




คณะผู้จัดท า 

1. พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก ประธาน 
2. พญ.พงษล์ดา สุพรรณชาติ ที่ปรึกษาผู้อ านวยการด้านบุคลากร ที่ปรึกษา 
3. นพ.เจริญ ชูโชติถาวร ที่ปรึกษาผู้อ านวยการด้านการวิจัย ที่ปรึกษา 
4. พว.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ รองประธาน 
5. นางทิวา รัชทินพันธ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจอ านวยการ รองประธาน 
6. นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ กรรมการ 
7. นพ.ชูศักดิ์  เกษมศานติ ์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ กรรมการ 
8. พญ.เป่ียมลาภ แสงสายัณห ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด กรรมการ 
9. นางรัชนี หงส์พงษ ์ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป กรรมการ 
10. นางปราณี ชัยกิจ หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี กรรมการ 
11. พว.บุปผาวัลย์ ศรีล้ า หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล กรรมการและเลขานุการ 
12. พว.นวรัตน์ สุทธิพงศ ์ หัวหน้างานวิจัยทางการพยาบาลและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผลิตองค์ความรู้ และหัวหน้าหอผู้ปุวย 6/4 
13. พว.พรรณี บัลลังก์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  การจัดการความรู้ สถาบันโรคทรวงอก 
14. นายนรสิงห์ สวัสดิ์วงษ ์ ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางวลัยภรณ์ ศรีพุ่มไข่ นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายปิยะพงศ์ หล่อพูลกิจสกุล นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ค าน า 

     สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการ ด้านการบ าบัดรักษา 
และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและโรคปอด โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และ
เทคโนโลยีเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและปอดแก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการดูแลรักษาเฉพาะทางในระดับตติย
ภูมิที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย พอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
 
     รายงานประจ าปี 2557 นี้ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานที่ส าคัญในการสนับสนุนภารกิจของสถาบันโรคทรวงอก 
ให้บรรลุผลการปฏิบัติราชการได้ตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 
2557 สถาบันโรคทรวงอกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านตอ่ไป 

สถาบันโรคทรวงอก 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

2 



สารบัญ 

ผู้บริหารสถาบันโรคทรวงอก 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  มตรฐานทางจริยธรรม  
โครงสร้างสถาบันโรคทรวงอก 
อัตราก าลังสถาบันโรคทรวงอก 
รางวัลแห่งภาคภูมิใจสถาบันโรคทรวงอก 
บุคลากรดีเด่นสถาบันโรคทรวงอก 
ผลงานเด่นสถาบันโรคทรวงอก 
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสังคมและการสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
กิจกรรมสร้างเสริมขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคหัวใจและปอดระดับตติยภูมิ โดย

การวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และ
การบริการตติยภูมิ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเครือข่ายด้านโรคหัวใจและปอด 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการแก้ปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของประชาชนด้านโรคหัวใจ

และปอดอย่างเป็นระบบตามนโยบายสุขภาพเชิงรุก 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ปริมาณการให้บริการ 
ตัวชี้วัดคุณภาพสถาบันโรคทรวงอก 

หน้า 
4 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
17 
18 
20 
 

22 
 
 

60 
66 
 

72 
95 
99 
105 
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พญ.สุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 

พญ.พงษล์ดา สุพรรณชาติ 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการด้านบุคลากร 

นพ.เจริญ ชูโชติถาวร 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการด้านการวิจัย 

นพ.ชัยวุฒิ ยศถาสุโรดม 
ผู้ช่วยอ านวยการด้าน Software และ 

Information 

นพ.เกรียงไกร นามไธสง 
ผู้ช่วยอ านวยการด้านสวัสดิการ 

นพ.อุกฤษฎ์ จารุพัฒนาพงศ์ 
ผู้ช่วยอ านวยการด้าน Hardware 

นางพรพรรณ บุณยเกียรติ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจอ านวยการ 

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ 
และหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญวีิทยา 

พว.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

ผู้บริหารสถาบันโรคทรวงอก 
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นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี 
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 

กลุ่มภารกิจวิชาการ 

นพ.ชูศักดิ์ เกษมศานติ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ 

พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ 
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 

พญ.สุฑารัตน์ ตั้งสกุลวัฒนา 
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 

นพ.อนุชา ตั้งทางธรรม 
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา 

นพ.วิรัช เคหสุขเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสนับสนุนวิชาการ 

ทพ.อนันต์ หอสิมะสถาพร 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

ภญ.พรรณี ศรีบุญซื่อ 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

น.ส.นัฎฐา ติตถะสิริ 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

พว.บุปผาวัลย์ ศรีล้ า 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล 

พว.อัมพร โต๊ะนิ 
หัวหน้ากลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 

พว.ละม้าย ท่าทราย 
หัวหน้ากลุ่มงานการบริการผู้ปุวยนอก 
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กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

นางรัชนี หงษ์พงษ ์
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 

นางปราณี ชัยกิจ 
หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี 

นางชัญญาพัทธ์ วงษ์พันธุ์ 
หัวหน้าฝุายพัสดุและบ ารุงรักษา 

นางยุวดี โชติวัฒนพงษ์ 
หัวหน้าฝุายลูกค้าสัมพันธ์ 

ทพ.สรชัย เทพธรณินทรา 
หัวหน้าฝุายแผนงานและประเมินผล 

นางกัลยา บุบผาตระกูล 
หัวหน้าฝุายทรัพยากรบุคคล 
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วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันชั้นเลิศด้านโรคหัวใจและปอด ในระดับนานาชาติ 

พันธกิจ 

    พัฒนาวิชาการด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดและปอด โดย 
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสาร และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม 
2. การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ เฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ 
3. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างได้มาตรฐานและสร้างเครือข่ายเพ่ือให้

ผู้รับบริการพึงพอใจ 
4. ให้บริการเชิงรุกเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคหัวใจและปอดระดับตติยภูมิ โดยการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการตติยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเครือข่ายด้านโรคหัวใจและปอด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการแก้ปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของประชาชนด้านโรคหัวใจและปอดอย่างเป็นระบบตามนโยบาย

สุขภาพเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

ค่านิยมร่วม 

บริการปลอดภัยได้มาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูจริยธรรม ท างานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

มาตรฐานทางจริยธรรม 

ซ่ือสัตย์โปร่งใส ใส่ใจทุกบริการ 
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โครงสร้างสถาบันโรคทรวงอก 

ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 

ท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ 
ด้านการวิจัย 

ท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ 
ด้านบุคลากร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้านสวัสดิการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน  
Software และ Information 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้าน Hardware 

คณะกรรมการบริหาร
หน่วยบริการ 

คณะกรรมการวิชาการ 
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ 

ศูนย์วิจัยทางคลนิกิ องค์กรแพทย์ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจอ านวยการ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

ฝุายบริหารท่ัวไป 

ฝุายการเงินและบัญชี 

ฝุายพัสดุและบ ารุงรักษา 

ฝุายแผนงานและประเมินผล 

ฝุายลูกค้าสัมพันธ์ 

ฝุายทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 

กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

กลุ่มงานพยาธิวิทยา 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

กลุ่มงานทันตกรรม 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 

กลุ่มงานโภชนวิทยา 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสนับสนุนวิชาการ 

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 

กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 

กลุ่มงานการบริการผู้ปุวยนอก 
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อัตราก าลังสถาบันโรคทรวงอก 

แพทย์ : 48 คน 
ทันตแพทย ์: 4 คน 
เภสัชกร : 18 คน 
พยาบาล : 437 คน  
นักเทคนิคการแพทย์ : 24 คน 
นักกายภาพบ าบัด : 14 คน 
อื่นๆ : 828 คน 
รวม : 1,373 คน 
 

จ าแนกตามประเภท 

ข้าราชการ : 512 คน 
พนักงานราชการ : 27 คน 
ลูกจ้างประจ า : 98 คน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/
ลูกจ้างชั่วคราว : 736 คน 
รวม : 1,373 คน 
 

จ าแนกตามวิชาชีพ 
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รางวัลแห่งภาคภูมิใจสถาบันโรคทรวงอก 

     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ ประจ าปี 2556 (Thailand Public 
Service Awards 2013) ประเภทรางวัลการ
พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น เร่ือง “ทาง
ด่วนโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน” (STEMI 
Fast track) จาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 

     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับการรับรองคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หน่วยงานจุลชีววิทยา 
กลุ่มงานพยาธิวิทยา ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 
2007 และ ISO 15190 : 2003 จากส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2557 

     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่
ให้การสนับสนุนการจัดประชุมสมัชชานานาชาติเร่ือง
เอดส์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คร้ังที่ 11 (ICAAP 
11) จาก กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2557 

     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จาก
กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานที่มีผลงานวิชาการดีเด่น 
ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 
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     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับปูายประกาศเกียรติคุณ 
เป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่มีส่วนร่วมให้เกิดการ
อนุ รักษ์พลังงานอย่างเป็น รูปธรรม และให้การ
สนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา
ทีมบริหารและบุคลากร ด้านการอนุรักษ์พลังงานใน
อาคาร ประเภทโรงพยาบาล ปี 2557 จาก กรม
พัฒนาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั กษ์พลั ง งาน 
ก ร ะ ท รวงพลั ง ง าน  ใน ง าน สั ม ม น า ผู้ บ ริ ห า ร
โรงพยาบาล Energy Network to Success ณ 
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2557 

     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับโล่ เกียรติคุณจาก 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข กรณีการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 
22 กรกฎาคม 2557 

     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับปูายรับรองเป็นสถาน
บริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จาก ศูนย์อนามัยที่ 1 
กรุงเทพฯ กรมอนามัย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 

     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
ในโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” 
(Save Thais from Heart Attack) เป็นหน่วยงานที่
มีผลงานดีเด่นด้านการท าหัตถการขยายหลอดเลือด
หัวใจ (PCI) เป็นอันดับ 2  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 

11 



     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
ในโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” 
(Save Thais from Heart Attack) เป็นหน่วยงานที่
มีผลงานดีเด่นด้านการลงข้อมูลผู้ปุวย ACS เป็น
อันดับ 3  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 

     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน หน่วยงานพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่น ประจ าปี 2557-2559 จากกรมการ
แพทย์ ในที่ประชุมกรมการแพทย์ คร้ังที่ 9/2557 ณ 
โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 

บุคลากรดีเด่นสถาบันโรคทรวงอก 

     พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นของสถาบันโรค
ทรวงอก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วย
บ ริ ก า ร  ส ถ าบั น โ ร ค ทร ว งอ ก  เ มื่ อ วั น ที่  2 6 
พฤศจิกายน 2556 

     นพ.เฉลียว พูลศิริปัญญา  ได้รับรางวัลโล่เชิดชู
เกียรติ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัตติยชอบด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต ประจ าปี 2556 จาก คณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่  18 
พฤศจิกายน 2556 

12 



     พว.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการกลุ่ม
ภารกิ จบ ริการวิ ชาการ  ไ ด้ รับ โล่ห์  นั กบ ริหาร
โรงพยาบาลดีเด่นระดับรองผู้อ านวยการ ฝุายการ
พยาบาล จาก สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอัจฉรา 
ชั้น 2 สถาบันบ าราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 

     พว. กนกพร  แจ่มสมบูรณ์  รองผู้อ านวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 
กลุ่มข้าราชการ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
/ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ , นาง
พรพรรณ บุณยเกียรติ  รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ
อ านวยการ  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 กลุ่มข้าราชการ  
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น / ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญ
การพิเศษ / ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  
และนางสาวพัชนิตา กิจมล  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 
กลุ่ มลูกจ้ างประจ า   จาก กรมการแพทย์  เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจ าปี 
2556  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 

     นางพรพรรณ บุณยเกียรติ รองผู้อ านวยการกลุ่ม
ภารกิจอ านวยการ และ นางสาวพัชนิตา กิจมล ได้รับ
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชู เกียรติ (ครุฑทองค า) 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 
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     นางพรพรรณ บุณยเกียรติ รองผู้อ านวยการกลุ่ม
ภารกิจอ านวยการ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
เป็นข้าราชการผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2557 จาก ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี  
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 

     นางสาวพัชนิตา กิจมล  ได้รับประทานโล่รางวัล 
คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 
2557 ประเภท กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า 
จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

ผลงานเด่นสถาบันโรคทรวงอก 

     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วม
น าเสนอในงานประชุมวิชาการ Cardiac Network 
Forum คร้ังที่ 6 : เครือข่ายหัวใจไร้พรมแดน 
Service Plan 2014  เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 
2557 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย  
ดังนี้ 
ผลงาน Oral Presentation จ านวน 3 เร่ือง คือ 
     1. เร่ือง ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกใน
การหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ โดยเร็วในผู้ปุวยหลังผ่าตัด
หั ว ใจ ต่อความสามารถของพยาบาล วิช าชี พ 
หอผู้ปุวยหนัก ICU สถาบันโรคทรวงอก  ผู้น าเสนอ 

พว.อัมพร โต๊ะนิ หัวหน้ากลุ่มงานการบริการผู้ปุวยใน 
     2. เร่ือง Lean Fast track STEMI in CCU  
สถาบันโรคทรวงอก  ผู้น าเสนอ พว.เกศริน ศรีเพ็ชร 
หน่วยงาน หอผู้ปุวยหนัก CCU 
     3. เร่ือง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
เสี่ ย ง ต่อการ เกิ ดภาวะแทรกซ้อนของ ผู้ปุ วยที่
รับประทานยาวอร์ฟาริน สถาบันโรคทรวงอก  ผู้น า
เสนอ พว.นวรัตน์  สุทธิพงศ์  หน่วยงาน งานวิจัย
ทางการพยาบาล, ผลิตองค์ความรู้ 
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ผลงาน Poster Presentation จ านวน 2 เร่ือง คือ 
     1. เร่ือง แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเร่ือง การ
ดูแลผู้ปุวยที่ท าหัตถการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีย์
และการรักษา โดยการขยายหลอดเลือดที่ผ่านผิวหนัง
บริเวณข้อมือเข้าทางหลอดเลือดแดง radial (ปล่อย
ลมออกแล้วปลอดภัย) ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท 
Poster Presentation  ผู้น าเสนอ พว.ทัศนีย์ ชลนา
กิจกุล หน่วยงาน หอผู้ปุวย 7/6 
     2. เร่ือง แนวปฏิบัติการถอดท่อระบายทรวงอก
โดยหลักฐานเชิงประจักษ์ (Protocol off ICD) ผู้น า
เสนอ พว.นิตยา โพธิ์สาราช  หน่วยงาน หอผู้ปุวย7/9 

     นายประเสริฐ จิระโณทัย  นักกายภาพบ าบัด
ช านาญการ ได้รับคัดเลือกผลงานวิชาการ เร่ือง 
การศึกษาเปรียบเทียบผล Six minute walk test (6 
MWT) ในผู้ปุวยหลังท าการผ่าตัดหัวใจ 3 กลุ่ม คือ 
ชนิดต่อหลอดเลือดหัวใจ ชนิดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้น
หัวใจ และชนิดต่อหลอดเลือดหัวใจร่วมกับซ่อมหรือ 

     พว.ปนัดดา กลิ่นมานพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญ
กา ร  ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ให้ น า เ สนอผลง าน  Oral 
Presentation เร่ือง การศึกษาอัตราติดเชื้อและ
ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการเปลี่ยนขวด ICD ใน 24 
ชั่วโมงในผู้ปุวยหลังผ่าตัดหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 
ในการประชุมวิชาการ งานพัฒนาคุณภาพและ
งานวิจัย กรมการแพทย์ ประจ าปี 2557 (DMS 
quality & research forum 2014) เมื่อวันที่ 11-
13 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมลองบีช อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

เปลี่ยนลิ้นหัวใจ  น าเสนอในการประชุมวิชาการ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า คร้ังที่ 12 "ดูแลสุขภาพ
อย่างเป็นสุข ในยุคโลกาภิวัฒน์" เมื่อวันที่ 21-23 
พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
จังหวัดจันทบุรี 

     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วม
น าเสนอในงาน มหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่ง
ประเทศไทย คร้ังที่ 25 และงานมหกรรมคุณภาพภาค
ราชการและโรงพยาบาล ประจ าปี 2557 วันที่ 24-25 
เมษายน 2557 จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่ง
ประเทศไทย ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม  จ านวน 3 ผลงาน ดังนี้ 
     1. เร่ือง DRUG SERVICE ผู้น าเสนอ พว.ทัศนีย์ 
สายเงิน หอผู้ปุวย 2/5  
     2. เร่ือง ดาวแดง แซงคิว ผู้น าเสนอ พว.ทองดี 
จิตใส หอผู้ปุวย 6/3 
     3. เร่ือง ท าได้สบายจุงเบย  ผู้น าเสนอ พว.
จุฑามาศ อ่อนเหลา หอผู้ปุวย 6/3 
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     พว.ปวีนุช จีนกูล ได้รับรางวัลชมเชย จากการน าเสนอผลงานนวัตกรรม “สะดวกผู้ใช้สบายผู้ปุวย” ในโครงการ
ประกวด นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ประจ าปี 2557 จาก 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2557 ณ โรงแรมปร้ินพาเลส กรุงเทพฯ 

     สถาบันโรคทรวงอก ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วม
แสดงในนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 
2557 เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การ
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 12 ผลงาน ดังนี้ 
     1. เร่ือง “ล าแสงวัดใจ” โดย พว.อรทัย เอี่ยมปา 
งานวิสัญญีพยาบาล 
     2. เร่ือง “เจลนุ่ม นุ่มผิว” โดย พว.น้ าฝน ขัดจวง 
และ พว.วิภารัตน์ ยาทองไชย หอผู้ปุวยหนัก ICU 
     3. เร่ือง “สายรัดคางส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ 
ที่ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ” โดย พว.ศันสนีย์ พวงทวาย 
หอผู้ปุวยหนัก RCU 

4. เร่ือง “ถุงสะดวกช่วยประหยัด” โดย พว.หนึ่งฤทัย  
สุรยิวงศ์ หอผู้ปุวยหนัก RCU 
     5. เร่ือง “จุดตรวจสอบ” โดย พว.ภัทรชยา 
สวัสดิ์วงษ์ งานปอดและหัวใจเทียม 
     6. เ ร่ือง “รถแจกยา” โดย พว.ชนากานต์  
แท้วิริยะกุล หอผู้ปุวย 2/3 
     7. เร่ือง “หน่วยบริการแจกยา” โดย พว.สมควร 
ธรรมเวช หอผู้ปุวย 2/5 
     8. เร่ือง “ท าได้สบายจุงเบย” โดย พว.ทองดี  
จิตใส หอผู้ปุวย 6/3 
     9. เร่ือง “ดาวแดงแซงคิว” โดย พว.จุฑามาศ 
อ่อนเหลา หอผู้ปุวย 6/3 
     10. เร่ือง “สวมปลอกไว้ ปลอดภัยกว่า” โดย 
พว.กุลถิรา ชินวัฒนา  คลินิกการตรวจคลื่นเสียง
สะท้อนความเสี่ยงสูง 
     11. เร่ือง “ลดขั้นตอน สอนด้วยปูาย” โดย  
พว.สมพิศ ช านาญคง หอผู้ปุวย 6/4 
     12.  เ ร่ือง  “ตะกร้า เ ดินไ ด้ไม่ ติดดิน” โดย  
พว.ตวงพร อินทรพานิช หอผู้ปุวย 7/7 
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     สถาบันโรคทรวงอก  จัดกิจกรรมท าบุญถวาย
ภัตตาหารเพลแด่ พระภิกษุและสามเณร จ านวน 220 
รูป ในโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดู
ร้อน เมื่อวันที่  23 เมษายน 2557 ณ วัดเชิงเลน 
จังหวัดนนทบุรี 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อสังคมและการสิ่งแวดล้อม 

โครงการ “สุขา วัดดี รักษ์หัวใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Save Heart Save Energy to AEC)” 

     วั ตถุ ประสงค์  :  เ พ่ื อ ให้
บุคลากรของสถาบันฯ เกิด
ความสามัคคี มีการวางแผน มี
ส่วนร่วม และการท างานเป็น
ทีม เ พ่ือสร้างความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง โ ร ง พ ย า บ า ล  วั ด 
โรงเรียน ชุมชน ได้มีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     จัดโครงการจ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม จังหวัด
นครนายก  รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม 73 จังหวัดนครนายก  โดยบุคลากรได้
ร่วมกันท ากิจกรรม ปรับปรุงและท าความสะอาดห้องน้ า ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ของวัดและโรงเรียน  และร่วมกัน
ปลูกต้นไม้  มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 235 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) 
คิดเป็นร้อยละ 98.70 

     พิธีปิดโครงการ "หนึ่งร้อยหนึ่งลิ้นหัวใจ ร้อย
ดวงใจ ถวายในหลวง" โดยคุณชวน หลีกภัย อดีต
นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556  
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โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 

โครงการ “30 คน พัฒนาภาวะผู้น า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดไขมัน ฉันท าได้” 

     จัดโครงการระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 - 16 ตุลาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน โดยผู้ที่
ได้รับรางวัล “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดไขมัน ฉันท าได้” อันดับที่ 1 คือ นางชนากานต์ แท้วิริยะกุล น้ าหนักก่อนเข้า
โครงการ 76.7 กก. น้ าหนักหลังสิ้นสุดโครงการ 64.8 กก. ลดลง 11.9 กก. และผู้ที่ได้รับรางวัล “การออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ” อันดับที่ 1 คือ นางรัตนา กลมกล่อม เข้ารับบริการที่ศูนย์ออกก าลังกายฟิตเนส จ านวน 60 คร้ัง 
น้ าหนักลดลง 4.5 กก. 

     โครงการ “การบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ในบุคลากร” โดย งานปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้ อ  รวมกับงานอาชีวอนามัย 
ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 
กันยายน 2557 มีบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 
1,076 คน คิดเป็นร้อยละ 80.12 

โครงการ “การบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากร” 
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โครงการ “ตรวจสุขภาพบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก” 

     โครงการ “ตรวจสุขภาพบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก” 
ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 29 สิงหาคม 
2557 โดย มีการตรวจเอ็กซเรย์ปอด, ตรวจสมรรถภาพ
ร่างกาย,  ตรวจปัสสาวะ/อุจาระ ( เฉพาะบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอาหาร) และตรวจเลือด  มีบุคลากร
ได้รับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 1,167 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.8 

โครงการ “เมนูอาหาร สดสะอาด ถูกหลักโภชนาการ” 

     โครงการ “เมนูอาหาร สดสะอาด ถูกหลักโภชนาการ” 
โดย งานโภชนบริการ กลุ่มงานโภชนาการ จัดจ าหน่าย
อาหารเพ่ือสุขภาพ แก่บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก โดย
คัดสรรวัตถุดิบท่ีสะอาด ปลอดสารพิษ ควบคุมการผลิต ไม่มี
ส่วนประกอบของผงชูรสในการปรุง 
วันจันทร์ : ข้าวคลุกกะปิ 
วันอังคาร : สลัดผักไข่ดาว 
วันพุธ : ข้าวผัดเขียวหวาน + ไก่ทอด 
วันศุกร์ : ข้าวอัญชัน + น้ าพริกลงเรือ 

     กิจกรรม “กีฬาสีสามัคคี (CCIT Sport)” 
สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 16-25 ธันวาคม 2556 

     กิจกรรมการแข่งขัน “ฟุตบอลลีก” สถาบันโรค
ทรวงอก  พิธีเปิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557  
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กิจกรรมสร้างเสริมขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 

     กิจกรรมงาน “Sport Night ปาร์ต้ี แซ่บเว่อร์ 
ด๊ีด๊า 2557” งานเลี้ยงบุคลากรเพ่ือพบปะสังสรรค์
ร่วมรับประทานอาหาร การประกวดแต่งกายแฟนซี 
การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสีบุคลากร และมอบ
รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานกิจกรรม 5ส ดีเด่น 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 

     กิจกรรมท าบุญใส่บาตรอาหารแห้ง พระภิกษุ เพ่ือ
เป็นศิริมงคลแก่บุคลากร สถาบันโรคทรวงอก เนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 
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     กิจกรรมถวายภัตตาหาร และท าบุญใส่บาตรอาหารแห้ง พระภิกษุและสามเณร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 



     กิจกรรม รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย
วันสงกรานต์ 2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 

     สถาบันโรคทรวงอก จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2557 “ความดีที่
สร้างไว้ ติดตรึงใจชั่วนิรันดร์” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก 

     งานฉลองศาลพ่อปูุ ไวยทรรศ์ คร้ังที่ 39 เพ่ือ
ความเป็นศิ ริมงคลแก่ สถาบันโรคทรวงอกและ
บุคลากร โดยมีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 
และการแข่งขันตระกร้อลอดบ่วง เมื่อวันที่  13 
มีนาคม 2557 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคหัวใจและปอดระดับตติยภูมิ โดยการวิจัยและพัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการตติยภูมิ 

การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

    ผลงานวิจัย เร่ือง ประโยชน์ของการใช้ GeneXpert 
ในการเพ่ิมโอกาสในการวินิจฉัยวัณโรคต่อมน้ าเหลือง 
mediastinum โดยอาศัยการส่องกล้องร่วมกับอัลตรา
ซาวน์ โดย พญ.เป่ียมลาภ แสงสายัณห์, พญ.กิตติมา 
บ่างพัฒนาศิริ และ พว.รัศมี น้อมศาสน์ 

3. โครงการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนแบบไปข้างหน้า
ในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งในระดับนานาชาติของ
ผู้ปุวยผู้ชายและผู้หญิง ที่ เ พ่ิงได้รับการตรวจ
วินิจฉัยว่ามีภาวะจังหวะการเต้นของหัวใจผิด
จั งหวะชนิดเอเต รียล ฟิบบริล เลชั่ น  (atrial 
fibrillation) โดย นพ.พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู 

4. Hypertension Management โดย พญ.ชนิกานต์ 
คณาเดิม 

5. CAD Prevention โดย พญ.สมรรัตน์ จ าปาเทศ 
6. New Cardiac pacing tools โดย นพ.พีรพัฒน์  

เกตุค้างพลู 
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1. การศึกษาแบบสุ่มที่มีการควบคุมแบบคู่ขนานด้วย
ยาออกฤทธิ์ ปกปิดชื่อยาทั้ง 2 ด้าน และท าใน
หลายศูนย์การศึกษา เพ่ือประเมินประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยาแอลซีแซท 696 (LCZ696) 
เมื่อเปรียบเทียบกับยา อีนาลาพริล โดยประเมิน
อัตราการเจ็บปุวยและอัตราการเสียชีวิตในผู้ปุวย
ภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรังที่มีสัดส่วนปริมาณเลือด
ที่ถูกบีบออกจากหัวใจลดลง โดย นพ.เกรียงไกร  
เฮงรัศมี และ นพ.เอนก  กนกศิลป์ 

2. Breakthrough in Cardiology 2013 - 2014  
โดย นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี 
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7. Novel Biomarkers in heart failure โดย  
นพ.เอนก กนกศิลป์ 

8. Medications in ACS : Changes of treatments 
you should know  โดย นพ.บุญจง แซ่จึง 

9. Should we perform “Culprit lesion only” 
or “prompt multi vessels”? โดย นพ.วิรัช  
เคหสุขเจริญ 

10.  Manual thrombus aspiration and defer 
PCI : Should we practice it? โดย นพ.ธรรมรัฐ  
ฉันทแดนสุวรรณ 

11.  Routine radial approach : Is it the better 
approach? โดย นพ.วทัญญู ปลายเนตร 

12.  Structural heart intervention : current nd 
the future โดย นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี 

13.  Predictor of Mortability in ADHF โดย  
นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี 

14.  Appropriate Use of Oral Antiarrhythmic 
Drug in AF  โดย นพ.พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู 

15.  Upstream Therapy for AF โดย นพ.จรินทร์  
อัศวหาญฤทธิ์ 

16. ACS in 2014  โดย นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี 
17.  Imaging assissted LM stenting role of 

IVUS session : Left main stenting โดย 
นพ.วิรัช เคหสุขเจริญ 

18.  ประสบการณ์การใช้ยา Warfarin ในผู้ปุวย 
อายรุกรรมหัวใจ โดย นพ.บุญจง แซ่จึง 

19. Service Plan of Warfarin Clinic โดย 
นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี 

20. Anatomy and Physiology of Cardiac 
Conduction System & Ischemic Heart 
Disease  โดย นพ.บุญจง แซ่จึง 

21.  Advanced Cardiovascular Life Support 
2010 โดย นพ.บุญจง แซ่จึง 

22.  Medication in ACS โดย นพ.บุญจง แซ่จึง 
23.  Cardiac Arrhythmia and treatment 

(Bradycardia, Tachycardia)  โดย นพ.จรินทร์  
อัศวหาญฤทธิ์ 

24.  Anti-arrhythmic Drugs โดย พญ.พรวลี  
ปรปักษ์ขาม 

25. Easy ECG ; What dentists should know?  
โดย พญ.พรวลี ปรปักษ์ขาม 

26.  Role of Doxazosin in the current treatment 
of Hypertension  โดย นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ 

27.  Guideline of Warfarin in AF  โดย พญ.สมรรัตน์  
จ าปาเทศ 

28.  Secondary prevention โดย พญ.สมรรัตน์  
จ าปาเทศ 

29. การศึกษาการลดลงของชีพจรขณะพักภายหลัง
การตรวจหัวใจขณะออกก าลังบนสายพานที่นาทีที่ 
1,2 และ 3 กับระดับความรุนแรงของโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ (Heart rate recovery at first, 
second snd third as a predictor of coronary 
artery disease severity.) โดย นพ.ฉลองชัย  ทุนดี 

30.  การใช้ค่า CAVI (Cardio Ankle Vascular 
Index) เพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงการท างาน
ของไตในผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิดกราฟหัวใจยก (STEMI) (CAVI (Cardio 
Ankle Vascular Index) as a predictor of 
renal outcome in STEMI Patients) โดย  
นพ.สิปปนนท์ แก้วทาสี 

31.  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายในผู้ปุวยภาวะ
หัวใจล้มเหลว (Factors influence Improvement 
of Left Ventricular Systolic Function in 
the Patient with Heart Failure Reduced 
Ejection Fraction) โดย นพ.วีระชัย  ชาติชัชวาล 

32.  ปัจจัยที่ท าให้ระดับวาร์ฟารินไม่ถึง เปูา TTR 
(Time in therapeutic range) ของผู้ปุวยใน
ว า ร์ ฟ า ริ น ค ลิ นิ ก ที่ ส ถ า บั น โ ร ค ท ร ว ง อ ก  
(Factors related to suboptimal TTR (Time 
in therapeutic range) in patients after 
attending warfarin clinic at CCIT (central 
chest institute of Thailand) โดย นพ.วรจิตร 
อาจหาญ 
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33.  ผู้ปุวยโรกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในประเทศ
ไทย (STEMI in Thailand) โดย นพ.เกรียงไกร  
เฮงรัศมี 

34.  การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลสองทาง มียา
หลอกเป็นกลุ่มควบคุมคู่ขนานเพ่ือประเมินผลของ
ย า  เ อ ส เ อ อ า ร์ 2 3 6 55 3 / อ า ร์ อี จี เ อ็ น 7 2 7 
(SAR236553/REGN727) ต่อการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ปุวยซ่ึง
เ พ่ิงมีกลุ่ มอาการหัวใจขาดเลือดเ ฉียบพลัน  
(A Randomized, Double-Blind, Placebo-
Controlled, Parallel-Group Study to Evaluate 
the Effect of SAR236553/REGN727 on the 
Occurrence of Cardiovascular Events in 
Patients Who have Recently Experienced 
an Acute Coronary Syndrome) โดย นพ.วิรัช  
เคหสุขเจริญ 

35.  การส ารวจระดับนานาชาติ เพ่ือศึกษาคุณภาพ
ของการปฏิบัติตามแนวทางการรักษาส าหรับการ
รักษาเพ่ือช่วยชีวิตในโรคหัวใจวาย (Quality of 
adherence to guideline recommendations 
for Life-saving treatment in heart failure: 

    an international survey (QUALIFY)) โดย 
นพ.เอนก  กนกศิลป์ 

36.  ความคลาดเคลื่อนของการประเมินนัยส าคัญของ
เปอร์เซ็นต์ความตีบของหลอดเลือดหัวใจจากภาพ
ฉีดสี coronary angiogram และผลของการใช้ 
fractional flow reserve เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพิจารณาท าการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ 
(Visual functional mismatch and results 
of fractional flow reserve guided 
percutaneous coronary revascularization) 
โดย นพ.ธรรมรัฐ  ฉันทแดนสุวรรณ 

37. ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและผล
การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มคนไข้โรคหลอด
เลือดหัวใจขาดเลือดฉับพลันอายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 45 ปี (Cardiovascular Risk factors 
and Angiographic finding in young acute 
coronary syndrome patients age 45 years 
old or less) โดย พญ.ศจีพิไล  จันทร์ปัญญา 

38.  การติดตามระดับยาในเลือด ของการใหย้าดิจ็อกซิ
นตามแบบแผนการให้ยาทางเภสัชจลศาสตร์
ประชากร ในผู้ปุวยภาวะหัวใจล้มเหลวในประเทศ
ไทย (Therapeutic drug monitoring for 
population pharmacokinetically-based 
digoxin dosing regimen in Thai heart 
failure patients) โดย นพ.มาฆะ  วิภาณุรัตน์ 

1. คู่มือ มาตรฐานการรักษา ผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 3/2557 

2. คู่มือ Clinical Electrocardiography In Acute 
Coronary Syndrome ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 
1/2557 

3. คู่มือ การประเมินอาการน าก่อนเข้าสู่ระยะวิกฤต ใน
ผู้ปุวยระบบหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ฉบับ
ปรับปรุง คร้ังท่ี 1/2557 

4. คู่มือ การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ปุวยในที่ใช้
สิทธิสวัสดิการสังคม 



โครงการ “การจัดการความรู้เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและทรวงอก” 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ เร่ืองการจัดการความรู้ 
2. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ 
และน าองค์ความรู้มาพัฒนาการให้บริการ และการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
3. เป็นเวทีน าเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    จัดโครงการคร้ังท่ี 1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 
โดยเชิญ อาจารย์อัจฉรา อัคนิทัต ข้าราชการ
บ านาญส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็น
วิทยากรบรรยายและ Work shop เร่ือง การ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีบุคลากร
ภายในเข้าอบรมจ านวน 157 คน 
    จัดโครงการคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 
เป็นการจัดเวทีน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ โดย
เชิญ ทพ.วิทยา ยินดีเดช และพว.นันทนัช ภานุศรี จาก
โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นผู้วิพากษ์ผลงาน มีการน าเสนอ
ผลงานการจัดการความรู้ จ านวน 12 เร่ือง ดังนี้ 
     1) เร่ือง การบริหารจัดการ Hybrid OR เพ่ือ
หัตถการ EVAR โดย นพ.ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม 
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 
     2) เ ร่ือง การพัฒนาความรู้และการจัดการ
อากาศเพ่ือปูองกัน TB ในจังหวัดนนทบุรี โดย  
พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 
     3 )  เ ร่ือง  การ ดูแล รักษา ผู้ปุ วยที่ ไ ด้ รับยา 
Warfarin ในคลินิกพิเศษ โดย พว.นวรัตน์ สุทธิพงศ์ 
กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 
     4) เร่ือง การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือลดขั้นตอนการ 

ดูแลผู้ปุวยที่ได้รับยา Warfarin โดย เภสัชกร ใน 
Warfarin clinic โดย ภญ.นัฎฐพรพรรณ โพธิ์ทอง 
กลุ่มงานเภสัชกรรม 
     5) เร่ือง ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด โดย พว.อรสา 
ไพรรุณ  CoP ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด 
     6) เร่ือง การประเมินอาการก่อนน าเข้าสู่ภาวะ
วิกฤต Warning signs โดย พว.สุปัญญา โพธปิัทมะ  
CoP ประเมินผู้ปุวยระบบหัวใจ หลอดเลือดและ
ทรวงอก 
     7) เร่ือง การดูแลด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ 
โดย พว.จรรยา ขันธ์มุณี  CoP การดูแลด้วยหัวใจ
แห่งความเป็นมนุษย์ 
     8) เร่ือง Best Practice COPD โดย พว.สิรตา 
ชื่นโชติกิตติ 
     9) เร่ือง การบันทึกทางการพยาบาล โดย พว.สุชีรา 
อึ้งตระกูล  CoP การบันทึกทางการพยาบาล 
     10) เร่ือง การดูแลผู้ปุวยที่ได้รับยา Warfarin 
ในคลินิกอายุรกรรมหัวใจและศัลยกรรม โดย  
พว.ละม้าย ท่าทราย 
     11) เร่ือง Best Practice TB โดย พว.โฉมนภา 
กิตติศัพท์  
     12) เร่ือง การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ปุวย
ในที่ ใช้ สิทธิสวัส ดิการสั งคม โดย นางธัญดา  
รัตนพงษพ์ร  งานประสานสิทธิประโยชน์ 
     มีบุคลากรภายในเข้าร่วมประชุม จ านวน 215 
คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ  
(ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 87.79 
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โครงการ “การจัดความรู้ในบุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ” 

     วัตถุประสงค์ : เ พ่ือถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน แนวคิด 
หลักในการท างานและการด าเนินชีวิต 
ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ แก่
บุคลากรรุ่นต่อไป เพ่ือน าไปปรับใช้ในการ
ท า งานและการด า เนิ นชี วิ ต  ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อองค์กร และ
ประชาชน 
     จัดโครงการจ านวน 5 รุ่น เมื่อวันที่ 1, 
18, 25 มิถุนายน 2557 และวันที่ 1, 9 
กรกฎาคม 2557  ในหัวข้อเร่ือง “เร่ืองเล่า
ประสบการณ์ดีๆ จากพ่ีสู่น้อง” มีบุคลากร
เข้าอบรม จ านวน 523 คน 

การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี 

โครงการอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยร่วมเป็นสถาบันสมทบในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มี
ทักษะในการช่วยเหลือข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ ขณะให้
การรักษาทันตกรรมแก่ผู้ปุวย 
2. เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ สามารถ
จัดเตรียมเคร่ืองมือ จัดเก็บและท าความสะอาด
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทันตกรรม ได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน 
3. เพ่ือให้ ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้งานเวช
ระเบียนและสถิติ ซ่ึงมีรายงานประจ าตัวผู้ปุวยและ 

สถิ ติของผู้ปุวยทันตกรรม โดยมี เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานเป็นผู้ควบคุม 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 - 6 
กุมภาพันธ์ 2557 มีนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์
หลักสูตร 1 ปี จากสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ 
เข้าอบรม จ านวน 40 คน ผลการประเมินความ 
พึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็น 
ร้อยละ 91.49 
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โครงการอบรมนักศึกษาทันตแพทย์ โดยร่วมเป็นสถาบันสมทบในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

หัวใจและปอด ที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมเข้ามาที่สถาบันโรคทรวงอก 
    จัดโครงการเมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2556 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 มีนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่  6 จาก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าอบรม จ านวน 12 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็น
ร้อยละ 91.67 

โครงการอบรมนักศึกษาทันตแพทย์ โดยร่วมเป็นสถาบันสมทบในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ ผู้เข้ารับ
ก า รอบ รมส าม า รถแป ลผล ฟิล์ ม
เอกซเรย์ทรวงอกที่ผิดปกติได้ 
2. เ พ่ือให้ ผู้ เข้า รับการฝึกอบรมน า
ข้อมูลจากการอ่านฟิล์มของแพทย์มา
ใช้ประกอบการวางแผนและให้การ
พยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละ
รายได้ 
3. สามารถนิเทศทุกการพยาบาลใน
การอ่ านภาพ รั ง สี ท รวงอก ให้ กั บ
ผู้ร่วมงานได้ 

     จัดโครงการเมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 มีบุคลากรเข้าอบรมจ านวน 101 คน เป็นบุคลากรภายใน 20 คน และ
บุคลากรภายนอก 81 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 93.09 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้นักศึกษา
ทันตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยที่มีการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น วิ ช า ทั น ต ก ร ร ม
โ ร ง พ ย า บ า ล ภ า ค ส น า ม  ไ ด้ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบั ติงานใน
สถานที่จริง มีทักษะในการวางแผน
และให้การรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจและ
โรคปอด 
2. เพ่ือลดอัตราการส่งต่อผู้ปุวยโรค 
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ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในหน่วยงานทันตกรรมในการดูแลผู้ปุวยทุกคน 
     คร้ังที่ 1 “การพัฒนาทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง” หลักสูตรทันตแพทย์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 61 คน จากเปูาหมาย 50 คน เป็นบุคลากรภายใน 28 คน บุคลากรภายนอกภาครัฐ 27 คน และ
ภาคเอกชน 6 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) หลักสูตรขั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 99.58 
     คร้ังที่ 2 “การพัฒนาทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน” หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์และบุคลากรงานทันตกรรม 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 65 คน จากเปูาหมาย 50 คน เป็นบุคลากรภายใน 11 คน 
บุคลากรภายนอกภาครัฐ 43 คน และภาคเอกชน 11 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดี
มาก) หลักสูตรพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 94.03 

โครงการอบรม “การพยาบาลผู้ปุวยหัวใจเต้นผิดจังหวะ” 

     วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือให้พยาบาล
ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและอ่าน
คลื่นไฟฟูาหัวใจของผู้ปุวยได้ 
2. เพ่ือให้พยาบาลสามารถแปล
คลื่นไฟฟูาหัวใจที่เป็นอันตรายต่อ
ผู้ปุวย 
3. เพ่ือให้พยาบาลมีความ สามารถ
ในการช่วยเหลือผู้ปุวยที่มีคลื่นไฟฟูา
หัวใจผิดปกติได้อย่างทันท่วงท ี
4. สามารถนิเทศทางการพยาบาล
ผู้ปุวยหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 

     จัดโครงการเมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2557 มีบุคลากรเข้าอบรมจ านวน 128 คน เป็นบุคลากรภายใน 20 คน 
และบุคลากรภายนอก 108 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 95 

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ” 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเพ่ิมพูน 
ความรู้ทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพแก่ 
ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์และ
บุคลากรในหน่วยงานทันตกรรม 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทันต
แพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์รวมถึง
บุคลากรในหน่วยงานทันตกรรม 
ในการประเมินสภาวะวิกฤติของ
ผู้ปุวยทันตกรรม 
3. เพ่ือเป็นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างวิชาชีพแพทย์ 
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โครงการอบรม “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด” 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถอธิบายนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาล และบทบาทของพยาบาล
โรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน
อธิบายแนวคิดภาวะเจ็บปุวยวิกฤติและการบริหาร
จัดการในหน่วยวิกฤติ การพยาบาลผู้ปุวยระยะ
วิกฤต แบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง 
2. วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน โดยบูรณาการแนวคิด 
ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนการดูแล 
3. ประเมินปัญหาสุขภาพ วินิจฉัย วางแผนการ
พยาบาล และจัดการแก้ไข ปัญหาสุขภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ใน
ผู้ปุวยวิกฤต แบบองค์รวมได้ถูกต้อง 
4. ส่งเสริม ปูองกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพผู้ปุวยในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม 
5. อธิบายอุบัติการณ์และสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
โรคหัวใจและหลอดเลือด  
6. อธิบายกายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิสรีรภาพของ
โรคหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียนเลือดได้
อย่างถูกต้อง 
7. บริหารยาและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาที่ใช้ในหอผู้ปุวยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
8. คาดการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ปุวย วางแผนแก้ปัญหาและปูองกันอันตรายจาก 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสามารถ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
10. มีทักษะในการให้การพยาบาลผู้ปุวย ก่อน ขณะ 
และหลังการตรวจ วินิจฉัย ท าหัตถการ รักษาพิเศษ
ต่างๆ การผ่าตัด ในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ประสานงาน ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับทีมสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ผู้ปุวยและครอบครัว ได้รับการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
12. ให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ปุวย
และครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
13. วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในประเด็นจริยธรรมที่
เกิดขึ้นในผู้ปุวยวิกฤตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 30 
พฤษภาคม 2557 มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 40 
คน เป็นบุคลากรภายใน 7 คน และบุคลากร
ภายนอก 33 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 86.2 
     รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 
มีนาคม 2557 และ 2  มิถุนายน 2557 - 31 
กรกฎาคม 2557 มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 34 
คน เป็นบุคลากรภายนอก 34 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิด
เป็นร้อยละ 86.2 
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เปลี่ยนแปลง พลิกโฉมเพ่ือสิ่งที่ดีกว่า” (Change Change Change for Health for AEC) โดยมีการบรรยายใน
หัวข้อ สภาวการณ์ของผู้สูงอายุ การประเมินและการดูแลตนเองพร้อมสู่ AEC , การดัดแปลงอาหารพ้ืนบ้านเป็น
อาหารไทยเพ่ือสุขภาพ , การดัดแปลงอาหารไทยเป็นอาหารนานาชาติ , คอเลสเตอรอลจับหัวใจคุณแล้ว , การสาธิต
การดัดแปลงอาหารพ้ืนบ้านเป็นอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ และการดัดแปลงอาหารไทยเป็นอาหารนานาชาติ และการ
สาธิตการดัดแปลงอาหารเพ่ือสุขภาพต่างๆ  มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 320 คน  ผลการประเมินความ 
พึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 86.13 

โครงการประชุมวิชาการ “Current Cardiology 2014 : Looking ahead for a better care” 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้
เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม ท ร า บ ถึ ง  โ ร ค ที่
เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ โ รคหั ว ใ จ แล ะ
ความก้าวหน้าในเร่ือง การตรวจ
โรคหัวใจ ด้วยวิทยาการใหม่ๆ 
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ทางการแพทย์หรือประชาชน ให้
สามารถน า ไปปรับใช้ห รือให้
ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง  
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 20-21 
กุมภาพันธ์ 2557 มีผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 613 คน เป็น 
 บุคลากรภายใน 302 คน และบุคลากรภายนอก 311 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดี

มาก) คิดเป็นร้อยละ 89.65 

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “โภชนาการที่ดีพอ เพื่อชีวิตที่พอดี” 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือสร้าง
ความตระหนั กแก่ประชาชน 
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบ ริ โภค เ พ่ือปูองกันและ
ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด 
2. ลดปัจจัยเสี่ยงและภาวะแทรก 
ซ้อนและอัตราตายของโรคหัวใจ 
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ 
     จัด โครงการเมื่ อวันที่  18 
มีนาคม 2557 เร่ือง “ดัดแปลง 

30 



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive Program Work Shop” 

     วัตถุประสงค์  :  เ พ่ือถ่ ายทอดความ รู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ 
ระหว่างศัลยแพทย์ภายในและภายนอกประเทศ 
     จัดโครงการคร้ังที่ 1 “4th Global Valve 
Repair Summit” เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 
2557 มีศัลยแพทย์ เข้า ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวน 14 คน เป็นศัลยแพทย์ชาวไทย 9 คน 
อินเดีย 1 คน และเกาหลีใต้ 4 คน 
     จัดโครงการคร้ังที่ 2 “15th Classic Intensive 
Mitral Valve Repair Program” เมื่อวันที่ 19-21 
พฤษภาคม 2557 มีศัลยแพทย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ จ านวน 15 คน เป็นศัลยแพทย์ชาวไทย 3 
คน อินเดีย 4 คน แอฟริกาใต้ 1 คน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 1 คน และไต้หวัน 6 คน 
     จัดโครงการคร้ังที่  3 “2rd Ultimate 
Intensive Mitral Valve Repair Program” เมื่อ
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 มีศัลยแพทย์เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 39 คน เป็นศัลยแพทย์
ชาวไทย 6 คน อินเดีย 4 คน สาธารณรัฐประชาชน
จีน 13 คน ไต้หวัน 5 คน อียิปต์ 10 คน และ
ออสเตรเลีย 1 คน 
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3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของนักวิจัย และการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก
ที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) ในการทดลองทางคลินิก 
     จัดโครงการวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 , วันที่ 4 และ 21-22 สิงหาคม 2557  มีบุคลากรเข้าอบรมจ านวน 169 คน 
เป็นบุคลาภรภายใน 165 คน และบุคลากรภายนอกภาครัฐ 4 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับ
ดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 91.01 

โครงการประชุมวิชาการ “การให้โภชนศึกษาอาหารทางสายให้อาหาร” (Tube Feeding) 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเผยแพร่ 
ความรู้และวิธีการเตรียมอาหาร
ทางสายให้อาหารแก่ญาติผู้ปุวย 
และประชาชนผู้สนใจ 
2. เพ่ือให้ ผู้ปุวยได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการให้
อาหารทางสายให้อาหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 
3.  เ พ่ือ เส ริมส ร้างทักษะการ
เตรียมอาหารให้กับผู้ปุวย 

4. เพ่ือเพ่ิมพูนความรักและความผูกพันระหว่างญาติกับผู้ปุวย 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 99 คน เป็นบุคลากรภายใน 52 คน และ
บุคลากรภายนอก/ประชาชนทั่วไป 47 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็น 
ร้อยละ 95.41 

โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย” 

     วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรมมีความ รู้  ความ
เข้าใจในกระบวนการและขั้นตอน
ของการวิจัยพ้ืนฐาน ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการสมัยใหม่ 
2. เพ่ือให้ ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความ รู้ ในการเขี ยนข้อ เสนอ
โครงการวิจัยที่ ดีและสามารถ
เขียนเพ่ือขอทุนจากเงินบ ารุงของ
สถาบันโรคทรวงอก และเงิน
ประจ าปีงบประมาณ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐาน “การอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิส ตามมาตรฐาน
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ” (ILO Classification 2000) 

     วัตถุประสงค์ :  1 .  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น
ความรู้ ความช านาญในการอ่านฟิล์ม
โรคปอดจากการประกอบอาชีพให้รังสี
แพทย์, แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และ
อายุรแพทย์โรคปอด 
2 .  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
จากการถ่ายทอดและการฝึกปฏิบัต ิ
     จั ด โ ค ร ง ก า ร เ มื่ อ วั น ที่  2 -4 
กรกฎาคม 2557 มีแพทย์ผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 72 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-
ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 98 
 

โครงการประชุมวิชาการอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557 
“Complex Cardiovascular”  

     วัตถุประสงค์ :   เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร 
เ ผ ย เ เพ ร่ และ เ รี ยน รู้ แล ก เปลี่ ย น
ประสบการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหา
ทางด้านการรักษาโรคหัวใจตีบ จาก
การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา 
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้
เหมาะสมกับผู้ปุวย ในกลุ่มอายุรแพทย์
โรคหัวใจและบุคลากรทางการแพทย์ ที่
เกี่ยวข้องกับงานห้องสวนหัวใจของ
สถาบันโรคทรวงอกและโรงพยาบาล
อื่นๆ 
     จั ด โค ร งการ เ มื่ อ วั นที่  2 4 -25 
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กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 610 คน เป็นบุคลาภรภายใน 288 คน และบุคลากรภายนอกภาครัฐ 322 คน 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Advance Cardiac Rehabilitation for Physical Therapist”  

     วัตถุประสงค์ :  1.เพ่ือเพ่ิมพูน 
ความรู้ ความเข้าใจในภาวะโรคทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่พบ
บ่อยและการดูแลรักษาทางการ
แพทย์  ทั้ งทางอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ก า ร จั ด ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ท า ง
กายภาพบ าบัด เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถ 
ภาพร่างกายและหัวใจ ในผู้ปุวย
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนัก
กายภาพบ าบัด 

ประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจในเครือข่ายและของบุคลากรของสถาบัน 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 ในหัวข้อ “Update in Critical Care CVT Surgery”  
เป็นการให้ความรู้ด้านการรักษาผ่าตัดหัวใจ ปอดและหลอดเลือด ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ AC  ในปี 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 285 คน คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 91.12 

โครงการประชุมวิชาการ “12th CCIT-CVT Surgery Annual Meeting” 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการด้าน
ศัลยกรรมผ่าตัดหัวใจ ปอด และ
หลอดเลือด และน าเสนอแนวทางกา
รักษาใหม่ๆ ในปัจจุบัน   
2. เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีการพัฒนาด้านความรู้  
ทักษะ  และประสบการณ์ในการ
น าเสนอ ผลงานทางวิชาการ 
4.เพ่ือแลกเปลี่ ยนความรู้และ 
 

     จัดโครงการเมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ในหัวข้อ Essential skills for Physical Therapist in Cardiac 
Rehabilitation มีบุคลากรภายนอกเข้าอบรมจ านวน 94 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี- 
ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 99 
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โครงการอบรม “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ” 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้พยาบาลมีความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้ปุวยใส่เคร่ืองช่วยหายใจ 
2. ผู้ปุวยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
ได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
3. สามารถแปลผลฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอกที่ผิดปกติได้ 
4. สามารถน าข้อมูลจากการอ่านฟิล์มของแพทย์มา
ใช้ประกอบการวางแผนและให้การพยาบาลที่
เหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละรายได้ 
5. สามารถให้การพยาบาลผู้ปุวยวัณโรคปอดได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. สามารถบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อม (Direct 
Observe Therapy : Short Course) อาคาร
สถานที่อุปกรณ์รวมท้ังการปฏิบัติในเร่ืองการควบคุม
และปูองกันวัณโรคได้  
7. สามารถวิเคราะหป์ัญหาที่ซับซ้อน โดยบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการดูแล 
8. สามารถประเมินปัญหาสุขภาพ วินิจฉัย วางแผน 
การพยาบาล และจัดการแก้ไข ปัญหาสุขภาพทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและจิตวิญญาณ 
ในผู้ปุวยวิกฤต แบบองค์รวมได้ถูกต้อง 
9. อธิบายกายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิสรีรภาพของโรค 
ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดได้อย่างถูกต้อง 
10. บริหารยาและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ 

เกี่ยวข้องกับการรักษาที่ใช้ในหอผู้ปุวยได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย  
11. คาดการณ์ปัญหาท่ีซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ปุวย วางแผนแก้ปัญหาและปูองกันอันตราย
จากภาวะแทรก ซ้อนที่ อ าจ เกิ ดขึ้ น ไ ด้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  
12. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ เค ร่ืองมือ และ
สามารถช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
13. มีทักษะในการให้การพยาบาลผู้ปุวย ก่อน ขณะ 
และหลังการตรวจ วินิจฉัย ท าหัตถการ รักษาพิเศษ
ต่างๆ การผ่าตัด  ในโรคระบบหายใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
14. ประสานงาน ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับทีม
สุขภาพที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ ผู้ปุวย และครอบครัว 
ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
15. ให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ปุวย
และครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
16. วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในประเด็นจริยธรรมที่
เกิดขึ้นในผู้ปุวยวิกฤตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     จัดโครงการวันที่  4  สิ งหาคม 2557 - 21 
พฤศจิกายน 2557 มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 28 
คน เป็นบุคลากรภายใน 6 คน และบุคลากร
ภายนอก 22 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 92.46 
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     นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  
1) ฝึกอบรม practicum in nursing internship 
ณ หอผู้ปุวยหนัก ICU เมื่อวันที่ 16-19 ธันวาคม 
2556 จ านวน 6 คน  
2) ฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ปุวย 7/6 ระหว่างวันที่16-
29 ธันวาคม 2556 

     การฝึกอบรม การควบคุมเคร่ืองหัวใจและปอดเทียม
ในการผ่าตัดหัวใจ ณ หน่วยงานพยาบาลปอดหัวใจเทียม 
แผนกการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัดหัวใจและปอด  
1) นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม - 30 เมษายน 
2557 จ านวน 3 คน  
2) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล
หาดใหญ่ เข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม - 
30 กันยายน 2557 จ านวน 1 คน 

     การฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ปุวยหลัง
ผ่าตัดหัวใจระยะวิกฤต ณ หอผู้ปุวยหนัก ICU แผนก
การพยาบาลผู้ปุวยในศัลยกรรมหัวใจและปอด   
1. พยาบาลจากโรงพยาบาลอุดรธานี เข้าฝึกอบรม
ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2557 จ านวน 2 คน 
2. พยาบาลจากโรงพยาบาลเวชธานี เข้าฝึกอบรม
ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2557 จ านวน 4 คน 

     เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสมรรถภาพปอด เข้าฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์” 
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ณ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด และหน่วยการพยาบาล
ตรวจสภาพปอดและหลอดลม แผนกการพยาบาลผู้ปุวย
นอกโรคปอด สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 18-22 
สิงหาคม 2557 จ านวน 11 คน 
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     คณะอาจารย์และนักเรียน จาก โรงเรียนเบญจ 
มินทร์ กรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงาน เร่ือง โทษและพิษภัย
ของบุหร่ี และวิธีการเลิกบุหร่ี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556  

     นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม ของสถาบันโรค
ทรวงอก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 

     คณะนักศึกษา จาก University of New England 
College of Pharmacy เข้าศึกษาดูงานเร่ือง 
Tuberculosis in the Tropics , HIV_AIDS , Hospital 
Ward Rounds , Hospital Pharmacy Visit เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2556 

     คณะอาจารย์ และนัก เ รียน จาก วิทยาลั ย
เทคโนโลยีพงษส์วัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน 
เร่ือง โทษและพิษภัยของบุหร่ี และวิธีการเลิกบุหร่ี 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

     คณะศึกษาดูงาน จาก ส านักงานเขตบางพลัด 
เข้าศึกษาดูงาน เร่ือง โทษและพิษภัยของบุหร่ี และ
วิธีการเลิกบุหร่ี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 

     มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยทีมที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญประจ าโครงการ และสมาชิกโครงการ 
(Voluntary Agreement : VA) เข้าศึกษาดูงาน 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ของสถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 
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     คณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลศรีธัญญา เข้า
ศึกษาดูงาน ระบบ IC และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2557 จ านวน 37 คน 

     คณะศึกษาดูงาน จาก สถาบันทันตกรรม เข้า
ศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 
ของสถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 

     เจ้าหน้าที่พยาบาล เขต 4 เข้าศึกษาดูงาน เร่ือง 
Fast track MI ณ หน่วยผู้ปุวยฉุกเฉิน แผนกการ
พยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 
จ านวน 10 คน 

     คณะนักศึกษา จาก UTHA University เข้า
ศึกษาดูงานเร่ือง Tuberculosis in the Tropics , 
HIV_AIDS , Hospital Ward Rounds , Hospital 
Pharmacy Visit เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 

     นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรค
ทรวงอก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 จ านวน 24 คน 

     คณะอาจารย์และนักเรียน จาก โรงเรียนหอวัง
นนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน เร่ือง โทษและพิษภัยของ
บุหร่ี และวิธีการเลิกบุหร่ี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 
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     คณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงาน 
ระบบงานเวชระเบียน และระบบสารสนเทศของ
สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 

     คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลพญาไท 2 เข้าศึกษาดู
งาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานของ สถาบันโรคทรวงอก 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 

     คณะอาจารย์และนักเรียน จาก โรงเรียนสายธรรม
จันทร์ จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน เร่ือง โทษและ
พิษภัยของบุหร่ี และวิธีการเลิกบุหร่ี เมื่อวันที่  19 
มีนาคม 2557 

     คณะศึกษาดูงาน จาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี เข้าศึกษาดูงานระบบบ่อดักไขมัน เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2557 

     แพทย์อาชีวะเวชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานโรคปอด
จากการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
จ านวน 7 คน 

     เจ้าหน้าที่พยาบาล จาก ประเทศอินเดีย เข้า
ศึกษาดูงาน เร่ือง Fast track MI ณ หน่วยผู้ปุวย
ฉุกเฉิน แผนกการพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2557 จ านวน 7 คน 

39 



     รัฐมนตรีสาธารณสุขและคณะ จาก ประเทศ
ภูฏาน ศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขของไทย และได้
เข้าศึกษาดูงาน สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2557 

     คณะอาจารย์และนักเรียน จาก โรงเรียนพระ
ดาบส กรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงาน เร่ือง โทษและพิษ
ภัยของบุห ร่ี และวิธีการเลิกบุหร่ี เมื่อวันที่  23 
พฤษภาคม 2557 

     คณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลเจ้าพระยายม
ราช จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงาน ระบบบริหาร
จัดการมูลฝอย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และวันที่ 
15 สิงหาคม 2557 

     นักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี เข้า 
ศึกษาดูงาน เร่ือง การควบคุมเคร่ืองหัวใจและปอด
เทียม เมื่อวันที่ 28-31 สิงหาคม 2557 จ านวน 1 คน 

     คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมและปูองกันโรค
แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (U.S. CDC Vietnam) เข้าศึกษาดูงาน
ทางห้องปฏิบั ติการตรวจหาวัณโรค ณ งานจุล
ชีววิทยา เมื่อวันที่ 22 และ 26 กันยายน 2557 

     คณะศึกษาดูงาน จาก ประเทศบังกลาเทศ เข้า
ศึกษาดูงาน ระบบการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจ เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 
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แพทยห์ญิงสุวรรณี  ต้ังวีระพรพงศ์  
     - วิทยากร โครงการ 10000 ดวงใจ ปลอดภัย ด้วย
พระบารมี  ณ รายการท ามาค้าขาย สถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 5  วันที่ 9 ตุลาคม 2556 
     - ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในอบรมหลักสูตร นัก
บริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 30  ณ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก  
วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2556 
     - วิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตร การบริหาร
โรงพยาบาล รุ่นที่ 42 ประจ าปี 2556  ณ โรงเรียนการ
บริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2556 
     - วิทยากรในการประชุมสัมมนาวิชาการและ
ปฐมนิเทศส าหรับผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เขต 12  
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 27-28 
มกราคม 2557 
     - วิทยากรโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย 
(Save Thais from Heart Attack)  ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ  วันที่ 6 มีนาคม 2557 
     - วิทยากร เร่ือง ท าประโยชน์เพื่อสังคมภายใต้
โครงการ สุขาวัดดี รักษ์หัวใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz.  วันที่ 26 มีนาคม 2557 
     - วิทยากร เร่ือง วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยท่ัวไทย  
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4 ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 2 เมษายน 
2557 
     - วิทยากรชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผน บูรณาการฯ หัวข้อ โรค
หลอดเลือดหัวใจ STEMI และหลอดเลือดสมอง Stroke  
ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์  วันที่ 
วันที่ 28 เมษายน 2557 
     - วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอภิปราย เร่ือง รองบริหารที่
ผู้บริหารคาดหวัง  ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  วันที่ 26 มิถุนายน 2557 

     - วิทยากรอภิปรายเร่ือง 108 กลยุทธ์ของผู้
บริหารงานสาธารณสุข  ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จั งหวัดอุดรธานี  วันที่  23 
กรกฎาคม 2557 

      - วิทยากรในการเสวนา เร่ือง ปฏิบัติการต้าน
โรคหัวใจ สู้ภัย NCD ในงาน มติชน เฮลท์แคร์ 2014 
“ชีวิตสดใส หัวใจแข็งแรง” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  

แพทยห์ญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์  
     - วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ
บริการ สาขาโรคมะเร็ง  ณ โรงแรม ลี  การ์เด้น 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

แพทยห์ญิงพงษ์ลดา  สุพรรณชาติ 
     - ร่วมเป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยงในอบรมหลักสูตรนัก
บริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 30   
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก  วันที่ 
11-29 พฤศจิกายน 2556 
     - วิทยากรบรรยาย หัวข้อเร่ือง Asbestos : มหันต
ภัยใกล้ตัว  ณ ห้องประชุม Conference Room 204 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรในโครงการ The 21st Asian 
Conference on Occupational Health ณ ประเทศ 
ญี่ปุุน วันที่ 1-6 กันยายน 2557 
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นายแพทย์เกรียงไกร  เฮงรัศมี  
     - วิทยากรการอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอด
เลือด คร้ังที่ 36 หัวข้อ Acute coronary syndrome  
ณ ห้องประชุมบุหงา โรงแรม Golden Tulip พระราม 
9 กรุงเทพฯ  วันที่ 9 ตุลาคม 2556 
     - วิทยากร การสร้างเครือข่ายส่งต่อผู้ปุวยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด  ณ รายการ ดูดีดี 55 สถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 5  วันที่ 15 ตุลาคม 2556 
     - วิทยากร การวินิจฉัยผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ  
ณ รายการท ามาค้าขาย สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11  วันที่ 
16 ตุลาคม 2556 
     - วิทยากร การท าบอลลูนและการขยายหลอดเลือด  
ณ รายการ ดูดีดี 55 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5  วันที่ 22 
ตุลาคม 2556 
     - วิทยากร การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยยา  
ณ รายการ ดูดีดี 55 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5  วันที่ 29 
ตุลาคม 2556 
     - วิทยากร การวินิจฉัยผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ  
ณ รายการท ามาค้าขาย สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11  วันที่ 
30 ตุลาคม 2556 
     - วิทยากรในการประชุมสัมมนาวิชาการและ
ปฐมนิเทศส านักผู้อ านวยการ ส านักการแพทย์เขต 12  
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  วันที่  27-28 
มกราคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายในงานมหกรรมวิชาการ การ
เชื่อมต่อเครือข่ายกลุ่มโรคที่มีปัญหาในภาคกลาง ปี 
2557 และน าเสนอผลงานเครือข่ายโรคหัวใจและหลอด
เลือด  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ  วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 
     - วิทยากรโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย 
(Save Thais from Heart Attack)  ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  วันที่ 6 มีนาคม 
2557 
     - วิทยากรในหัวข้อ Predictor of Mortality in 
ADHF ณ เมือง Washington DC ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา  วันที่ 29-31 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรการประชุมวิชาการ 30th Annual 
 

Meeting the royal college of Physicians of 
Thailand  ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา 
จังหวัดชลบุรี  วันที่ 26 เมษายน 2557 
 
นายแพทย์เจริญ  ชูโชติถาวร 
     - วิทยากรการประชุมใหญ่วิชาการประจ าปี คร้ังที่ 
39 หัวข้อ Meet the Expert: Tuberculosis and 
NTM : Pitfall in Treatment and Prevention  ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2556 
     - วิทยากรอภิปราย Conference Case MDR-TB  
โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2556 
     - วิ ท ย ากร ร่ วม เสนออภิ ป ร ายกลุ่ ม  เ ร่ื อ ง 
Conference case MDR-TB  ณ โรงแรมเจริญ 
จังหวัดขอนแก่น  วันที่ 20 ธันวาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง การรักษาผู้ปุวยวัณโรค 
ด้ือยาและผลข้างเคียงจากยาและเร่ือง การปูองกันการ
แพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล  ณ โรงแรม
แม่น้ า รามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯ วันที่ 25 ธันวาคม 
2556 
     - วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ปุวย
วัณโรคและการน าข้อมูลไปปรับใช้วางแผนลดอัตรา
ตายระหว่างรักษา  ณ ศูนย์วัณโรคเขต 10 จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 
     - วิทยากร การประชุมวิชาการเร่ือง Chula ID 
Wekend 2014  ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  วันที่ 26 มกราคม 2557 
     - วิทยากรบรรยาย เร่ือง การรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ 
: ปัญหาการด้ือยา/การแพ้ยา  ณ ห้องประชุมอภัยนุราช 
1 โรงแรมสินเกียรติบุรี จังหวัดสตูล  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2557 
     - วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายด้าน การวินิจฉัย และการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน และวัณโรค
และโรคเอดส์ เขตพ้ืนที่ เครือข่ายบริการที่  2  ณ 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 
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     - วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายด้าน การวินิจฉัย และการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน และวัณโรค
และโรคเอดส์ เขตพื้ นที่ เค รือข่ ายบริการที่  2 ณ 
โรงพยาบาลสุโขทัย  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
     - วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายด้าน การวินิจฉัย และการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน และวัณโรค
และโรคเอดส์ เขตพื้ นที่ เค รือข่ ายบริการที่  2 ณ 
โรงพยาบาลศรีสั งวร จั งหวัดสุ โขทัย  วันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2557 
     - วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายด้าน การวินิจฉัย และการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน และวัณโรค
และโรคเอดส์ เขตพื้ นที่ เค รือข่ ายบริการที่  2 ณ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2557 
     - วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายด้าน การวินิจฉัย และการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน และวัณโรค
และโรคเอดส์ เขตพื้ นที่ เค รือข่ ายบริการที่  2 ณ 
โรงพยาบาลแม่สอด  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 
     - วิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการดูแล
รักษาผู้ปุวยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน  ณ โรงแรม
โกลเด้นบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  วันที่ 4 มีนาคม 
2557 
     - วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายด้าน การวินิจฉัย และการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน และวัณโรค
และโรคเอดส์ เขตพื้ นที่ เค รือข่ ายบริการที่  2 ณ 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  วันที่ 6 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายด้าน การวินิจฉัย และการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน และวัณโรค
และโรคเอดส์ เขตพื้นที่ เครือข่ายบริการที่  2  ณ 
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 7 
มีนาคม 2557 

     - วิทยากรบรรยายพิเศษ Lunch Talk หัวข้อเร่ือง 
TB in children and Adults : How to Approach  
ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์  วันที่ 20 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายหัวข้อเร่ือง Review and 
Update on Tuberculosis  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม 
กรุงเทพฯ วันที่ 28 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยาย การดูแลรักษาผู้ ติด เชื้ อ 
เอชไอวีทีปุวยเป็นวัณโรคร่วม (Pitfall in HIV/TB 
management)  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  
วันที่ 31 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง วัณโรคปอดในเด็กและ
ผู้ ใหญ่  และกรณี ศึ กษา ณ อาคารอ านวยการ 
โรงพยาบาลตากสิน วันที่ 2-3 เมษายน 2557 
     - วิทยากรการประชุมวิชาการ 30th Annual 
Meeting the royal college of Physicians of 
Thailand  ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา 
จังหวัดชลบุรี  วันที่ 26 เมษายน 2557 
     - วิทยากร เร่ือง การดูแลรักษาและปูองกันวัณโรค  
ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์ รัศมิ์  ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพฯ  วันที่ 2, 6 พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายหัวข้อ IC for TB  ณ อาคาร
เฉลิมพระบารมี 50 ปี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ศูนย์วิจัย 
กรุงเทพฯ  วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการผสมผสานวัณโรคและโรค
เอดส์  ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 8 
พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยาย หัวข้อเร่ือง Management of 
Adult Tuberculosis และ New Anti-Tuberculosis 
drugs  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ  วันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยาย เร่ือง Treatment Anti TB 
Drug and Adverse Drug Event in MDR-TB and 
Management of MDR-TB  ณ โรงแรมฮอลิเดย ์
การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 20 มิถุนายน 2557 
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     - วิทยากรบรรยาย เร่ือง Introduction to Chest 
Medicine  ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์  
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 
     - วิทยากรบรรยาย เร่ือง ก้าวใหม่ TB ณ โรงแรม
หรรษา เจบี  หาดใหญ่  จั งหวัดสงขลา วันที่  25 
มิถุนายน 2557 
     - วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การวินิจฉัยและรักษาวัณ
โรค : Factors Associated with transmission การ
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สูตรมาตรฐาน การ
รักษาวัณโรคด้ือยา สาเหตุและการปูองกันการรักษา
ล้มเหลว  ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา วารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 26 มิถุนายน 2557 
     - วิทยากรบรรยาย เร่ือง Management of Adult 
Tuberculosis in Adult และเร่ือง Management of 
MDR & XDR Tuberculosis  ณ โรงแรมนารายณ์  
สีลม กรุงเทพฯ  วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายเร่ืองการดูแลรักษาโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ าในประเทศไทย  ณ โรงแรมสุนีย์ 
แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษา
ผู้ปุ วยวัณโรคด้ือยาหลายขนานในพ้ืนที่ จั งหวัด
กาญจนบุ รี  ปี  2557 ณ โรงพยาบาลมะการักษ์  
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรและเข้าร่วมสัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ 
คร้ังที่ 11  ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีซ โฮเต็ล แอนด์
รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี  วันที่ 7-11 กรกฎาคม 
2557 
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง Update TB Guidelines 
อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเร่ือง Challenges 
in MDR-TB Management  ณ โรงพยาบาลพระนั่ง
เกล้า  วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรประชุมวิชาการการดูแลรักษาโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ าในประเทศไทย  ณ โรงแรม เอ็ม เจ 
เดอะมาเจสติค จั งหวัดสกลนคร  วันที่  24-25 
กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรในการอบรมแนวทางการด าเนินงาน
ควบคุมวัณโรคแห่งชาติส าหรับแพทย์ผู้ รักษาวัณโรค 

(ฉบับใหม่ พ.ศ.2556) และทบทวนแนวทางการรักษา
และข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานวัณโรค เขตบริการ
สุขภาพที่ 2  ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ จังหวัด
พิษณุโลก  วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรในการบรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการ
ผู้ปุวยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน  ณ โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดร์ แอนด์ รีสอร์ท หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรประชุมวิชาการกรณีศึกษาผู้ปุวยวัณโรค
ด้ือยาหลายขนาน (Case Conference) และมาตรฐาน
การด าเนินงานวัณโรค ภายใต้โครงการปูองกันและ
ควบคุมวัณโรคจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2557  
ณ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม วันที่ 13-14 
สิงหาคม 2557 
     - วิ ทยากรบรรยายหั วข้ อ  MDR-TB : 
Epidemiology and Treatment  ณ ห้องสโมสร  
ชั้ น  4  อ า ค า ร คุ ณ า ก ร  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วันที่ 19 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรประชุมสัมมนาการดูแลรักษาผู้ปุวย 
วัณโรคด้ือยาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญฯและแพทย์ระดับ
พ้ืนที่  ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี วันที่ 27 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรในการประชุมวิชาการเร่ืองการเฝูาระวัง
วัณโรคปอดในบุคลากรสาธารณสุข ณ อาคารรักษา
พัฒนาจิต โรงพยาบาลระยอง วันที่ 28 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายเร่ืองการดูแลรักษาโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ าในประเทศไทย  ณ วิทยากรบรรยาย
เร่ืองการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ าใน
ประเทศไทย วันที่ 28 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรในการบรรยาย และการอภิปรายผู้ปุวย
สาธิตในงานประชุมวิชาการกลางปี  ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  วันที่ 28-30 
สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรการประชุม The 1st Thailand 
Scientific TB Forum  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม 
กรุงเทพฯ  วันที่ 1 กันยายน 2557 
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     - วิทยากรโครงการประชุมวิชาการด้านการดูแล
รักษาวัณโรค ส าหรับแพทย์และพยาบาลประจ าคลินิก
วัณโรค  ณ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 5 กันยายน 2557 
     - วิทยากรบรรยาย เร่ือง Drug resistant 
tuberculosis management : Look forward to 
the future ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ   
วันที่ 10 กันยายน 2557 
     - วิทยากรการประชุม Case Conference เอดส์/
วัณโรค  ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
วันที่ 15 กันยายน 2557 
     - วิทยากรในหัวข้อ Current Clinical practice 
for MDR-TB treatment  ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
วันที่ 16 กันยายน 2557 
     - วิทยากรการประชุมเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ 4 
เหล่า เร่ือง บทบาทและความก้าวหน้างานเทคนิค
การแพทย์ในกองทัพ  ณ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์
ทหารบก  วันที่ 19 กันยายน 2557 

Medical Center นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม  
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557 

นายแพทย์ชูศักด์ิ  เกษมศานต์ิ 
     - วิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ  
ณ โรงพยาบาลล าปาง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
     - วิทยากรและพี่เลี้ยงในการผ่าตัด ณ โรงพยาบาล 
สุราษฎร์ธานี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 
     - วิทยากรบรรยายในหัวข้อ Lunch symposium : 
AF Surgery in valvular heart disease ณ Don 
Chan Palace Hotel สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 
     - วิทยากรบรรยาย การประชุม 2nd Advaced 
OPCAB at RAMA  ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี  วันที่ 
24 ธันวาคม 2556 
     - วิทยากรท าการผ่าตัดและให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ท า Maze operation ให้กับแพทย์และพยาบาล  ณ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  วันที่  23-24 
มกราคม 2557 และวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรสอน AF & Valve repair workshop  
ณ Cardiac Surgery Department of University 
 

แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ  แสงสายัณห ์
     - วิทยากรการสัมมนาวิชาการเร่ือง จะปูองกัน
บุคลากรทางการแพทย์จากวัณโรคได้อย่างไร ณ 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  วันที่ 18 ธันวาคม 2556 
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง New investigation tools 
and technology in TB  ณ ห้องนภาลัย A โรงแรม
ดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี  วันที่ 10 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรอบรมความรู้ด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 
22 เมษายน 2557 
     - วิทยากรการประชุมวิชาการ 30th Annual 
Meeting the royal college of Physicians of 
Thailand ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา 
จังหวัดชลบุรี วันที่ 23 เมษายน 2557 
     - วิทยากรบรรยายในหัวข้อเร่ือง Chest X-ray 
Interpretation and Lung function Test ณ 
ส านั กงานใหญ่  กฟผ. จั งหวัดนนทบุ รี  วันที่  2 
พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายในหัวข้อเร่ือง Chest X-ray 
Interpretation and Lung function Test  ณ ศูนย์
ฝึกอบรมผู้ปุวยวิกฤต โรงพยาบาลราชวิถี วันที่  2 
พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรในหัวข้อเร่ือง Tuberculosis  ณ สมาคม
อุรเวชช์แห่งประเทศไทย  วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ ปอดดี ชีวีมีสุข  ณ 
ส านักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุ รี   วันที่  30 
พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยาย เร่ือง Occupational Lung 
Diseases and Case Management ณ โรงแรม
หรรษา เจบี  หาดใหญ่  จั งหวัดสงขลา วันที่  7 
กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง Occupational Lung 
Diseases and Case Management ณ ชั้น 7 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  วันที่ 7 สิงหาคม 2557 
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     - วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย  เ ร่ื อ ง  Pulmonary 
tuberculosis ณ คณะแพทยศาสต์  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  วันที่ 20 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรในการบรรยาย และการอภิปรายผู้ปุวย
สาธิตในงานประชุมวิชาการกลางปี ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่  28-30 
สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายในหัวข้อเร่ือง Interstitial Lung 
disease: approach  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 

นายแพทย์อเนก  กนกศิลป์ 
     - วิทยากรการอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอด
เลือดคร้ังที่ 36 หัวข้อ Cardiovascular physical 
exam  ณ ห้องประชุมบุหงา โรงแรม Golden Tulip 
พระราม 9 กรุงเทพฯ  วันที่ 9 ตุลาคม 2556 
     - วิทยากรงาน FFR (Fractional Flow Reserve) 
Workshop  ณ โรงพยาบาล ราชบุรี วันที่ 17 กันยายน 
2557 

นายแพทย์บุญจง  แซ่จึง  
     - วิทยากรโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย 
(Save Thais from Heart Attack)  ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ  วันที่ 6 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรในประชุมวิชาการ กรมการแพทย์สู่
ภูมิภาค และวิทยากรบรรยายหัวข้อ Changes in ACS 
: You should know  ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน 
จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 21-23 เมษายน 2557 
     - วิทยากรการประชุมวิชาการ กรมการแพทย์สู่
ภูมิภาค  ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา  วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรโครงการบูรณาการความร่วมมือและ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพระหว่างกรมการแพทย์ 
และเขตบริการสุขภาพ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี 
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 
2557 
      - อาจารย์พิเศษสอนบรรยาย หัวข้อกรณีศึกษา 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 17 กันยายน 2557 
     - วิทยากรในการประชุมหลักสูตรผู้ให้การฟ้ืนฟู
หัวใจ Basic Cardiac Rehabilitation ในเร่ือง 
Anatomy,Physiology , and pathophysiology of 
cardiopulmonary systems ณ โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า วันที่ 22 กันยายน 2557 
 

นายแพทย์ธรรมรัฐ  ฉันทแดนสุวรรณ 
     - อาจารย์พิเศษสอนบรรยาย หัวข้อกรณีศึกษา 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 17 กันยายน 2557 

แพทย์หญิงพรวลี  ปรปักษ์ขาม 
     - วิทยากร เร่ือง การออกก าลังกับโรคหัวใจ ณ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 9 พฤษภาคม 
2557 
     - วิทยากรในการบรรยาย เร่ือง Heart Failure  ณ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ วันที่  4 
กันยายน 2557 
     - วิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษในหัวข้อเร่ือง 
Cardiothoracic and Thoracic Assessment ณ 
อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชนนี กรุงเทพฯ วันที่ 8 กันยายน 2557 
 
นายแพทย์ปราโมทย์  ปรปักษ์ขาม 
     - วิทยากร เร่ือง การผ่าตัดบายผาส (Bypass) ใน
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 1107 
KHz. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
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แพทย์หญิงกัลยา  ปัญจพรผล 
     - วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน คร้ังที่ 5 
หัวข้อ Workshop Epuipment, Electrode 
Placement and Bio-calibration  ณ อาคาร อปร. 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันที่ 3 
มีนาคม 2557 
     - วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน คร้ังที่5 
หัวข้อ Lecture+Workbook+Computer Practice 
: Respiratory Event and Common Arrhythmia  
ณ อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
วันที่ 6 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง Thai guideline for 
OSA  ณ ห้องนภาลัย A โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  
วันที่ 10 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายในหัวข้อเร่ือง New scoring 
in polysomnography  ณ ศูนย์โรคการนอนหลับ 
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 และวันที่ 19 กันยายน 
2557 
     - วิทยากรในการบรรยาย และการอภิปรายผู้ปุวย
สาธิตในงานประชุมวิชาการกลางปี ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 28-30 
สิงหาคม 2557 

แพทย์หญิงกิตติมา  บ่างพัฒนาศิริ 
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง ILO in occupational 
lung diseases ณ ห้องนภาลัย A โรงแรมดุสิตธานี 
พัทยา วันที่ 11 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายเ ร่ือง การมีส่วนร่วมของ
เค รือข่ ายในการจัดท า  เกณฑ์การวินิ จ ฉัย โรค 
Asbestosis ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  
วันที่ 17 มีนาคม 2557 
     - วิ ท ย า ก ร อบ รม คว าม รู้ ด้ า น เ วช ศ า ส ต ร์
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพฯ วันที่ 22 เมษายน 2557 

นายแพทย์เฉลียว  พูลศิริปัญญา 
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง What is new in 
chronic cough ณ ห้องนภาลัย A โรงแรมดุสิตธานี 
พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรในการประชุมวิชาการประจ าปีส าหรับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ From Basic to 
dvanced asthma card ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค 
กรุงเทพฯ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 

แพทย์หญิงสุดารัตน์  สิริภัทรวณิชย ์
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง Difficult case in 
pulmonary infection ณ ห้องนภาลัย A โรงแรม
ดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่  12 มีนาคม 
2557 

นายแพทย์อนุชา  ต้ังทางธรรม 
     - อาจารย์พิเศษหลักสูตร Diploma course in 
cytology ประจ าปีงบประมาณ 2557 ณ สถาบัน
พยาธิวิทยา กรมการแพทย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
- 30 กันยายน 2557 

นายแพทย์วิรัช  เคหสุขเจริญ 
     - วิทยากรบรรยายวิชาการในหัวข้อเร่ือง How to 
deal with massive thrombus in STEMI session : 
Intervention cardiology 2 ณ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม วันที่ 7 ตุลาคม 2556 
     - วิทยากรบรรยายในหัวข้อ เ ร่ือง  Imaging 
assisted LM stenting role of IVUS ณ สาธารณรัฐ 
สิงคโปร์ วันที่ 14-18 มกราคม 2557 
     - วิทยากรสอนและสาธิตการท าหัตถการสวน
หัวใจ ขยายหลอดเลือดที่ยุ่งยากซับซ้อน Complex 
PCI  ณ ประเทศมาเลเซีย  วันที่ 14-15 กรกฎาคม 
2557 
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นายแพทย์จรินทร์  อัศวหาญฤทธิ์  
     - วิทยากรการประชุมวิชาการ 30th Annual 
Meeting the royal college of Physicians of 
Thailand  ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา 
จังหวัดชลบุรี  วันที่ 23 เมษายน 2557  

ณ โรงแรมหัวหินบลูเวฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วันที่ 
28 มีนาคม 2557 – 1 เมษายน 2557 
     - วิทยากรในการประชุมวิชาการกลางปี 2557 ของ
สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ณ โรงแรม Golden Tulip 
พระราม 9 กรุงเทพฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากร เร่ือง อาหารเสริมมีประโยชน์กับหัวใจ
หรือไม่  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 5 
กันยายน 2557 

แพทย์หญิงสมรรัตน์  รอดประเสริฐ  
     - วิทยากรโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่ว
ไทย (Save Thais from Heart Attack) ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด ์กรุงเทพฯ  วันที่ 6 มีนาคม 2557  

นายแพทย์เกรียงไกร  นามไธสง  
     - วิทยากรการประชุมวิชาการ กรมการแพทย์สู่
ภูมิภาค  ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  วันที่ 15 พฤษภาคม 2557  

นายแพทย์พีรพัฒน์  เกตุค้างพลู 
     - วิทยากรเร่ือง Appropriate Use of Oral 
Antiarrhythmic Drug in AF และเร่ือง Upstream 
Therapy for AF ณ โรงแรม Golden Tulip 
พระราม 9 กรุงเทพฯ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 
     - วิทยากรในการประชุมวิชาการกลางปี 2557 
ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ณ โรงแรม Golden 
Tulip พระราม 9 กรุงเทพฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 

แพทย์หญิงชนิกานต์  คณาเดิม  
     - วิทยากร เร่ือง ยาละลายลิ่มเลือดกับโรคหัวใจ  
ณ  ส ถ า นี วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 
29 พฤศจิกายน 2556 

นายแพทย์เขตต์  ศรีประทักษ์  
     - วิทยากรบรรยาย Role of Doxazosin in the 
current treatment of Hypertension ณ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  วันที่ 24 ตุลาคม 2556 
     - วิทยาผู้ทรงคุณวุฒิในกิจกรรมปฐมนิเทศของ
หลักสูตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 
 

นายแพทย์ภาสกร  จิตรรักไทย  
     - วิทยากร เ ร่ือง โรคหอบหืด ณ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค 
คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 4 เมษายน 2557 
     - วิทยากร เ ร่ือง วัณโรคปอด ณ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค 
คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 8 สิงหาคม 2557 

แพทย์หญิงสายใจ  เลิศโรจน์ปัญญา  
     - วิทยากร เร่ือง การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วย
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 
1107 KHz. วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 

แพทย์หญิงฉัตรชนก  รุ่งรัตน์มณีมาศ  
     - วิทยากรการจัดประชุม Advanced Cardiac 
Rehabilitation ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 
     - วิทยากรโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่ว
ไทย (Save Thais from Heart Attack) ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด ์กรุงเทพฯ  วันที่ 6 มีนาคม 2557 

นายแพทย์ทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ์  
     - วิทยากรบรรยายในหัวข้อ RHD : can we repair? 
และหัวข้อ My view in VHD surgical management 
ณ Don Chan Palace Hotel สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 
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     - วิทยากรและพี่เลี้ยงในการผ่าตัดผู้ปุวยเปลี่ยน/
ซ่อนลิ้นหัวใจที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ณ โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 

ทันตแพทยอ์นันต์  หอสิมะสถาพร 
     - อาจารย์พิเศษวิชาทันตกรรม ณ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต วันที่ 
8-29 ตุลาคม 2556 , วันที่ 3, 24 ธันวาคม 2556 , 
วันที่ 14, 21, 28 มกราคม 2557 และ วันที่ 4, 11, 
25 กุมภาพันธ์ 2557 
     - วิทยากรเร่ือง รากฟันเทียมดีจริงหรือ ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 20 ธันวาคม 
2556 

ทันตแพทย์สรชัย  เทพธรณินทรา 
     - วิ ทย ากร  เ ร่ื อ ง  ร ากฟัน เที ยม  ณ  สถานี
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 1 สิงหาคม 
2557 

ทันตแพทย์หญิงนิรินทร์  รัตนภพ 
     - อาจารย์พิเศษท าการสอนนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปี
ที่ 4  ณ คลินิกฝึกอบรม ชั้น 2 สถาบันทันตกรรม  
วันที่ 3, 10 ตุลาคม 2556 
     - อาจารย์พิเศษวิชาทันตกรรม ณ คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 6, 13, 
27 กุมภาพันธ์ 2557 
     - อาจารย์พิเศษเพื่อท าการสอนนิสิตทันตแพทย ์
ชั้ น ปี ที่  4  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 7  ณ  ค ณะ ทั น ต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรการสัมมนาวิชาการและฝึกปฏิบัติงาน
ในคลินิกหมวดวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ณ คลินิก
ฝึกอบรม ชั้น 2 สถาบันทันตกรรม  วันที่  16-23 
มิถุนายน 2557, วันที่ 7-28 กรกฎาคม 2557, วันที่ 
4-25 สิงหาคม 2557 และวันที่ 1 กันยายน 2557 
     - วิ ท ย า ก ร ก า ร สั ม ม น า วิ ช า ก า ร  หั ว ข้ อ 
Retreatment of endodontically treated tooth  
ณ ณ คลินิกฝึกอบรม ชั้น 2 สถาบันทันตกรรม วันที่ 
30 มิถุนายน 2557 
     - วิทยากรการอบรมหลักสูตรการรักษาคลองราก
ฟัน วิเคราะห์กรณีผู้ปุวย  ณ สถาบันทันตกรรม  วันที่ 
8 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรการอบรมหลักสูตรการรักษาคลองราก
ฟัน การน าเสนอรายงานผู้ปุวย Final case 
presentation ณ สถาบันทันตกรรม วันที่ 11-12 
กันยายน 2557 

ทันตแพทยห์ญิงทิพวรรณ  ตรีวิภานนท ์
     - วิทยากร เร่ือง การท าฟันในผู้ปุวยโรคหัวใจ  ณ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz.  วันที่ 11 เมษายน 
2557 

นายแพทย์ทวีทอง  กออนันตกูล 
     - วิทยากรโครงการบริหารจัดการข้อมูล วิกฤต
โรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save this from heart 
attack) ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช วันที่ 
27 พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรโครงการประชุมการบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โปรแกรม UCHA ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัด
ตรัง วันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 
     - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ข้อมูล ACS ของโรงพยาบาลในเครือข่ายโรคหัวใจ 
สุพรรณบุ รี  ณ โรงพยาบาลเจ้ าพระยายมราช 
สุพรรณบุรี วันที่ 17 มิถุนายน 2557 
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นางสาวนัฎฐา  ติตถะสิริ  
     - อาจารย์ พิ เศษทางคลินิ ก  ค ร้ังที่  1  เ ร่ือ ง 
กายภาพบ าบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบ
ประสาท และระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด  ณ 
อาคารเซนต์ไมเกิ้ล คณะกายภาพบ าบัด วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ  วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 
     - ผู้ช่วยวิทยากร หัวข้อ PT management for 
heart surgery and lung surgery ณ คณะสหเวช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 5 สิงหาคม 
2557 
     - วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร อ บ ร ม เ ร่ื อ ง  Updated 
Cardiopulmonary Physiotherapy  ณ โรงพยาบาล 
ภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 4 กันยายน 2557 
  

ชั้น 2 อาคารสมาคมแพทย์มุสลิม  วันที่ 5 ตุลาคม 
2556 
     - วิทยากร เร่ือง เมื่อปอดฉันเต็มไปด้วยเสมหะ ณ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2557 
     - วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร อ บ ร ม เ ร่ื อ ง  Updated 
Cardiopulmonary Physiotherapy  ณ โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 4 กันยายน 2557 
 

นายประเสริฐ  จิระโณทัย  
     - วิทยากรการจัดประชุม Advanced Cardiac 
Rehabilitation  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 

นายจตุรงค์  ฉิมพาลี  
     - วิทยากรเร่ือง เพศสัมพันธ์ในผู้ปุวยโรคหัวใจ ณ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 6 ธันวาคม 
2556 

นางสาวจุฑามาศ  สุโภภาค  
     - วิทยากร Return Demonstration : 
Rehabilitation ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคารสมาคม
แพทย์มุสลิม  วันที่ 5 ตุลาคม 2556 นายนันทพล  ทวิชสังข์  

     - วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร อ บ ร ม เ ร่ื อ ง  Updated 
Cardiopulmonary Physiotherapy  ณ โรงพยาบาล 
ภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 4 กันยายน 2557 

นางสาวธิดารัตน์  ขาวผิว  
     - วิทยากร Return Demonstration : 
Rehabilitation ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคารสมาคม
แพทย์มุสลิม วันที่ 5 ตุลาคม 2556 
      - ผู้ช่วยวิทยากร หัวข้อ PT management for 
heart surgery and lung surgery  ณ คณะสหเวช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 5 สิงหาคม 
2557 

นางสาวนภาพร  แววทอง  นักกายภาพบ าบัด 
     - วิทยากรบรรยายหัวข้อการดูแลให้การฟ้ืนฟู
ผู้ปุวยสูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ และหัวข้อ Return 
Demonstration : Rehabilitation ณ ห้องเรียน 
 

นางสาวอรพรรณ  ดอนแก้ว  
     - วิทยากร เร่ือง นิ้วล็อค มหันตภัยเงียบ ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 6 มิถุนายน 
2557 

นางสาวลดาวดี  ขุมทอง  
     - วิทยากร เ ร่ือง ออกก าลั งกายอย่างไรถึ ง 
ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์  ณ  ส ถ า นี วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 
1107 KHz. วันที่ 12 กันยายน 2557 

เภสัชกรหญิงยุพดี  อินทร์น้อย  
     - วิทยากร เร่ือง โรคความดันโลหิตสูง ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 7 มีนาคม 2557 
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เภสัชกรหญิงนวพร  เชวงชินวงศ์ 
     - วิทยากรเร่ือง ยาสเตียรอยด์ (Steroid) ณ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 18 ตุลาคม 
2556 

นายสมประสงค์  ยางนอก 
     - วิทยากร เร่ือง ไฟเบอร์ ใยอาหารแห่งสุขภาพ  
ณ  ส ถ า นี วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 
14 มีนาคม 2557 

นางสาวยุภาณี  แต้มเรืองอิทธิ ์
     - วิทยากร เร่ือง นม คุณประโยชน์ ที่หลากหลาย  
ณ  ส ถ า นี วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 
11 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากร เ ร่ือง วัณโรคปอด ณ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค 
คลื่น AM 1107 KHz.  วันที่ 8 สิงหาคม 2557 

นางสาวศิริวรรณ  แสงวิภาสนภาพร 
     - วิทยากร เร่ือง การลดปริมาณโซเดียมในอาหาร  
ณ  ส ถ า นี วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 
15 พฤศจิกายน 2556 

เภสัชกรหญิงมนิศรา  พัฒนาพรหมชัย 
     - วิทยากรเร่ือง โรคกรดไหลย้อน (GERD) ณ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 4 กรกฎาคม 
2557 

นายกฤษฎา  พิพัฒนก์ษีร 
     - วิทยากร เร่ือง เหตุเกิดในโรงอาหาร : สุขภาพดี
อ ยู่ ที่ คุ ณ เ ลื อ ก  ณ  ส ถ า นี วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 
1107 KHz. วันที่ 3 มกราคม 2557 
     - วิทยากร เร่ือง โภชนาการและสอนสาธิตให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย ณ ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 
กรุงเทพฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

นางสาวบุปผา  สายสินธุ์ 
     - วิทยากร เ ร่ือง การเลือกใช้น้ ามันในการ
ประกอบอาหาร  ณ สถานี วิ ทยุ ก ระจาย เสี ย ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 
1107 KHz. วันที่ 4 ตุลาคม 2556 

นางสาววรรณา  อู่แสงทอง 
     - วิทยากร เร่ือง ท้องร่วง ท้องเสีย เร่ืองใกล้ตัวที่
ควรรู้ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 
13 มิถุนายน 2557 

นางสาวรติพร  คล้ายสุบรรณ 
     - วิทยากร เร่ือง สุขภาพจิตดี ได้อย่างไร ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 
ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 10 มกราคม 
2557 

นางสาวไฉไล  จ าปาเงิน 
     - วิทยากร เร่ือง ระวังภัยโรคจากที่สาธารณะ ณ 
สถานี วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4 ภูมิภาค คลื่น AM 1107 KHz. วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2556 

นายพงศกร  เกตุแก้ว 
     - วิทยากรโครงการบริหารจัดการข้อมูล วิกฤต
โรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save this from heart 
attack)  ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  วันที่ 
27 พฤษภาคม 2557 
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     - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ข้อมูล ACS ของโรงพยาบาลในเครือข่ายโรคหัวใจ 
สุพรรณบุ รี  ณ โรงพยาบาลเจ้ าพระยายมราช 
สุพรรณบุรี วันที่ 17 มิถุนายน 2557  

กุมภาพันธ์ 2557 
     - วิทยากรโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย 
(Save Thais from Heart Attack) ณ โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 6 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรใน Session B3-204 จาก Counter สู่
ข้างเตียง เกิดคุณภาพการดูแลผู้ปุวย ในการประชุม
วิชาการ HA National Forum คร้ังที่ 15 ณ ศูนย์การ
ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี วันที่ 13 
มีนาคม 2557 

นางสาวสุกัญญา  จันทร์พงษ ์ 
     - วิทยากรโครงการบริหารจัดการข้อมูล วิกฤต
โรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save this from heart 
attack) ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช วันที่ 
27 พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ข้อมูล ACS ของโรงพยาบาลในเครือข่ายโรคหัวใจ 
สุพรรณบุ รี  ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
สุพรรณบุรี  วันที่ 17 มิถุนายน 2557 
     - วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลโรคหัวใจของเครือข่าย
โรคหัวใจ โดยใช้โปรแกรม UCHA  ณ โรงแรมนิภา
การ์เดนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วันที่ 30 กันยายน 
2557 - 1 ตุลาคม 2557 

พว.กนกพร  แจ่มสมบูรณ์  
     - วิทยากรการจัดอบรมหลักสูตร การพยาบาลใน
ภาวะวิกฤติและฉุกเฉินส าหรับผู้ปุวยเร้ือรัง เบาหวาน 
ความดันโลหิต ไตวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 
3 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์  พระราม 6 
กรุงเทพฯ วันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 
     - วิทยากรอภิปราย หัวข้อ การบริหารอัตราก าลัง
และการคิดภาระงาน ณ โรงแรมฮอลิ เดย์  อินน์ 
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 ธันวาคม 2556 
     - วิทยากรบรรยายพิเศษ เ ร่ือง การบริหาร
โครงการสร้างกลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการ
บริหารอัตราก าลังของโรงพยาบาลและสถาบันภายใน
กรมการแพทย์ ณ สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 27 
มกราคม 2557 
     - วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ค านวณและการจัดอัตราก าลังส าหรับผู้บริหาร
ทางการพยาบาล ณ สถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 21 
 

     - วิทยากรในการบรรยายเร่ือง แนวทางการปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) ในการสมัครขอเข้ารับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น 
กรุงเทพฯ วันที่ 28 เมษายน 2557 
     - วิทยากรเร่ือง การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเข้า
สู่บทบาทของ Case manager และ APN ณ ห้อง
ประชุมชัชวาลย์  โรงพยาบาลนครพิงค์  วันที่  19 
พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายให้ความรู้เร่ือง การพยาบาล
ผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายหัวข้อเร่ือง Concept and 
nursing management of the patient in CCU, 
ICU ณ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 5 
มิถุนายน 2557 
     - วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม 
ไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 12-13 
มิถุนายน 2557 
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     - วิทยากรอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครในการดูแลผู้ปุวยและ กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ณ องค์การบริหารส่วนต าบล คูบาง
หลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยาย โครงการสร้างเครือข่าย
พยาบาลโรคหัวใจและการพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจส าหรับพยาบาล ณ ห้อง
ประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วันที่ 
31 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรในการสัมมนาโครงการ ประกัน
คุณภาพการพยาบาล ณ ห้องประชุมกลุ่ มการ
พยาบาล สถาบันราชานุกูล วันที่ 22 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรในการอบรมหลักสูตร การพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครในการดูแลผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยง
โรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 1-3 กันยายน 2557 
     - วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ  Nursing 
management in Cardiovascular Emergencies  
ณ ชั้น 10 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
จังหวัดชลบุรี วันที่ 25 กันยายน 2557 

พว.บุปผาวัลย์  ศรีล้ า 
     - วิทยากรในการบรรยาย โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช วันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง Anatomy & Physiology 
of Heart ณ โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ 16 
กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรในการบรรยายโครงการ พัฒนาการคัด
กรองผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดภูเก็ต 
พังงา กระบี่ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วันที่ 23-24 
กรกฎาคม 2557 
     - ผู้ด าเนินรายการในการสัมมนา น าเสนอผลงาน
กลุ่มย่อย โครงการ การจัดการความรู้ในการดูแล
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ : การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ  วันที่ 
28-29 กรกฎาคม 2557 

     - วิทยากรเร่ือง การพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการ
พยาบาล ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอ า บีช จังหวัด
เพชรบุรี  วันที่ 18 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรในการบรรยายโครงการ สร้างเครือข่าย
กลุ่มผู้ปุวยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
วันที่ 2 กันยายน 2557 
     - อาจารย์พิเศษสอนวิชา การบริหารการพยาบาล
ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปี 4 ณ 
วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 15-29 
กันยายน 2557 

พว.พัชณ ีร่มตาล 
     - วิทยากรบรรยาย การสัมมนาวิชาการเร่ือง 
Update on new approaches in cardiac and 
vascular treatment ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน 
จังหวัดชลบุรี วันที่ 25 ตุลาคม 2556 
     - วิทยากรและผู้ด าเนินรายการในการประชุม 
HFCT Heart Failure Course for Nurse and 
Advanced practice Registered Nurse ณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
     - วิทยากรการประชุมวิชาการ กรมการแพทย์สู่
ภูมิภาค ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 12 ธันวาคม 2556 
     - วิทยากรโครงการ พัฒนาศักยภาพพยาบาล 
พี่เลี้ยง ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 25 มกราคม 
2557 
     - วิทยากรในประชุมวิชาการ กรมการแพทย์สู่
ภูมิภาค ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 21-23 เมษายน 2557 
     - วิทยากรบรรยายทางวิชาการ ณ ศูนย์ฝึกอบรม
ผู้ปุวยวิกฤต สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรการประชุมวิชาการ กรมการแพทย์สู่
ภูมิภาค ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรในการบรรยาย โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ  ณ โรงพยาบาลมหาราช 
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นครศรีธรรมราช วันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 
     - วิทยากรโครงการ บูรณาการความร่วมมือและ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพระหว่างกรมการแพทย์
และเขตบริการสุขภาพ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี 
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 
2557 
     - วิทยากรบรรยาย เร่ือง Arrhythmia และเร่ือง 
Nursing Management in ACS Patient ณ 
โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรในการบรรยายโครงการ พัฒนาการคัด
กรองผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดภูเก็ต 
พังงา กระบี่ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วันที่ 23-24 
กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายโครงการ สร้างเครือข่าย
พยาบาลโรคหัวใจและการพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจส าหรับพยาบาล ณ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วันที่ 31 กรกฎาคม 
2557 
     - วิทยากรในการอบรมวิชาการพัฒนาเครือข่าย
การดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลพระพุทธชิน
ราช จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 
     - วิทยากรในการบรรยายโครงการสร้างเครือข่าย
กลุ่มผู้ปุวยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
วันที่ 2 กันยายน 2557 
     - วิทยากรในการบรรยายเร่ือง EKG and 
Arrhythmias ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
กรุงเทพฯ วันที่ 9 กันยายน 2557 

     - วิทยากรโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย 
(Save Thais from Heart Attack) ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 6 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรในประชุมวิชาการ กรมการแพทย์สู่
ภูมิภาค ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 21-23 เมษายน 2557 
     - วิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและ
หลอดเลือด รุ่นที่ 7 ณ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาล
ราชวิถี วันที่ 13 มิถุนายน 2557 
     - วิทยากรเร่ือง การดูแลผู้ปุวยก่อนและหลั ง
หัตถการสวนหัวใจ ณ โรงพยาบาลสายไหม วันที่ 10 
กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง Nursing Management 
in Patient Pre-Post Cardiac Intervention ณ 
โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 

พว.กฤษดา  จวนวันเพ็ญ 
     - วิทยากรบรรยายประชุมวิชาการ PCI forum 
2013 ณ โรงแรม Centara Modus Pattaya วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2556 
     - วิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิชาการพยาบาลผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับเครือข่ายสุขภาพเขต 4 คร้ังที่ 
2  ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 

พว.จงกณ  พงศ์พัฒนจิต 
     - วิทยากร บริหารความเสี่ยง สอนนักศึกษา
พยาบาลปี 4 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24 ตุลาคม 2556 
     - วิทยากรเร่ือง การพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการ
พยาบาล ณ โรงแรมรีเจ้นท์  ชะอ า บีช จังหวัด
เพชรบุรี วันที่ 18 สิงหาคม 2557 

พว.โฉมนภา  กิตติศัพท ์
     - วิทยากรในการจัดอบรมวิชาการระยะสั้น คร้ังที่ 
16 ประจ าปี 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ 
กรุงเทพฯ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 
     - วิทยากรในการอบรมเร่ือง การพยาบาลผู้ปุวย
ใช้เคร่ืองช่วยหายใจในระดับพ้ืนฐาน ณ โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี วันที่ 19, 26 กันยายน 2557 

พว.สุกัญญา สบายสุข  
     - วิทยากรการประชุมวิชาการ กรมการแพทย์สู่
ภูมิภาค ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 12 ธันวาคม 2557 
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     - วิทยากรโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่ว
ไทย (Save Thais from Heart Attack) ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด ์กรุงเทพฯ วันที่ 6 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรในประชุมวิชาการ กรมการแพทย์สู่
ภูมิภาค ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 21-23 เมษายน 2557 
     - วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ  Nursing 
management in Cardiovascular Emergencies  
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 25 
กันยายน 2557 

Medical Symposium 2013 : Update on New 
Approaches in Cardiac and Vascular Treatments 
ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี วันที่ 25 
ตุลาคม 2556 

พว.ทัศนีย์  ชลนากิจกูล 
     - วิทยากรบรรยาย การสัมมนาวิชาการเร่ือง 
Update on new approaches in cardiac and 
vascular treatment ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน 
จังหวัดชลบุรี วันที่ 25 ตุลาคม 2556 
     - วิทยากรบรรยาย เร่ือง การปูองกันและส่งเสริม
สุขภาพผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ณ 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร วันที่ 2 กันยายน 2557 

     - วิทยากรบรรยาย เร่ือง การบริหารการพยาบาล 
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี วันที่ 22 
กันยายน 2557 

พว.สุปัญญา  โพธปิัทมะ 
     - วิทยากรการบรรยายเร่ือง Nursing care 
management in post MI and post CABG 
patients ในการประชุม Samitivej Sriracha 
 

พว.พรรณ ี บัลลังก์ 
     - วิทยากรจัดอบรมวิชาการในหลักสูตร การ
พยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2556 
     - วิทยากรในการบรรยายโครงการสร้างเครือข่าย
กลุ่มผู้ปุวยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
วันที่ 2 กันยายน 2557 

พว.พิชชาภรณ์  ทองพานิช 
     - วิทยากรท าการผ่าตัดและให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ท า Maze operation ให้กับแพทย์และพยาบาล ณ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่  23-24 
มกราคม 2557 

พว.สุวรรณี  วงษ์ดิษฐ ์
     - วิทยากรเร่ือง Activity Hospital MV 
repaired และวิทยากรโครงการอบรมเพื่อขยายขีด
ความสามารถด้านการผ่าตัดหัวใจในผู้ใหญ่ หัวข้อ
เร่ือง Mitral Valve Repair ณ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  23-24 
กรกฎาคม 2557 

พว.ชวรรธิดา  เที่ยงสุข 
     - วิ ทย าก ร โ ค รงก า รอบรม  เพื่ อ ขย ายขี ด
ความสามารถด้านการผ่าตัดหัวใจในผู้ใหญ่ หัวข้อ
เร่ือง Mitral Valve Repair ณ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ อุบลราชธานี วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 
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พว.ภัทรชยา  สวัสด์ิวงษ์  
     - วิทยากรผ่าตัดสาธิต การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ
และแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ณ โรงพยาบาล
พระปิ่นเกล้า วันที่ 18 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรผ่าตัดสาธิต การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ
และแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 

พว.ทันญารัตน์  กุศล  
     - วิทยากรท าการผ่าตัดและให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ท า Maze operation ให้กับแพทย์และพยาบาล ณ 
โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่  วันที่  7 -8 
สิงหาคม 2557 

พว.ณปภัช  พรรณหาญ  
     - วิ ท ย า ก ร แ ล ะ พ่ี เ ลี้ ย ง ใ น ก า ร ผ่ า ตั ด  ณ 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 
2556 
     - วิทยากรสอน AF & Valve repair workshop  
ณ Cardiac Surgery Department of University 
Medical Center นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม  
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557 

พว.อรพิน  ธนสารสุรพงศ์  
     - อาจารย์พิเศษในหัวข้อ การควบคุมคุณภาพของ
เคร่ืองมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานในสวนหัวใจ ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 

พว.อรสา  ไพรรุณ  
      - วิทยากรโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่ว
ไทย (Save Thais from Heart Attack) ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด ์กรุงเทพฯ วันที่ 6 มีนาคม 2557 
     - วิทยากรบรรยายเร่ือง Basic EKG for Nurse  
ณ โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรในการอบรมวิชาการพัฒนาเครือข่าย
การดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลพระพุทธชิน
ราช จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 

พว.อนงค์  พิมพ์ทนต์  
 
 
 
 
 
 
 
 
     - วิทยากรให้ความรู้เร่ือง พิษภัยของบุหร่ีและ
วิธีการปฏิบัติตัวขณะเลิกบุหร่ี  ณ โรงเรียนนนทบุรี
พิทยาคม  วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

พว.ศุภลักษณ์  ชูวงศ์  
     - วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวย 
STEMI ณ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 

พว.ศิริจันทร์  แก้วสียา  
     - วิทยากรเพ่ือน าเสนอวิทยานิพนธ์ การประชุม
วิชาการประจ าปี 2556 เร่ือง การดูแลผู้ปุวยกลุ่มโรค
หลอดเลือดหัวใจ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 30 
พฤษภาคม 2557 

พว.ทัศรินทร์  น้อยศรีมุม  
     - วิทยากรสอน AF & Valve repair workshop  
ณ Cardiac Surgery Department of University 
Medical Center นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม  
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557 

พว.ปาริชาต  มะลิซ้อน  
     - วิทยากรท าการผ่าตัดและให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ท า Maze operation ให้กับแพทย์และพยาบาล ณ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่  23-24 
มกราคม 2557 
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พว.ภัทริษา  ชุมพล 
     - วิ ท ย า ก ร แ ล ะ พี่ เ ลี้ ย ง ใ น ก า ร ผ่ า ตั ด  ณ 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 
2557 

นางสาวนิภาวรรณ  หนูแก้ว 
     - วิทยากรจัดนิทรรศการ โครงการ คนรักษ์หัวใจ
ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค ณ ส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรคท่ี 1 กรุงเทพฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 
, ศาลาปฏิบัติธรรม วัดตะคร้ าเอน ท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี วันที่  5 มิถุนายน 2557 และอาคาร
อเนกประสงค์ ชั้น1 เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 
     - วิทยากรและสอนสาธิตให้กับกลุ่มเปูาหมาย ณ 
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ วันที่ 15 
กรกฎาคม 2557 
 

นางกัลยา  บุบผาตระกูล 
     - วิทยากรจัดนิทรรศการ โครงการ คนรักษ์หัวใจ
ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค  ณ ชุมชนวัดบางรักใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี วันที่ 7 มีนาคม 2557 , วิทยาลัย
อาชีวศึกษาล าปาง จังหวัดล าปาง วันที่ 2-4 เมษายน 
2557 , ส านักงานอัยการ จังหวัดเชียงราย วันที่ 7 
พฤษภาคม 2557 , ศาลาประชาคม อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 , 
ศาลาปฏิบัติธรรม วัดตะคร้ าเอน ท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี วันที่  5 มิถุนายน 2557 และอาคาร
อเนกประสงค์ ชั้น1 เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 

     - วิทยากรและสอนสาธิตให้กับกลุ่มเปูาหมาย ณ 
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ วันที่ 15 
กรกฎาคม 2557 

นางพรพรรณ  บุณยเกียรติ 
     - วิทยากร โครงการอบรมสร้างจิตส านึกในการ
ลดการใช้พลังงาน กรมการแพทย์  ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - วิทยากร เ ร่ือง กลยุทธ์และกลวิธี  เ พ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของ 
สถาบันโรคทรวงอก ในการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “ร่วมใจประหยัดพลังงานเพ่ือในหลวง 
คร้ังที่ 7” ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
วันที่ 6 มีนาคม 2557 

นางสาวรวิวรรณ  วงษ์ดิษฐ ์
     - วิทยากรและสอนสาธิตให้กับกลุ่มเปูาหมาย  ณ 
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคท่ี 1 กรุงเทพฯ  วันที่ 15 
กรกฎาคม 2557 

นางสาวพีรนันท ์ ผดุงกัมปนาท 
     - วิทยากรและสอนสาธิตให้กับกลุ่มเปูาหมาย  ณ 
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคท่ี 1 กรุงเทพฯ  วันที่ 15 
กรกฎาคม 2557 
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การพัฒนาการบริการตติยภูมิ 

ระบบ PACS  (Picture Archiving and Communication System) 

     สถาบันโรคทรวงอก น าระบบ PACS (Picture 
Archiving and Communication System) การ 
จัดเก็บรูปภาพ ทางการแพทย์และรับ-ส่งข้อมูลภาพ 
ในรูปแบบ Digital PACS ผ่านทางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ช่วยให้แพทย์ได้รับ
ภาพถ่ายทางรังสีและผลวิเคราะห์จากรังสีแพทย์ได้
อย่างรวดเร็ว ท าให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคและ
ให้การรักษาผู้ปุวยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และลด
ปัญหาการจัดเก็บฟิล์มเอกซเรย์และความล่าช้าจาก
การค้นหาฟิล์มเอกซเรย ์

แฟูมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ EMR  (Electronic Medical Record) 

     สถาบันโรคทรวงอก น าระบบแฟูมเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ EMR (Electronic Medical 
Record) โดยใช้ระบบ Scan เอกสารในแฟูมเวช
ระเบียนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การบริการ
ด้านเวชระเบียนมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น  

การพัฒนาการให้บริการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

     หน่วยงานจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา 
เพ่ิมการให้บริการ “เชื้อบริสุทธิ์ และ Slide ส าหรับ
ย้อมสีแกรมและสีทนกรด” เพ่ือใช้ในการประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก 
ให้กับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในปีงบประมาณ 2557 
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     สถาบันโรคทรวงอก เปิดศูนย์
โรคจากการประกอบอาชีพ เพ่ือให้
การดูแลผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยงด้วย
สาเหตุจากการประกอบอาชีพ
อย่างครบวงจร (ปูองกัน วินิจฉัย 
และฟื้นฟ)ู โดย นายแพทย์สุพรรณ 
ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ 
เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2557 

ศูนย์โรคปอดจากการประกอบอาชีพ สถาบันโรคทรวงอก 

นวัตกรรมการดูแลผู้ปุวย Aortic Aneurysm ที่ได้รับการผ่าตัด Endovascular Aortic Repair (EVAR) 
ใน Hybrid OR 

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรค
ทรวงอก ได้น าเทคโนโลยีขั้นสูงมา
ใช้ในการรักษาหลอดเลือดแดงโปุง
พอง aortic aneurysm โดยใช้วิธี
ท า EVAR (Endovascular aortic 
aneurysm repair) ใน Hybrid 
OR ช่วยให้ผู้ปุวยมีแผลผ่าตัดเล็ก 
ลดการบาดเจ็บและอาการปวด
จากบาดแผลผ่าตัด ผู้ปุวยสามารถ
ฟ้ืนตัวได้เร็ว ลดความเสี่ยงจาก
อัตราการตายและโรคแทรกซ้อน
หลังผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนทาง
ระบบประสาทเกิดน้อยลงกว่าการ
ผ่าตัดแบบ Conventional และ
สามารถท าผ่าตัดหรือใส่  Stent 
 โดยไม่ต้องฉีดสีก่อน ในเวลาเดียวกัน ผลการรักษาในปี 2557 มีผู้ปุวยผ่าตัด EVAR จ านวน 12 ราย อัตราการเกิด 

Mortality, Bleeding, Stroke, Paraplegia, Endoleak และ Spinal cord ischemia เป็น 0% (เกณฑ์ <10%) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเครือข่ายด้านโรคหัวใจและปอด 

โครงการประชุมวิชาการ “ความร่วมมือในเครือข่ายการบริการภาคกลางตอนบน เขต 4” 
(Appropriate use of Warfarin) 

     วัตถุประสงค์  :  1. เพ่ือให้
ผู้ปุวยมีความปลอดภัยและค่า 
INR อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด อย่าง
น้อยร้อยละ 10 
2 . อั ต ร า ก า ร เ กิ ด  Bleeding 
/Stroke event อยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด 
3. ผู้ปุวยมาตรวจตามก าหนด
อย่างสม่ าเสมอ 
4. มีเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยที่
ได้รับยาวอร์ฟาริน 
     จัด โครงการเมื่ อ วันที่  25 
ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 

10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันโรคทรวงอก มีบุคลากรทางการแพทย์จาก เขต 4 เข้าร่วมประชุม จ านวน 200 คน  
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก)  คิดเป็นร้อยละ 81.19 

     วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ห น่ ว ย บ ริ ก า ร 
เครือข่ายบริการ ในการดูแลและ
รั ก ษ า ผู้ ปุ ว ย ใ น แ ต่ ล ะ โ ร ค  7 
เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่าย
โรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่าย
บ ริการทารกแรก เกิ ดน้ าหนั ก 
น้ อย  เ ค รื อข่ ายการ ดูแล แบบ
ประคับประคอง เครือข่ายบาดเจ็บ
ที่ ศี รษะ  เ ค รื อข่ า ย โ รคมะ เ ร็ ง 
เครือข่ายจิตเวช และเครือข่ายโรค
หลอดเลือดสมอง 

โครงการประชุมวิชาการ “การเชื่อมต่อเครือข่ายบริการ กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาในภาคกลาง” 
(โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันโรคทรวงอก และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 
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2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายท่ีเชื่อมต่อภายในเขต และระหว่างเขต 
3. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยในแต่ละโรคอย่างเป็นระบบ 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติ
จาก นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และ รศ.พญ.ประสบ
ศรี อึ้งถาวร ประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการ มีบุคลากรทางการแพทย์จาก เขต 4, 5, 6 และ 13 เข้าร่วมประชุม จ านวน 1,025 คน  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก)  คิดเป็นร้อยละ 98.65 

โครงการประชุมวิชาการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” (Save Thais from Heart Attack) 

     วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือลดอัตรา 
การเสียชีวิตจากโรคหัวใจ 
2. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
และขยายบริการการรักษาผู้ปุวย
โรคหัวใจ ในโรงพยาบาลระดับ
ต่างๆ ตามเครือข่ายการบริการ 
(Service plan) 
3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
บริการของผู้ปุวยที่เป็นโรคหัวใจ 
ให้รวดเร็ว ได้มาตรฐานและเป็น
ธรรมคร้ังท่ี 1 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  เป็นการจัดอบรมอายุรแพทย์หัวใจ พยาบาลห้องฉุกเฉิน 
ไอซียู ที่ตรวจวินิจฉัย และรักษาพยาบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลเอกชน  มีบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วม
โครงการจ านวน 694 คน เป็นบุคลากรภายใน 92 คน บุคลากรภายนอกภาครัฐ 592 คน และบุคลากรภายนอก
ภาคเอกชน 10 คน 
     คร้ังท่ี 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  เป็นการจัดประชุมวิชาการและสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ และมอบโล่รางวัล แก่สถานพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล จาก
โรงพยาบาลทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ  มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 469 คน เป็นบุคลากรภายใน 103 คน 
บุคลากรภายนอกภาครัฐ 354 คน และบุคลากรภายนอกภาคเอกชน 12 คน 
     ผลการด าเนินงาน 
1. อัตราการเสียชีวิต STEMI 9.95% (เกณฑ์ < 10%) 
2. ผู้ปุวย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและหรือขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน 62.70% (เกณฑ์ 50%) 
3. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ 20.43/100,000 ประชากร (9 เดือน) 
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4. โรงพยาบาลระดับ A,S, M1, M2 
และ F1, F2 และโรงพยาบาลใน
สั ง กั ด  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
กระทรวงกลาโหม ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และโรงพยาบาล
เอกชน ส่งรายงานผู้ปุวย ACS 
เปูาหมาย 15,000 ราย ผลการ
ปฏิบัติงานได้รับรายงานจ านวน 
15,800 ราย 
5. จัดท าต าราคู่มือมาตรฐานการ
รักษาผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน คู่มือการ 
 อ่าน EKG และ Flow Chart ขั้นตอนการรักษาผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เอกสารแผ่นพับ ซีดี และ  

ดีวีดี แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 
     ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก)  คิดเป็นร้อยละ 92.60 
 

     วัตถุประสงค์  :  1 .  เ พ่ือให้
เจ้ าหน้าที่  ที่ รับ ผิดชอบข้อมูล
ผู้ปุวย ACS ของโรงพยาบาลมี
ความรู้ด้านสารสนเทศ 
2. สามารถวิเคราะห์และน าเข้า
ข้อมูล ACS ของหน่วยงานไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     จัดโครงการอบรม จ านวน 5 
รุ่น วันที่ 9 เมษายน 2557 , 21 
พฤษภาคม 2557 , 4 มิถุนายน 
2557 , 17 กรกฎาคม 2557 และ 

วันที่ 4 กันยายน 2557  มีผูเ้ข้าอบรม รวม 5 รุ่น จ านวน 305 คน เป็นบุคลากรภายใน 2 คน บุคลากรภายนอกภาครัฐ 
287 คน และบุคลากรภายนอกเอกชน 16 คน 

โครงการ “การบริหารจัดการข้อมูล ACS” 
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โครงการ “การประชุมเพื่อพัฒนาด้านการวินิจฉัยและการอ่านฟิล์มนิวโมโคนิโอซิส ระหว่างประเทศใน  
ภูมิภาคอาเซียน” 

 
และ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
3. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายวิชาการในประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AC) 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2557 ณ คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจาก
ประเทศกลุ่มอาเซียน จ านวน 9 ประเทศ เข้าร่วมประชุม 30 คน สรุปผลการเจรจาความร่วมมือในอนาคต โดย ประเทศ
ไทย จะเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิส ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยจะจัดโครงการฝึกอบรมการอ่านฟิล์มโรคปอดจากการประกอบอาชีพ (Air Penuemo Training 
Workshop) โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการภายในประเทศ หลักสูตร International และ โครงการฝึกอบรม 
ณ ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือแลก 
เปลี่ยน เรียนรู้ รับทราบปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาทางวิชาการ 
ด้านการวินิจฉัยและเฝูาระวังโรค
ปอดจากการประกอบอาชีพ 
2 .  เ พ่ื อวางแผนการให้ ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาวิชาการ ด้าน
การเ ฝูาระวังโรคปอดจากการ
ประกอบอาชีพ ระหว่างประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน (AC) และ
คณะผู้เชี่ยวชาญจาก Air Pneumo 

โครงการอบรม “ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและหลอด
เลือด ในประชาคมอาเซียน AC ปี 2557” 
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     วัตถุประสงค์  :  1. พัฒนา
ศักยภาพพยาบาลให้สามารถดูแล
ผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ทั้งในระยะวิกฤตและระยะเร้ือรัง 
ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
2. พยาบาลมีศักยภาพในการ
ส่ ง เ ส ริม  ปู อ งกั น  แล ะ ฟ้ืน ฟู
สุขภาพและ พัฒนาศั กยภาพ
ผู้ปุวยในการดูแลตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

     หลักสูตร “Nursing Management in Acute Coronary Syndrome (ACS) Patients” ระหว่างวันที่ 25-29 
สิงหาคม 2557 มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 26 คน เป็นบุคลากรภายใน 12 คน พยาบาลจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 5 คน พยาบาลจาก ประเทศอินโดนีเซีย 5 คน และพยาบาลจาก ประเทศเมียนมาร์ 4 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 99 

     วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือฝึกอบรม
พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้แก่แพทย์ ที่
ท างานเกี่ยวข้องกับโรคหอบจาก
การประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ 
2. เ พ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโรค
ปอดจากการประกอบอาชีพ 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 15-16 
 กรกฎาคม 2557 มีอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ แพทย์อาชีวอนามัย และแพทย์ที่สนใจงานโรคปอดจากการ

ประกอบอาชีพ เข้าร่วมประชุม จ านวน 40 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็น
ร้อยละ 83.58 

โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการประเมินผู้เชี่ยวชาญ “การวินิจฉัยโรคหอบจากการประกอบอาชีพ” 

3. ถ่ายทอดให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่บุคลากรทางการพยาบาล ผู้ปุวยและครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. วิเคราะห์ พัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
     หลักสูตร “Training Programme Thoracic Surgery and VATS for nurses” ระหว่างเดือน มิถุนายน 2557 
- กันยายน 2557 มีพยาบาลจาก ประเทศเมียนมาร์ เข้าอบรม จ านวน 8 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 88.9 
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โครงการ “พัฒนาด้านการวินิจฉัยและการรักษาวัณโรค อาเซียน ปี 2557” 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการ
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ภายในประเทศ
ไทยและประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และเกิดความช านาญในการดูแล
ผู้ปุวยโรควัณโรคปอด 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 16-17 
สิงหาคม 2557 ณ สถาบันโรค
ทรวงอก มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
จ านวน 20 คน เป็นแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ภายใน 15 
คน และแพทย์จาก ประเทศเมียน
มาร์ 5 คน 

     วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความช านาญในโรควัณ
โรคปอดแก่อายุรแพทย์ แพทย์
ผู้สนใจในงานวัณโรคและอายุร
แพทย์โรคปอด ทั้งในประเทศและ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2 .  เ พ่ือ ให้ เ กิ ดการ เ รียน รู้จาก
ประสบการณ์ของ ผู้ เชี่ ยวชาญ
ต่างๆ จากการประชุม ถ่ายทอด 
และการฝึกปฏิบัติ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ปุวยโรควัณโรคปอด” 

3. เพื่อเสริมสร้างระบบเครือข่ายในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบันโรคทรวงอก โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Dr.Jeon 
Seok lee จาก ประเทศเกาหลีใต้ ผู้พัฒนาการปฏิบัติการตรวจหายีน Genxepert มาบรรยายร่วมกับวิทยากรของ
สถาบันโรคทรวงอก  มีแพทย์จากประเทศเมียนมาร์ , เวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
อินโดนีเซีย เข้าร่วมประชุม จ านวน 50 คน และแพทย์ไทย เข้าร่วมประชุม จ านวน 20 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 87.26 
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     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน า
ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไป
ปฏิบัติต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
2. ให้บริการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแบบเข้าถึง
ประชาชน 
     จัดโครงการระหว่างเ ดือนตุลาคม 2556 – 
กรกฎาคม 2557 โดยมีกิจกรรม นิทรรศการด้าน
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  การ
บรรยายทางวิชาการโดยทีมวิทยากรจากสถาบันโรค
ทรวงอกและภาคเอกชนและการประเมินภาวะเสี่ยง
ขั้นพ้ืนฐานต่อการเกิดโรคหัวใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
มีผู้เข้ารับบริการประเมินสุขภาพ จ านวน 3,631 คน 
และมีผู้รับบริการประเมินสุขภาพตามฐานกิจกรรม
ต่างๆ (ฐานรู้ทันบุหร่ี ปอดดี หัวใจแข็งแรง, ฐาน ไม่
ตีบไม่ตัน รับประกันความปลอดภัย, ฐาน สลัดไขมัน
ออกจากตัว จะมัวรอช้าอยู่ท าไม และฐาน อาหาร
ปลอดภัย อาหารไร้ไขมัน) ทั้งหมด 19,555 คร้ัง 
     ผลการด าเนินงาน :  จัดโครงการคนรักษ์หัวใจ ให้
พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค ปี 2557 จ านวน 13 คร้ัง 
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับมาก-มาก 

โครงการ “คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร สู่ภูมิภาค” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการแก้ปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของประชาชนด้านโรคหัวใจและปอดอย่างเป็นระบบ
ตามนโยบายสุขภาพเชิงรุก 

ที่สุด) คิดเป็นร้อยละ 98.85 รายละเอียด ดังนี้ 
     คร้ังที่  1  ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ  วันที่ 1 ตุลาคม 2556  
มีผู้เข้ารับบริการประเมินสุขภาพ 76 คน และผู้เข้ารับ
บริการประเมินสุขภาพตามฐานกิจกรรมทั้งหมด 380 คร้ัง 
     คร้ังที่  2  ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ  วันที่ 8 ตุลาคม 2556 
มีผู้เข้ารับบริการประเมินสุขภาพ 30 ราย และผู้เข้า
รับบริการประเมินสุขภาพตามฐานกิจกรรมทั้งหมด 
250 คร้ัง 
     คร้ังที่ 3  ณ ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 
กรุงเทพฯ  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 มี ผู้เข้ารับ
บริการประเมินสุขภาพ 111 ราย และผู้เข้ารับบริการ
ประเมินสุขภาพตามฐานกิจกรรมทั้งหมด 555 คร้ัง 
     คร้ังที่ 4  ณ วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 8 
มกราคม 2557  มีผู้เข้ารับบริการประเมินสุขภาพ 
280 ราย และผู้เข้ารับบริการประเมินสุขภาพตามฐาน
กิจกรรมทั้งหมด 1,400 คร้ัง 
     คร้ังที่  5  ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
จังหวัดนครนายก  วันที่ 9 มกราคม 2557 มีผู้เข้ารับ
บริการประเมินสุขภาพ 60 ราย และผู้เข้ารับบริการ
ประเมินสุขภาพตามฐานกิจกรรมทั้งหมด 300 คร้ัง 
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     คร้ังที่ 6  ณ ส านักงานอัยการ จังหวัดเชียงราย  
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  มีผู้เข้ารับบริการประเมิน
สุขภาพ 615 ราย และผู้เข้ารับบริการประเมินสุขภาพ
ตามฐานกิจกรรมทั้งหมด 3,395 คร้ัง 
     คร้ังที่ 7  ณ ชุมชนวัดบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
วันที่ 7 มีนาคม 2557  มีผู้เข้ารับบริการประเมิน
สุขภาพ 152 ราย และผู้เข้ารับบริการประเมินสุขภาพ
ตามฐานกิจกรรมทั้งหมด 860 คร้ัง 
     คร้ังที่ 8  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม จังหวัด
นครนายก  วันที่ 11 มีนาคม 2557  มีผู้เข้ารับบริการ
ประเมินสุขภาพ 150 ราย และผู้เข้า รับบริการ
ประเมินสุขภาพตามฐานกิจกรรมทั้งหมด 750 คร้ัง 
     คร้ังที่ 9  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จังหวัด
ล าปาง  วันที่ 3 เมษายน 2557  มีผู้เข้ารับบริการ
ประเมินสุขภาพ 247 ราย และผู้เข้า รับบริการ
ประเมินสุขภาพตามฐานกิจกรรมทั้งหมด 1,339 คร้ัง 
     คร้ังที่ 10  ณ ศาลาประชาคม อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 มีผู้ 
 

เข้ารับบริการประเมินสุขภาพทั้งหมด  418 ราย และ
ผู้เข้ารับบริการประเมินสุขภาพตามฐานกิจกรรม
ทั้งหมด 2,926 คร้ัง 
     คร้ังที่ 11  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดตะคร้ าเอน 
จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 5 มิถุนายน 2557 มีผู้เข้ารับ
บริการประเมินสุขภาพ 300 ราย และผู้เข้ารับบริการ
ประเมินสุขภาพตามฐานกิจกรรมทั้งหมด 1,600 คร้ัง 
     คร้ังที่ 12  ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 1 เทศบาล
นครตรัง จังหวัดตรัง  วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557  มีผู้
เข้ารับบริการประเมินสุขภาพ 1,112 ราย และผู้เข้า
รับบริการประเมินสุขภาพตามฐานกิจกรรมทั้งหมด 
5,560 คร้ัง 
     คร้ังที่ 13  ณ ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 
กรุงเทพฯ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้ารับบริการ
ประเมินสุขภาพ 80 ราย และผู้เข้ารับบริการประเมิน
สุขภาพตามฐานกิจกรรม 240 คร้ัง 
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     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้กลุ่มผู้ปุวยมีกิจกรรม
ร่วมกัน ในการพบปะสังสรรค์ ให้การช่วยเหลือ ซ่ึงกัน
และกันทั้งด้านจิตใจ  สังคม  เศรษฐกิจ และอื่นๆ เพ่ือ
เป็นการให้ก าลังใจ และลดความวิตกกังวลในกลุ่ม
ผู้ปุวยด้วยกัน 
2. ท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เช่น ให้ความรู้
แก่ประชาชน หรือกลุ่มผู้ปุวยด้วยกันในเร่ืองโรคหัวใจ
และการปูองกันโรคหัวใจ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปุวย
โรคหัวใจ ในการให้ความรู้ และเป็นพ่ีเลี้ยงในชุมชนที่
มีผู้ปุวยของสถาบันโรคทรวงอก 
4. การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับสถาบัน ในการ 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
     จัดโครงการระหว่างเ ดือน ตุลาคม 2556 - 
กันยายน 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 599 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ในระดับมาก-มาก
ที่สุด) คิดเป็นร้อยละ 94.97 โดยมีการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ 
(1) ประชุมวิชาการ เพ่ือให้ความรู้กับกลุ่มเครือข่าย
ผู้ปุ วยโรคหัวใจของสถาบัน โรคทรวงอก โดย
ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 5 คร้ัง 
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556, 22 มกราคม 2557, 13 
กุมภาพันธ์ 2557, 21 พฤษภาคม 2557 และ 15 
สิงหาคม 2557 
(2) กิจกรรมออกหน่วยให้ความรู้ชุมชน ณ วัดสระ
ประทุม จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 สิงหาคม 2557 
(3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายผู้ปุวย
โรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 
(4) กิจกรรมให้ก าลังใจผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ 
ทุกวันศุกร์ 
(5) กิจกรรมดนตรีในสวนทุกวันศุกร์ 

โครงการ “เครือข่ายผู้ปุวยโรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอก” 
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     วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนทราบ
ถึงพิษภัยของบุหร่ี สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการ
เลิกบุหร่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สร้างเครือข่ายเลิกบุหร่ีไปสู่ผู้น าชุมชน 
2. เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมีสุขภาพชีวิตที่ดี 
สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม ได้รับค าแนะน า
โดยทีมสหวิชาชีพ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย และบุคคลากรทางการแพทย์ 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 202 คน โดยมีกิจกรรม
ภายในงาน ดังนี้ 
1. ให้บริการตรวจเอ็กซเรย์ ฟรี จ านวน 100 คน 
2. ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต  จ านวน 150 คน 
3. ให้บริการปรึกษาด้านบุหร่ี, เข้าโครงการอดบุหร่ี  
จ านวน 110 คน 
4. ให้บริการปรึกษาด้านภาวะโภชนา และตรวจวัดค่า 
BMI  จ านวน 150 คน 

โครงการ “COPD Day และวันงดสูบบุหรี่โลก” 
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5. ให้บริการตรวจสมรรถภาพปอดและหลอดลม  
จ านวน 20 คน 
6. ให้บริการเร่ืองการใช้ยาโดยเภสัชกร  จ านวน 50 คน 
7. ให้บริการด้านกายภาพ และสาธิตการออกก าลัง
กาย  จ านวน 100 คน 
8. ให้บริการปรึกษาด้านการปูองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ  จ านวน 30 คน 
9. ให้บริการเร่ืองการใช้ออกซิเจนในผู้ปุวยที่มีภาวะ
พร่องออกซิเจน  จ านวน 20 คน 



     สถาบัน โรคทรวงอก  ออกหน่วยให้บ ริการ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ 2557 มี
จ านวนผู้รับบริการมากกว่า 3,000 ราย ในพ้ืนที่ต่างๆ 
ดังนี้ 
     1) จัดทีมพยาบาลออกหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(Mobile CCU) วันที่ 7, 14, 21 และ 28 ตุลาคม 
2556 ณ ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
     2) ออกหน่วยปฐมพยาบาล ดูแลประชาชนที่
เดินทางไปกราบพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วันที่ 31 
ตุลาคม 2556, วันที่ 18 และ 27 ธันวาคม 2556, 
และวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ พระต าหนักเพชร วัด
บวรนิเวศวิหาร  
     3) จัดทีมพยาบาลออกหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉิน 

(Mobile CCU) วันที่ 4, 11, 18 และ 25 พฤศจิกายน 
2556 ณ ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
     4) ออกหน่วยแพทย์ ดูแลรักษาพยาบาลให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุม ICT วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2556 ณ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
     5) ออกหน่วยปฐมพยาบาล วันที่ 27 พฤศจิกายน 
2556 และวันที่  10 มีนาคม 2557 ณ กระทรวง
สาธารณสุข  
     6) ออกหน่วยปฐมพยาบาล ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า เทศกาลต้อนรับปีใหม่ วันที่ 1 ธันวาคม 
2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  
     7) ออกหน่วยปฐมพยาบาล ในงานปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 
  

กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน 
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ธันวาคม 2556 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
     8) ออกหน่วยปฐมพยาบาล วันที่ 9 ธันวาคม 
2556 ณ สโมสรต ารวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
     9) ออกหน่วยตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาแก่
ประชาชน ในงานทอดผ้าปุาสามัคคี กรมการแพทย์ 
วันที่ 8 มกราคม 2557 ณ วัดชมพูเวก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 
     10) ออกหน่วยปฐมพยาบาล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2557 ณ วัดสระเกษ กรุงเทพฯ  
     11) ออกหน่วยตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาแก่
ประชาชน วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ วัดบางรักใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี  
     12) ออกหน่วย ตรวจสุขภาพ ให้ความรู้และ
ค าแนะน าในการดูแลปูองกันวัณโรค และให้ค าแนะน า
ปรึกษาในการอดบุหร่ี แก่ประชาชน  ในกิจกรรม
รณรงค์วันวัณโรคโลก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ณ 
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
     13) ออกหน่วย ตรวจสุขภาพ ให้ความรู้และ
ค าแนะน าการเลิกบุหร่ี แก่ประชาชน ในงานวันงดสูบ
บุหร่ีโลก วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การค้า 
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 
      
 

     14) จัดทีมพยาบาลออกหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(Mobile CCU) วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์
การประชุมบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
     15) ออกหน่วยปฐมพยาบาล ในงาน “มหกรรม
ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” วันที่ 
23 และ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ท้องสนามหลวง 
กรุงเทพฯ 
     16) ออกหน่วยปฐมพยาบาล ในการจัดงานการ
ก าหนดการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รอบปฐม
ทัศน์ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงภาพยนตส์ยามภา
วลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารา
กอน กรุงเทพฯ 
     17) ออกหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 9 สิงหาคม 2557 
     18) ออกหน่วยฉีดวัคซีน วันที่ 22 สิงหาคม 2557 
ณ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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โครงการ “การตรวจเยี่ยมพัฒนาคุณภาพโดยองค์กรวิชาชีพ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

การพัฒนาระบบคุณภาพ 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ระบบ
บริการด้านการพยาบาล ของ
สถาบันโรคทรวงอก ได้ รับการ
ตรวจประเมินระบบคุณภาพบริการ
ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน สภา
การพยาบาล 
     คณะผู้เยี่ยมส ารวจ จาก สภา
การพยาบาล เข้าเยี่ยมส ารวจเพ่ือ
รับรองคุณภาพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ สถาบันโรคทรวงอก 
เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 

โครงการ “การจัดการความเสี่ยง” 

     วัตถุประสงค์  :  1 .  เ พ่ือให้
บุคลากร เข้าใจ และสามารถน า
เคร่ืองมือการทบทวน ความเสี่ยง
ด้านคลินิกและความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือหาโอกาสพัฒนา
ระบบงาน 
2 .  สถาบันมีก ารน า เค ร่ืองมื อ 
Tracer มาใช้ในการปรับปรุง
ระบบงาน 
     จัดโครงการคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเชิญ
วิทยากร นางผ่องพรรณ ธนา และ 
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     ร้อยเอกหญิง ปิ่นรัตน์ พันธ์
มณี จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
มาให้ความรู้แก่บุคลากรในหัวข้อ
เร่ือง “การตามรอยคุณภาพด้วย 
Tracer”  มีบุคลากรเข้ารับการ
อบรม จ านวน 100 คน ผลการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
โครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิด
เป็นร้อยละ 94.29 
     จัดโครงการคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2557 โดยเชิญ
วิทยากร ดร.อาภากร สุปัญญา 
 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มาให้ความรู้แก่บุคลากรในหัวข้อเร่ือง “Clinical 

Tracer for Re-accreditation”  มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 90 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 89.13 
 

โครงการ “มหกรรมคุณภาพ : นวัตกรรมน าพาคุณภาพที่ยั่งยืน” 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เป็น
เวทีในการเสนอผลงาน  การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
พัฒนาคุณภาพทั้งภายใน และ
ภายนอกสถาบัน  และกระตุ้น 
ส่งเสริมให้หน่วยงาน  มีระบบ
การจัดการและระบบปูองกัน
ความเสี่ยง  และสามารถด าเนิน
กิ จ ก ร ร ม พั ฒนา คุณ ภ า พอั น
ก่อให้ เกิ ดประโยชน์สู งสุ ด ต่อ
ผู้ รับบ ริการ   และท า ให้ ก า ร
ปฏิบัติงานของสถาบันโรคทรวง 
 อกเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

     จัดโครงการคร้ังท่ี 1  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยเชิญวิทยากร ผศ.(พิเศษ) นพ.วัชรพล ภูนวล ผู้อ านวยการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ ที่ปรึกษา/ผู้เยี่ยมส ารวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอก เร่ือง “การ
เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accredit Survey)” มีบุคลากรเข้า
ร่วมประชุมจ านวน 205 คน 
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โครงการ “การตรวจเยี่ยมพัฒนาคุณภาพโดยองค์กรวิชาชีพ” 

     คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2557 โดยเชิญวิทยากร นายสุรัตน์ 
ส าราญฤทธิ์  รองผู้อ านวยการฝุาย
บริหาร  โรงพยาบาลพุทธโสธร มา
ให้ความรู้และเป็นผู้วิพากษ์  การ
น าเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ 
จ านวน 23 เร่ือง มีบุคลากรเข้า
ร่วมประชุมจ านวน 191 คน  ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิด
เป็นร้อยละ 94.54 

โครงการ “การเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือสร้าง
ทัศนคติที่ดีและความมั่นใจให้แก่ผู้
มารับบริการ 
2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบั ติ งานด้านการเจรจา
ต่อรอง 
3. ลดปัญหาความขัดแย้งภายใน
และนอกสถาบัน 
     จั ด โ ค ร ง ก า ร เ มื่ อ วั น ที่  3 
เมษายน 2557 โดยเชิญวิทยากร 
ผศ.(พิเศษ) นพ.วัชรพล ภูนวล 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
โ ร ง พ ย า บ า ล ศู น ย์ อุ ต ร ดิ ต ถ์ 
 ที่ปรึกษา/ผู้เย่ียมส ารวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มาให้ความรู้แก่บุคลากร  มีบุคลากร

เข้ารับการอบรม จ านวน 150 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 91.79 
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     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือ
เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการบันทึกเวชระเบียน 
กา รส รุป วิ นิ จ ฉั ย โ รค  ผ่ า ตั ด 
หั ต ถก า ร  แล ะแนวทา งก า ร
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 
2 .  เ พ่ื อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับ
ผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้
เข้ารับการอบรมด้วยกัน 
     จัดโครงการคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 
3-4 กรกฎาคม 2557  มีบุคลากร
เข้ารับการอบรม จ านวน 167 คน 
 โดยแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง มีความตระหนักเห็นความส าคัญในการบันทึกเวชระเบียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมมาใช้ในการตรวจสอบและทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน , 
แพทย์และผู้ตรวจสอบ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการสรุปโรค, การให้รหัสโรค, รหัสหัตถการระบบทางเดินหายใจ
และระบบไหลเวียนโลหิต กรณีเบิกจ่ายในระบบ DRG  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) 
คิดเป็นร้อยละ 91.83 

โครงการฝึกอบรม “การตรวจสอบและทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน” 

     วัตถุประสงค์  :  1. เพ่ือให้
บุคลากรสามารถเรียนรู้ลักษณะ
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
จาการใช้ Trigger Tool ในการ
ทบทวนเวชระเบียน 
2. สามารถน า Trigger Tool มาคัด
กรองเวชระเบียนและทบทวนเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสที่จะพบ AE ได้มากขึ้น 
3. สามารถด าเนินการใช้เคร่ืองมือ 
Trigger Tool น ามาวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

4. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โดยเชิญวิทยากร นพ.วิสุทธิ์ อนันต์สกุลวัฒน์ หัวหน้าศูนย์และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  มาให้ความรู้แก่บุคลากรในหัวข้อเร่ือง “การใช้ 
Trigger Tool เพื่อการทบทวนเวชระเบียน”  มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 77 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 98.93 

โครงการ “การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง” 
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โครงการ “มหกรรม 5 ส และผลงานดีเด่นของสถาบันโรคทรวงอก” 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากร
ได้เรียนรู้ทักษะเทคนิคและมีความ
กระตือรือร้นมุ่งมั่นที่จะด าเนินการ
ให้ความร่วมมือในการเสริมสร้าง
พัฒนากิจกรรม 5ส ให้ด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐาน 
     จั ด โ ค ร ง ก า ร เ มื่ อ วั น ที่  2 
กันยายน 2557  มีบุคลากรเข้ารับ
การอบรม จ านวน 74 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 
(ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 
99.62 

โครงการ “การตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล” (Re-Accredit Survey) 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถาบัน
โรคทรวงอก ได้รับการเยี่ยมตรวจ
และรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ข อ ง ส ถ า บั น รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
และเพ่ือให้ ผู้ รับบริการ รวมทั้ ง
สถานบริการที่ส่งต่อผู้ปุวยมารับ
การรักษาที่สถาบันโรคทรวงอก  มี
ความมั่นใจในคุณภาพการบริการ
ของสถาบันโรคทรวงอก 
     คณะผู้เยี่ยมส ารวจ สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) โดย นพ.สุรชัย  
ปัญญาพฤทธิ์พงศ์  น.ท.หญิงภัคภร 
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โลจนะวงศกร  นางสาวมธุรส ภาสน์พิพัฒน์กุล และ นางสาวศุภรัตน์ ไก่ฟูา เข้าเยี่ยมส ารวจสถาบันโรคทรวงอก เพ่ือ
รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation) เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2557 



     คณะกรรมการ 5ส สถาบันโรค
ทรวงอก จัดกิ จกรรม 5ส Big 
Cleaning Day เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2556 เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการปฏิบั ติงานของ
บุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณภาพ
การให้บริการ ด้วยกิจกรรม 5ส ซ่ึง
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพ 

กิจกรรม “Big Cleaning Day” 

เร่ือง Lean การพัฒนาระบบการให้บริการ คลินิกรุ่งอรุณ  
โดย พว.ฐิติกานต์ กาลเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
ให้กับผู้รับบริการ และลดระยะเวลาในการให้บริการ
ของคลินิกรุ่งอรุณโรคหัวใจ 
     ผลด าเนินงาน :  สามารถลดขั้นตอนจากเดิม 11 
ขั้นตอน เหลือ 8 ขั้นตอน และลดระยะเวลาลงได้ 23 
นาทีจากเดิม 99 นาที เหลือ 76 นาที  

เร่ือง Lean การพัฒนาระบบการบริการผู้ปุวยใหม่  
โดย พว.พูลสุข เจียรวิบูลย์สุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     วัตถุประสงค์ :  เพ่ือลดระยะเวลารอคอย และ
เพ่ือให้ เกิดความสะดวกและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
     ผลด าเนินงาน :  1. สามารถลดขั้นตอนจากเดิม 10 
ขั้นตอน เหลือ 8 ขั้นตอน และลดระยะเวลาลงได้ 40 
นาทีจากเดิม 126 นาที เหลือ 86 นาท ี
2. ลดการเดินของผู้รับบริการเพ่ือติดต่อจุดบริการต่างๆ 
และการให้ผู้รับบริการถือเอกสารและซองฟิล์มเอง โดย
การน าระบบ PACS และ EMR มาใช้ 
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เร่ือง Lean ลดเวลาการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา  
โดย นางบรรจบ โนนทะพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือให้ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานผู้จัดก าหนด 
2. เพ่ือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ หน้าที่ในการปฏิบัติงาน , Competency ที่ขาด  
3. เพ่ือลดภาระการพิจารณาเร่ืองอบรมทุกเร่ือง ทั้งที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร 
4. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัครเข้ารับการ
อบรม 
     ผลด าเนินงาน :  1. สามารถลดระยะเวลาการ
เดินเร่ืองหนังสือขออนุมัติจาก 5 วัน เหลือเพียงคร่ึงวัน 
2. ลดภาระในการพิจารณาหนังสือของผู้บริหาร จาก
เดิม  100% เหลือ 14.68% 

     วัตถุประสงค์ :  เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลารอ
คอยของผู้รับบริการ Warfarin Clinic ที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทุกปี  
     ผลด าเนินงาน :  1. ลดขั้นตอนในการพบเภสัชกร 
(ในผู้ปุวยท่ีมีค่า INR เข้าเปูา 3 คร้ังขึ้นไป) ได้ 59.3% 
(เกณฑ์ >40%) 
2. ลดระยะเวลามารับบริการในคลินิก (ต้ังแต่คัดกรอง 
- รับยากลับบ้าน) จาก 93.30 นาที เหลือ 73 นาที 
(เกณฑ์ <90 นาท)ี 
3. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการคิดเป็น 92% 
(เกณฑ์ >80%) 
 
 เร่ือง เคร่ืองด่ืมเสริมเพ่ิมพลังงาน  โดย น.ส.บุณยชา 
หอวงศ์รัตนะ  งานโภชนบริการ กลุ่มงานโภชนวิทยา      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับพลังงานและ
สารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างการ  
ปูองกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการ  และปูองกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค 
2.  พัฒนาสูตรอาหารเสริม (Oral Nutrition 
Supplement, ONS) ที่มีพลังงานและคุณค่าทางอาหาร
สูงส าหรับผู้ปุวยที่รับประทานอาหารมื้อหลักได้น้อย 
3. พัฒนาสูตรอาหารเสริม ( ONS ) โดยใช้วัตถุดิบที่
หาได้ง่าย  ควบคุมการบริหารงบประมาณที่จ ากัด 
ราคาถูก จัดเตรียมได้ง่าย เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้ออาหารส าเร็จรูป  
     ผลด าเนินงาน :  ได้สูตรมาตรฐานเคร่ืองด่ืมเสริม
เพ่ิมพลังงานที่ผู้ปุวยสามารถยอมรับได้  เพ่ือน าไปใช้ 

เร่ือง รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจให้บริการ ONE STOP 
SERVICE WAFARINE CLINIC  โดย นพ.บุญจง แซ่จึง  
กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 
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เร่ือง เดินได้ ปลอดภัยดี ไม่มีตกหล่น  โดย นายนันทพล 
ทวิชสังข์  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย ลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดกับคนไข้ ลดกระบวนการท างาน เพ่ิม
ความแม่นย าของค่าที่ได้จากการทดสอบ 6mwt (six 
minute walk test) 
     ผลด าเนินงาน :  1. ผลที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง
ผู้ปุวยจ านวน 50 คน ค่าที่เคร่ืองค านวณได้ตรงกับค่าจริง 
2. นักกายภาพสามารถดูแลผู้ปุวยได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
3. ขั้นตอนการท างานลดลงท าให้ท างานได้คล่องตัวขึ้น 

เร่ือง อะไรในถังขยะ  โดย ภญ.นวพร เชวงชินวงศ์  
กลุ่มงานเภสัชกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     วัตถุประสงค์ :  เพ่ือปูองกันการตกหล่นของยา 
และช่วยคัดกรองขยะก่อนน าส่งแยกขยะอีกคร้ัง ลด
การสูญเสียทรัพยากร และลดสูญเสียรายได้ของ
สถาบัน  
     ผลด าเนินงาน :  จ านวนรายการยาที่พบในถัง
ขยะต่อเดือนลดลง จาก 30 รายการ (มูลค่ายา 
10,869 บาท) ในเดือนพฤศจิกายน 2556 เหลือ 7 
รายการ (มูลค่ายา 2,089 บาท) ในเดือนพฤษภาคม 
2557 

     วัตถุประสงค์ :  เพ่ือลดระยะเวลาการส่งสิ่งส่ง
ตรวจ  
     ผลด าเนินงาน :  1. สามารถลดระยะเวลาในการ
น าส่งสิ่งส่งตรวจจากเดิม 15-20 นาที/รอบ เหลือ
เพียง 15 วินาที/รอบ 
2. การออกผลแลปภายในเวลาที่ก าหนด ก่อนติดต้ัง
ระบบท่อลมส่งสิ่งส่งตรวจ คิดเป็น 98% หลังติดต้ัง
คิดเป็น 100% 

ในผู้ปุวยท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปุวย
มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  ลดระยะการครองเตียงใน
โรงพยาบาล  และสนับสนุนแผนการรักษาของแพทย์ 

เร่ือง ไกลแค่ไหนคือใกล้  โดย น.ส.วิมลมาศ โพธิ์รัศมี  
งานพยาธิคลินิก กลุ่มงานพยาธิวิทยา  
 

เ ร่ือง การบริหารจัดการเค ร่ืองมือแพทย์   โดย 
 พว.ชนากานต์  แท้วิริยะกุล  แผนกการพยาบาล
ผู้ปุวยในอายุรกรรมปอด 
     วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือลดขั้นตอนในการบริหาร
จัดการเคร่ืองมือในแผนกการพยาบาลผู้ปุวยในอายุร 
กรรมปอด 
2. เพ่ือการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
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     ผลด าเนินงาน :  1. ลดขั้นตอนการโทรสอบถาม
ทุกหน่วยงาน 
2. ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดูแล บ ารุงรักษา ท า
ความสะอาด ภายหลังใช้งาน ก่อนน าคืนส่วนกลาง 
3. จ านวนคร้ังของอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ไม่เพียงพอ 
= 0 
4. จ านวนคร้ังของอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ไม่พร้อมใช้ 
(ยังพบบ้าง เช่น เคร่ือง BiPAP) 
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : ไม่ต้องโทรถามทุก
หน่วยงาน แม่บ้าน ไม่ต้องเดินไกล มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เพียงพอ 
6. เจ้าหน้าที่ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์พึงพอใจ : สะดวก
ต่อการตรวจสอบ ตรวจเช็คเคร่ืองมือ 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการ
เปลี่ยน filter ของเคร่ืองพ่นฝอยละอองยา 
2. ลดการปนเปื้อนของอากาศก่อนเข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจ 
3. เคร่ืองพ่นฝอยละอองยาได้รับการบ ารุงรักษาตาม
มาตรฐาน  
     ผลด าเนินงาน :  1. มีทะเบียน/ตารางการเปลี่ยน 
filter เคร่ืองพ่นฝอยละอองยา 
2. มี filter เคร่ืองพ่นฝอยละอองยา โดยใช้ N95 มา
ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ( 1 ชิ้นตัดได้ 20 ชิ้นเล็ก คิดเป็นราคา 
2.50 บาท /ชิ้น  ถ้าfilter ของบริษัท ราคา 31.02 
บาท/ชิ้น ) หมายเหตุ : ตัว filter ไม่จ าเป็นต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อ เพียงแต่ให้สะอาด 
3. มีฝาครอบ Air outlet connector เพ่ือปูองกัน
ฝุุนละออง และเชื้อโรค โดยใช้จุกยางครอบหัวเข็ม
ของชุดให้น้ าเกลือ 
 
 เร่ือง 3G OPD ปอด  โดย พว.สมศักด์ิ กันณะ  คลินิก
ผู้ปุวยนอกโรคปอด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือลดระยะเวลารอคอยของ
ผู้ปุวย จากความล่าช้าในการรอฟิล์ม X-Ray 
2. เพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน  

เร่ือง พ่นได้ ปลอดภัยดี  โดย พว.ชนากานต์  แทว้ิริยะกุล  
หอผู้ปุวย 2/3 
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เ ร่ือง เปรียบเทียบผลการปฏิบั ติ งานแบบ Case 
Method กับ Function Method  โดย พว.จุฑามาศ 
อ่อนเหลา  หอผู้ปุวย 6/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการเปรียบเทียบ
การท างานของพยาบาลแบบ Case Method กับ 
Functional Method ในการพยาบาลผู้ปุวยหลัง
ผ่าตัดปอดที่แผลผ่าตัดติดเชื้อ หรือที่กลับมารักษาซ้ า 
หอผู้ปุวยศัลยกรรมหัวใจและปอด 6/3 สถาบันโรค
ทรวงอก จังหวัดนนทบุรี 
     ผลด าเนินงาน :  1. การท างานแบบใหม่ Case 
Method   
จุดเด่น สามารถลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ปุวยที่
รอฉีดยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่ให้ทางหลอดเลือดด า 
ผู้ปุวยท่ีรอท าแผล ผู้ปุวยจ าหน่ายและ   รับใหม่โดยมี
สถิติสูงสุดที่เคยรับใหม่ผู้ปุวยจากจุด Admit เข้ามา
ในหน่วยงานจ านวน 7 ราย โดยพยาบาลสามารถ
ประเมินผู้ปุวยแรกรับท าเอกสาร ตลอดจนตรวจสอบ
สิทธิ ภายใน 2 ชั่วโมง (รับเวลา 09.00-11.00น.) 
 

เร่ือง ปูายกระชับมิตร พิชิตใจลูกค้า  โดย พว.ปัณณ
วัฒน์ ปะมะคัง  หอผู้ปุวย 6/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     วัตถุประสงค์ :   1. เพ่ือให้ ผู้ปุวยและญาติที่
หมุนเวียนมาเฝูาผู้ปุวยได้รับบริการแบบไร้รอยต่อโดย
สามารถเข้าถึงการบริการที่รวดเร็ว จากการบ่งชี้ชื่อ
พยาบาลพร้อมภาพถ่าย  
2. เพ่ือให้ผู้ปุวยและญาติที่หมุนเวียนมาเฝูาผู้ปุวยพึง
พอใจ 
3. เพ่ือให้สหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ นักกายภาพ มี
ความสะดวกในการสอบถามข้อมูลผู้ปุวยเพ่ิมเติม  
4. เพ่ือลดระยะเวลาในการมอบหมายงานของหัวหน้า
เวรกับพยาบาลที่ดูแลผู้ปุวย เช่น การ stat order, 
เตรียมรับใหม,่ เตรียมรับย้ายผู้ปุวย 
ผลด าเนินงาน :  1. อัตราผู้ปุวยและญาติที่หมุนเวียน
มาเฝูาผู้ปุวยได้รับบริการแบบไร้รอยต่อโดยสามารถ 

ข้อด้อย ใช้พยาบาลปริมาณมาก ไม่ควรเกิน 1 : 6 
(พยาบาล: ผู้ปุวย) 
2. การท างานแบบเก่า Functional Method 
จุดเด่น ใช้พยาบาลปริมาณน้อยกว่า เช่น 1 : 10 
(พยาบาล: ผู้ปุวย) เหมาะส าหรับเวรบ่าย ดึก หรือเวร
เช้าวันหยุดราชการ 
ข้อด้อย ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ปุวยที่รอฉีดยา
โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่ให้ทางหลอดเลือดด า ผู้ปุวย
รับใหม่ การจ าหน่าย ผู้ปุวยที่รอท าแผลได้น้อยกว่า
แบบใหม่ Case Method 

     ผลด าเนินงาน :  1. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย ลดลง
จากเดิม 180 นาที ในปี 2555 เหลือ 150 นาที ในปี 
2557 
2. จ านวนใบร้องเรียนเร่ืองการรอคอย ลดลงจาก 5 ใบ 
ในปี 2555 เหลือ 0 ใบ ในปี 2557 
3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ เพิ่มขึ้นจาก 76.1% 
ในปี 2555 เป็น 85.69% ในปี 2557 
4. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบตามฟิล์ม 
คิดเป็น 87.50% 
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เข้าถึงการบริการที่รวดเร็ว จากการบ่งชี้ชื่อพยาบาล
พร้อมภาพถ่ายคิดเป็น 100% 
2. ผู้ปุวยและญาติที่หมุนเวียนมาเฝูาผู้ปุวย มีความพึง
พอใจ 100% 
3. สหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ นักกายภาพ มีความ
สะดวก ในการสอบถามข้อมูลผู้ปุวยเพ่ิมเติม 100% 
4. สามารถลดระยะเวลาในการมอบหมายงานของ
หัวหน้าเวรกับพยาบาลที่ดูแลผู้ปุวย เช่น การ stat 
order, เตรียมรับใหม,่ เตรียมรับย้ายผู้ปุวย 2 นาท ี

2. เพ่ือพัฒนาการดูแลและให้บริการผู้ปุวยหลังผ่าตัด
ต่อมน้ าเหลืองให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ถู ก ต้ อ ง  ปลอดภั ย  แล ะ พึ งพอ ใจทั้ ง ผู้ ให้ แล ะ
ผู้รับบริการ ไม่มีข้อร้องเรียนเร่ืองการให้บริการ 
4. เพ่ือปูองกันการสูญหายของชิ้นเนื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผลด าเนินงาน :  1. ลดขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ปุวยหลังผ่าตัดต่อมน้ าเหลืองจาก 6 ขั้นตอน ใช้เวลา 
110 นาที เหลือ 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 70 นาที  
2. ผู้ปุวยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ปลอดภัยและรวดเร็ว 
3. ผู้ปุวยและคนงานมีความพึงพอใจ ไม่มีข้อร้องเรียน
เร่ืองการให้บริการ 
4. ไม่เกิดการสูญเสียหรือพลัดหลงของชิ้นเนื้อในการ
ส่งตรวจ 

เร่ือง เคลื่อนย้ายสะดวก เอกสารไม่สูญหาย (Version 2)  
โดย  พว.นิตยา พงษศ์รีสว่าง  ศูนย์เปล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ  
2. เพ่ือปูองกันเอกสารสูญหายและตกหล่น จากการ
ถือเอกสาร 
3. เพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ  
     ผลด าเนินงาน :  1. ลดการตกหล่นของเอกสารได้ 
100% จากเดิมตกหล่น 2-3 คร้ัง/เดือน  
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์เปลสามารถปฏิบัติงานเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยได้สะดวก 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ >80% 

เร่ือง การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ปุวยผ่าตัดต่อม
น้ าเหลือง  โดย พว.ปาณิสรา สว่างแวว งานห้อง
ผ่าตัด    
     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการ
หลังผ่าตัดต่อมน้ าเหลือง 

เร่ือง Lean ICD โดย พว.ปนัดดา กลิ่นมานพ  
หอผู้ปุวยหนัก ICU    
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เร่ือง สะดวกได้ใจ IT ช่วยได้  โดย น.ส.ณฐกร เรืองลั่น  
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ิมการเข้าถึงให้แก่ผู้สมัครเข้า
รับการอบรม 
2. เพ่ือลดความผิดพลาดด้านข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับ
การอบรม 
3. เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัคร
เข้ารับการอบรม 
4. เพ่ิมช่องทางในการสมัครเข้ารับอบรม 
 

เร่ือง ลดระยะเวลารอคอยแพทย์ตรวจอย่างมีคุณค่า  
โดย พว.อัมพร บัวสัน  COPD Clinic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     วัตถุประสงค์ :  เพ่ือลดขั้นตอนการสูญเสียเวลา
ตอบสนองความต้องการของผู้ปุวย เกิดความพึง
พอใจ 
     ผลด าเนินงาน :  1. ระยะเวลาต้ังแต่ยื่นบัตร-รับ
ยา จาก 90 นาที  เหลื อ  45 นาที  โดยทีมนั ก
กายภาพบ าบัดท า Group Education ที่ COPD 
Clinic ให้แก่ผู้ปุวยและญาติ ระหว่างรอตรวจ 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากเดิม 50% 
เป็น 87% 

     ผลด าเนินงาน :  1. มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเพ่ิม
มากขึ้น 
2. ความผิดพลาดด้านข้อมูลการสมัครเข้ารับการ
อบรมลดลง 
3. มีข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้เป็นระบบมากขึ้น 
4. การช าระค่าลงทะเบียนสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

     วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือลดระยะเวลาในการท างาน
ในกระบวนการพยาบาล เพ่ิมความพึงพอใจส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือลดต้นทุนด้านการใช้อุปกรณ์ 
3. เพ่ือปูองกันการติดเชื้อระหว่างเปลี่ยนขวด ICD 
     ผลด าเนินงาน :  จากระยะเวลาในการด าเนินการ
ประมาณ 4 เดือน ในผู้ปุวยทั้งหมด 209 ราย ในระยะ 
48 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด สามารถลดเวลาในการเปลี่ยน
ขวด ICD ได้ 500-600 นาที ลดจ านวนการใช้ขวด ICD 
ใหม่เพ่ือการเปลี่ยนทั้งหมดจ านวน 536 ขวด ลดเวลา
ในกระบวนการล้างขวด ICD ได้ 1,072 นาที  ลดเวลา
ในกระบวนการส่งขวด ICD ไปอบนึ่งประมาณ 100 คร้ัง 
2,000 นาที (33 ชั่วโมง) ลดค่าใช้จ่ายในการอบนึ่ง 804 
บาท ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน มี
ความพึงพอใจ 95% 

เร่ือง ถามมา ตอบไป ถูกใจ ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  โดย น.ส.อมรวรรณ คงคารัตน์  ฝุายพัสดุ
และบ ารุงรักษา 
     วัตถุประสงค์  :  1. เพ่ือให้การรายงานวัสดุ
คงเหลือในงานคลัง พัสด-ุจ าหน่ายมีประสิทธิภาพ 
2. เ พ่ือลดจ านวนผลต่างยอดวัสดุคงเหลือ  ใน
ทะเบียนคุม (มือ) กับในระบบ (GFMIS) ให้เหลือน้อย
ที่สุด หรือ เท่ากับ 0 
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     ผลด าเนินงาน :  สามารถลดจ านวนผลต่างยอด
คงเหลือในทะเบียนคุม (มือ) กับในระบบ (GFMIS) 
จากจ านวน  604,961.39  บาท เหลือเพียง 60.51 
บาท คิดเป็นผลต่างร้อยละ 0.01 โดยพัฒนาแนวทาง
ด าเนินงาน ดังนี้  
1. จัดระบบสอบทานรายงานบัญชีคงเหลือในงานคลัง
พัสดุฯ ทั้ง 5 หมวด 
2. ปรับปรุงระบบติดตาม , ก าหนดเจ้าหน้าที่เฉพาะ
จัดซ้ือสินค้าเข้าคลัง และประกันระยะเวลาอยู่ท่ี 30 วัน 
3. ก าหนดให้งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง,งานคลังพัสดุ, งาน
ซ่อมบ ารุง ร่วมกันส ารวจวัสดุที่เคลื่อนไหวเร็ว - ช้า  
เพ่ือเป็นแนวทางพยากรณ์สั่งซ้ือสินค้าเข้าคลังให้
เพียงพอ ประหยัด และคุ้มค่า 
4. จัดท าคู่มือแยกประเภทสินทรัพย ์

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่
ปูายประกาศให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เหมาะสมกับ
ยุคปัจจุบัน ทางทางระบบ Internet และ Facebook  
ของสถาบันโรคทรวงอก 
     ผลด าเนินงาน :  มี ผู้เข้าชมปูายประกาศทาง 
Facebook เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 มีผู้เข้าชมเฉลี่ย 125 
คน/เร่ือง เป็น 200 คน/เร่ือง ในปี 2557 
 

เร่ือง ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
อ บ ร ม ใ น ส่ ว น ข อ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม  โ ด ย  
นางประเสริฐศรี ใจชื่นฝุายการเงินและบัญชี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันโรค
ทรวงอก ที่ได้รับอนุมัติให้ไปฝึกอบรมหน่วยงาน
ภายนอก ทราบขั้นตอนการเบิกจ่ายและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
     ผลด าเนินงาน :  บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไป
ฝึกอบรมหน่วยงานภายนอก ทราบขั้นตอนและ
ด าเนินการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ คิดเป็น 92% 

เร่ือง ปูายประกาศ  โดย น.ส.รวิวรรณ วงษ์ดิษฐ์  งาน
ประชาสัมพันธ์    
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     วัตถุประสงค์ :  เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนว
ทางการปูองกันมิให้เกิดกระแสไฟฟูาลัดวงจรหรือให้
เกิดน้อยที่สุด 
     ผลด า เนิ นงาน :   1 .  พบว่ าสาเหตุการเกิ ด
กระแสไฟฟูาลัดวงจรเกิดจากสัตว์เลื้อยคลานปีนเกาะ
บริเวณหัวฟิวส์แรงสูง  
2 .  ติ ด ติ ด ต้ั งอุ ปก ร ณ์ ปู อ ง กั น ปู อ งกั น นกแล ะ
สัตว์เลื้อยคลาน พบว่าในปี 2554 เกิดกระแสไฟฟูา
ลัดวงจรจากสัตว์ จ านวน 4 คร้ัง หลังติดต้ังอุปกรณ์ปี 
2555-2557 ไม่พบปัญหาดังกล่าว (ในหม้อแปลงที่
ได้รับการติดต้ังอุปกรณ์) 

เร่ือง การปูองกันและบ ารุงรักษาระบบไฟฟูาแรงสูง
ภายนอกอาคาร  โดย นายกริชรัฐ วิเชียรกร  งานซ่อม
บ ารุง 
 
 
 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

     วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือพัฒนา
จิตใจของบุคลากร 
2. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากร 
3. เพ่ือให้บุคลากรมีการฝึกจิต 
พร้อมที่จะปฏิบัติตนอย่างมีสติและ
มีประสิทธิภาพ 
     จัดโครงการ ระหว่างเดือน 
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557  
มี บุ คล าก ร เข้ า ร่ วมกิ จ ก รรม
โครงการ จ านวน 630 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 
(ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 
93.81 

โครงการ “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม” 
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โครงการอบรม “อนุรักษ์พลังงาน” 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือมุ่งเน้น
ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เกิดจิตส านึก
และมีความรู้ พ้ืนฐาน ด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ทั้งในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ จากการศึกษากรณี
ตัวอย่างที่ประสบความส า เ ร็จ 
เพ่ือให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติ
และเกิดผลประหยัดได้จริง 

โครงการ “พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยการบริหารจิต” 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนา
จิตใจของบุคลากร 
2. เพ่ือให้บุคลากรการพยาบาล
ท า งานและอยู่ ร่ วมกันอย่ า งมี
ความสุข 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้พักผ่อนและ
สงบจิตใจ พร้อมที่จะท างานอย่าง
มีสติและมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 9, 13, 
16, 20 และ 23 ธันวาคม 2556 
 โดยเชิญ พระอาจารย์มหาสุเทพและกลุ่มศิลานธรรม วัดสังเวชวรวิหาร มาบรรยายธรรมให้ความรู้แก่บุคลากร มี

บุคลากรเข้าอบรม จ านวน 209 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 86.82 

2. เพ่ือลดการใช้พลังงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม  
3. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากร ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ได้
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4. สามารถประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับท่ี 2 ปี 2550 
     จัดโครงการ จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2557 โดยเชิญวิทยากร
จาก บริษัท อินโนเวชั่น จ ากัด และ อาจารย์พงษ์พัฒน์ มั่งคั่ง มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ลดความอ้วนองค์กร 
Lean ช่วยลดพลังงานอย่างไร” มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จ านวน 265 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 99 
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     วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถผลักดันให้
องค์กรสร้างผลลัพธ์อันเป็นเลิศ 
โดยมุ่งเน้นเร่ือง การปลูกฝังความ
มีประสิ ทธิ ผลให้ กั บพนั กงาน 
ต้ังแต่ระดับปฏิบั ติการไปจนถึง
ผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงจะช่วยขจัด
อุปสรรคที่ขวางกั้นความส าเร็จ 
และสร้างรากฐานแห่งความมี
ประสิทธิผลให้กับพนักงานและ
ผู้น าในองค์กร 
     จั ด โครงการ เมื่ อวั นที่  19 
ธันวาคม 2556 โดยเชิญ อาจารย ์

พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จ ากัด มาบรรยายธรรมให้
ความรู้แก่บุคลากร มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 45 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) 
คิดเป็นร้อยละ 83.38 

โครงการอบรมหลักสูตร “หลักสูตร 4 ภารกิจหลักของผู้น าที่เป็นเลิศ” (The 4 Imperative of 
Great Leaders) 

     วัตถุประสงค์  :  1. เพ่ือให้
บุคลากรได้เรียนรู้การปฏิบัติตน
ห ลั ง จ า ก เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ท า ง
ธรรมชาติขั้ น รุนแรง สภาวะ
อันตรายของอัคคีภัยขั้นต้นและ
ขั้นรุนแรง ที่ เกิดจากเชื้อเพลิง
ต่างๆ ภายในอาคาร 
2. ได้เรียนรู้และฝึกซ้อมเทคนิค
การควบคุมอัคคีภัยขั้นต้น ฝึกการ
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
3. ได้เรียนรู้การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ดับเพลิง และการจัดทีมเข้าช่วยเหลือผู้ปุวยและขนย้ายทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ถึงจุดที่เกิดเหตุได้อย่าง

รวดเร็วด้วยความปลอดภัย และฝึกซ้อมเทคนิคการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยท่ีช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2557 โดยเชิญวิทยากรจาก ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
นครนนทบุรี มาให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร สถาบันโรคทรวงอก มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 
190 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 99 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปูองกันและระงับอุบัติภัย อัคคีภัย และการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย” 
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โครงการ “พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้งานได้ภายใน 1 วัน”  

     วัตถุประสงค์  :  เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร 
     จั ด โ ค ร งก า ร เ มื่ อ วั นที่  1 7 
กุมภาพันธ์ 2557 โดยเชิญ ดร.
อิทธิกร วัฒนะ หัวหน้าหลักสูตร
แพทย์อายุรเวช คณะแพทย์แผน
ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต มา
เป็นวิทยากร  มีบุคลากรเข้าอบรม 
จ านวน 51 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อโครงการ (ใน
ระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 100 

     วัตถุประสงค์  :  1 .  เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
2. เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ได้
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
3. เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการ
ดูแลบ า รุง รักษาเค ร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
คุ้นเคยกับเคร่ืองมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ตลอดจนรู้จักใช้งาน
ตามความเหมาะสม 

5. เพ่ือได้เรียนการบริหารจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 20-24 มกราคม 2557 โดยเชิญวิทยากรจาก กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ มาให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร สถาบันโรคทรวงอก มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 80 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 99 

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย” 
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     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรม สามารถเรียน รู้
เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการ
เป็นวิทยากรท่ีดี และเหมาะสมใน
โอกาสต่างๆ ตลอดจนสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
2.  เ พ่ื อให้ ผู้ เข้ า รับการอบรม
สามารถฝึกการสร้างความเชื่อมั่น
และเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับ
ตนเอง 

3. เรียนรู้ท าความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีตลอดจนเทคนิคการปฏิบัติ เพ่ือการเป็นวิทยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
4. เรียนรู้ยุทธวิธี เทคนิคการน าเสนอ เสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากร เกี่ยวกับการพูดตามหลักสากล พัฒนา
บุคลิกภาพ การถ่ายทอดความรู้ และการใช้สื่อทัศนูปกรณ์ส าหรับการบรรยาย 
5. ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเชิญ อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ มาเป็นวิทยากร มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 27 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 100 

โครงการ “เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” 

     วัตถุประสงค์  :  1. เพ่ือให้
บุคลากรได้ท าความเข้าใจถึง
ความส าคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ขั้นตอนในการปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม อีกทั้ งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 ตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดข้อ
ควรระวัง ความรับผิดทางละเมิด
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

2. เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดหา ด าเนินการจัดท าสัญญาซ้ือสัญญาจ้าง ตลอดจนการบริหาร
สัญญา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

โครงการสัมมนา “การบริหารงานพัสดุ” 
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โครงการฝึกอบรม “การพูดในที่สาธารณะและพัฒนาบุคลิกภาพ”  

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้เข้าใจพ้ืนฐานการ
พูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ 
2. เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายและ
ขั้นตอนในการเตรียมการพูด เพ่ือ
การน าเสนอในที่สาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเรียนรู้ เทคนิค กระบวนการ
พูดอย่างถูกต้องในรูปแบบต่างๆ 
4. เพ่ือฝึกทักษะในการพูดในที ่

3. เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบถึงคดีต่างๆ เกี่ยวกับการพัสดุที่มีการฟูองร้องและตัดสินแล้วเสร็จในศาลปกครอง เพ่ือปูองกัน
มิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและกรณีเข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเชิญ อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา จาก กรมบัญชีกลาง มาเป็น
วิทยากรบรรยาย เร่ือง “การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และการเขียน TOR ในการจัดซ้ือจัดจ้าง” มีบุคลากรเข้า
อบรม จ านวน 80 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 99.81 

สาธารณะอย่างเชี่ยวชาญ และสามารถประเมินภาพลักษณ์ในการพูดของตนเองได้ 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2557 โดยเชิญ อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการ
พูดและบุคลิกภาพ มาเป็นวิทยากร มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 27 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ  
(ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 100 

     วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรมตระหนักถึงความ 
ส าคัญของพฤติกรรมบริการ ที่มี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
สถาบันโรคทรวงอก 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ เทคนิค
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้เข้าใจในหลักการและ
วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านพฤติกรรมบริการ” 
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บุคลิกภาพการให้บริการของตนเอง สามารถปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน การประสานงาน การช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน อันที่จะท าให้ภาพรวมของคุณภาพบริการที่ดียิ่งขึ้น 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยเชิญ อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการพูด
และบุคลิกภาพ มาเป็นวิทยากรอบรม มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 152 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 
(ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 99.74 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
การปูองกันและควบคุมการติด
เชื้อ สามารถให้การดูแลผู้ปุวย
อย่างมีคุณภาพ และผู้ปุวยที่มา
รับบริการ ไม่มีการติดเชื้ อใน
สถาบันโรคทรวงอก  
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 14-15 
พฤษภาคม  2557  โดย เชิญ 
อาจารย์สุวัฒน์ ด านิล หัวหน้างาน 
อาชีวอนามัย โรงพยาบาลศิริราช 

มาเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเร่ือง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการท างานในโรงพยาบาล มีบุคลากรเข้า
อบรม จ านวน 90 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 94.3 

โครงการ “พัฒนาศักยภาพงานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ” 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าหลักธรรม ตามแนว 
ทางเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้
ในการท างานและการด าเนินชีวิต 
เพ่ือให้เกิดคุณ ประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัวหมู่คณะและสังคม 
     จั ด โ ค ร งกา ร เ มื่ อ วั นที่  2 2 
พฤษภาคม 2557, 15 กรกฎาคม 
2557 และวันที่  18 มิ ถุนายน 
2557 มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 
300 คน ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดี
มาก) คิดเป็นร้อยละ 82 

โครงการ “คุณธรรมน าชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
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โครงการ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท”  

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากร 
ได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและ
สามารถน าความรู้ไปเป็นพ้ืนฐาน
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น  เ พ่ื อ เ ป็ น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
รวมทั้ งเสริมสร้างวินัยและการ
ประพฤติปฏิบั ติตามกรอบแห่ง
จรรยาบรรณ และมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 
     จั ด โ ค ร งกา ร เ มื่ อ วั นที่  2 9 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 7  โ ด ย เ ชิ ญ 
อาจารย์ตรีวิทย์ วินิชส าเภาทิพย์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานที ่
 4/1 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาเป็นวิทยากรบรรยาย  

มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 87 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 99.20 

     วัตถุประสงค์  : 1. เ พ่ือให้
บุคลากรทราบถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในวงการราชการ 
2. เพ่ือให้ทราบบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา
และภัยอันตรายที่ เกิดจากการ
ทุ จ ริ ตคอ ร์ รั ป ชั่ น  ตลอดจ น
แนวทางในการแก้ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การปูองกันและปราบปรามการ 
 ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

4. เพ่ือสร้างความตระหนักว่าปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกคนจะต้องร่วมกันแก้ไข โดยใช้มาตรการ
เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม อันจะน าไปสู่การสร้างค่านิยม “ยกย่องคนด”ี ให้คนดีรวมกลุ่มช่วยเหลือคนดีด้วยกัน 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยเชิญ อาจารย์ประทีป คงสนิท จาก ส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาเป็นวิทยากรบรรยาย มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 117 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 97.87 

โครงการ “การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

92 



     วัตถุประสงค์  :  เ พ่ือทราบ
แนวทางในการด าเนินการตาม 
พ . ร . บ .  ข้ อมู ลข่ า วสา รขอ ง
ราชการ พ.ศ. 2540 เกิดการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพใน
การให้ข้อมูลข่าวสาร การรักษา
ความปลอดภัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
หรือท าเกิดผลเสียต่อส่วนรวม 

     จัดโครงการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยเชิญ พันต ารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 90 คน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 99.57 

โครงการ “พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากร
เกิดความตระหนักและเห็นถึ ง
ความส าคัญของพฤติกรรมบริการ
ที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 
บุคลิ กภาพการให้บ ริการของ
ตนเองสามารถปรับปรุงพัฒนาผล
การปฏิบัติงาน การประสานงาน 
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดภาพรวมของคุณภาพการ
บริการที่ดียิ่งขึ้น และสามารถน า
ความรู้ที่ได้มาวางแผนพัฒนาผล 
 

โครงการ “Activity Hospital” 

การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตรงตามเปูาหมายข้อก าหนดของสถาบัน 
     จัดโครงการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โดยเชิญ อาจารย์อธิษฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อ านวยการฝุายบริหาร 
โรงพยาบาลล าปาง มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “งานได้ผล คนเป็นสุข” มีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 132 คน ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ (ในระดับดี-ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 99.37 
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กิจกรรม “รณรงค์ปูองกันและซ้อมอัคคีภัย” 

     สถาบันโรคทรวงอก จัดกิจกรรม ณรงค์ปูองกันปูองกันและซ้อมอัคคีภัย ในทุกหน่วยงาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 
โดยให้ทุกหน่วยงาน ด าเนินการซ้อมแผนอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยภายในหน่วยงาน 
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สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้้าหนักร้อยละ 50) 

1.1 ระดับความส้าเร็จของการปรับ
องค์การสู่การเป็น National Health 
Authority (NHA) 
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1.2 ระดับความส้าเร็จในการจัดท้า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย National 
Policy Advocacy 
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1.3 จ้านวนองค์ความรู้ที่วิจัย จากทุก
แหล่งเงิน 

เรื่อง 6 7  8 9 10 11 13 5 6 

1.4 ระดับความส้าเร็จในการ
ด้าเนินการประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ 

ระดับ 6 1 2 3 4 5 2 2 2.4 

1.5 ระดับความส้าเร็จในการจัดท้า
โครงการกรมการแพทย์สู่อาเซียน 
 
1.5.1 โครงการความร่วมมือส้าหรับ
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ
อาเซียนปี พ.ศ.2557 
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1.6 ระดับความส้าเร็จของการ
สนับสนุนวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการ ให้แก่เขตบริการสุขภาพ 

ระดับ 6 
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สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

1.7 ระดับความส้าเร็จในการพัฒนา
ตามข้ันตอนการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital 
Accreditation) 

ระดับ 10 ไม่ 
ผ่าน 

- - - ผ่าน 5 5 10 

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  (น้้าหนักร้อยละ 15) 

2.1 ระดับความส้าเร็จของการส้ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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2.2 ระดับความส้าเร็จของการ
ด้าเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ของกรมการแพทย์  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ร้อยละ 5 
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2.3 ระดับความส้าเร็จของการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  (น้้าหนักร้อยละ 10) 

3.1.1 ร้อยละของความส้าเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน 

ร้อยละ 0.75 70 73 76 79 82 100 5 0.75 

3.1.2 ร้อยละความส้าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 0.75 85 87.5 90 92.5 95 99 5 0.75 

3.2 ระดับความส้าเร็จของการ
ด้าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

ระดับ 0.5 1 2 3 4 5 5 5 0.5 

3.3 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 5 5 1 

3.4 ร้อยละความส้าเร็จของการผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีระดับหน่วยงาน ตามที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด 

ระดับ 1 ไม่ 
ผ่าน 

- - - ผ่าน 5 5 1 

3.5 ร้อยละของความส้าเร็จของการ
ยกเลิกการจัดท้าบัญชีตามเกณฑ์คง
ค้างด้วยมือ (Manual) 

ร้อยละ 1 - - - - ส้า 
เร็จ 

5 5 1 

3.6 ระดับความส้าเร็จของการจัดท้า
แผนบริหารความต่อเนื่อง 

ระดับ 5 

แต่
งตั้

ง
คณ

ะท
้าง

าน
 

- 

จัด
ท้า

แผ
น

บร
ิหา

ร - 

น้า
เส

นอ
แผ

น
บร

ิหา
ร 5 5 5 

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  (น้้าหนักร้อยละ 25) 

4.1 ระดับความส้าเร็จในการรายงาน
ผลการด้าเนินงานตามมาตรการ
นโยบายก้ากับดูแลองค์การที่ดี 
กรมการแพทย์ ปี พ.ศ. 2557 

ระดับ 10 

สื่อ
สา

รน
โย

บา
ย 

ด้า
เน

ินม
าต

รก
าร

 

ท้า
รา

ยง
าน

รอ
บ 

6 
เดื

อน
  แ

ละ
 1

2 
เดื

อน
 

รา
ยง

าน
เฉ

พา
ะบ

าง
ด้า

น 

รา
ยง

าน
คร

บท
ุกด้

าน
 5 5 10 

4.2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ 
4.2.1 ระดับความส้าเร็จในการจัดท้า
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
4.2.2 ระดับความส้าเร็จในการ
บริหารจัดการข้อมูล/ระบบงานของ
หน่วยงาน 

ระดับ
ความส้า

เร็จ 

5 
 
1 
 
 
2 
 
 

1 2 3 4 5 5 
 
5 
 
 
5 

5 
 
5 
 
 
5 

5 
 
1 
 
 
2 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

4.2.3 ระดับความส้าเร็จในการจัดท้า
ระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ระดับ 2 
 

1 2 3 4 5 5 5 2 

4.3 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนา
บุคลากรขององค์กร 
4.3.2 ระดับความส้าเร็จของการ
ด้าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 

ระดับ 
 

ร้อยละ 
 
 

ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

5 
 

1.5 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 

 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 
 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 

 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

5 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

5 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

5 
 

1.5 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

4.4 ระดับความส้าเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 5 

รวม 100 96.40 
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ปริมาณการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

5 อันดับโรคแรก ผู้ปุวยนอก 

9,799 

11,421 

18,200 

36,586 

49,402 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

อันดับ 5 

อันดับ 4 
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Valvular heart disease 
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Atrial fibrillation 

5 อันดับโรคแรก ผู้ปุวยใน 

351 

396 

928 

1,000 

3,956 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

อันดับ 5 

อันดับ 4 

อันดับ 3 

อันดับ 2 

อันดับ 1 
Coronary Artery  

Disease 

Congestive Heart failure 

Valvular heart disease 

Chronic obstructive pulmonary disease 

Pulmonary tuberculosis 
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232,504 
205,792 

26,712 
11,374 
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ผู้ปุวยนอก 
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(ในเวลา) 

ผู้ปุวยนอก 
(นอกเวลาราชการ) 

ผู้ปุวยใน 

จ านวนผู้ปุวยในและนอกที่ให้บริการ 

136,734 
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100 



รายการ หน่วยนับ จ านวน 

1. จ านวนเตียง เตียง 331 

2. ผู้ปุวยนอกทั้งหมด visit 232,504 

3. ผู้ปุวยโรคหัวใจ visit 136,734 

4. ผู้ปุวยโรคปอด visit 50,760 

5. ผู้ปุวยโรควัณโรคปอด visit 13,914 

6. ผู้ปุวยศัลยกรรม visit 17,823 

7. ผู้ปุวยฉุกเฉิน visit 22,142 

8. ผู้ปุวยนอกทั่วไป visit 21,230 

9. การรักษาด้านทันตกรรม visit 5,791 

10. การให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ ราย 5,260 

11. จ านวนผู้ปุวยนอกโดยการออกหน่วย ราย 3308 

12. จ านวนการรับผู้ปุวยส่งต่อทั้งหมด ราย 15,297 

13. จ านวนผู้ปุวยในทั้งหมด ราย 11,374 

จ านวนการตรวจวินิจฉัยรักษา ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 

14. Electrocardiography (EKG) ราย 22,996 

15. Echocardiography ราย 8,489 

16. Exercise stress test (EST) ราย 3,883 

17. Stress Echocardiography ราย 488 

18. Transesophageal echocardiography (2D+3D) ราย 28 

19. 3-D Echocardiography ราย 186 

20. Holter monitor ราย 1,192 

21. ABI ราย 262 

22. Cardiac Catheterization & Angiogram (CAG) ราย 3,468 
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รายการ หน่วยนับ จ านวน 

23. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) ราย 2,323 

24. Percutaneous Balloon Valvuloplasty (PTMC, PBPV) ราย 51 

25. Transcatheter Closure of ASD using Amplatzer ASD device ราย 77 

26. Transcatheter Closure of PDA using Amplatzer PDA device ราย 18 

27. Permanent Pacemaker ราย 217 

28. Radiofrequency Ablation (RFA) ราย 280 

29. Electrophysio Study  (EPS) ราย 300 

จ านวนการผ่าตัดจ าแนกตามรายโรค 

30. Open Heart Surgery ราย 1,050 

31. CABG ราย 287 

32. CABG + VALVE ราย 108 

33. VALVE Repair/Replacement ราย 536 

34. Congenital ราย 55 

35. Aneurysmectomy  ราย 45 

36. Lung Surgery ราย 263 

37. Lobectomy ราย 68 

38. Pneumonectomy ราย 9 

39. Decortication ราย 13 

40. Thymectomy ราย 2 

41. VATS ราย 100 

จ านวนการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคปอด 

42. Fiberoptic Bronchoscopy (FOB) ราย 688 

43. Pulmonary Function Test  (PFT) ราย 2,721 
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รายการ หน่วยนับ จ านวน 

จ านวนการตรวจวินิจฉัยโรคการนอนหลับ 

44. Sleep test ราย 243 

จ านวนการตรวจวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา 

45. MRI ราย 630 

จ านวนการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา 

46. Plain film (CXR+Portable+ผู้ปุวยหนกัและท่าพิเศษ) ราย 81,881 

47. Ultrasound ราย 1,268 

48. CT Scan ราย 1,925 

49. FNA (Fine Needle Aspiration) ราย 324 

50. CTA ราย 193 

จ านวนการให้บริการชันสูตรทางพยาธิวิทยา 

51. เคมีคลินิก Test 844,322 

52. โลหิตวิทยา Test 204,967 

53. ภูมิคุ้มกันวิทยา Test 137 

54. จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก Test 56,905 

55. การตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย 
     - การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (TB) 
     - การเพาะเชื้อ (TB) 
     - การทดสอบความไวต่อยา (TB) 
     - การทดสอบทางอณูชีววิทยา (TB) 

Test  
23,751 
23,032 
1,788 
291 

56. การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 
     - การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Non-TB) 
     - การเพาะเชื้อ (Non-TB) 
     - การทดสอบความไวต่อยา (Non-TB) 

Test  
8,754 
10,173 
3,578 

57. Hospital donor Unit 5,648 
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รายการ หน่วยนับ จ านวน 

58. Blood grouping Test 16,452 

59 Cross-Matching Unit 10,804 

60. Coagulation Test 52,251 

61. Serology Test 17,528 

62. ศัลยพยาธิวิทยา Test 2,302 

63. เซลล์วิทยา Test 1,650 

64. FNA Test 400 

65. Autopsy Case 0 

66. Frozen Section Case 11 

จ านวนการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ 

67. จ านวนประชาชนที่ได้รับความรู้ในการปูองกันการเป็นโรคหัวใจ ราย 3,631 

68. จ านวนประชาชนที่ได้รับความรู้การปูองกันการแพร่เชื้อวัณโรค ราย 776 

69. ชุมชนผู้ปุวยโรคหัวใจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง ราย 599 
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ตัวช้ีวัดคุณภาพสถาบันโรคทรวงอก 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดด้านการดูแลผู้ปุวย 

1. อัตราส าเร็จการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (PCI)  > 95% 95.87 

2. อัตราส าเร็จการรักษาผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันด้วยการขยาย
หลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (PCI) <90 min 

> 70% 93.38 

3. อัตราส าเร็จการปิดรูร่ัวของผนังกั้นหัวใจห้องบน (ASD Device Closure) > 95% 97.40 

4. อัตราส าเร็จการปิดรูร่ัวของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง (VSD Device Closure) > 95% 100 

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

6. อัตราส าเร็จการรักษาผู้ปุวยด้วยการถ่างขยายลิ้นหัวใจไมตรัลด้วยบอลลูน 
(PTMC) 

> 95% 100 

7. อัตราส าเร็จการรักษาผู้ปุวยด้วยการถ่างขยายลิ้นหัวใจพัลโมนิคตีบด้วย
บอลลูน (PBPV) 

> 95% 100 

8. อัตราส าเร็จการขยายหลอดเลือดตีบด้วยบอลลูน (PTA) > 95% 85.71 

9. อัตราส าเร็จการรักษาผู้ปุวยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการจี้ด้วยคลื่น 
วิทยุความถี่สูง (RFA) 

> 95% 96.43 

10. อัตราส าเร็จการใส่เคร่ืองก าหนดจังหวะการเต้นของหัวใจชนิดชั่วคราว 
(Temporary Pacemaker) 

> 95% 100 

11. อัตราส าเร็จการใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่าง 
(Permanent Pacemaker mode VVI) 

> 95% 100 

12. อัตราส าเร็จการใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง
ต่อเนื่องกัน (Permanent Pacemaker mode DDD) 

> 95% 100 

13. อัตราส าเร็จการใส่เคร่ืองกระตุกหัวใจถาวรแบบอัตโนมัติ (Permanent 
Pacemaker mode ICD) 

> 95% 100 

14. อัตราส าเร็จการใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่าง 
สองห้องพร้อมกัน (Permanent Pacemaker mode CRT) 

> 95% 100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลลัพธ์ 

15. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า Total Heart Surgery < 5% 2.10 

16. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า Congenital < 5% 3.64 

17. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า CABG < 0.5% 1.74 

18. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยที่ท า CABG + Valvular Surgery < 5% 1.85 

19. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า Valvular Surgery < 5% 1.49 

20. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า Aneurysemcetony < 10% 11.11 

21. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า Total Lung Surgery < 5% 0 

22. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยท่ีท า Miner Surgery  < 2% 0 

23. อัตราผู้ปุวยท่ีต้องผ่าตัดซ้ าภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่ได้วางแผน < 5% 3.22 

24. อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชม. หลังการให้ยาระงับความรู้สึกและ
ผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอดเลือด จ าแนกตามสภาวะของผู้ปุวย 

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

 
 

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

 
 
0 

0.15 
0.41 

0 
0 

4.00 

25. อัตราการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ า ภายใน 24 ชม. หลังการถอดท่อช่วย
หายใจในผู้ปุวยหลังผ่าตัด 

0% 0.78 

26. อัตราผู้ปุวย MDR-TB มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องครบตามแผน > 80% 89.58 

27. อัตราเลือดออกไม่หยุดหลังการรักษาทันตกรรมในผู้ปุวยโรคหัวใจที่ได้ 
รับยา anticoagulant หรือ antiplatelet  

0% 0.39 

28. อัตราการเกิด VAP ภาพรวม < 10 คร้ัง 
/1000 วัน 

4.60 

29. อัตราการเกิด CAUTI ภาพรวม < 3 คร้ัง 
/1000 วัน 

2.11 

30. อัตราการเกิด CABSI ภาพรวม < 1.12 คร้ัง 
/1000 วัน 

0.91 

106 



ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลลัพธ์ 

31. อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล < 3 คร้ัง 
/1000 วัน 

2.05 

ตัวชี้วัดระบบงาน 

32. อัตราการครองเตียงหอผู้ปุวยในอายุรกรรมหัวใจ 88.23% 

33. อัตราการครองเตียงหอผู้ปุวยในอายุรกรรมปอด 72.36% 

34. อัตราการครองเตียงหอผู้ปุวยในศัลยกรรม 74.96% 

35. อัตราการครองเตียงหอผู้ปุวยหนัก CCU 142.58% 

36. อัตราการครองเตียงหอผู้ปุวยหนัก RCU 94.99% 

37. อัตราการครองเตียงหอผู้ปุวยหนัก ICU 85.96% 

38. ระยะวันนอนเฉลี่ยหอผู้ปุวยในอายุรกรรมหัวใจ 4 วัน 

39.ระยะวันนอนเฉลี่ยหอผู้ปุวยในอายุรกรรมปอด 7 วัน 

40. ระยะวันนอนเฉลี่ยหอผู้ปุวยในศลัยกรรม 6 วัน 

41. ระยะวันนอนเฉลี่ยหอผู้ปุวยหนกั CCU 3 วัน 

42. ระยะวันนอนเฉลี่ยหอผู้ปุวยหนกั RCU 8 วัน 

43. ระยะวันนอนเฉลี่ยหอผู้ปุวยหนกั ICU 3 วัน 

44. อัตราการรับ Refer in ทั้งหมด 55.27% 

45. อัตราการรับ Refer in Fast track (Acute STEMI) 73.36% 

46. อัตราการรับ Refer In ACS 62.51% 

47. อัตราการรับ Refer In HF 58.79% 

48. อัตราการรับ Refer In TB 56.58% 

49. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) เท่า 230 

50. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio) เท่า 221 

51. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ปุวยนอก > 80% 82.02 

52. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ปุวยใน > 85% 88.23 
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53. ร้อยละของผู้ปุวยนอกที่จะกลับมาใชบ้ริการซ้ า > 80% 93.47 

54. ร้อยละของผู้ปุวยในที่จะกลับมาใช้บริการซ้ า > 85% 86.73 

55. ร้อยละของผู้ปุวยนอกที่จะแนะน าญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ > 75% 96.73 

56. ร้อยละของผู้ปุวยในที่จะแนะน าญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ > 85% 94.56 

57. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร > 65% 69.76 

58. สัดส่วนของขยะรีไซเคิล > 5 เท่า 1.02 

ตัวชี้วัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

59. อัตราผู้ปุวย COPD Clinic ได้รับการให้ค าปรึกษาเร่ืองการอดบุหร่ี > 80% 99.06 

60. อัตราผู้ปุวยศัลยกรรมที่ได้รับยา Wafarin ได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

> 95% 100 

61. อัตราผู้ปุวย TB และญาติมีความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อรับประทานยา
ครบ 2 เดือน (จากการตอบแบบสอบถามหลังให้ความรู้) 

> 80% 93.67 

62. อัตราบุคลากรติดสูบบุหร่ีที่เข้าร่วมโครงการอดบุหร่ีสามารถเลิกบุหร่ีได้ > 50% 85.11 

63. อัตราการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร > 60% 86.77 

64. อัตราบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ประจ าปี > 80% 80.12 

65. อัตราบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือด
ได้รับวัคซีนปูองกันไวรัสตับอักเสบบี 

> 80% 98.25 

66. อัตราบุคลากรที่ไม่เป็นวัณโรคปอด > 95% 99.6 
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