสวมปลอกเข็มกลับ 

๑๐. นวัตกรรม “Foot Sling Support” หนวยงาน หอผูปวยหนักศัลยกรรมหัวใจและปอด (ICU)

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อปองกันการเกิด Foot drop ในผูปวยที่ On IABP

 ๒. เพื่อเปนการบริหารกลามเนื้อสวนปลายและขอเทา

  ในการเคลื่อนไหว

 ๓. เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ

๑๑. นวัตกรรม “ฝาครอบไรกลิ่น” หนวยงาน หอผูปวยอายุรกรรมหัวใจ ตึก ๗/๗

 วัตถุประสงค

 ๑. เพือ่รกัษาสิง่แวดลอมในหอผูปวย โดยลดกลิน่ของปสสาวะ

  ซึ่งทําใหเกิดปญหารบกวนผูปวยและญาติ

 ๒. เพือ่ความสะดวกในการใชฝาครอบขวดปสสาวะเนือ่งจาก

  หยิบจับไดงาย

 ๓. เพื่อความสะดวกกับเจาหนาที่ ที่ไมสามารถนําปสสาวะ

  ไปเททิ้งไดทุกครั้งที่ผู ปวยปสสาวะ เนื่องจากจํานวน

  เจาหนาที่มีจํากัด

 ๔. เพื่อความเปนระเบียบและสวยงามของสถานที่ภายในหอผูปวย
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๑๒. นวัตกรรม “สายสะทอนเสียง” หนวยงาน งานวิสัญญีพยาบาล

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหมีอุปกรณเฝาระวังผูปวยขณะใหยาระงับความรูสึกเพียงพอ พรอมใชงาน

 ๒. ใชเปนเครื่องมือประเมินการทํางานของปอด และหัวใจผูปวยขณะใหยาระงับความรูสึก และ

  ขณะสงตอผูปวยหลังผาตัด

 ๓. ใชทดแทนกรณี Monitor มีปญหา

 ๔. ชวยลดปริมาณขยะ จากการใชอุปกรณเหลือใช (Recycle) ชวยใหลดภาวะโลกรอน

๑๓. นวัตกรรม “Amp ยา Slider” หนวยงาน หอผูปวยหนักอายุรกรรมหัวใจ (CCU)

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหยาที่สํารองไวมีการหมุนเวียนการใชงานและจัดเก็บโดยใชหลัก First in First out 

 ๒. เพื่อลดปญหายาหมดอายุ 

 ๓. เพิ่มความสะดวกในการหยิบใช 
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๑๔. นวัตกรรม “ผาชองปกปองสิทธิ์” หนวยงาน คลินิกการตรวจคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อพิทักษสิทธิผูปวย

 ๒. เพื่อความสะดวกในการตรวจทั้งแพทยผูตรวจและผูปวยที่รับการตรวจ

๑๕. นวัตกรรม “กางเกงวิเศษ” หนวยงาน หอผูปวยหนักศัลยกรรมหัวใจและปอด (ICU)

 วัตถุประสงค

 เพื่อปกปดรางกายสวนลาง (ตั้งแตเอวลงไป) ในผูปวย

ท่ีใส IABP ที่บริเวณขาหนีบ (ซึ่งไมสามารถสวมใสกางเกงปกติ

ไดเนื่องจากติดสายและอุปกรณของ IABP)

๑๖. นวัตกรรม “ปลอกแขนแสนสะดวก” หนวยงาน หองผาตัด

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหศัลยแพทย สามารถดําเนินการ

  ผาตัดไปไดอยางรวดเร็วโดยไมตอง

  เปลี่ยนชุดผาตัด

 ๒. สงเสริมใหเกิดการคิดคนนวัตกรรมที่มี

  ประโยชนภายในหนวยงาน

 ๓. เปนการนําของใชที่ชํารุด มาใชใหเปน

  ประโยชน เกิดความคุมทุน

 ๔. ชวยลดปญหาภาวะโลกรอน จากปริมาณ

  ขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
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๑๗. นวัตกรรม “กลองเก็บไออุน” หนวยงาน หอผูปวยหนักศัลยกรรมหัวใจและปอด (ICU)

 วัตถุประสงค

  เพื่อปองกันผาหม ของอุปกรณ “warmer” ชํารุดเสียหาย

 จากวิธีการเก็บที่ไมเหมาะสม

๑๘. นวัตกรรม “หมอนทรายไรกังวล” หนวยงาน หอผูปวยหนักอายุรกรรมหัวใจ (CCU)

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหหมอนทรายอยูในตําแหนงที่เหมาะสม

 ๒. เพื่อใหผูปวยปลอดภัยจากภาวะแทรกซอน หลังจากการนําสายสวนหลอดเลือดแดงออก

 ๓. ผูปวยเกิดความพึงพอใจ ลดความวิตกกังวล

๑๙. นวัตกรรม “ผาคลุมหุม Content” หนวยงาน หอผูปวยหนักศัลยกรรมหัวใจและปอด (ICU)

 วัตถุประสงค

  เพื่อปองกันการเห็นลักษณะ

ของสารคัดหลั่งที่ไมนาดูและทําใหญาติผู ปวย

รูสึกกลัวและเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการ

ของผูปวย
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๒๐. นวัตกรรม “Safety syringe” หนวยงาน หอผูปวยหนักอายุรกรรมหัวใจ (CCU)

 วัตถุประสงค

 ๑. เพือ่ใหเจาหนาทีส่ามารถหกั amp ยาไดอยางสะดวก

  และรวดเร็ว

 ๒. เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

  ของมีคมทิ่ม ตํา

 ๓. เพื่อลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลแกเจาหนาที่

  จากการถูก amp ยาทิ่ม ตําได

๒๑. นวัตกรรม “Head Guard โครงกั้นบริเวณศีรษะ” หนวยงาน หนวยงานพยาบาลสรีรวิทยาไฟฟาหัวใจ

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใชเปนอุปกรณเสริมดานการปฏิบัติการพยาบาล ในการเฝาระวังและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง

  ของผูรับบริการที่ทําการผาตัดฝงเครื่องกระตุนหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker)

 ๒. เพือ่ปองกนัการตดิเชือ้ของแผลผาตัดจากการปนเปอนบรเิวณผา Sterile ทีพ่นัรอบศรีษะและใบหนา

 ๓. เพื่อความสุขสบายของผูรับบริการในขณะทําหัตถการ

 ๔. เพื่อความพึงพอใจของผูรับบริการ

๒๒. นวัตกรรม “ICD Clamp Lock” หนวยงาน หอผูปวยหนักศัลยกรรมหัวใจและปอด (ICU)

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใชทดแทนที่ Clamp สายระบายทรวงอก ที่มีไมเพียงพอ

 ๒. เพื่อการใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยใชตัว Clamp จาก Urinovolumeter ที่ใชงานแลว
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๒๓. นวัตกรรม “Safety gloves” หนวยงาน หอผูปวยหนักระบบทางเดินหายใจ (RCU)

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อลดอุบัติการณการใสทอชวยหายใจซํ้า ที่มีสาเหตุจากผูปวยดึงทอชวยหายใจออกเอง

 ๒. เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบาย Safety Goal ของสถาบันในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวย

๒๔. นวัตกรรม “ผาไออุนลดการเกิดหยดนํ้า” หนวยงาน หอผูปวยหนักระบบทางเดินหายใจ (RCU)

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อควบคุมอุณหภูมิของกาซในระบบสายเครื่องชวยหายใจใหมีอุณหภูมิคงที่

 ๒. ลดการกลั่นตัวเปนหยดนํ้าของกาซในระบบสายเครื่องชวยหายใจ

 ๓. ลดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา
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๒๕. นวัตกรรม “Support Group ผูปวยหลังผาตัดหัวใจ” หนวยงาน หอผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ตึก ๗/๙

 วัตถุประสงค

 ๑. กลุมผูปวยมกีจิกรรมรวมกนั ในการพบปะสังสรรค ใหการชวยเหลือ ซ่ึงกนัและกนัท้ังดานจิตใจ สงัคม 

  เศรษฐกิจ และอื่น ๆ

 ๒. เพื่อใหกลุม Support Group มีความรูความเขาใจในการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะแทรกซอนหลัง

  ผาตดัและทาํกจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชน เชน เผยแพรความรูและการปองกนัโรคหวัใจแกบคุลากร

  ใกลชิด ประชาชนในกลุมเสี่ยง

 ๓. มีสวนรวมในการแนะนําและสงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบบริการของสถาบันโรคทรวงอก 

 ๔. เพื่อใหเกิดกลุม Support Group ในผูปวยหลังผาตัดหัวใจในระยะฟนฟูสภาพและกลับมานอน

  โรงพยาบาลซํ้า ไดแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลตัวเองกอน กอนจําหนาย

๒๖. นวัตกรรม “บันทึกปสสาวะไรขวด” หนวยงาน หอผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ตึก ๗/๙

 วัตถุประสงค

 ๑. ลดการมีกลิ่นเหม็นของปสสาวะรบกวนผูใชบริการและผูใหบริการ

 ๒. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสะดุดลม

 ๓. เพิ่มความสวยงามมีระเบียบ สิ่งแวดลอมของหนวยงานดีขึ้น

 ๔. เพิ่มความพึงพอใจของผูใชบริการและญาติ

 ๕. ลดคาใชจายในการจัดซื้อขวดตวงปสสาวะ

 ๖. ความสะดวกของทีมการพยาบาลในขณะเขาใหการดูแลผูปวยบนเตียง

 ๗. ลดภาระงานของเจาหนาที่ในการจัดเก็บและทําความสะอาดขวดตวงปสสาวะ
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๒๗. นวัตกรรม “กระดาษทิชชูคูถุงขยะ” หนวยงาน หอผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ตึก ๗/๙

 วัตถุประสงค

 ๑. ปองกนัความเสีย่งจากการพลดัตกหกลมของผูปวยในการกมหยบิกระดาษทชิชทูีร่วงหลนหรอือยูไกลมอื

 ๒. บรรเทาอาการปวดแผลขณะทํากิจกรรม โดยเฉพาะการหากระดาษทิชชูและที่ใสขยะ

 ๓. ความสะดวกในการใชกระดาษทิชชูและถุงขยะ 

 ๔. ความสะอาดในการใชกระดาษทิชชูและถุงขยะ 

 ๕. ความมีระเบียบในการใชกระดาษทิชชูและถุงขยะ

 ๖. เพิ่มความพึงพอใจทั้งผูใหและผูใชบริการ

๒๘. นวัตกรรม “ฝาปดขวดแกว (Drain) ยุคใหม” หนวยงาน หนวยจายกลาง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อทดแทนฝาขวดเดรนที่มีไมเพียงพอ

 ๒. เพื่อใชทรัพยากรอยางคุมคาคุมทุน ลดคาใชจายในการจัดซื้อซึ่งตองสั่งทําพิเศษ 

  (เนื่องจากไมมีจําหนาย)
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๒๙. นวัตกรรม “เกาอี้จิตพิสัย หลังมหาอุทกภัย” หนวยงาน หอผูปวยอายุรกรรมหัวใจ ตึก ๖/๕

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูปวยมีความสุขสบายและไมตองกังวล ไมสะดวกในการ

  ปสสาวะขางเตียง ตองนั่งลงกับพื้นตํ่า ๆ

 ๒. ลดความเสี่ยงอุบัติการณ การพลัดตกหกลมของผู ปวยหญิง

  ตองนั่งปสสาวะขางเตียง

 ๓. เพื่อความสะดวกและเกิดความพึงพอใจ/ประทับใจ แกผูปวย 

  และญาติ

๓๐. นวัตกรรม “ผา A-V (คู Duo)” หนวยงาน หนวยงานพยาบาลสรีรวิทยาไฟฟาหัวใจ

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อลดความผิดพลาดจากการใชอุปกรณ 

 ๒. เพือ่ความสะดวก รวดเรว็ในการหยบิสายตอดํา-แดง สาํหรบัการ Check Atrium & Ventricle Lead

๓๑. นวัตกรรม “จุลินทรีย EM ไรกลิ่น”  หนวยงาน หอผูปวยอายุรกรรมปอด ตึก ๒/๔

 วัตถุประสงค

 ๑. ลดปญหาขอรองเรียนเรื่องหองนํ้าไมสะอาด

 ๒. ลดกลิ่นและคราบสกปรกที่มีอยู

 ๓. อนุรักษสิ่งแวดลอม

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก95

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

ที่ไดรับการตีพิมพในรอบ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕)

 1. Foongladda S, Roengsanthia D, Arjrattanakol W, Chuchottaworn C, Chaiprasert A, Franzblau 

SG. Rapid and simple MTT method for rifampicin and isoniazid susceptibility testing of 

Mycobacterium tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2002 Dec; 6 (12) : 1118-22.

 2. Hengrussamee K. Atherosclerosis : Cardiology, 2002

 3. Chantadansuwan T, Tansuphaswadikul S, Hengrussamee K, Kehasukcharoen W, Saejueng B, 

Assavahanrit J, Kanoksin A, Sungkahapong V. One Year Results of Transcatheter Closure of 

Secondum Atrial Septal Defect With the Amplatzer septal Occluder Device. Journal of Central 

Chest Hospital, Vol.7 No.2 May-August 2002. 

 4. Saejueng B. รายงานผูปวยที่มีภาวะหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจผิดปกติแตกําเนิด ชนิด Coronary artery 

fistula, วารสารโรงพยาบาลโรคทรวงอก ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2545 ISSN 0859-4821

 5. Tansuphaswadikul S. Intervention Cardiology in Aging. เวชศาสตรผูสูงอายุ 2545

 6. Tanormkij K. The Relationships Between individual Factors and Treatment Regularity of 

Unsupervised Pulmonary Tuberculosis Patients at the Central Chest Hospital. Journal 

of Central Chest Hospital, Vol.7 No.2 May-August 2002.

 7. ประดิษฐชัย ชัยเสรี. การดูแลผูปวยหลังผาตัดหัวใจ ISBN 974-7068-82-6 : สํานักพิมพกรุงเทพเวชสาร, 

สิงหาคม 2546.

 8. Prariyachatigyl C, Chaipraser A, Geenkagorn K, Kappe R, Chuchottaworn C. Termsetjaroen PCR 

assay for the detection and identification of Penicillium marneffei. Mycoses. 2003 Dec; 46 

(11-12) : 447-54.

 9. อนันต หอสิมะสถาพร, ทิพวรรณ ตรีวิภานนท, จิณหธาน ปญญาศร. ผลกระทบของการรักษาคลองรากฟน

แทนการถอนฟนในผูปวยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก พ.ศ. 2546, วารสารสถาบันโรคทรวงอก 2546; 

1 (2) : 2-16. 

 10. Siripatavavanit S, Hengrussamee K, Vijitsanguan C, Porapakkham P. The Retrospective 

Study of Patients Diagnosis Pulmonary Embolism (PE) by computerized Tomography Scan 

Chest. Chest Disease Institute Journal, Vol.2 No.1 January-April 2004 : 2-13. 



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก 96

 11. Hengrussamee K. แนวทางเวชปฏิบัติโรคลิ้นหัวใจพิการสําหรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ, สํานักพัฒนา

วิชาการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กันยายน 2548 ISBN 974-422-127-5

 12. Assavahanrit J. คู มือแนวทางการจัดตั้งและดําเนินการคลินิกผู สูงอายุ สถาบันเวชศาสตรผู สูงอายุ 

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กรกฎาคม 2548 ISBN 974-422-158-5 

 13.  Hengrussamee K. Significance of Lead aVR ST Segment Elevation in Acute Coronary Syndrome. 

จดหมายเหตุทางแพทย; แพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, ตุลาคม 2548.

 14. Kanoksin A. การรักษาผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวที่นอนในโรงพยาบาลและหาความสัมพันธระหวางระดับ

ของ NT-proBNP กบัสาเหตแุละความรนุแรงของภาวะหวัใจลมเหลวและการประเมนิผลการรักษาท่ีระยะเวลา 

6 เดือน, วารสารสถาบันโรคทรวงอก ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2548 ISSN 1686-6614 

 15. จิณหธาน ปญญาศร, ทิพวรรณ ตรีวิภานนท, ศศลักษณ ศิริไพศาล. ผลสํารวจการสงตอผูปวยโรคหัวใจ

ไปรับการรักษาทางทันตกรรมยังโรงพยาบาลใกลบานของสถาบันโรคทรวงอก พ.ศ. 2548, วารสารสถาบัน

โรคทรวงอก 2548; 3 (2) : 25-36. 

 16. Chotivatanapong T. Autologous Pericardial Valve Conduit for The Ross Operation Asian 

Cardiovascular Thoracic Annals. Vol.13, No.4, 2005, P.321-324.

 17. Subhannachart P. Performance evaluation of Chest Disease Institute’s personels 1st/2005. 

Journal of Central Chest Hospital, Vol.3 No.3 September-December 2005.

 18.  Assavahanrit J. ภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผูปวยโรคลิ้นหัวใจที่เขารับการทําหัตถการ และการผาตัด

ในสถาบันโรคทรวงอก, วารสารโรงพยาบาลโรคทรวงอก ปที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2549 

ISSN 1686-6614 

 19.  Tungsagunwattana S. ประเมินเทคโนโลยีความเหมาะสมของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง 

แบบถายภาพตอเนือ่งในการชวยวนิจิฉยัโรคของหวัใจและหลอดเลือดหวัใจ, วารสารวชิาการสาธารณสุข ปที ่15 

ฉบับที่ 15 กันยายน - ตุลาคม 2549.

 20. Tungsagunwattana S. Percutaneous CT Guided Radioferguecy Ablation of Primary Lung 

Cancer Case Report. Asian Journal of Radiology, 2006

 21. Subsai Kongsaengdao, Kanoksri Samintarapanya, Siwarit Rusmeechan, Adisorn Wongsa, 

Chaicharn Pothirat, Chairat Permpikul, Sunsanee Pongpakdee, Wilai Puavilai, Piraj 

Kateruttanakul, Uthai Phengtham, Panjapornpon K, et al. and Thai Botulism Study Group. 

An Outbreak of Botulism in Thailand : Clinical Manifestations and Management of Severe 

Respiratory Failure. Clinical Infectious Disease 2006; 43 : 1247-1256.

 22. นางปวีนุช จีนกูล, นางอรุณประไพ บัวพันธุ. Risk Behaviors for Cardiovascular Heart Disease of 

Central Chest Disease Institute Officers. Journal of Central Chest Hospital, Vol.4 No.1 

January-April 2006 



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก97

 23. Pramote Porapakkham, Taweesak Chotivatanapong, Choosak Kasemsarn, Chaiwut 

Yottasurodom, Kriangkrai Narmthaisong, Pornwalee Porapakkham. Effects of Aspirin for 

prevention of pericardial effusion After valvular heart surgery. Chest Disease Institute Journal, 

Vol.4 No.3 September-December 2006.

 24. Bangpattanasiri K. Diagnostic Yield of Fiberoptic Bronchoscopy in Evaluating Lung Mass. Chest 

Disease Institute Journal, Vol.5 No.1 January-April 2007.

 25. Panjapornpon K, Muenpa R, Chakrawannat T. Impact of Guideline for the Treatment of 

Community-Acquired Pneumonia in Lampang Hospital. Chest Disease Institute Journal, Vol.5 

No.2 May-August 2007

 26. Panjapornpon K. A Double-Blinded, Randomized, Placebo-Controlled Trial of Oral Montelukast 

in Acute Asthma at Emergency Room in Ramathibodi Hospital. Thai Journal of Tuberculosis 

Chest Diseases and Critical Care 2007; 28 (2) : 103-113.

 27. Tanormkij K. Result of Pre and Post-test Counseling HIV patients at Health Education Unit, 

Chest Disease Institute. Chest Disease Institute Journal, Vol.5 No.1 January-April 2007.

 28.  Hengrussamee K. ผลการรกัษาผนังกัน้หวัใจดานบนรัว่โดยผานทางสายสวนและใชอปุกรณ Amplatzer ASD 

Occluder Device ในระยะเฉียบพลัน ระยะสั้นและระยะปานกลาง, จดหมายเหตุทางแพทย; แพทยสมาคม

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, Vol.91 No.7 July 2008.

 29.  Saejueng B. Experience of Percutaneous Mechanical Mitral Commissurotomy Using 

Metallic Commissurotome in Patients with Mitral Stenosis at Chest Disease Institute. J Med 

Assoc Thai 2008; 91 (6): 828-35. 

 30. Assavahanrit J. การปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด, Chest Disease Institute Journal, Vol.6 No.1 

January-April 2008.

 31. Chantadansuwan T. Image in Cardiology. Chest Disease Institute Journal, Vol.6 No.2 May-August 

2008.

 32. Chuchottaworn C. LEVOFLOXACIN-BASED REGIMEN FOR TREATMENT OF MULTIDRUG RESISTANT 

TUBERCULOSIS. Chest Disease Institute Journal, Vol.6 No.2 May-August 2008.

 33. Siripatavavanit S. Diabetic Patients with Localized Pulmonary Mucormycosis in Chest Disease 

Institute. Thai Journal of Tuberculosis Chest Disease and Critical Care 2008 : 54-62.

 34. Tungsagunwattana S, Vijitsanuan C, Suphannachart P, Chuchottaworn C, Uttawet S. การตรวจ

คัดกรองผูปวยโรคทรวงอกโดยวิธีการทางรังสี : “ประสิทธิภาพการคัดกรองผูปวยวัณโรคปอดดวยภาพ

เอกซเรยปอดในสถาบนัโรคทรวงอก”. Chest Disease Institute Journal, Vol.6 No.2 May-August 2008. 



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก 98

 35. Charoentoldee V, Kamchanapimai S, Jaunwanpan K. Quality of life in heart failure patients 

after Cardiac Resynchonization Therapy Chest Disease Institute Experience. Chest Disease 

Institute Journal, Vol.6 No.2 May-August 2008. 

 36. พงษลดา สุพรรณชาติ, ชมพูนุท วิจิตรสงวน, สมบูรณ นิคมประศาสน. ผลสัมฤทธิ์ของการใชเข็มเจาะดูดผาน

ผนังทรวงอก เพื่อวินิจฉัยรอยโรคปอดโดยใชเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรนําทาง, วารสารวัณโรคทรวงอกและ

เวชบําบัดวิกฤต ปที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551. 

 37. ชมพูนุท วิจิตรสงวน, เปยมลาภ แสงสายัณห. Successfulness of FNA in lung nodule. Asia-Pacific 

Respiratory Society 2008

 38. สรชยั เทพธรณนิทรา, อนนัต หอสมิะสถาพร, ทพิวรรณ ตรีวภิานนท, บวัทอง ธนาอศัวเดช. ขอมลูทางคลินกิของ

เยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อกับการรักษาทางทันตกรรมในผูปวยในของสถาบันโรคทรวงอก, วารสารศัลยศาสตร

ชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 2551; 22 (1) : 31-35. 

 39. Chaiwat W, Factors Influence Behaviors to Use Face Mask in Prevention of Communicable 

Respiratory Disease in Inpatient in Chest Disease Institute, Department of Medical Services, 

Ministry of Public Health. Chest Disease Institute Journal, Vol.6 No.3 September-December 

2008.

 40. Chaiwat W, Cardiac markers in Chest Disease Institute 2007 : Diagnostic tests for Coronary 

Heart Disease. Chest Disease Institute Journal, Vol.6 No.3 September-December 2008.

 41. Klakhan P, Ratchukul S. Relationships between Adversity Quotient, Career Commitment, and 

Career Success of Staff Nurses, Hospitals under the Jurisdiction of the Department of Medical 

Services, Bangkok Metropolis. Chest Disease Institute Journal, Vol.6 No.3 September-December 

2008.

 42. Saejueng B. Factors related to in-hospital heart failure are very different for unstable angina 

and non-ST elevation myocardial infarction. Heart Vessels. 2009 Nov; 24 (6) : 399-405. 

 43. Subhannachart P. ความผิดปกติของเนื้อปอดและเยื่อหุมปอดที่อาจเกิดจากการสัมผัสสูดแอสเบสทอส 

ในโรงงานผลิตกระเบื้องมุงหลังคา, วารสารกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ปที่ 39 ฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม 2552.

 44. สมบูรณ  นิคมประศาสน, พงษลดา สุพรรณชาติ, สุฑารัตน ตั้งสกุลวัฒนา, ชมพูนุท วิจิตรสงวน. Complica-

tion from Contrast media injection CT scan examinations of patient at Chest Disease Institute. 

Chest Disease Institute Journal, Vol.7 No.1 January-April 2009.

 45. พรรณี  ศรีบุญซื่อ. Drug Interaction Between Clopidogrel and Proton Pump Inhibitors. Chest 

Disease Institute Journal, Vol.7 No.2 May-August 2009.



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก99

 46. Rojanaraweewong P. การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหระดับ Adenosine Deaminase ในนํ้าเยื่อ

หุมปอดโดยวิธีดั้งเดิม และวิธีตรวจโดยเคร่ืองอัตโนมัติ เพ่ือการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุมปอด, Chest Disease 

Institute Journal, Vol.7 No.3 September-December 2009.

 47. Hengrussamee K. Thai Acute Decompensated Heart Failure Registry (Thai ADHERE) pubished 

online 27 August 2010. Corrected Proof. CVD Prevention and Control. CVDPC 61 29 June 2010.

 48. Rodprasert S. N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Levels (NT-proBNP) in stable coronary 

artery disease. Chest Disease Institute Journal, Vol.8 No.2 May-August 2010.

 49. สตรีรัตน  จั่นครุฑ. Pulmonary Multidrug-resistant tuberculosis. Chest Disease Institute Journal, 

Vol.8 No.2 May-August 2010.

 50. สรชัย  เทพธรณินทรา. การรักษาทางทันตกรรมในผูปวยวัณโรคดื้อยาอยางรุนแรง : รายงานผูปวย 1 ราย, 

วารสารศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 2553; 24 (1) : 76-83.

 51. สุมล  เติมเศรษฐเจริญ, นุชรา  กลางประพันธ. Use of Chromogenic Candida agar for identification 

yeast isolated from clinical samples in Chest Disease Institute. Chest Disease Institute Journal, 

Vol.8 No.1 January-April 2010. 

 52. Chiranothai P, Puttanakul A. Comparison between Six Minute Walk Tests (6MWT) in 

patients after cardiac surgery follow-up 1 year. Chest Disease Institute Journal, Vol.8 No.2 

May-August 2010.

 53. Chantadansuwan T. Cases Report : Experience with Rheolytic Thrombectomy Device 

(Angiojet) in Acute ST Elevation Myocardial Infarction with Large Amount of Coronary 

Thrombus วารสาร จพสท. ฉบับพิเศษครบรอบ 70 ป สถาบันโรคทรวงอก 2555.

 54. Kehasukcharoen W. Case Report : Percutaneous coronary intervention in patients with 

anomalous origin of coronary artery. วารสาร จพสท. ฉบบัพเิศษครบรอบ 70 ป สถาบนัโรคทรวงอก 2555.

 55. Assavahanrit J. Left ventricular function after permament pacemaker in Pacemaker Clinic 

follow up. วารสาร จพสท. ฉบับพิเศษครบรอบ 70 ป สถาบันโรคทรวงอก 2555.

 56. Saejueng B. Transjuglar Percutaneous Mitral Valvotomy. In Harikrishnan S (ed), Percutaneous 

Mitral Valvotomy (333-390). New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers. Left ventricular 

2012.

 57. Panjapornpon K, Tanont S. Clinical Outcomes of Multidisciplinary Care in Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease Patients at Central Chest Institute of Thailand. Journal of the Medical 

Association of Thailand 2012.

 58. Panjapornpon K. Type of Endotracheal Tube to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia. 

Chest Disease Institute Journal 2012.



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก 100

Corporate Social Responsibility (CSR)

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

๑) โครงการ คนรักษหัวใจ ใหพอเพียงสัญจร สูภูมิภาค

วัตถุประสงค

๑. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมนําความรูในการปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และประสบการณ

ที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมไปปฏิบัติตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

๒. ใหบรกิารคดักรองภาวะเสีย่งตอการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลือดแบบเบด็เสร็จ ณ จุด จุดเดียวแบบเขาถงึ

ประชาชน

ภาคกลาง : จังหวัดนนทบุรี, กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นครนายก, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ชัยนาท

ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย
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ภาคใต : จังหวัดภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, สงขลา

ภาคตะวันออก : จังหวัดระยอง, ชลบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันตก : จังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดนครราชสีมา, ขอนแกน, มุกดาหาร, บุรีรัมย, สกลนคร, ชัยภูมิ
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๒) โครงการ พัฒนาศักยภาพวิทยากรสุขภาพแกนนําชุมชนคนรักษหัวใจ

วัตถุประสงค

๑. สรางเครือขายวิทยากรสุขภาพใหมีขีดความสามารถและเปนตนแบบในการรณรงค คัดกรองภาวะ 

เสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด

๒. เพ่ือเพิม่ศกัยภาพแกบคุลากรดานสาธารณสขุทีป่ฏบิตังิานดานโรคหวัใจและหลอดเลอืดและแกนนาํชุมชน

ใหมคีวามรู และนาํประสบการณทีไ่ดจากการฝกอบรมใหสามารถคดักรองภาวะเส่ียงตอการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด

ขั้นพื้นฐานได

รุนที่ ๑ วันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ สถาบันโรคทรวงอก

รุนที่ ๒ วันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ สถาบันโรคทรวงอก

รุนที่ ๓ วันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันโรคทรวงอก
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๓) โครงการ เครือขายผูปวยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

วัตถุประสงค

๑. ดําเนินกิจกรรม ของเครือขายผูปวยโรคหัวใจ ของสถาบันโรคทรวงอก อยางตอเนื่อง

๒. กลุมผูปวยมีกิจกรรมรวมกัน ในการพบปะสังสรรค ใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทั้งดานจิตใจสังคม 

เศรษฐกิจ และอื่น ๆ เพื่อเปนการใหกําลังใจ และลดความวิตกกังวลในกลุมผูปวยดวยกัน

๓. ทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน เชน ใหความรูแกประชาชน หรือกลุมผูปวยดวยกันในเร่ืองโรคหัวใจ

และการปองกันโรคหัวใจ

๔. สรางการมีสวนรวมระหวางประชาชนกับสถาบัน ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ

๕. สงเสรมิ สนบัสนนุกจิกรรมของเครอืขายผูปวยโรคหวัใจ ในการใหความรู และเปนพ่ีเล้ียงในชมุชนท่ีมผีูปวย

ของสถาบันโรคทรวงอก

กิจกรรมออกหนวยบริการใหความรูประชาชน เรื่องโรคหัวใจ โดยใหคําปรึกษาดานสุขภาพ ชั่งนํ้าหนัก

วัดความดัน ใหความรูดานโภชนาการ การออกกําลังกาย และการดูแลตนเอง

ออกหนวยบริการ 

ออกหนวยบริการ ณ วัดสระปทุม จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๒

ออกหนวยบริการ ณ มูลนิธิชีวิตพัฒนา เขตตลิ่งชัน
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑

ออกหนวยบริการ ณ เทศบาลตําบลออมใหญ 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

ออกหนวยบริการ ณ วัดปทุมวนาราม จังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓
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ออกหนวยบริการ ณ เทศบาลทาทราย จังหวัดนนทบุรี 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

ออกหนวยบริการ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ออกหนวยบริการ ณ วัดทานางเริง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

รวมเปนวิทยากรใหความรูเรื่องโรคหัวใจ แกคนหูหนวก 
ณ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถัมภ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ณ วัดใหญชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

ออกหนวยบริการ 
ณ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
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๔) หนวยแพทยเคลื่อนที่ สถาบันโรคทรวงอก เพื่อชวยเหลือประชาชนผูประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๔ 

ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร

๕) กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

กจิกรรมปลกูตนไมเพือ่ลดโลกรอน โครงการ Green & Clean 

Hospital เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครบ ๗ รอบ ณ สถาบันโรคทรวงอก 

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓

กิจกรรมปลูกตนไมเพื่อลดภาวะโลกรอน เพื่อถวายเปน

พระราชกศุล เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครบ ๗ รอบ ณ จังหวัดลพบุรี และ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
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กิจกรรมการศึกษาดูงาน โครงการปลูกจิตสานึกด าน

การอนุรักษพลังงาน ณ อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

กิจกรรมโครงการ ส.ส.พลังงาน (สมาชิกสงเสริมดานการอนุรักษพลังงาน) เพ่ือปลูกจิตสํานึกและดําเนินการ

ดานการอนุรักษพลังงาน ภายในองคกรอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนสงเสริมการนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและ

ถายทอดความรูแกประชาชนทั่วไปผาน ส.ส.พลังงาน ของสถาบันโรคทรวงอก

โครงการกิจกรรม “ชวยลดโลกรอน” เพื่อถวายเปน

พระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔

๖) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

สถาบันโรคทรวงอก ชวยซอมแซม

และตอเติมหองสุขา ณ วัดเชิงเลน จังหวัด

นนทบุรี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

สถาบันโรคทรวงอก มอบเวชภัณฑและอุปกรณทําความสะอาด 

แกวัดสวนแกว จังหวัดนนทบุรี เพ่ือสนับสนุนการทํา Big Cleaning Day 

หลังประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
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 นํ้าทวมป ๒๔๘๕ มาพานพบ มาบรรจบป ๕๔ ที่ไขขาน
ทุกขหนักกวา ครั้งใด ในวันวาน ทุกสถาน ทวมทั่ว ทุกครัวเรือน
ตั้งแต นครสวรรค ลพบุรี มีแตนํ้า แมจะคํ้า ดวยถุงทราย คลายเสมือน
ใช BIG BAG เหล็กไม ไมสะเทือน นองนํ้าเคลื่อน มานนทบุรี ที่วุนวาย
สถาบันโรคทรวงอก ยกยุทธศาสตร มั่นมุงมาด อุทกภัย ใหจางหาย
เตรียมนํ้าดื่ม MAMA ไวมากมาย ถาขนยาย เรือ ๕ ลํา ทําไดดี
กั้นถุงทราย หนวยงาน ดานที่เสี่ยง เพี่อหลีกเลี่ยง ความเสียหาย ในวิถี
ทั้งอุปกรณ เครื่องมือแพง แจงวิธี ขอบงชี้ ขึ้นชั้นสอง ตองปลอดภัย
รวมออกหนวย แพทยเคลื่อนที่ มีจุดให หยูกยาใน จัดเริ่มริ วินิจฉัย
ความพรอมสรรพ นับทั่วถวน ลวนปจจัย จัดคนไป ขึ้นรถตู รูเหตุการณ
ไปยังศูนยพักพิง สิ่งที่เห็น มากมาย TENT หลายพันคน ลนสถาน
ดูแออัด เด็กผูใหญ ทรมาน พระราชทาน ถุงยังชีพดวย ชวยทุกคน
มีการจัด ลําดับชั้น ดานคนไข เขียว เหลืองให กลับบานไป ในนุสนธิ์
ถาเปนแดง ตอง REFER จัด คัดผูคน สงเมืองชล จันท เพชรบุรี ที่ลําปาง
ราชบุรี สระแกว และโคราช  เพราะวาอาจ ไมมี OXYGEN เห็นขัดขวาง
ไฟอาจดับ นํ้าไมไหล ใชปลอยวาง ตองรีบจาง รถไฟฟา มาประจํา 
เตรียมถังนํ้า ซื้อไว ใหพรอมพรั่ง  จัดวางตั้ง ชูชุบ อุปถัมภ
ซื้อเวชภัณฑ ยาพรอม มานอมนํา นโยบายทํา ตามผูบริหาร งานมุงตรง
อีกนํ้าดื่ม ขาดแคลน แสนสาหัส เทสโกขาด บิ๊กซีหาย ใจประสงค
ไปแมคโคร เซ็นทรัลครั้ง ตั้งจํานง เซเวนคง มีบางไหม ไดซื้อกัน
จัดที่พัก เจาหนาที่ มีมุงหมาย วิทยาลัย ชั้นสอง ตองจัดสรร
ทั้งมุง หมอน ที่นอน สาระพัน พักพิงกัน ไรที่อยู ดูจําเปน
บุคลากร ของเรา เศราถวนทั่ว วิตกกลัว นํ้าทวมใหญ ใจทุกขเข็ญ
นํ้าถึงเอว ถึงอกมิด คิดลําเค็ญ ไมเล็งเห็น ที่ซึ่ง จะพึ่งพา 
มาแตตัว เอาอะไร ไมไดแลว  ชีวิตแคลว คลาดได ใหหวงหา
อีกหมาแมว ใสกะละมัง ทั้งยายตา ไปไหนหนา มีแตนํ้า ทําอยางไร
ผูบริหาร ทานเมตตา หาทุนให งดปใหม ชวยเหลือ เอื้อไฉน
เพื่อปลอบขวัญ เลิศลํ้า กําลังใจ บรรเทาให พนทุกขแลว แคลวคลาดดี
หวังไววา ปหนา นํ้าไมทวม เราไดรวม ปองกันได ไมหลีกหนี
ความกาวหนา สําเร็จ เจ็ดสิบป CCIT มีผูนํา ลํ้าเลิศเอย.

ประพันธโดย

นางละมาย ทาทราย

๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔

นิราศสถาบันโรคทรวงอก...เมื่อนํ้าทวมป ๕๔



ที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ป
สถาบันโรคทรวงอก 108

ภาพเหตุการณนํ้าทวมโรงพยาบาลโรคทรวงอก ป ๒๕๓๘

ภาพการเตรียมการปองกันอุทกภัยครั้งใหญ ของสถาบันโรคทรวงอก ป ๒๕๕๔

การเตรียมกระสอบทรายปองกัน
จุดสําคัญตาง ๆ เชน หองเครื่องกําเนิดไฟฟา, 

ระบบบําบัดนํ้าเสีย

ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า

เคลื่อนยายเวชระเบียน และเวชภัณฑ จากชั้นใตดินอาคาร ๗ มายังหองประชุมชั้น ๑๐ อาคาร ๗

เตรียมเรือเพื่อการเคลื่อนยายผูปวย









๓๙ หมู่ ๙ ติวานนท์ ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐-๒๕๙๑-๙๙๙๙ โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๙๙๗๒ 
เว็บไซต์ www.cdi.thaigov.net
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