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วิสัยทัศน สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
Vision of Thaiheart

 เปนสมาคมวิชาชีพที่มีการสราง พัฒนา และการเผยแพร องคความรู เสริมสรางความชํานาญดาน

โรคหัวใจและหลอดเลือดที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล

Core Value

CARDIO Way

1. C:  Commitment & Communication

 พัฒนาและเผยแพรความรูเรื่องหัวใจและหลอดเลือดเพื่อสรางเสริมสุขภาพหัวใจของ

 ประชาชนใหแข็งแรง

2. A:  Advancement

 มุงมั่นกาวไปขางหนารวมกัน

3. R:  R&D & Relationship

 สรางสรรคผลงานวิชาการ และสงเสริมความสัมพันธระหวางกัน

4. D:  Dynamic Optimum 

 ปรับตัวเองตลอดเวลาใหทันกับสถานการณสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

5. I:  Integrity

 สงเสริมความนาเชื่อถือและความไววางใจในความเปนแพทยโรคหัวใจ

6. O:  Obsession

 รักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ
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Core Purpose: Reason for Being

มุงมั่นสงเสริมใหบุคลากรทางการแพทยพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง และสรางสังคมใหมีความตื่นตัวในเรื่อง

สุขภาพหัวใจ ทั้งการปองกัน และพัฒนามาตรฐานการรักษาดูแลใหดียิ่งขึ้น

Envision

 เปนศูนยรวมองคความรู และแหลงอางอิงทางวิชาการดานโรคหัวใจในระดับสากล และเปนพลัง

ผลักดันใหเกิดสังคมหัวใจแข็งแรง

Mission พันธะกิจ

ตอสมาชิก

1. กระตุนใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการเขามาพัฒนาและสงเสริมความสัมพันธระหวาง

 สมาชิกดวยกัน

2. ใหขอมลูความรูที่ทันสมัยกับสมาชิกในการพัฒนาศักยภาพ

3. สงเสริมความรวมมือกับองคการวิชาชีพอื่นในระดับชาติและนานาชาติ

ตอการใหบริการ

1. เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ

2. สราง พัฒนาองคความรูดวยการวิจัย การอบรมและสัมมนาทางวิชาการ

ตอสังคม

1. เผยแพรความรูเพื่อสรางใหสังคมไทยหัวใจแข็งแรง

2. ใหบริการดานสุขภาพรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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เรียน  ทานสมาชิกสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ 

 ตามที่สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดจัดงานประชุมใหญ

สามญัประจาํป 2560 ครัง้ที ่50 ระหวางวันที ่23-24  มนีาคม 2561 ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด และบางกอกและบางกอก

คอนเวนชนัเซน็เตอร เซน็ทรลัเวลิดคอนเวนชนัเซน็เตอร เซน็ทรลัเวลิด กรงุเทพฯ กระผมขอขอบพระคุณทานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชดุ

ปจจุบันทุกทาน ที่ไดรวมกันทํางานมาจนครบ 2 ป หลังจากไดรับเลือกตั้งมาเมื่อป 2559 ดวยความตั้งใจและ

ขยันขันแข็งที่จะนําพาสมาคมฯ เราไปสูการพัฒนาดานการแพทยใหทันนานาประเทศทั่วโลก พรอมนี้ก็ตอง

ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการชมรมฯ ทุกๆ ชมรมท่ีอยูภายใตสมาคมฯ ที่ไดใหความรวมมือดวยดียิ่งกับทาง

สมาคมฯ รวมไปถึงทานสมาชิกทุกทานที่ไดใหความสนใจและรวมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในปที่ผาน

มาอยางเต็มที่สงผลใหกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ ประสบผลสําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

 ตลอดชวงระยะเวลา 50 ป  ของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ  ถาเปรียบเทียบกับอายุ

คน สมาคมฯ เราก็เดนิทางมาถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตแลว ซึ่งเปนโอกาสสําคัญที่ทําใหเห็นวา วิชาชีพดานแพทย

โรคหัวใจไดถือกําเนิดในประเทศไทยมาเปนระยะเวลายาวนาน รวมท้ังมีการรวมตัวกันในสาขาวิชาชีพเปน

สมาคมเพือ่การพฒันาอยางตอเนือ่ง สมาชกิในปจจบุนักเ็พิม่ขึน้เปนถงึหลกัพนัคน และกม็แีนวโนมเพิม่ขึน้อกี

ในทุกๆ ป สมาคมฯ ไดดําเนินงานมาดวยความกาวหนามาตลอดโดยเฉพาะดานวิชาการ งานวิจัย และใน

ปจจุบนัสมาคมฯ กไ็ดม ีapplication เพือ่การสือ่สารกบัสมาชกิโดยผานทาง Application  Line และ Face-

book  ทําใหสมาชิกไมพลาดงานประชุมตางๆ ของสมาคมฯ และไดมารวมประชุมเพื่อ update ความรูตางๆ
ไดอยางตอเน่ือง

 นอกจากการประชมุของสมาคมฯ แลว ชมรมทีอ่ยูภายใตสมาคมฯ ไดมกีารจดังาน จดักจิกรรมใหแก

สมาชิกของแตละชมรมฯ เพื่อใหความรูอยูอยางตอเน่ือง อาทิ ชมรมหัวใจลมเหลว ซึ่งในปที่ผานมาก็ไดจัด

อบรมใหแพทยประจําบานตอยอดเพิ่มขึ้น มีการจัดทํา Guideline Heart Failure เปนฉบับภาษาอังกฤษ,  

ชมรมชางไฟฟาหวัใจ ไดจดัเปดอบรมหลกัสตูรเพือ่ประกาศนยีบตัรแสดงความรูความชาํนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาสรีระไฟฟาหัวใจ  ซึ่งไดผานการรับรองจากราชวิทยาลัยเรียบรอยแลว, ชมรมคลื่น

เสียงสะทอนหัวใจแหงประเทศไทย ไดรวมจัดงานประชุมกับสมาคมประเทศอาเซียน ทําให  ชมรมฯ เปนที่

รูจกักนัดีในประชาคมระหวางประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวติ กม็กีารจดั ฝกอบรมจํานวนหลาย

คร้ัง สรางทมีในการสอนทั้ง การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการชวยชีวิตข้ันสูง ชมรมคารดิแอคอิมเมจจิ้งแหง
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ประเทศไทย ก็มีการจัดอบรมให กับแพทยประจําบานตอยอดอายุรศาสตรโรคหัวใจและรังสีวินิจัยฉัย รังสี

รักษา  สวนเรื่องงานวิจัย ทางสมาคมฯ ก็ไดใหการสนับสนุนโครงการวิจัยมาดวยดีเสมอมา โดยเปดโอกาสให

ผูที่มีโครงการวิจัย นําเสนอผลงานเพ่ือมาขอทุนสนับสนุนได สวนงานประชุมกับสถาบันระหวางประเทศ เชน 

ACC, ESC หรือ APSC ทางสมาคมฯก็จัดสงผูแทน กรรมการ ไปการประชุมโดยตลอด นอกจากนี้ไดจัดสง

แพทยเขารวมเปนวิทยากร งานประชุมตางๆ ในกลุมประเทศอาเซียน ก็สงคณะกรรมการไปเขารวมประชุม 

อีกทั้งยังสงแพทยเพื่อรับทราบการดําเนินงานของ ASEAN Federation of Cardiology Council ตามคํา

เชิญ และในป 2561 นี้ สมาคมฯ ก็จะเปนเจาภาพจัดงานประชุม ASEAN Federation Congress of Car-

diology 2018 ระหวางวันที่ 27-30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกและบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลดคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ซึ่งคาดวาจะมีแพทยจากไทยและตางประเทศรวมเขาการ

ประชุมในคร้ังน้ีมากกวาพันคน และที่สําคัญของงานนี้และนับวาเปนสิริมงคลของชาวแพทยโรคหัวใจ กลาว

คือ การไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงตอบรับเสด็จมา

เปนองคประธานเปดการประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้คณะกรรมการสมาคมฯ ยังไดไป Bid งานประชุม APSC 

2021 มาจัดที่เมืองไทยไดอีกครั้ง หลังจากที่ไดจัดไปแลวเมื่อป 2013

 นอกจากการดาํเนนิงานดานตางๆ ขางตน ในปจจบุนัสมาคมฯ กย็งัคงสบืสานปณธิานของนายแพทย

ชุมพล เปยมสมบูรณ นายกสมาคมฯคนกอน จัดบรรยายทางวิชาการเพ่ือใหความรูกับแพทยและบุคลากร

ทางการแพทยที่อยูในตางจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก็ไดดําเนินมาเปนครั้งท่ี 15 แลว และทุกครั้ง

ที่ไปจัดงานก็จะไดรับการตอบรับอยางดีย่ิงจากทุกโรงพยาบาลท่ีไดไปจัดบรรยาย และโครงการน้ีก็ยังคงจะ

ดําเนินการจัดทําตอไป

 สําหรับการประชุมสามัญประจําป 2560 นี้ เปนปที่ครบรอบ 50 ป ของการกอตั้งสมาคมฯ ทางคณะ

กรรมการวิชาการ จึงไดใชชื่องานวา “Cardiology 5.0” และไดรับเกียรติจากวิทยากรจาก President of 
American College of Cardiology Dr. Mary Walsh และ European Society of Cardiology Prof. 
Jose Zamorano,  มารวมบรรยายในการประชมุครัง้นี ้ และโปรแกรมไดเพิม่เตมิในสวนของกลุมเภสชักรรม 

และพยาบาล เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยที่ทํางานในสายงานดานโรคหัวใจ และมีสวนเกี่ยวพันธกับแพทย
ทีใ่หการรักษาดานโรคหัวใจ สามารถนําความรูทีไ่ดจากการประชุมไปดูแลผูปวยและพัฒนาสายงานของตนเอง

ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป และในปนี้ไดจัดใหมีการแขงขัน JEOPARDY เพื่อใหโปรแกรมมีความทันสมัยเหมือนกับของ

ทาง America และในทายสดุนีต้ลอดระยะเวลา 2 ปทีไ่ดดาํรงตาํแหนงนายกสมาคมฯ กระผมขอขอบพระคุณ

ทานคณะกรรมการ และวิทยากรของงานประชุม รวมทั้งบริษัทเวชภัณฑยาผูใหการสนับสนุนการจัดประชุม
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นีส้าํเรจ็ลลุวงไปดวยดทีกุทาน ทกุหนวยงาน และขอใหพลงัการทาํงาน การทุมเท  สละเวลาของทกุทาน นาํพา

ไปซ่ึงความเจริญกาวหนาของสมาคมฯ สืบตอไป และขอใหคณะกรรมการรุนตอไปท่ีคงเปนรุนใหมไฟแรง 

นาํพาสมาคมฯ ใหเจริญกาวหนาในดานวิทยาการทางดานการรักษาผูปวยโรคหัวใจ พฒันาการประชุมวชิาการ

ใหกับแพทยและบุคลากรทางการแพทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งยิ่งขึ้นตอไป

รองศาสตราจารยนายแพทยถาวร สุทธิไชยากุล

นายกสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

รยนายแพทยถาวววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววร สุทธิไชชชชชชยากุล
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สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

คณะกรรมการอํานวยการ
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

พ.ศ. 2559-2561

  

นายแพทยถาวร สุทธิไชยากุล นายกสมาคมฯ

นายแพทยครรชิต  ลิขิตธนสมบัติ อุปนายก

นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา เลขาธิการ

แพทยหญิงคุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน เหรัญญิก 

นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ  ประธานวิชาการ

นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ ปฏิคม

นายแพทยธัชพงศ งามอุโฆษ กรรมการกลาง

นายแพทยดิลก ภิยโยทัย กรรมการกลาง

แพทยหญิงวราภรณ ติยานนท กรรมการกลาง

นายแพทยเกษม รัตนสมุาวงศ     กรรมการกลาง

นายแพทยอดิศัย บัวคําศรี กรรมการกลาง

แพทยหญิงวิวรรณ ทังสุบุตร กรรมการกลาง
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 รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 (ครั้งที่ 49)
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

วันเสารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ หองบอลรูม 2 โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุม  10.45 น.

สมาชิกสามัญเขารวมประชุม จํานวน 51 คน

นายแพทยถาวร  สุทธิไชยากุล เปนประธานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

 1.1  เลขาธกิารสมาคมฯ สรปุกจิกรรมและผลงานในรอบป 2559 ตามหนงัสือการประชมุ

ใหญสามัญประจําป 2559 (คร้ังท่ี 49) หนา 21-51

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ

 1.2  เลขาธิการแจงวาสมาคมฯ ไดจัดทํา LINE@ และ Thai Heart Application เพื่อ

สื่อสารกับสมาชิกและผูสนใจ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ทดลองใช หากมีขอคิด

เห็นประการใดโปรดแจงใหทางสมาคมฯทราบ

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2558  (ครั้งท่ี 48)
  มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2558 (ครั้งท่ี 48)  

โดยไมแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 แถลงฐานะการเงิน งบดุล และเลือกผูสอบบัญชี

 3.1 เหรัญญิกแถลงฐานะการเงินสมาคมฯ โดยเสนองบดุลการเงินประจําป 2559 ให

สมาชิกรวมพิจารณา ซึ่งในป พ.ศ. 2559 ผลประกอบการมรีายจายสูงกวารายรับ

  มติ ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลการเงินประจําป พ.ศ. 2559

 3.2 เสนอชื่อผูบริการลงบัญชี และผูตรวจสอบบัญชี 
  มติ ที่ประชุมมีมติเลือกหางหุนสวนจํากัด ออมพลอย ออดิท เปนผูใหบริการสอบ
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สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

บัญชี ของป พ.ศ. 2560 โดยมีคาตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพัน         

บาทถวน) ตอป และบริษัท เจ แอนด เจ คอนซัลแทนส กรุป จํากัด เปนผูใหบริการ

ลงบัญชีแสดงงบฐานะการเงินของสมาคมฯ ของปพ.ศ. 2560 โดยมีคาตอบ         

แทน 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน) ตอเดอืน

ระเบียบวาระที่ 4 เลือกตั้งกรรมการกลางที่ครบวาระ จํานวน 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

  1. แพทยหญิงนิธิมา  รัตนสิทธิ์

  2. นายแพทยเกษม  รัตนสุมาวงศ

  3. นายแพทยนครินทร  ศันสนยุทธ

 มติ ที่ประชุมเลือกกรรมการกลางใหม จํานวน 3 ทาน แทนกรรมการกลางท่ีหมดวาระ

ดังรายนามตอไปน้ี

  1. นายแพทยเกษม  รัตนสุมาวงศ   

  2. นายแพทยอดิศัย  บัวคําศรี    

  3. แพทยหญิงวิวรรณ  ทังสุบุตร  

 วาระการดํารงตําแหนง เมษายน พ.ศ. 2560- มีนาคม พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

 5.1  การแกไขระเบียบ-ขอบังคบั สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมรา

ชูปถัมถ

 มติ ทีป่ระชมุแกไขระเบยีบ-ขอบงัคบั สมาคมแพทยโรคหวัใจแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมถ ดังนี้

 ขอ 1.2 ใหเพิ่มเติม ตราสมาคมฯ เปนรูปวงกลมมีรูปหัวใจสแีดงอยูตรงกลาง และ
มชีือ่สมาคมฯ ลอมรอบ วางอยูบนสีเหลีย่มจัตรุสัสนีํา้เงนิ เปนเคร่ืองหมาย
สําหรับสมาชิกประดับได  ดวยมติ 34 คน จากผูเขาประชุม 51 คน
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 ขอ 5.2 เงินบํารุงสําหรับการเปนสมาชิก มีอัตราดังนี้ สมาชิกสามัญตลอดชีพ

จาก เดิม 3,000 บาท แกไขเปน 5,000 บาท และสมาชิกสมทบ จาก

เดิม 1,000 บาทตอ 5 ป แกไขเปน 2,000 บาทตอ 5 ป เงินที่ไดชําระ

แลวไมอาจเรียกคืนได การชําระเงินคาบํารุง ตองชําระลวงหนาเปน

รายป ใหคางชาํระไดไมเกนิ 2 เดอืน ดวยมต ิ37 คน จากผูเขาประชมุ 

51 คน  

 ขอ 9.1 (ก) ตราระเบียบข้ึนใชโดยไมขัดแยงตอ จากเดิม กฎขอบังคับ แกไขเปน 

ระเบยีบขอบังคบัขอ 2 ของสมาคมฯ  ดวยมต ิ41 คน จากผูเขาประชมุ 

51 คน 

 ขอ 12.5 (ข) สมาชิกสามัญไมนอยกวา 10 คน จากเดิม ขอรอง แกไขเปน รองขอ 

ตอเลขาธิการเปนลายลักษณอกัษรไมนอยกวา 15 วนั กอนวันทีจ่ะให 

ดวยมติ 35 คน จากผูเขาประชุม 51 คน 

 ขอ 13.2 ทีป่ระชุมใหคาํแนะนําวา ควรกําหนดระดับความนาเช่ือถอืของตราสาร

หนี้ที่จะลงทุน และ กําหนดเพดานในการลงทุนอื่นๆที่นอกเหนือจาก

ระเบียบเดิม

 5.2  การเปล่ียนวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 

 มติ ที่ประชุมลงมติใหแกไขการเลือกตั้งคณะกรรมการอํานวยการ ดวยมติ 38 คน

จากผูเขารวมประชุม รวม 51 คน สมาชกิเสนอวาผูสมคัรควรมีการแสดงตัวให

สมาชิกทราบลวงหนา สวนวิธีการเลือกตั้ง อาจกระทําโดยลงคะแนนลับในที่

ประชุมใหญสามัญประจําป หรือทางไปรษณีย โดยมอบหมายใหเลขาธิการไป

รางตามแนวทางดังกลาว และ เรียกประชุมวิสามัญอีกครั้งเพื่อลงมติ 

 5.3 ผลการประกวด Young Investigator Award ดังนี้

  รางวลัที ่1 นายแพทยยอดยิง่ เกาลวณชิย สาขาหทยัวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร 
ศิริราชพยาบาล เรื่อง 

 “The prognostic value of aortic stiffness beyond myocardial isch-

emia assessed by cardiac magnetic resonance imaging in patients 
with suspected ischemic heart disease”
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สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

 รางวัลท่ี 2  นายแพทยศราวธุ  ลิม้ประเสรฐิ   หนวยโรคหวัใจ รพ. พระมงกฎุเกลา 

 เรื่อง “Effect of Thai military training in structural and functional 

cardiac adaptations”

 รางวลัท่ี 3 นายแพทยกฤษณ  ลมีะสวสัด์ิ  หนวยโรคหวัใจ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

เรื่อง “The benefit of complete revascularization in left main per-

cutaneous coronary intervention”

 มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.50 น.

 

(นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา)      (นายแพทยถาวร  สุทธิไชยากุล)

             เลขาธิการสมาคมฯ      นายกสมาคมฯ

 ิไ



การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๕๐)

19

รายนามคณะกรรมการอํานวยการชุดเกาและชุดใหม

รายนามคณะกรรมการอํานวยการชุดเกา
เมษายน 2559 - มีนาคม 2560

                   ชื่อนามสกุล ตําแหนง

นายแพทยถาวร สุทธิไชยากุล นายกสมาคมฯ

นายแพทยครรชิต  ลิขิตธนสมบัติ อุปนายก

นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา เลขาธิการ

แพทยหญิงคุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน เหรัญญิก 

นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ  ประธานวิชาการ

นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ ปฏิคม

นายแพทยธัชพงศ งามอุโฆษ กรรมการกลาง

นายแพทยดิลก ภิยโยทัย กรรมการกลาง

แพทยหญิงวราภรณ ติยานนท กรรมการกลาง

แพทยหญิงนิธิมา รัตนสิทธิ์ *    กรรมการกลาง

นายแพทยนครินทร ศันสนยุทธ * กรรมการกลาง

นายแพทยเกษม รัตนสุมาวงศ * กรรมการกลาง

รายนามคณะกรรมการอํานวยการชุดใหม
เมษายน 2560 - มีนาคม 2561

                   ชื่อนามสกุล ตําแหนง

นายแพทยถาวร สุทธิไชยากุล นายกสมาคมฯ

นายแพทยครรชิต  ลิขิตธนสมบัติ อุปนายก

นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา เลขาธิการ

แพทยหญิงคุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน เหรัญญิก 

นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ  ประธานวิชาการ

นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ ปฏิคม

นายแพทยธัชพงศ งามอุโฆษ กรรมการกลาง

นายแพทยดิลก ภิยโยทัย กรรมการกลาง

แพทยหญิงวราภรณ ติยานนท กรรมการกลาง

นายแพทยเกษม รัตนสุมาวงศ **    กรรมการกลาง

นายแพทยอดิศัย บัวคําศรี ** กรรมการกลาง

แพทยหญิงวิวรรณ ทังสุบุตร ** กรรมการกลาง

* รายนามกรรมการที่หมดวาระ

** รายนามกรรมการที่ไดรับเลือกเขามาใหม
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สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

วันศุกรที่  29 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ถนนสาทร

เริ่มประชุม  10.05 น.
สมาชิกสามัญเขารวมประชุม จํานวน 22 คน
นายแพทยถาวร  สุทธิไชยากุล นายกสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ เปนประธานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจงเพื่อทราบ
 1.1  นายกสมาคมฯ แจงเรื่องไดทําการขาย ที่ดินโฉนดเลขท่ี 951 หนาสํารวจ 14237 พรอมสิ่งปลูก
สราง ตึกแถว 3 ชั้น เลขที่ 388 ถนนสวรรคโลก ตําบลสวนจิตรลดา อําเภอดุสิต กรุงเทพฯ ในราคา 15 ลาน
บาท โดยสมาคมฯ เสียคาภาษี ธรรมเนียมการโอน และคาใชจายอื่นๆ รวมเปนเงิน 820,382.96  บาท (แปด
แสนสองหม่ืนสามรอยแปดสิบสองบาทเกาสิบหกสตางค) ดังนั้นสมาคมฯ จะไดเงินสุทธิจากการขายเปนเงิน 
14,179,617.04 บาท (สบิสีล่านหน่ึงแสนเจ็ดหมืน่เกาพันหกรอยสิบเจ็ดบาทส่ีสตางค) เงินจากการขายสินทรัพย
ดังกลาวทางคณะกรรมการอํานวยการกําลังพิจารณาหาชองทางท่ีเหมาะสมที่สุด
 มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2: รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2559  (ครั้งที่ 49)
 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 49) เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2560 ที่หองบอลรูม โรงแรมเชอราตัน หัวหิน โดยไมแกไข

ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องพิจารณา
 3.1  การเปล่ียนแปลง ระเบียบขอบังคับ 
  ขอ  1.2 จากเดิม ตราสมาคมฯ เปนรูปวงกลมมีรูปหัวใจสีแดงอยูตรงกลาง และมีชื่อสมาคมฯ 
ลอมรอบเปนเครื่องหมายสําหรับสมาชิกประดับได
  แกเปน ตราสมาคมฯ เปนรูปวงกลมมีรูปหัวใจสีแดงอยูตรงกลาง และมีชื่อสมาคมฯ ลอมรอบ
วางอยูบนส่ีเหลี่ยมจัตุรัสสีนํ้าเงิน เปนเครื่องหมายสําหรับสมาชิกประดับได

                                            



การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๕๐)

21

  ขอ 5.2 เงินบํารุงสําหรับการเปนสมาชิก แกไข ดังนี้

  สมาชิกสามัญตลอดชีพ จากเดิม 3,000 บาท แกไขเปน 5,000 บาท

  สมาชิกสมทบ จากเดิม 1,000 บาทตอ 5 ป แกไขเปน 2,000 บาทตอ5 ป

 มติ ที่ประชุมรับรองใหดําเนินการแกไขระเบียบขอบังคับ ขอ 1.2 และ ขอ 5.2

 3.2  เรื่องการพิจารณาแกไขระเบียบการเงินของสมาคมฯ และเร่ืองการพิจารณาวิธีการเลือกตั้ง 

เลขาธิการขอถอนวาระนี้ออกไปกอน เนื่องจากมีจํานวนสมาชิกเขารวมประชุมคอนขางนอย แตขอความเห็น

จากสมาชิกเพ่ือนําไปใชประกอบการพิจารณาตอไป

เรื่องการเงิน

 เลขาธิการ ใหที่ประชุมดูรางการแกไขระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ทั้งนี้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารต่ํามาก ตามระเบียบเดิม สมาคมฯไมสามารถนําเงินไปลงทุนอื่นได นอกจากฝากธนาคารและซ้ือ

พันธบัตรรัฐบาล จึงมีความประสงคแกไขระเบียบของสมาคมฯเพื่อไดรับผลตอบแทนมากกวาดอกเบี้ย แตยัง

คงมีความเสีย่งตํา่ ไมใชกองทนุหุนหรอืหุนในตลาดหลกัทรพัยโดยตรง นอกจากนัน้ขอปรกึษาวาสมควรกาํหนด

เพดานการลงทุนอื่นนอกจากเงินฝากธนาคารไวหรือไม

 นพ.ปริญญา สากิยลักษณ เสนอวา สมาคมฯ ควรมีที่ปรึกษาดานการเงินในเรื่องการลงทุน โดยตอง

พจิารณาวาในแตละปสมาคมฯ มรีายรบัรายจายเทาไหร ตองมเีงินหมนุเวยีนเทาไหร แลวจึงจะนาํไปพจิารณา

วาสามารถนําไปลงทุนไดมากนอยเพียงใด

 พญ.สรุยีพร คณุาไทย แสดงความเห็นวา ทางมูลนธิเิดก็โรคหัวใจ และมูลนธิโิรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

สามารถนําไปลงทุนได 30 เปอรเซ็นต แตอยูในรูปของพันธบัตร ซึ่งสามารถนําดอกผลไปใชได

 นพ.ธัชพงศ งามอุโฆษ ใหความเห็นวามูลนิธิรามาธิบดี ไมไดกําหนดเพดานไว สวนตัวเห็นวาควรอยู
ระหวาง 10-20%

 เลขาธิการ แจงวา เงินสดและเทียบเทาเงินสด ปจจุบันมีประมาณ 90 ลานบาท ซึ่งถือเปนเงินของ
สมาชกิดวย จงึควรใหสมาชิกกาํหนดในประเด็นนี ้สาํหรับเรือ่งทีป่รกึษาดานการเงินเรือ่งการลงทุน หรอื คณะ
อนุกรรมการ ในเรือ่งการลงทนุ จะเปนขัน้ตอนตอไป ขัน้ตอนแรกคอืตองแกไขระเบยีบใหคณะกรรมการอาํนวย

การสามารถลงทุนไดกอน

เรื่องการเลือกตั้ง
 สืบเนื่องจากการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ครั้งท่ี 49 มีมติมอบหมายใหเลขาธิการไปยกราง

ตามแนวทางการเลือกตั้ง และเรียกประชุมใหญวิสามัญอีกครั้งเพื่อลงมติ 
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 1) เลือกทางไปรษณีย โดยมีการรับสมัครลวงหนา และ เลือกตําแหนงอุปนายก และตําแหนงอื่นๆ ที่

ระเบียบกําหนด 

 2) เลือกเหมือนเดิมทุกประการ แตเพิ่มใหสมาชิกไดรับทราบกอนการเลือกตั้งวามีใครจะลงสมัครบาง 

นพ.ปริญญา สากิยลักษณ เสนอวาเห็นสมควร แบบที่ 2 ควรใหมีการสมัครลวงหนา ใหสมาชิกไดรับทราบ 

นพ.ธัชพงศ งามอุโฆษ เสนอวา ควรใหคนที่กรรมการชุดท่ีแลวเสนอใหเปนตอ แลวเปดโอกาสใหสมาชิกทาน

อื่นลงสมัครดวย สวนการลงคะแนนเลือกตั้ง จะทําในหองประชุม หรือทางไปรษณียแลวแตพิจารณา

 พญ.ธารีนี ตั้งเจริญ เสนอเลือกตั้ง online  ซึ่งเลขาธิการ แสดงความเห็นวาการเลือกตั้ง online  เรา

ยังไมมีกระบวนการที่ดีและมั่นใจมากพอในการยืนยันตัวตนของสมาชิก

 พญ.สุรียพร คุณาไทย เสนอวา ควรเลือกตั้งทางไปรษณีย มีซองใหสงกลับ เชนที่ราชวิทยาลัยทําอยู

 มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบใหเลขาธิการรวบรวมขอคิดเห็นและยกรางวิธีการเลือกตั้งเพื่อไปขอมติ

ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ครั้งที่ 50

ระเบียบวาระท่ี 4:  เรื่องอื่นๆ 

 4.1  นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล ขอความเห็นวา เรื่องจํานวนผูเขารวมประชุมสามัญประจําป จํานวน 30 

คน เหมาะสมหรือไม

 นพ.ปริญญา สากิยลักษณ แจงวาไมเหมาะสม เพียงแตเปนการกําหนดใหสามารถดําเนินการประชุม

ตอไปได 

  นพ.ถาวรฯ เสนอวาในการลงคะแนนเลือกตัง้ควรทําไดทัง้ทางไปรษณีย และในหองประชุม ทางใดทาง

หนึ่ง เชนสมาชิกที่อยูตางจังหวัดไมสามารถมาเลือกตั้งในวันประชุมไดก็ใชวิธีเลือกทางไปรษณีย

 มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.10 น.

                 

(นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา)    (นายแพทยถาวร  สุทธิไชยากุล)

           เลขาธิการสมาคมฯ                                                    นายกสมาคมฯ
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สรุปกิจกรรม
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ป พ.ศ. 2560

1. ประชุมกรรมการอํานวยการสมาคมฯ 12 ครั้ง

2. สมาคมฯ รวมเปนเจาภาพบาํเพญ็พระราชกศุลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดลุยเดช และถวายพวงมาลา เมือ่วนัพธุที ่1 มนีาคม 2560  เวลา 14.30 น. ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท 

ในพระบรมมหาราชวังพรอมรวมถวายเงินสมทบเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล จาํนวนเงิน  100,000.00 บาท 

(หนึ่งแสนบาทถวน)   

3. ประชุมทางวิชาการ

 3.1 ระหวางวันที ่27-28 กนัยายน 2560 ณ หองประชมุสรุศกัด์ิ 1-2 โรงแรมอสีตนิแกรนด สาทร กรงุเทพฯ 

ไดจัดการอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 40 Theme “A to Z in Cardiology” มีผู

เขารวมการอบรมจํานวน  133 คน แบงเปนพยาบาล จํานวน 33 คน แพทย 100 คน  มีการจัดแสดง

นิทรรศการของบริษัทยาและเครื่องมือแพทย จํานวน 11 Booth  

 3.2 วันที่ 29 กันยายน 2560 จัดประชุมวิชาการกลางป 2560 ณ หองประชุมสุรศักด์ิ 1-2 โรงแรม           

อีสตินแกรนด สาทร กรุงเทพฯจํานวนผูเขาฟงการประชุม ลงทะเบียนท้ังหมด 123 คน แพทย          

79 คน พยาบาลและเภสัช 44 คน โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้ 

  2017 MIDYEAR SCIENTIFIC MEETING
29 September 2017

EASTIN Grand, Sathorn Road, Bangkok

   Time         Surasak Room I  11th Floor       Surasak Room II 11th Floor

08.20-08.30 Opening Remarks By Dr. Thaworn Suithichaiyakul
 President of The Heart Association of Thailand Under the Royal Patronage of H.M the King
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Time         Surasak Room I  11th Floor       Surasak Room II 11th Floor

08:30-09.45 By Thai Society of Cardiac Imaging (TSCI) By  Thai Resuscitation Council (TRC)

 Pearls and pitfalls of cardiac imaging: what we see Extracorporeal Life Support: What should Cardiologists  

 when others miss? Know?

  - Nuclear:  Maythinee Chantadisai, MD  Samphant Ponvilawan, MD

  - CT: Adisak Maneesai, MD Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation (ECPR)

  - MR: Tarinee Tangcharoen, MD  Samphant Ponvilawan, MD

Targeted  Temperature Management (TTM) after Cardiac Arrest 

    Sombat Muengtaweepongsa, MD

Moderator:  Tarinee Tangcharoen, MD               Moderator: Supalerk  Pattanaprichakul, MD

09.45-10.00 Coffee break and Visit Exhibition

10.00-11.15 By The Society of Pediatric Cardiology of Thailand (SPCT) By Thai Cardiac EP Club

 Fontan operation: The definitive for univentricular heart Arrhythmia in special situations

 - What heart that Fontan operation can help? - Arrhythmia  in Heart failure  

Prakul Chanthong, MD  Tatchaphong Ngarmukos, MD

 - Fontan operation: surgical perspectives - Arrhythmia  in Acute Coronary

Jule Namchaisir, MD  Sirin Apiyasawad, MD

- Fontan operation in adults: the good and the bad? - Arrhythmia in Chronic Kidney disease

Tarinee Tangcharoen, MD  Satchana Pumprueg, MD

Moderator:  Tarinee Tangcharoen, MD Moderator: Tatchaphong Ngarmukos, MD

11.15-12.45 Lunch Symposium By  Novartis (Thailand) Co.,Ltd @ Sala Daeng Room, 12th Floor

Novel Approach in Chronic Heart Failure Management: Role of Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor (ARNI)

Moderator: Kriengkrai  Hengrussamee, MD

 Speakers: Rapeephon  Kunjara Na Ayudhya, MD

                   Dilok Piyayotai, MD

12.45-14.00 By Thai Society of Echocardiography (TSE) By  Cardiac Rehab Society of Thailand (CARE-Thai)

 The Myth of Mitral Valve Prolapse Chronic Heart Failure:  What else could we offer to our

  - The Art of diagnosis  patients? 

  Decho Jakrapanichakul, MD - Exercise physical activity/Respiratory muscle training 

 - Living with MVP   Photsawee Kwanchuay, MD

Rungsrit  Kanjanawanich, MD  - Diet/supplement

 - When something is seriously wrong   Somkiat Sangwatanaroj, MD

Adisai Buakhamsri, MD - EECP

    Piyanuj Ruckpanich,MD

Moderator: Smonporn Boonyaratavej, MD  Moderator:  Somkiat Sangwatanaroj, MD
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Time         Surasak Room I  11th Floor       Surasak Room II 11th Floor

14.00-15.15 By Heart Failure Society of Thailand (HFCT)

 New Clinical Practice Guidelines on Acute and 

 Chronic Heart Failure

 - What’s new in general and device for heart failure ? 

  Aekarach  Ariyachaipanich,MD

 - What’s new in medical therapy?

  Teerapat Yingchoncharoen,MD

 - What’s new in heart failure care with comorbidity
  Srisakul  Chirakanjanakorn,MD
  Moderator: Teerapat Yingchoncharoen,MD
15.15-15.30 Coffee break and Visit Exhibition

 3.3    สมาคมฯ รวมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ในการประชุม 33rd Annual Meeting 

of the Royal College of Physicians of Thailand In conjunction with the 3rd Meeting 

of Southeast Asian Chapter of American College of Physicians Theme “Bridging the 

Gaps Between Research, Policy and Practice” ระหวางวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560,          

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Centralworld, Bangkok, Thailand โดย

สมาคมฯ ไดรับคัดเลือกหัวขอใหเขารวมในการบรรยายในการประชุมดังนี้

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2560

10.15-11.45 Spot diagnosis/Interactive 

• ECG workshop  

 ผศ.นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

 อ.นพ. อาจบดินทร วินิจกุล ศิริราชพยาบาล 
 พ.อ.นพ. ธรณิศ จันทรารัตน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
 พ.อ.นพ. ธรณิศ จันทรารัตน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (ผูดําเนินการอภิปราย) 

วันท่ี 2 พฤษภาคม 2560

07.30-08.30 • NOACs 2017

 ผศ.นพ. สัชชนะ พุมพฤกษ ศิริราชพยาบาล
 ผศ.นพ. ภัทรพงษ มกรเวส มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ผศ.นพ. สัชชนะ พุมพฤกษ ศิริราชพยาบาล (ผูดําเนินการอภิปราย)
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08.30-10.00 Landmark Clinical Studies

 • Cardiology

 - Anti-diabetic drugs and CV outcomes

 - Target BP in 2017

 รศ.พญ. อรินทยา พรหมินธิกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 อ.นพ. ปริญญ วาทีสาธกกิจ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 รศ.พญ. อรินทยา พรหมินธิกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูดําเนินการอภิปราย)

15.30-17.00  Symposium

 • What is new in ACS?

 - Role of pharmacoinvasive in STEMI

 - STEMI network

 - Biomarker in ACS

 อ.นพ. แมน จันทวิมล โรงพยาบาลรามาธิบดี

 อ.นพ. เกรียงไกร เฮงรัศมี สถาบันโรคทรวงอก

 รศ.นพ. ดลิก ภิยโยทัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 อ.นพ. แมน จันทวิมล โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ผูดําเนินการอภิปราย)

 3.4 สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ รวมกับ สมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศไทย     

ระหวางวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 สมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศไทย รวมกับ สมาคม

แพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย จัดประชุม 27th Two days in cardiology Theme “Harmony 

and Synergy of Heart Team” ณ โรงแรมดุสิต รีสอรท เชียงราย มีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 1,024 

คน มีการจัดแสดงนิทรรศการของบริษัทยาและเครื่องมือแพทยจํานวน 35 Booth จาก 29 บริษัท  

 3.5 จัดโครงการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรทั้งหมด  4 ครั้ง 

 ครั้งที่ 12 จัดประชุมรวมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ  

หองประชุมเสม พริ้งพวงแกว ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห จ.เชียงราย ไดรับการสนับสนุนจากทางบริษัททาเคดา (ประเทศไทย) จํากัด      

ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 245 คน
 ครั้งที่ 13 จดัประชุมรวมกับโรงพยาบาลตรัง จ.ตรงั วนัพฤหัสบดีที ่3 สงิหาคม 2560 ณ หองประชุม

พุทธรักษา ชั้น 5 ตึกอุบัติเหตุ รพ.ตรัง ไดรับการสนับสนุนจากทางบริษัททาเคดา 

(ประเทศไทย) จํากัด มีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 381 คน 
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 ครั้งที่ 14 จดัประชมุรวมกบัโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จ. สพุรรณบรุ ี วนัศกุรที ่24 พฤศจกิายน 

2560 หองประชุม ฯ พณ ฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอํานวยการ โรงพยาบาล

เจาพระยายมราช จ.สพุรรณบุร ีไดรบัการสนับสนุนจากทางบริษทัทาเคดา (ประเทศไทย) 

จํากัด มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 262 คน 

 ครั้งที่ 15 จัดประชุมรวมกับโรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองคาย วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 

2561 หองประชุมระวิวรรณ ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น4 โรงพยาบาลหนองคาย ไดรับการ

สนบัสนุนจากบริษทัแอบบอตลาบอแลตอรีส (ประเทศไทย) จาํกดั มผีูเขารวมประชุมทัง้

สิ้น 323 คน

 3.6 สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ รวมกับมูลนิธิโรคหัวใจแหงประเทศไทยจัดโครงการ

และกิจกรรมดังนี้

 โครงการฝกอบรมการชวยชีวติขัน้พืน้ฐาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

  ป 2560 มีหนวยงานที่เขารวมโครงการฯ ถึง 91 หนวยงาน และมีผูผานการฝกอบรมรวมท้ังสิ้น 

10,746 ราย  

งานเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวันหัวใจโลก 2560

  จัด เมื่อวันอาทิตยที่ 24 กันยายน 2560 ณ  สวนหลวง ร.๙ ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ เวลา      

05.00 น.- 07.00น.  

  โดยมี ฯพณฯ คุณวิรัช  ชินวินิจกุล องคมนตรี เปนประธานในพิธีฯ และมีหนวยงานจากโรงพยาบาล 

บริษัท หางรานมารวมกิจกรรมกวา 600 คน  

นิทรรศการ ใตรมพระบารมีเพ่ือหัวใจไทย วันหัวใจโลก
  ใหความรูเรื่องโรคหัวใจใหกับประชาชน วัยทํางาน ตลอดจนตอบปญหาตางๆ ซึ่งเปนวัยเสี่ยงตอการ

เปนโรคหวัใจ ใหสามารถปองกนั และปฏบิตัตินใหพนจากโรคหัวใจ  ดวยอาหารไทยหัวใจดี และการ

ออกกําลงักาย โดยภายในงานมีการจัดกจิกรรมตางๆ มากมาย อาทิเชน นทิรรศการใหความรู กจิกรรม
ตรวจสขุภาพเพือ่ประเมนิภาวะเสีย่งตอการเกดิโรคหวัใจ การสนทนาเกีย่วกบัสขุภาพหวัใจและ การ

ปองกันโรคหัวใจ กิจกรรมบนเวที มีประชาชนท่ัวไปและเจาหนาท่ีธนาคารใหความสนใจเขารวม

กิจกรรมเปนจํานวนมาก

  ในป 2560 นี้ จัดที่ธนาคารกรุงเทพ (จํากัด) มหาชน ถนนสีลม สํานักงานใหญ 2 ครั้งดวยกัน 

  - เนื่องจากป 2559 ติดงานพระราชพิธี จึงเลื่อนมาจัดระหวางวันพุธที่ 1 - วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 
2560 ตั้งแตเวลา 07:30 - 15:00 น.
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 - ครัง้ที ่2 สาํหรบัการจดันิทรรศการปี 2560 จดัในระหวา่งวนัจนัทรท์ี ่6 – พธุที ่8 พฤศจกิายน 

2560 ตัง้แต่เวลา 07.30 – 15.00 น.
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โครงการหัวใจสัญจร ป 2560

โครงการหัวใจสัญจรโดยออกตรวจรักษาผูปวย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณมหาราช อําเภอ

เมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2560  ตั้งแตเวลา 9.00น. -15.00 น.  โดยมีคณะแพทย

จากหลายสถาบัน ไดแก สถาบันโรคทรวงอก รพ.ศิริราช สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

รพ.สมเด็จพระปนเกลา และรพ.อนันทมหิดล รวมออกตรวจจํานวน 6 ทาน และแพทยจากมูลนิธิหัว

ใจฯ 2 ทาน และมีผูปวยมารับการตรวจรวม 87 คน แบงเปน

 - ผูปวยชาย  44  คน  คิดเปนรอยละ 50.57 

 - ผูปวยหญิง  43  คน  คิดเปนรอยละ 49.43

 - ผูปวยเด็ก   21  คน  คิดเปนรอยละ 24.14  

 - ผูปวยผูใหญ  66  คน  คิดเปนรอยละ 75.86

4.   การเผยแพรความรูทางโรคหัวใจ

- วารสารโรคหัวใจ  ในป 2560 ไดมีการจัดทําเปน e-journal 1 ฉบบั และยังไมไดจดัทาํตอเพราะอยูในระหวาง

เปลี่ยนคณะจัดทํา  

5.  สรุปกิจกรรมชมรม และโครงการภายใตสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ป 2560

ชมรมฟนฟูหัวใจ

สรุปกิจกรรมชมรมฟนฟูหัวใจ ป 2560

1. ประชุมกรรมการ จํานวน 5 ครั้ง
2. จัดประชุม Advanced Cardiac Rehabilitation 2017 ระหวางวันที่ 26-30 กันยายน 2560  ณ ตึก 

อปร ชั้น 3 รพ.จุฬาลงกรณ  จํานวน ผูเขารวมประชุม 90 คน 

3. รวมจดัประชมุกลางปสมาคมแพทยโรคหวัใจแหงประเทศไทย ในวนัศกุรที ่29 กนัยายน 2560 ณ โรงแรม
อิสติน แกรนด สาทร บรรยายรวมกับชมรมชางไฟฟาหัวใจหัวขอ Cardiac implantable electronic 

device (CIEDs) in Heart Failure และ หัวขอยอย Rehabilitation in cardiac implantable de-

vice โดย พญ.ฉัตรชนก รุงรัตนมณีมาศ และรวมกับชมรมหัวใจลมเหลว เรื่อง Exercise in heart 
failure โดย พญ.วิลาวัณย  ถิรภัทรพงศ
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4. จัดประชุมการฟนฟูหัวใจในโรงพยาบาลและชุมชน รวมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  ในวันที่ 21-

22 สิงหาคม 2560 โดย เชิญกรรมการเปนวิทยากร 3 ทาน คือ

 1.นพ.สมเกียรติ  แสงวัฒนาโรจน 

2. นพ.พิษณุ  สุนทรปยะพันธ 

3.พญ.สุเมธา  จิรโชติชื่นทวีชัย 

ผูเขารวมประชุม 150 คน 

5. รวมสงบทความลงวารสาร CVM 1 เรื่อง คือ

 - More Exercise  is Better or Worse?  ผูแตง พลเอก นพ.ประวิชช  ตันประเสริฐ

6. คณะกรรมการเขารวมประชุม Integrative CV conference ณ ชั้น 2 ตึกเรนาโต คณะแพทยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จํานวน 3 ครั้ง คือ

1. วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 (เรื่องPhase I Cardiac Rehabilitation)

2. วันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม 2560 (เรื่องPhase II Cardiac Rehabilitation) 

3. พฤหัสฯที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (เรื่องPhase III Cardiac Rehabilitation)

7. ประชุมทบทวนองคความรู คําแนะนํา (guidelines) และเตรียมจัดทํา คูมือการฟนฟูหัวใจ คาดวาจะ

เสรจ็กลางป พ.ศ. ๒๕๖๑

ชมรมคลื่นเสียงสะทอนหัวใจแหงประเทศไทย

สรุปกิจกรรมของชมรมคลื่นเสียงสะทอนหัวใจแหงประเทศไทย ป 2560

1. ประชุมคณะกรรมการชมรม จํานวน 3 ครั้ง

2. จัดกิจกรรมวิชาการภายในประเทศ

2.1. จัดประชุม Interhospital echo conference 2 ครั้ง ดังนี้
2.1.1. Interhospital echo conference ครั้งท่ี 1/2560 

- วันเวลา: วันที่ 3 มีนาคม 2560 

- สถานท่ี: หองประชุม E ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ รพ.จุฬาลงกรณ

- กิจกรรม: บรรยายเรื่อง Comprehensive Echo in Pulmonary HT 2017; 

 What not to miss?  โดย รศ.นพ.เดโช  จักราพานิชกุล  และ case presentation จาก 

รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ และ ม.เชียงใหม

- จํานวนผูเขารวมประชุม: 92 คน
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2.1.2.  Interhospital echo conference ครั้งท่ี 2/2560

 - วันเวลา: วันที่ 6 ตุลาคม 2560

 - สถานที่: รพ.รามาธิบดี

 - กจิกรรม: บรรยายเรือ่ง Common pitfalls in echocardiography in valvular heart 

disease  และ case presentation จาก รพ.รามาธบิด ีรพ.ศริริาช และ รพ.ธรรมศาสตร

 - จํานวนผูเขารวมประชุม: 100 คน

2.1.3 งานประชุมวิชาการประจําป สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ ระหวางวันที่ 

24-25 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชอราตัน หวัหิน จ.เพชรบุรี ชมรมฯ สงหัวขอ “Fan-

tastic diseases and where to find them” ในวันที่ 24 มีนาคม 2560  เวลา 09.30-

10.30 น. หองประชุม Chandelier 2  โดย พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง 

นพ.รังสฤษฎ  กาญจนะวณิชย นพ.ธีรภัทร  ยิ่งชนมเจริญ และ พญ.วราภรณ  ติยานนท 

เปนผูดําเนินรายการ

2.1.4 จัดอบรมหลักสูตร “Intensive 2-Day Echocardiography” สําหรับ cardiology     

fellow 

 - วันเวลา: วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

 - สถานท่ี: หองประชุม E ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ รพ.จุฬาลงกรณ

 - จํานวนผูเขารวมประชุม: 154 คน

2.1.5 งานประชมุวชิาการกลางป สมาคมแพทยโรคหวัใจแหงประเทศไทยฯ วนัที ่29 กนัยายน 

2560 โรงแรมอีสตินแกรนด สาทร เรื่อง “When my patient has prosthetic valve: 

Tips and Tricks in echocardiogram” โดยมีกรรมการเปนวิทยากร ดังนี้ นพ.เดโช   
จกัราพานชิกลุ พญ.สมนพร บณุยะรตัเวช สองเมอืง นพ.รงัสฤษฎ กาญจนะวณชิย พญ.นธิิ
มา รัตนสิทธิ์ นพ.อดิศัย  บัวคําศรี  นพ.ธีรภัทร  ยิ่งชนมเจริญ และ พญ.คุณหญิง มัลลิกา 

วรรณไกรโรจน เปนผูดําเนินรายการ

2.1.6 จัดอบรม “Transesophageal Echocardiography (TEE) Workshop 2017”    

 - วันเวลา: วันเสารที่ 2 ธันวาคม 2560
 - สถานท่ี: ศูนยหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น 6 รพ.ศิริราช

 - จํานวนผูเขารวมอบรม: 30 คน
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ชมรมกุมารแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย

กิจกรรมภายในชมรมโรคหัวใจเด็กฯ ประจําป 2560

• ประชุมสามัญคณะกรรมการชมรมกุมารโรคหัวใจเด็กแหงประเทศไทย  6 ครั้ง ดังนี้  

- ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ  ณ รพ. ศิริราชพยาบาล

- ครั้งที่ 2 วันที่ 18 เมษายน  ณ รพ. จุฬาลงกรณ

- ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม  ณ รพ. รามาธิบดี

- ครั้งที่ 4 วันที่ 15 สิงหาคม ณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

- ครั้งที่ 5 วันที่ 19 กันยายน ณ รพ. ศิริราชพยาบาล

- ครั้งที่ 6 วันที่ 17 ตุลาคม ณ รพ. จุฬาลงกรณ

• ประชุมขอสอบสําหรับแพทยประจําบานตอยอดฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ และวันที่ 17 พฤษภาคม เพื่อใช

สอบอนุบัตรบัตรกุมารแพทยโรคหัวใจประจําป 2560

• จัดประชุม Interhospital conference 8 ครั้งในป 2560 โดยหมุนเวียนสถาบัน ดังนี้ 

     วันที่ สถานที่ รพ. รพ. รวมนําเสนอ

14 กุมภาพันธ 60 ศิริราช  สุราษฎรธานี,  ยะลา

18 เมษายน 60 จุฬาลงกรณ กรุงเทพโคราช, มหาราชเชียงใหม

18 กรกฎาคม 60 รามาธิบดี ธรรมศาสตร, ตํารวจ

15 สิงหาคม 60 เด็ก มหาชัย, สกลนคร

19 กันยายน 60 ศิริราช สงขลานครินทร, เชียงราย

17 ตุลาคม 60 จุฬาลงกรณ ศูนยขอนแกน, มหาราชนครราชสีมา

21 พฤศจิกายน 60 รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน, ตํารวจ

26 ธันวาคม 60 เด็ก พระมงกุฎเกลา, มหาราชเชียงใหม

• จดัสอบ Pediatric Cardiology In Training Examination วนัท่ี 20 มกราคม 2560 ทีร่พ.พระมงกุฎเกลา 
สําหรับแพทยประจําบานตอยอดฯ ทั้งสองชั้นป

• รวมประชุมวิชาการ First Annual Academic Meeting of Thai Fetal Cardiologist Group “Fetal 

Echocardiology: from basic to current practice” ในวนัที ่24 มนีาคม ณ หองดวงกมล โรงแรมเดอะ
สุโกศล กรุงเทพ
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• จัดประชุมวิชาการ The 7th SPCT Annual meeting 2017 ในระหวางประชุมวิชาการประจําป สมาคม

แพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย Cardiology on the move ในวันที่ 25 มีนาคม ณ โรงแรมเชอราตัน 

หัวหิน และวันที่ 26 มีนาคม ณ โรงแรม Springfield @ Sea จ. ประจวบคีรีขันธ

• จัดประชุมวิชาการประจําป Short Course อบรมระยะส้ัน “Update Pediatric Cardiology Emer-

gency and Critical Care” ในวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน  ณ  รพ.พระมงกุฎเกลา

• จัดสอบ Pediatric Cardiology Board Examination วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม ณ รพ.พระมงกุฎเกลา

กิจกรรมภายนอกชมรมโรคหัวใจเด็กฯ

• ระดับประเทศ สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในประเทศ ดังนี้

- รวมประชุมวิชาการ The 4th Bangkok International Fetal echocardiogram Symposium 

ระหวางวันที่ 9 – 11 มกราคม ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza กรุงเทพ 

- รวมประชุมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย ในการ

ประชมุใหญกมุารเวชศาสตรครัง้ท่ี 82 “Interdisciplinary Case-Based Approach” โดยรวมบรรยาย 

Symposium 4: Common Life Threatening in Neonate ในวันที่ 26 เมษายน ณ โรงแรมดุสิต

ธานี พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวิทยากร อ.จารุพิมพ

- รวมประชุมวิชาการ 4th Siriraj Pediatric and Adult Congenital Heart Disease Symposium 

“Understanding CHD from basic anatomy toward advanced imaging” ในวันที่ 27 – 29 

กันยายน ณ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

- รวมประชุมกับสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย 2017 Midyear Scientific Meeting บรรยาย 

Kawasaki disease 2017 วิทยากรไดแก อ.สุเทพ อ.ภูมิพร และอ.แรกขวัญ วันที่ 29 กันยายน ณ 
โรงแรม Eastin Grand กรุงเทพ 

- รวมกับ TRC เพื่อจัดอบรม PALS ตามมาตรฐาน AHA ในวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน ณ รพ.ตํารวจ 

รวมถึงการสอนหลักสูตร provider และ instructor ในป 2560
• ระดับนานาชาติ
- เปนเจาภาพในการประชุม Catheter Interventions in Congenital, Structural and Vascular 

Heart Disease (CSI) Asia-Pacific ระหวางวนัที ่2 – 4 มนีาคม ที ่รร. Grand Hyatt Erawan กรงุเทพฯ 
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โครงการมาตรฐานการชวยชีวิต

สรุปกิจกรรมคณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิต ประจําป 2560

1. ประชุมกรรมการ จํานวน 6 ครั้ง

2. จัดฝกอบรม CPR  ดังนี้

2.1 ฝกอบรม Basic Life Support (BLS Provider) for Non-Heal จํานวน 8 รุน รวม 334 คน

ลําดับ วันที่ฝกอบรม จํานวนผูเรียน (คน) สถานท่ี

1 วันที่ 9 ก.พ.60 35 รร.โกเดนทิวลิป

2 วันที่ 10 ก.พ.60 39 รร.โกเดนทิวลิป

3 วันที่ 15 มี.ค.60 60 การไฟฟาขนสงมวลชน

4 วันที่ 18 มี.ค.60 48 สวนสัตวดุสิต

5 วันที่ 23 มี.ค.60 รอบเชา 39 โรงแรมคราวนพลาซา ลุมพินี

6 วันที่ 23 มี.ค.60 รอบบาย 43 โรงแรมคราวนพลาซา ลุมพินี

7 วันที่ 2 ธ.ค.60 รอบเชา 35 รพ.ตํารวจ

8 วันที่ 2 ธ.ค.60 รอบบาย 35 รพ.ตํารวจ



การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๕๐)

35

2.2 ฝกอบรม Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS Provider) จํานวน 17 รุน รวม   

611 คน 

ลําดับ วันที่ฝกอบรม จํานวนผูเรียน (คน) สถานท่ี

1 วันที่ 16-17 ก.พ.60 40 รพ.ตํารวจ

2 วันที่ 16-17 มี.ค.60 39 รพ.ตํารวจ

3 วันที่ 27-28 มี.ค.60 20 รพ.มหาราชนครราชสีมา

4 วันที่ 29-30 มี.ค.60 20 รพ.มหาราชนครราชสีมา

5 วันที่ 30-31 มี.ค.60 29 รพ.มศว

6 วันที่ 3-4 พ.ค.60 40 รพ.ตํารวจ

7 วันที่ 31 พ.ค-1มิ.ย.60 40 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา

8 วันที่ 15-16 มิ.ย.60 40 รพ.ตํารวจ

9 วันที่ 17-18 มิ.ย.60 38 รพ.ตํารวจ

10 วันที่ 20-21 ก.ค.60 40 รพ.ตํารวจ

11 วันที่ 15-16 ส.ค.60 40 รพ.พิษณุเวช

12 วันที่ 15-16 ส.ค.60 42 รพ.ตํารวจ

13 วันที่ 17-18 ส.ค.60 40 รพ.พิษณุเวช

14 วันที่ 17-18 ส.ค.60 40 รพ.ตํารวจ

15 วันที่ 19-20 ส.ค.60 40 รพ.ตํารวจ

16 วันที่ 21-22 ก.ย.60 38 รพ.ตํารวจ

17 วันที่ 23-24 ก.ย.60 25 รพ.ตํารวจ



36

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

2.3 ฝกอบรม Pediatric Advanced Life Support (PALS Provider) จํานวน 7 รุน รวม 274 คน

ลําดับ วันที่ฝกอบรม จํานวนผูเรียน (คน) สถานท่ี

1 วันที่ 16-17 ก.พ.60 40 รพ.ตํารวจ

2 วันที่ 8-9 มิ.ย.60 37 รพ.ตํารวจ

3 วันที่ 6-7 ก.ค.60 40 รพ.ตํารวจ

4 วันที่ 19-20 ต.ค.60 40 รพ.สมิติเวช ศรีราชา

5 วันที่ 9-10 พ.ย.60 37 รพ.กรุงเทพระยอง

6 วันที่ 29-30 พ.ย.60 40 รพ.กรุงเทพระยอง

7 วันที่ 7-8 ธ.ค.60 40 รพ.ตํารวจ

2.4 ฝกอบรม Basic Life Support (BLS Instructor) for Heal Care จํานวน 1 รุน รวม 36 คน

ลําดับ วันที่ฝกอบรม จํานวนผูเรียน (คน) สถานท่ี

1 วันที่ 2 ต.ค.60 36 รพ.ตํารวจ

2.5 ฝกอบรม Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS Instructor) จํานวน 1 รุน รวม   

32 คน

ลําดับ วันที่ฝกอบรม จํานวนผูเรียน (คน) สถานท่ี

1 วันที่ 14 มิ.ย.60 32 รพ.ตํารวจ

2.6 ฝกอบรม Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS Instructor Renewal) จํานวน     

2 รุน รวม 24 คน

ลําดับ วันที่ฝกอบรม จํานวนผูเรียน (คน) สถานท่ี

1 วันที่ 15 ก.พ.60 8 รพ.ตํารวจ

2 วันที่ 22 ก.พ.60 16 รพ.มหาราชนครราชสีมา
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3. งานประชุม TRC Instructors เรื่อง “Update Thai CPR Algorithms 2017” ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 

2560 เวลา 13.00 - 15.20 น. ณ หองประชุม ชัน้ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษามหาราชิน ีโรงพยาบาล

ตํารวจ โดยมี วิทยากร คือ พ.อ.นพ.ธรณิศ จันทรารัตน น.อ.หญิงจริยา สันตติอนันต และ ผศ.พญ.รัชนี แซลี้ 

ผูดําเนินรายการ พญ.นลนิาสน ขุนคลาย

4. งานประชุมประจําปราชวิทยาลัยวิสญัญ ีเรือ่ง Thai CPR Algorithms 2017 ในวันที ่19-20 สงิหาคม 2560 

ณ โรงแรมดุสติธาน ีกรงุเทพฯ โดยมวีทิยากร พ.อ.นพ.ธรณศิ  จนัทรารัตน  ผศ.พญ.รชัน ี แซลี ้ผูดาํเนนิรายการ 

น.อ.หญงิ จริยา  สันตติอนันต

5. งานประชุมกลางปสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ วันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง Thai CPR Algorithms 2017 

ณ โรงแรมอิสติน แกรนด สาทร วิทยากร พ.ท.นพ.ธรณิศ จันทรารัตน น.อ.หญิงจริยา สันตติอนันต ผูดําเนิน

รายการ ผศ.พญ.รัชนี แซลี้

6. สรุปการจัดฝกอบรม CPR for AHA 2017 ระหวางวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2560 ตึก ฉกร. ชั้น 9       

รพ.ตํารวจ จํานวน 248 คน

ลําดับ Course จํานวน (รุน) จํานวน (คน)

1 BLS Instructor 1 รุน 16

2 BLS Provider 3 รุนๆ ละ 24 คน 72

3 PALS Instructor  1 รุน 16

4 PALS Provider  2 รุนๆ ละ 24 คน 48

5 ACLS Instructor 1 รุน 24

6 ACLS Provider  3 รุนๆ ละ 24 คน 72

7. การเปนเจาภาพบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560  รอบเวลา 17.00 น. โดยมีตัวแทนของคณะ 5 ทานแรก คือ  

1. นพ.ปริญญา  คุณาวุฒิ 

2. นพ.สรายุทธ  วิบูลชุติกุล 
3. พญ.จริยา  สันตติอนันต 

4. รศ.พญ.อรลักษณ  รอดอนันต    

5. นพ.ปณณวิชญ  เบญจวลียมาศ 
และ ทางชมรมฯ สมทบทุนเพื่อถวายเปนพระราชกุศล เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท 
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ชมรมคารดิแอคอิมเมจจิงแหงประเทศไทย

สรุปกิจกรรมของชมรมคารดิแอคอิมเมจจิงแหงประเทศไทย

ตั้งแตมกราคม –ธันวาคม 2560

1. รายนามคณะกรรมการชมรมฯ ชุดปจจุบัน  

แพทยหญิงอรพร  สีห  ทีปรึกษา   

นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ  ประธาน    

แพทยหญิงคุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน  รองประธาน    

แพทยหญิงชนิกา ศรีธรา  เหรัญญิก   

แพทยหญิงหัสยา ประสิทธิ์ดํารง  เหรัญญิก   

แพทยหญิงธาริน ี ตั้งเจริญ  ประธานวิชาการ    

นายแพทยอดิศัย บัวคําศรี  รองประธานวิชาการ   

นายแพทยเขตต ศรีประทักษ  ประชาสัมพันธ และ Webmaster  

แพทยหญิงสายใจ เลิศโรจนปญญา  ผูชวยประชาสัมพันธ และ Webmaster 

แพทยหญิงอิงอร อรุณากูร  นายทะเบียน    

แพทยหญิงเมธินี ฉันทาดิศัย  ผูชวยนายทะเบียน  

แพทยหญิงมนตรรวี ทุมโฆสิต  เลขานุการ    

แพทยหญิงสุวิภาภรณ ศิริภรณพิทกัษ  ผูชวยเลขานุการ    

นายแพทยเกษม รัตนสุมาวงศ  กรรมการกลาง    

นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ  กรรมการกลาง    
นายแพทยทวนทศพร สุวรรณจูฑะ  กรรมการกลาง    

นายแพทยยงเกษม วรเศรษฐการกิจ  กรรมการกลาง    

แพทยหญิงอลิสา คลายเพชร  กรรมการกลาง    

นายแพทยทนงชัย สิริอภิสิทธิ์  กรรมการกลาง    
แพทยหญิงสุนันทา เชี่ยววิทย  กรรมการกลาง  

2. มีการจัด  Highlight of cardiac imaging : All what you should know เมื่อวันเสารที่ 22 เมษายน 

2560 หองประชุมใหญชั้น 9 ตึกเฉลมิพระเกียรติราชินี  โรงพยาบาลตํารวจ   มีผูเขารวมประชุม 161 คน 
เปนแพทยจํานวน 93 คน (Cardio 55 คน รังสีแพทย 38 คน) สัตวแพทย จํานวน 2 คน พยาบาลและ

บุคลากรทางการแพย 66 คน  มีบริษัทเบอรลินฟารมาซูติคอลดินดัสตร้ี จํากัด ใหการสนับสนุน 
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3. ไดจดัการประชมุวิชาการกลางปรวมกบัสมาคมแพทยโรคหวัใจแหงประเทศไทย ในเดอืนวนัที ่29 กนัยายน 

2560  ณ โรงแรมอีสตินแกรนด สาทร กรุงเทพฯ หัวขอที่สงเขารวมคือ  

- Role of Cardiac imaging for structural heart disease intervention: case perspective from 

interventionist 

  Suphot  Srimahachota, MD

- Role of MRI and CT in TAVR, ASD/VSD closure, LAA occlude, PPVI

  Tarinee Tangcharoen, MD 

  Adisak Maneesai, MD

Moderator:  Tarinee Tangcharoen, MD

4. จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 Theme “Masterclass of cardiac imaging in coronary 

artery disease” วันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2560 หองประชุม 200 ที่นั่ง โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมั

งคลานุสรณ รพ.จุฬาลงกรณ มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 144 คน เปนแพทยและ Fellow Cardio 78 คน 

อายุรแพทยโรคหัวใจ 5 คน Fellow Cardio 78 คน เทคนิคการแพทยทางรังสี 5 คน แพทยรังสีวิทยาและ

รังสีวินิจฉัย 56 คน มีบริษัทใหการสนับสนุนการจัดงานจํานวน 6 บริษัท

5. สงคณะกรรมการชมรมฯ เขารวมเปนคณะกรรมการจัดงาน 23rd ASEAN Federation Congress of 

Cardiology 2018 (พ.ศ. 2561) ระหวางวันที่ 27-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม             

เซนทาราแกรนดและ บางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 

6. ในป 2560 มีการประชุมกรรมการชมรมฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง

7. เตรียมการไป Bid งานประชุมนานาชาติ ASCI 2020 

ชมรมชางไฟฟาหัวใจแหงประเทศไทย

1. จดัการประชมุสามญัชมรมฯ ทกุ 3 เดอืน ณ โรงพยาบาลทีเ่ปนสถาบนัการฝกอบรม โดยครัง้สดุทายจดัการ
ประชุมเม่ือวันที่ 25 พย. 2560

2. จัดการประชุมวิชาการประจําปของชมรม โดยปที่ผานมาจัดในวันที่ 25 พย 2560 ณ โรงแรม Westin 

Grand ดังรายละเอียด Program การประชุมที่แนบมา โดยในปนี้มีผูรวมประชุมเปนแพทยและ บุคลากร

ทางการแพทยกวา 200 ราย และมีการจัด Precongress symposium ในวันอาทิตยที่ 26 พย 2560
3. จัดกิจกรรม Atrial Fibrillation Awareness Day ที่สวนลุมพินีในวันเสารที่ 30 กันยายน 2560 โดยมี

กิจกรรม เดิน วิ่ง และ กิจกรรมใหความรูประชาชนใหตระหนักถึงความสําคัญของ Atrial Fibrillation

4. จดัทาํหลักสตูรการเรียนสาขาตอยอดวิชา Electrophysiology ใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย 

และไดรับการอนุมัติและรับรองโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
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5. ชมรมไดรบัเกียรตเิปนเจาภาพจดัการประชุมนานาชาต ิAsia Pacific Heart Rhythm Society ในป 2019 
ซึง่รวมกบั สมาคมแพทยโรคหวัใจแหงประเทศไทย จงึไดมกีารจดัประชมุคณะกรรมการทีไ่ดรบัการแตงตัง้
จาก สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ทุก 3 เดือนกับ organizing agent โดยมีประธานการจัด
งานคือ อ.บัญชา ศันสนียวิทยกุล

6. จัดวิทยากรเขารวม EKG workshop ใหกับงานประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ในงาน
วิชาการประจําป

7. จดัวทิยากรบรรยายรวมการประชมุ สามญัประจาํปสมาคมแพทยโรคหวัใจแหงประเทศไทย  ในงานประชมุ
สามัญประจําปและงาน short course และงาน A to Z

ชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย
สรุปกิจกรรมของชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย  มกราคม 2560 - ธันวาคม  2560
คณะกรรมการชุดปจจุบัน พ.ศ. 2559-2561 มีรายนามดังตอไปนี้
นายแพทยประสาท  เหลาถาวร  ที่ปรึกษา   
นายแพทยเกรียงไกร  เฮงรัศมี   ที่ปรึกษา   
นายแพทยรุงโรจน  กฤตยพงษ  ประธานชมรม  
แพทยหญิงสมนพร   บุณยะรัตเวช สองเมือง ประธานวิจัย  
แพทยหญิงศริญญา    ภูวนันท   ประธานวิชาการ  
นายแพทยระพีพล  กุญชร ณ อยุธยา  เหรัญญิก  
นายแพทยอดิศัย   บัวคําศรี   กรรมการกลาง  
แพทยหญิงพรวลี   ปรปกษขาม  กรรมการกลาง  
นายแพทยสาธิต   เจณวนิชสถาพร  กรรมการกลาง  
นายแพทยโสภณ   สงวนวงษ  กรรมการกลาง  
นายแพทยปรัญญา  สากิยลักษณ  กรรมการกลาง  
นายแพทยพัชร   อองจริต   กรรมการกลาง  
นายแพทยธรณิศ   จันทรารัตน  กรรมการกลาง  
แพทยหญิงอรินทยา  พรหมินธิกุล  กรรมการกลาง  
นายแพทยรังสฤษฎ  กาญจนะวณิชย  กรรมการกลาง  
แพทยหญิงศรีสกุล  จิรกาญจนากร  กรรมการกลาง  
นายแพทยธีรภัทร  ยิ่งชนมเจริญ  กรรมการกลาง  
นายแพทยเอกราช  อริยะชัยพาณิชย  กรรมการกลาง  
นายแพทยเกษม   รัตนสุมาวงศ  กรรมการและเลขาธิการ  
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ในป พ.ศ. 2560 มีผลการดําเนินงานดังตอไปน้ี

1. มีการประชุมธุรการของชมรมฯ จํานวน 4  ครั้ง

2. มีการจัดงานประชุมใหญสามัญประจําปครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด 

สาทร กรุงเทพฯ Theme “The Heart Failure Crosstalk” มีผูเขารวมงานประชุมทั้งส้ิน 152 คน เปน

วิทยากรและคณะกรรมการ 15 คน เปน แพทยที่ลงทะเบียน 77 คน สัตวแพทย 2 คน เภสัชกร 7 คน  

พยาบาล  51 คน มีบริษัทเวชภณัฑยาใหการสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้จํานวน 11 บริษัท และรวมจัด 

Lunch Symposium จํานวน 2 บริษัท 

3. จัดงานประชุม Heart Failure Essentials For Cardiology Fellows 2017 วันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560  

ณ โรงแรมอีสตินแกรนด สาทร กรุงเทพฯ มีผูเขารวมการประชุม จํานวน 88 ทาน การจัดงานคร้ังนี้ไดรับ

การสนับสนุนจากทางบริษัทโนวารตีส (ประเทศไทย) จํากัด      

4. ไดจดัการประชมุวชิาการกลางปรวมกบัสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ใน

วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด สาทร กรุงเทพฯ

 หัวขอที่สงเขารวมคือ 
Heart Failure Society of Thailand (HFCT) and Cardiac Rehab Society of Thailand (CARE-Thai)

 - Exercise in heart failure

Wilawan Thirapattarapong, MD

  “2017 Thai heart failure guideline first look”

Rungroj  Krittayaphong, MD 

         Teerapat  Yingchoncharoen, MD

         Aekarach Ariyachaipanich, MD

Moderator: Rungroj  Krittayaphong, MD
5. จัดการประชุม Heart Failure Weekend ในระหวางวันที่ 28-29 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมเรดิสันบูล 

หัวหิน Theme “Practical Points and Controversie.s in Heart Failure” มีผูลงทะเบียนทั้งหมด 77 

คน การจัดงานประชุมในครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเชอรเวียร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 

โนวารตีส (ประเทศไทย) จํากัด 

6. ไดจัดการจัดอบรม Heart Failure Program for Nurse 2017 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอง
ประชุมมงคลนาวิน ตึกสก.ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีผูเขารวม 128 คน การจัดประชุมครั้งนี้ไดรับ
การสนับสนุนจากบริษัทเบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 

7. ปจจุบันชมรมฯ มีสมาชิกสามัญรวมทั้งหมด 140 คน สมาชิกสมทบ 30  

8. สงคณะกรรมการชมรมฯ เขารวมเปนคณะกรรมการจัดงาน 23rd ASEAN Federation Congress Car-
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diology 2018 (พ.ศ. 2561) ระหวางวันที่ 27-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม  2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา 

บางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

9. ดําเนินการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว เปนฉบับภาษาอังกฤษ โดยท้ังนี้ได

รับทุนสนับสนุนการ จัดทําจากสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ คาดวาแลวเสร็จในป 2561 นี้ 

กิจกรรมที่กําลังดําเนินการในป 2561

1. เตรียมการจัดงานประชุมใหญสามัญประจําปของชมรมฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอทัส 

ลุมพินี กรุงเทพฯ

2. เตรียมการจัดงานประชุม HFCT for Fellow 2018 ในวันเสารที่ 18 สิงหาคม 2561 สถานท่ีจะแจงให

ทราบอีกคร้ัง 

3. เตรียมการจัดงาน HFCT Weekend 2018 ยังไมไดกําหนดวัน และสถานท่ี

4. เตรียมการจัดงาน HFCT Course for Nurse 2018ยังไมไดกําหนดวัน และสถานท่ี

คณะอนุกรรมการโครงการระบาดวิทยา

1. วันศุกรที่ 17 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรม AETAS ลุมพินี หอง Infinity 1 ชั้น 7 จัดการประกวดการนํา

เสนอโครงรางงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธของเฟลโลว ปที่ 1 มีแพทยเฟลโลว สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ 

ปที่ 1 เขารวมประกวด 46 คน โดยมีรายนามคณะกรรมการตัดสินดังนี้ นายแพทยสุกิจ แยมวงษ นาย

แพทยโสภณ สงวนวงษ แพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล นายแพทยพสิษิฎ หตุะยานนท นายแพทยถาวร 

สุทธิไชยากุล นายแพทยเรวัตร พันธุกิ่งทองคํา นายแพทยวิชัย เสนทอง นายแพทยรังสฤษฎ กาญจนะ

วณชิย นายแพทยปยทัศน ทศันาววิฒัน แพทยหญิงสมนพร บณุยะรตัเวช สองเมอืง นายแพทยเกษม รตัน

สุมาวงศ แพทยหญิงประจงจิต แชมสะอาด นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ นายแพทยปริญญ วาทีสาธก
กจิ นายแพทยจรินทร อศัวหาญฤทธ์ิ นายแพทยธนรัตน ชนุงาม เฟลโลวทีไ่ดรบัการตัดสินใหเปนผูนาํเสนอ
โครงรางงานวจิยัดเีดน 4  คน คอื  พญ.กลุธดิา เลิศธนาผล (มหาวทิยาลยัเชยีงใหม) 2. พญ.ณฎัฐณชิา พงศ
บางลี ่(มหาวทิยาลยัเชียงใหม) 3. นพ.อนรุธุ ฮัน่ตระกลู (รพ.จฬุาลงกรณ) 4. พญ.ภทัราณ ีลลีะพฒันะ (รพ.

จุฬาลงกรณ) บริษัทเวชภัณฑยาท่ีใหการสนับสนุนโครงการ คือ บริษัทเบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 

จํากัด ใหทุนสนับสนุนเปนจํานวนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)

2. ระหวางวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 จัดการอบรม Introduction to Clinical Research ใหแพทย    

ประจําบาน สาขาโรคหัวใจ ชั้นปที่ 1 (อายุรกรรม,ศัลยกรรม) สถานท่ีอบรม ณ หองประชุม 60/1 Room 
Zone B ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ มีวิทยากรที่รวมใหการอบรมดังนี้  
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แพทยหญิงสมนพร บุณยะรัตเวช  แพทยหญิงอรินทยา  พรหมินธิกุล นายแพทยรังสฤษฎ กาญจนะวณิชย  

นายแพทยสุกิจ แยมวงษ นายแพทยปริญญ วาทีสาธกกิจ นายแพทยเรวัตร พันธุกิ่งทองคํา นายแพทย

รุงโรจน กฤตยพงษ  นายแพทยปยทัศน  ทัศนาวิวัฒน นายแพทยปริญญ วาทีสาธกกิจ  แพทยหญิงอติพร 

อิงคสาธิต และ แพทยหญิงวสี ตุลวรรธนะ การจัดอบรมในครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท เบอรลิน

ฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด  

การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป พ.ศ. 2560

โครงการวิจัย CORE Thailand

แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย CORE Thailand

วันที่ 30 มกราคม 2561

1. รายละเอียดเก่ียวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 

 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) โครงรางวิจัยการติดตามผูปวยท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

แบบสหสถาบัน (ส.ห.ส.)

 (ภาษาอังกฤษ) A cohort of patients with high risk for cardiovascular events multicenter 

study (CORE Thailand)

 ช่ือผูวิจัยหลัก อาจารยแพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล

 งบประมาณท่ีไดรับ 13,264,250 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 6 ป

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน ป) พฤษภาคม 2553  ถึง (เดือน ป) พฤษภาคม 2559

 สถานะปจจุบัน อยูในระยะติดตามอาสาสมัคร 
2. รายละเอียดเก่ียวกับผลงานความกาวหนาของการวิจัย

2.1 ตารางแสดงการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ไดเสนอไวกับงานวิจัย 
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การดําเนินงาน กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานท่ีไดปฏิบัติจริง
- โครงรางการวิจัย โครงรางการวิจัย “CORE Thailand version 5.1 date 1 JUL 2015: amendment 5”
- สถาบันที่เขารวม โรงพยาบาล จํานวนขอมูลที่เก็บได

  การศึกษา

 1. โรงพยาบาลรามาธิบดี 578

 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 420

 3. โรงพยาบาลศิริราช 602

 4. โรงพยาบาลตํารวจ 183

 5. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 597

 6. วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครฯ 249

 7. สถาบันโรคทรวงอก 380

 8. ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนฯ  281

 9. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 95

 10. โรงพยาบาลราชวิถี 456

 11. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 270

 12. โรงพยาบาลแพร 148

 13. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 123

 14. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 1,827

 15. โรงพยาบาลลําปาง 337

 16. โรงพยาบาลนครพิงค 387

 17. โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 79

 18. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 510

 19. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 374

 20. ศูนยโรคหัวใจสิริกิติ์ 699

 21. โรงพยาบาลศูนยขอนแกน 96

 22. โรงพยาบาลสงขลานครินทร 118

 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111

 24. ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกฯ 318

 25. โรงพยาบาลพระน่ังเกลา 152

 รวม 9,390
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-การจัดประชุมงานวิจัย ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2553 
 ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2555
 ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2556
 ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม 2557
 ครั้งที่ 5 เดือนธันวาคม 2560
-การเก็บขอมูล 1. ยอดรวมอาสาสมัครที่เขารวมโครงการวิจัย คือ 9,390 ราย ขณะนี้ขอมูล Visit 1 ไดรับ

การตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรียบรอย แลว และ
กําลังสงวารสารทางการแพทยระดับนานาชาติพจิารณา เพื่อการตีพิมพตอไป 

 2. Visit 2 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 8,944 ฉบับ
 3. Visit 3 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 8,002 ฉบับ
 4. Visit 4 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 6,501 ฉบับ
 5. Visit 5 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 4,587 ฉบับ
 6. Visit 6 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 3,442 ฉบับ
 7. Visit 7 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 2,443 ฉบับ
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2.2 งบประมาณทีไ่ดใชจายไปแลวนบัตัง้แตเริม่ทาํการวจิยัเปนเงนิท้ังสิน้ 4,588,481 บาท (สีล่านหาแสนแปดหมืน่
แปดพันสี่รอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) รายละเอียดตามตาราง
งบประมาณโครงการ  งบท่ีตั้งไวระยะ 60 เดือน  งบประมาณท่ีใชจริง
1. งบประมาณดานคาตอบแทนบุคคลากร  

1.1 ผูชวยผูประสานงานโครงการ  360,000 525,000
1.2 แพทยผูวิจัย   5,000,000 2,594,950
1.3 พยาบาลผูชวยวิจัย   3,500,000 

2. งบประมาณดานการดําเนินงาน  
2.1 ใชจายในการยื่นขออนุมัติ จริยธรรม

2.1.1 คาธรรมเนียมขออนุมัติ จริยธรรมทาง JREC 35,000 67,660 
2.1.2 คาดําเนินการขออนุมัติจริยธรรม 88,000 
  ใชในการจัดทํา CRF 80,000 บาท 

2.2 คาเครื่องมือตรวจ pulse wave velocity 1,600,000 ยังไมไดจาย
2.3 คาใชจายในการ Monitor 

2.3.1 Internal Monitor 368,250 225,000
2.3.2 External Monitor 600,000  

2.4 คาใชจายในการจัดการ ขอมูล
2.4.1 ในปแรก 250,000 142,500  
2.4.2 ในปที่ 2 - 4 300,000 ยังไมไดจาย 
2.4.3. ในปที่ 5 200,000 ยังไมไดจาย

2.5 คาอุปกรณภายในสํานักงาน 48,000 26,849.25
2.6 คาจัดทํา CRF  210,000 589,631
2.7 คาจัดทําเอกสาร site file  15,000 10,589
2.8 คาจัดประชุม IM / อบรมการเก็บขอมูล 300,000 ใชในการจัดทํา CRF

2.9 คาจัดประชุมคณะกรรมการ Executive 120,000 13,211.75
2.10 คาจัดประชุมคณะกรรมการ Publication 80,000 ยังไมมีคาใชจาย
2.11 คาจัดประชุมคณะกรรมการเขียน Main Paper 120,000 ยังไมมีคาใชจาย
2.12 คาตีพิมพ 

2.12.1 Main – Paper 50,000 ยังไมมีคาใชจาย
2.12.2 Sub – Paper 20,000 ยังไมมีคาใชจาย

2.13 คา เก็บ Lab hs-CRP  393,090
รวม 13,264,250 4,588,481
   **  โดยปนี้ไมไดเบิกงบประมาณในการใชจายเนื่องจากไดรับขอมูลในการติดตามอาสาสมัครลาชา 
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2.3 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตอไป

การดําเนินงานตามแผน

1.  ติดตามความกาวหนาในการทํางานวิจัยในแตละสถาบัน 

- รายงานความกาวหนาในภาพรวมของทุกสถาบัน และทําจดหมายแจงความกาวหนาในการทํางาน

วิจัยทุก 3 เดือน

- สง e mail เตือนการสง case record form ลาชา โดยให MedResNet รายงานการไดรับ case 

record form ทุกวันที่ 15 ของเดือน 

- โทรกระตุนการสง case record form ในสถาบันที่สงเอกสารลา

- สงเจาหนาที่ไปเก็บขอมูลในสถาบันที่ผูชวยวิจัยลาออก

2. นักวิจัยสถาบันตาง ๆ ทําการศึกษายอยจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาใหญ ซึ่งเกิดการศึกษายอยหลาย

การศึกษา ไดแก

a. โครงการวิจัยที่รอการตีพิมพ ไดแก

- Rate of Optimal Low-Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol Control among Patients 

at High Risk for Cardiovascular Event: A Multicenter Registry

b. การศึกษาที่ไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหแลวอยูในระหวางการเขียนเพื่อการตีพิมพ ไดแก

-   Association between Trimethylamine N-Oxide (TMAO) and Blood biochemical mark-

ers and vascular dysfunction; an analysis from CORE-Thailand database.

-   Management and risk factor control of coronary artery disease in male versus female: 

A multicenter registry

- การศึกษาความสัมพันธของการบริโภคอาหารกับภาวะเมตาบอลิกในประชากรภาคเหนือของไทย

- การเกิดกระดูกหักและการประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักในผูปวยกลุมโรคเมตาบอลิก
- การศึกษาสภาวะปริทนัตในกลุมผูปวยกลุมอาการเมแทโบลกิ (The study of periodontal status 

in a group of Thai metabolic syndrome patients)

- การเปลี่ยนแปลงของ การไหลของน้ําลาย สภาพกรดดางของนํ้าลาย และการทํางานของเอ็นไซน 

อไมเลสของนํ้าลาย  ในกลุมผูปวยกลุมอาการเมแทโบลิก
- การศึกษาหาปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเก่ียวของกับการเกิดการบกพรองของความจําในระดับตํ่า ๆ ของ

ผูปวยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

- ความชุกของผูปวยที่มีความเสียงตอการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผูปวย ที่มีภาวะ meta-

bolic syndrome
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- ความชุกของโรคตับคั่งไขมัน ในภาวะอวนลงพุง ที่มีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติและมากกวา

ปกติในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ประเทศไทย

- ความชุกและลักษณะทางคลินิกของทางภาวะ normal weight obesity ในผูปวยกลุมอาการ  เม

ตาบอลิสม

c.  โครงการวิจัยที่มีผูวิจัยเสนอ และอยูในระยะการรวบรวมขอมูล

- การควบคุมระดับความดันโลหิต

- ผลของสิทธิการรักษาพยาบาลตอการควบคุมปจจัยเสี่ยง

- โครงการวิจัยยอยวิเคราะหการใชยา Statin

- โครงการวิจัยยอยวิเคราะหโรคเบาหวาน

3. การนําเสนอผลงาน

- นําเสนอผลงานโดย Oral presentation section late breaking cohort งานประชุมวิชาการ

นานาชาติ The 79th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society ณ 

ประเทศญี่ปุน

- ไดรับเลือกใหนําเสนอ abstract เรื่อง “CAD management in elderly VS nonelderly” ใน

งานประชุมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Annual Scientific Meeting of the Japa-

nese Circulation Society ณ ประเทศญ่ีปุน

- นําเสนอผลงานในงานประชุม CHIANG MAI CARDIOLOGY CONFERENCE (CMCC 19th)     

Current Challenge in Cardiology ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย

5.  ผลงานตีพิมพ

 ไดรับการตอบรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยและอยูในระหวางกระบวนการเผยแพร 2 เรื่อง 

ไดแก
1. Atherosclerotic risk factors and treatment in patients with high cardiovascular risk: 

A nation-wide prospective cohort in Thailand ไดรับการตอบรับการตีพิมพจากวารสาร 
Singapore Medical Journal (SMJ)

2. Management and risk factor control of coronary artery disease in elderly versus 

nonelderly: A multicenter registry ไดรับการตอบรับการตีพิมพจากวารสาร Journal of 

geriatric cardiology
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แผนการดําเนินงานที่จะทําตอไป คือ

1. กระตุนสถาบันตาง ๆ ทําการติดตามอาสาสมัครใหครบทุก visit 

2. กระตุนให MedResNet รายงานขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองแลวใหเปนปจจุบันที่สุด

3. กระตุนใหผูวิจัยทุกทาน เขียนรายงานวิจัย

2.4 ปญหา/อุปสรรค และวิธีการแกไข 

  สงเอกสารการติดตามอาสาสมัครลาชา 

วิธีการแกไข คือ 

- ผูประสานงานวิจัยติดตามความกาวหนาในการทํางานวิจัยของแตละสถาบันทั้งทางโทรศัพทและ

ทาง E-mail

- ให MedResNet ทําการเตือน site ที่ ครบกําหนดสงเอกสารการติดตามผูปวย

- สุม monitor โดย MedResNet ทุกป

- อาสาสมัครกลุมที่ติดตามไมได ใหทุกสถาบันสงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของอาสาสมัคร

ทุกคนมาเก็บไวที่สวนกลางเพื่อใชในการสืบคนขอมูลตอไป

โครงการวิจัย COOL AF 

รายงานความการดําเนินการในรอบป 2560

Table 1. Baseline characteristic (n=2800)

Variables 

Age (y) 67.3 ± 11.3

Male gender (%) 1638 (58.5)

AF  

    Year after diagnosis 3.6 ± 4.5

    Type  

        -New 58 (2.1)

        -Paroxysmal 888 (31.7)

        - Persistent 584 (20.9)

        - Permanent 1270 (45.4)
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     AF diagnosis by  

        -ECG 2697 (96.3)

        -Holter 106 (3.8)

        -Device 36 (1.3)

    Symptoms of AF 2149 (76.8)

   - Chest pain / discomfort 502 (17.9)

   - Dizziness 226 (8.1)

   - Fainting 189 (6.8)

   - Irregular pulse 388 (13.9)

   - Palpitations 1251 (44.7)

   - Shortness of breath 613 (21.9)

   - Sweating 50 (1.8)

  - Tachycardia 98 (3.5)

  - Tiredness 351 (12.5)

  - Other 35 (1.3)

ECG Abnormality    673 (24.1)

          - RBBB 206 (7.4)

         - LBBB 49 (2.8)

         - LVH 286 (15.3)

         - Unknown 5 (0.3)

         - Other 145 (8.1)
         - Significant Q wave 193 (6.9)
History of HF 808 (28.9)

History of CAD 456 (16.3)

Devices 301 (10.8)
History of TIA 101 (3.6)

History of ischemic stroke 395 (14.1)

Hypertension 1922 (68.6)

DM 695 (24.8)

History of bleeding 280 (10.0)
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Table 2. Thromboembolic and bleeding risk

Variables 

 

Thromboembolic risk  

CHF/LV dysfunction 676 (24.1)

Hypertension 1922 (68.6)

Age => 75 784 (28.0)

DM 695 (24.8)

Stroke/TIA 480 (17.1)

Vascular disease 487 (17.4)

Age 65-74 927(33.1)

Female gender 1162 (41.5)

   

CHADS2 score 1.8 ±  1.3

CHA2DS2VASC score 3.0 ±  1.7

   

Bleeding risk  

Hypertension 131 (4.7)

Abnormal renal function 85 (3.0)

Abnormal liver function 54 (1.9)

Stroke 480 (17.1)
Bleeding history or predisposition 280 (10.0)
Labile INR 674 (24.1)

Elderly (>65) 1623 (58.0)

Drugs (aspirin or NSAID) 808 (28.9)

Alcohol 120 (4.3)
   

HASBLED score 1.5 ± 1.0
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Table 3. Anti-thrombotic medications
Variables 
Antiplatelet 788 (28.1)
 - ASA 701 (87.4)
 - ASA dose  
           - <80 7 (1.0)
           - 80-160 683 (97.0)
           - 161-325 14 (2.0)
    - ADP/P2Y12 inhibitors 181 (22.8)
   
Anticoagulant 2073 (74.0)
 - warfarin 1919 (92.6)
    - DTI 67 (3.2)
    - FXa inhibitors 87 (4.2)
 
    - warfarin dose 19.2 ± 8.5
    - planned INR 
        - 1.5 – 2.5           149 (7.8)
        - 2.0 – 3.0               1754 (91.4)
     - 2.5 – 3.5               15 (0.8)
  - 3.0 – 4.0 1 (0.1)
 
For not on warfarin (n=881) 
Main reason for not use warfarin  
 - Bleeding risk      93 (10.6)
    - Alcohol abuse     1 (0.1)
    - Low stroke risk     274 (31.1)
    - Use NOACs      113 (12.8)
    - Patient preference 169 (19.2)
    - Taking medication contra-indicated or cautioned   7 (0.8)

   for use with Warfarin
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    - Fall risk   24 (2.7)

    - Allergy 1 (0.1)

    - Pregnancy 0

    - Already taking anti-platelet drugs     201 (22.8)

    - Physician preference   112 (12.7)

    - Warfarin compliance concern 20 (2.3)

        - Dementia 3 (0.3)

        - Low patient motivation 6 (0.7)

        - Limited access to INR     6 (0.7)

        - Warfarin compliance concern    other   5 (0.6)

   - Main reason warfarin not used  other 25 (2.8)

สมาชิกสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ป  2560

รายนามสมาชิกรับใหมป 2560 จํานวน 44  คน

1 พญ. กานตชนา อัศวธิตานนท   อายุรกรรม

2 นพ. กิตติวัฒน ฉัตรพงศธาดา   อายุรกรรม

3 นพ. กุลวรรธน   พรหมชัยวัฒนา   อายุรกรรม

4 นพ. โกวิท ศรีรัตนวิริยะกุล   อายุรกรรม

5 พญ. ขวัญหทัย  มโนสุดประสิทธิ์   อายุรกรรม

6 นพ. จิงโจ สายสอาด   อายุรกรรม
7 พญ. จิรารัตน จิรธรรมโอภาส   อายุรกรรม

8 พญ. ชนกพร เปยมพริ้ง   อายุรกรรม
9 นพ. ชัยยศ  ศิริวิบุลยกิติ    อายุรกรรม

10 นพ. ชาญวัฒน ปตินันท   อายุรกรรม 

11 พญ. ฐิตยา  สุขุปญญารักษ    อายุรกรรม
12 พญ. ฐิติมา หลิมเจริญ   อายุรกรรม

13 พญ. ณัฎฐชญาธิปก  กิตติจําเริญ   อายุรกรรม

14 นพ. ทยานนท  คุณาวิศรุต   อายุรกรรม
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15 พญ. ธัญญทิพ บุญมงคล   อายุรกรรม

16 นพ. ธิปกร ผังเมืองดี   อายุรกรรม

17 นพ. ธีวินท  รักเหยา   อายุรกรรม

18 นพ. นพรัตน ออนเอี่ยม   อายุรกรรม

19 นพ. นิธิศ เทียนเจษฎา   อายุรกรรม

20 พญ. เบญจพร ชิณประทีป   อายุรกรรม

21 พญ. เบญญา    เรืองโรจนวิชัย   อายุรกรรม

22 นพ. ปฏิพัทธ  วุฒิวิทยารักษ   อายุรกรรม

23 นพ. ปฐมพงษ คําภามูล   อายุรกรรม

24 นพ. ปวินท ศิริแสงชัยกล   อายุรกรรม

25 พญ. ปาลิดา พึ่งผล   อายุรกรรม

26 นพ. เผดิมวุฒิ ธีระวงศสกุล   อายุรกรรม

27 พญ. พรพิชญา  บุญดี   อายุรกรรม

28 นพ. พันธบูรณ  หวังภัทราวานิช   อายุรกรรม

29 พญ. พาธิตา สิทธิเจริญชัย   อายุรกรรม

30 นพ. เมธา  เจียมวุฒินันท   อายุรกรรม

31 พญ. ระวิวรรณ แกวกัลยา   อายุรกรรม

32 พญ. วริศรา เพชรวิภูษิต   อายุรกรรม

33 นพ. วิทวัส วัฒนาศิริพร   อายุรกรรม

34 นพ. วิโรจน เมืองศิลปะศาสตร   อายุรกรรม

35 นพ. ศุภสิทธิ์  สถิตยตระกูล   อายุรกรรม
36 นพ. สุขุม  เตชะสกุลเจริญ    อายุรกรรม
37 พญ. สุทัตตา ไพบูลยศิลป   อายรุกรรม

38 พญ. สุธารา  อรามเจริญ   อายุรกรรม
39 นพ. สุภกิจ คุณูปการ   อายุรกรรม

40 พญ. สุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล   อายุรกรรม

41 นพ. โอษิษฐ บําบัด   อายุรกรรม
42 นพ. ปยะ สมานคติวัฒน   ศัลยกรรมหัวใจ
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43 นพ. มานัส  เสถียรวงษนุษา   อายุรกรรม

44 นพ. ภูมิพัฒน อิศรางกูร ณ อยุธยา   วิสัญญีแพทย

รวมสมาชิกทั้งสิ้น 1,048 คน

รวมสมาชิกกิตติมศักดิ์ทั้งสิ้น 22 คน

สรุปและรวบรวมโดย

นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา 

เลขาธิการสมาคมฯ
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ระเบียบ - ขอบังคับ
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

(ฉบับแกไข พ.ศ. 2560)

1.  ชื่อ  ตรา และที่ตั้งสํานักงาน
1.1 สมาคมนี้ชื่อ สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ชื่อภาษาอังกฤษ The Heart 

Association of Thailand under the Royal Patronage
1.2 ตราสมาคมฯ เปนรปูวงกลมมีรปูหัวใจสีแดงอยูตรงกลาง และมีชือ่สมาคมฯ ลอมรอบเปนเคร่ืองหมายสําหรบั

สมาชิกประดับได

 
1.3 สํานักงานของสมาคมฯ ตั้งอยูที่เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัด

ใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2.  วัตถุประสงค
 สมาคมฯ นี้ไมเกี่ยวของกับการเมือง และมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

2.1 สงเสริมและแลกเปลี่ยนความรูดานโรคหัวใจและหลอดเลือดใหกาวหนา และทันเหตุการณอยูเสมอ
2.2 สนับสนุนการวิจัย  วิชาการดานโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.3 สงเสริมสามัคคีธรรมระหวางสมาชิก
2.4 ฝกอบรมวิชาการดานโรคหัวใจและหลอดเลือด ใหแกแพทยและบุคลากรทางการแพทย
2.5 เผยแพรความรูดานโรคหัวใจและหลอดเลือดใหประชาชน
2.6 ชวยเหลือประชาชนในดานการปองกนัและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.7 รวมมือและประสานกับสถาบันวิชาการ และการกุศลอื่นๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

สมาคมฯ

3.  ประเภท คุณสมบัติ และจํานวนสมาชิก
ประเภทของสมาชิก มี 3ประเภท คือ
ก. สมาชิกสามัญ
ข. สมาชิกกิตติมศักดิ์
ค. สมาชิกสมทบ
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คุณสมบัติของสมาชิก

ก. สมาชิกสามัญ

ก.1 เปนแพทยที่ไดรับการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางเปนเวลาอยางนอย 3 ป และฝกอบรมตอ

ในสาขาใดสาขาหนึ่งของวิชาโรคหัวใจอีกเปนเวลาอยางนอย 2 ป ในสถาบันที่สมาคมฯ รับรอง 

หรือที่ทํางานในสาขาของวิชาโรคหัวใจเปนเวลาอยางนอย 5 ป สถาบันที่สมาคมฯ รับรอง และ

คณะกรรมการอํานวยการมีมติเปนเอกฉันทใหรับเขาเปนสมาชิก

ก.2 ตองเปนบุคคลที่ไมตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาเวนแตความผิดฐานประมาท หรือมีประวัติ

ความประพฤติที่เปนการเสื่อมเสียแกสมาคมฯ อยางรายแรง

ข.   สมาชิกกิตติมศักดิ์

 ไดแกบุคคลที่คณะกรรมการอํานวยการไดลงมติเปนเอกฉันทใหเชิญเขาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์

ค.   สมาชิกสมทบ

 ไดแกบคุคล ทีส่นใจในวิชาโรคหัวใจ และคณะกรรมการอํานวยการมีมตริบัรองการเปน สมาชิกสมทบ 

เปนระยะเวลาครั้งละไมเกิน 5 ป จํานวนสมาชิกไมจํากัดจํานวนสมาชิก

4. การสมัครเขาเปนสมาชิก

 ผูสมัครตองย่ืนใบสมัครตามแบบใบสมัครของสมาคมฯ ตอเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญเปนผูนําเสนอ   

1 คน และ มีผูรับรองอีก 1 คน

5. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก

5.1 สทิธแิละหนาทีส่มาชกิจะเริม่ภายหลงัจากทีไ่ดรบัการลงทะเบยีนและเทานัน้การลงทะเบยีนจะทาํได

ก็ตอเมื่อผูที่ไดรับเลือกเปนสมาชิกไดชําระเงินคาสมาชิกเรียบรอยแลว
5.2 เงินบํารงุสาํหรบัการเปนสมาชกิ มอีตัราดงันี ้สมาชิกสามัญตลอดชพี 5,000 บาท สมาชิกสมทบ 2,000 

บาทตอ 5 ป เงินที่ไดชําระแลวไมอาจเรียกคืนได การชําระเงินคาบํารุงตองชําระลวงหนาเปนรายป 

ใหคางชําระ ไดไมเกิน 2 เดือน
5.3 สมาชิกสามัญมีสิทธิเลือกคณะกรรมการอํานวยการ (ยกเวนตําแหนงนายกสมาคมฯ) โดยลงคะแนน

เลอืกไดคนละ 1 คะแนนในแตละตาํแหนงและมสีทิธิท์ีจ่ะไตถามหรือขอตรวจดูเอกสารทะเบียนสมาชกิ

บัญชีและทรัพยสินของสมาคม ณ สํานักงานของสมาคม ไดภายในระยะเวลาอันสมควร นอกจากน้ี

แลวยังมีสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็นตอคณะกรรมการอํานวยการ และออกเสียงไดคนละ 1 คะแนน ใน
การประชุมใหญของสมาคมฯ

5.4 สมาชิกมีหนาที่ที่จะชวยจรรโลงสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานของสมาคมฯ และการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการอํานวยการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ
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5.5 สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะไดรับประโยชนจากสมาคมฯ ดังนี้คือ

ก. รับวารสารจากสมาคมฯ ที่จัดทําโดยสมาคมฯ ในอัตราสมาชิกตามที่

 คณะกรรมการอํานวยการกําหนด

ข. รวมประชุมทางวิชาการที่จัดใหมีขึ้นโดยสมาคมฯ โดยอัตราสมาชิก

 ตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด

ค. ใชบริการตางๆ ของสมาคมฯ เชน หองสมุด ในอัตราสมาชิกตามที่  

 คณะกรรมการอํานวยการกําหนด

6. การขาดจากสมาชิกภาพ

6.1 สมาชิกภาพส้ินสุดลงอยางอัตโนมัติดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. ตองโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึท่ีสดุของศาล เวนความผดิฐานประมาท และคณะกรรมการเหน็

สมควร

ง. ที่ประชุมใหญลงมติใหพนจากการเปนสมาชิกโดยมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกที่เขารวม 

ประชุม

 6.2 การลาออกใหแสดงความจาํนงเปนลายลกัษณอกัษร ยืน่ตอเลขาธกิารแตตองชาํระหนีท้ีม่ตีอสมาคมฯ 

ใหเสร็จสิ้นกอน และการออกจากสมาชิกภาพในกรณีนี้จะสมบูรณตอเมื่อคณะกรรมการอนุมัติแลว

7. คณะกรรมการอํานวยการ
 ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการอํานวยการ” มีหนาที่บริหารกิจการของสมาคมฯ 

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ประกอบดวยบุคคล 12 คน คือ

1. นายก
2. อุปนายก

3. เลขาธิการ

4. เหรัญญิก

5. ปฏิคม

6. ประธานวิชาการ
7. กรรมการกลาง

8. กรรมการกลาง
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9. กรรมการกลาง

10. กรรมการกลาง

11. กรรมการกลาง

12. กรรมการกลาง

8. ที่มาของคณะกรรมการอํานวยการ

8.1 ตําแหนงอุปนายก, เลขาธิการ, เหรัญญิก, ปฏิคม, ประธานวิชาการ และกรรมการกลาง ไดมาโดย

การเลือกตั้ง ซึ่งกระทําโดยลงคะแนนลับในท่ีประชุมใหญประจําป

8.2 ใหมีการเลือกอุปนายก, เลขาธิการ, เหรัญญิก, ปฏิคมและประธานวิชาการ ทุก 2 ป โดยเลือกจาก

สมาชิกสามัญ แทนผูตองออกหลังจากอยูในวาระครบ 2 ป

8.2.1 นายกสมาคมฯ มาจากอุปนายก ทีค่รบวาระการทํางานในตําแหนงอปุนายก 2 ป (1 วาระและ

        นายกสมาคมฯ มีวาระครั้งละ 2 ป และจะอยูในตําแหนงติดตอกันเกิน 1 วาระไมได)

8.2.2 ตาํแหนงเลขาธิการ ปฏคิม เหรัญญกิ และประธานวิชาการมีวาระคร้ังละ 2 ป จะอยูในตําแหนง

ติดตอกันเกิน 2 วาระไมได

8.3 ใหมีการเลือกกรรมการกลางทุก 1 ป ปละ 3 คน แทนผูที่ตองออกหลังจากอยูในวาระครบ 2 ป

 8.3.1 กรรมการกลางจะอยูในวาระติดตอกันเกิน 2 วาระไมได

8.4 บุคคลในคณะกรรมการอํานวยการดํารงอยูในตําแหนงแตละวาระไดเพียงตําแหนงเดียว

8.5 ถากรรมการตําแหนงใดในคณะกรรมการอํานวยการวางลงเพราะเหตุอื่นที่ไมใชหมดวาระใหคณะ

กรรมการท่ีเหลอือยูเลอืก ผูดาํรงตําแหนงแทนจากกรรมการและหรือสมาชิกสามัญ ผูทีเ่ขารับตําแหนง

แทนจะอยูในตาํแหนงไดเพียงวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น

9. หนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการ

9.1 บริหารกิจการของสมาคมฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวโดยมีสิทธิ์และอํานาจท่ีจะ
ก. ตราระเบียบข้ึนใชโดยไมขัดแยงตอกฎขอบังคับขอ 2 ของสมาคมฯ

ข. ตั้งหรือถอดท่ีปรึกษา

ค. ตั้งหรือถอดคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงานเร่ืองตางๆ ตามแตจะเห็นสมควร

ง. ตั้ง บรรจุ หรือถอดเจาหนาที่ของสมาคมฯ นายกสมาคมฯ มีหนาที่เปนหัวหนารับผิดชอบในการ

บริหารกิจการของสมาคมฯ และกําหนดวันประชุมใหญของสมาคมฯ ประจําป

9.2 อุปนายกมีหนาที่ทําหนาแทนนายกเมื่อนายกไมอยูหรือทําหนาที่อื่นที่นายกมอบหมาย
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9.3 เหรัญญิก มีหนาที่รับจายและรักษาเงินของสมาคมฯ ทํางบประมาณประจําปและเสนอรายงานการ

เงินของสมาคมฯ ตอที่ประชุมใหญประจําป

9.4  เลขาธิการมีหนาที่ในการติดตอและรักษาระเบียบทั่วไป และทําบัญชีบุคคลทุก 12 เดือน

9.5  ปฏิคมมีหนาที่เปนประชาสัมพันธของสมาคมฯ และอํานวยความสะดวกแกสมาชิกในกิจการท่ัวๆ ไป

9.6 ประธานวิชาการมีหนาที่ ดูแลและประสานงานการจัดประชุมวิชาการของสมาคม และการประชุม 

อื่นๆ ที่สมาคมมีสวนรวม รวมทั้งคัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสมาคมฯ หรือ

เพื่อเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมใหญประจําปของสมาคมฯ

10. การขาดจากตําแหนงของคณะกรรมการอํานวยการ

10.1 กรรมการอํานวยการยอมขาดจากตําแหนงได ดังตอไปนี้

ก.  ตามวาระ

ข.  ลาออก

ค.  ขาดจากสมาชิกภาพ

ง.  ที่ประชุมใหญลงมติใหออกตามในขอ 6.1

10.2 สมาชิกสามัญอาจถอดกรรมการอํานวยการทั้งคณะ หรือบางคนไดในกรณีที่คณะกรรมการหรือ
กรรมการบางคนเปนผูรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนแกสมาคมฯ ทัง้นีโ้ดยคะแนนเสียงอยาง

นอย 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด

10.3 กรรมการตัง้แต 4 คน ขึน้ไปสามารถถอดกรรมการทีข่าดการประชมุ 3 ครัง้ตดิตอกนัยกเวนมเีหตุ

อันสมควร

11.  การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

11.1 ใหมีการประชุมกรรมการอํานวยการ อยางนอยทุก 2 เดือน
11.2 องคประชมุตอง ไมนอยกวากึง่หน่ึงของคณะกรรมการอาํนวยการ ในกรณทีีม่กีารออกเสยีงใหถอื

เสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาด

11.3 คณะกรรมการอาจเชิญผูที่เห็นสมควรเขารวมประชุม และใหออกความเห็นได แตไมมีสิทธิ์ลงมติ

ออกเสียง

12.  การประชุมใหญ

12.1 ใหคณะกรรมการอํานวยการเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละคร้ัง ภายในเดือนมกราคม ถึง
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เดือนมีนาคม เพื่อแสดงกิจกรรมที่ไดกระทําไปในรอบปที่แลวมา บัญชีงบดุล แตงต้ังผูตรวจบัญชี 

ปรึกษาหารือกิจการของสมาคมฯ และเลือกตั้งกรรมการตามวาระ

12.2 เลขาธิการมีหนาท่ีจะตองแจงใหสมาชิกทราบถึงวนัประชุม สถานท่ีประชุมและระเบียบวาระของ

การประชุมไมนอยกวา 7 วันกอนประชุม

12.3 องคประชุมของการประชุมใหญตองมีอยางนอย 30 คน

12.4 ถาไมครบองคประชุม และเม่ือไดเรยีกประชุมใหญครัง้ท่ีสอง โดยทาํ ตามขอความในขอ 12.2 แลว 

ผูที่มาประชุมนอยกวา 30 คน ก็ถือเปนองคประชุมได

12.5 การประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดถา

ก. คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควร

ข. สมาชิกสามญัไมนอยกวา 10 คนรองขอตอเลขาธกิารเปนลายลักษณอกัษรไมนอยกวา 15 วนั 

กอนวันที่จะใหมีการประชุม ระเบียบวาดวยองคประชุมใหอนุโลมตามความในขอ 12.3       

และ 12.4

12.6 ใหเลขาธิการเปนผูบันทึกรายงานการประชุม และใหคณะกรรมการอํานวยการลงมติรับรอง

รายงานการประชุมซึ่งตองเก็บไวเปนหลักฐานตลอดไป โดยเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบ

13. การเงินของสมาคมฯ

13.1 ใหเหรัญญิกเปนผูเก็บเงินของสมาคมฯ ภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ

13.2 เงินของสมาคมฯ ตองฝากในธนาคาร, บริษัทเงินทุนที่คณะกรรมการรับรองหรือซื้อพันธบัตรเงิน

กูของรัฐบาลไทย

13.3 เหรัญญิกจะรักษาเงินสดไมเกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)

13.4 การส่ังจายเงินสมาคมฯ จากธนาคารตองมีรายชื่อบุคคล 2 คน คือ
ก. นายกสมาคมฯ หรือ อุปนายก หรือ เลขาธิการ และ
ข. เหรัญญิก

13.5 คณะกรรมการอํานวยการตองจัดใหมีบัญชีไวอยางถูกตองสองบัญชี คือ

ก. บัญชีรายรับ-รายจายของสมาคมฯ

ข. บัญชีทรัพยสิน-หนี้สินของสมาคมฯ

14.  การเลิกสมาคมฯ และการชําระบัญชี

14.1 การเลกิสมาคมฯ ตองมสีมาชกิสามญัลงมตใิหเลกิดวยคะแนนเสยีงอยางนอย 3 ใน 4 ของสมาชกิ

สามัญทั้งหมด
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14.2 ใหที่ประชุมใหญลงมติแตงตั้งผูชําระบัญชี และการชําระบัญชีใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

14.3 ทรพัยสนิทีเ่หลอืจากการชาํระบญัชใีหตกเปนของนติบิคุคล ซึง่มวีตัถปุระสงคคลายคลงึ หรือ การ

กุศลอ่ืนๆ ตามแตที่ประชุมใหญจะเห็นสมควร

15.  หมวดเบ็ดเตล็ด

15.1 สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ได จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมฯ                   

พุทธศักราช 2443

15.2 การแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอบังคับจะทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ     

ประจําป หรอืทีป่ระชุมใหญวสิามญั โดยมติ 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทีม่าประชุม และจะบังคบั

ไดก็ตอเมื่อไดจดทะเบียนแลว
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ระเบียบ การใหทุนสนับสนุนงานวิจัย
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552

 สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ มีนโยบายจัดสรรทุนสนับสนุนการ

วจิยั เพือ่สงเสรมิการวจิยัทีจ่ะนาํไปสูการคนพบความรูใหม และ/หรือ การนาํความรูไปปรบัปรงุการดแูลรกัษา

ผูปวยโรคหัวใจ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสมาคมฯ จึงกําหนดระเบียบการใหทุนสนับสนุนการวิจัย 

ดังนี้

ลักษณะโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุน

1. ผลงานวิจัยเก่ียวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่มีประโยชนเชิงวิชาการตีพิมพเผยแพรในวารสาร

วิชาการ และ/หรือ

2. ผลงานวจิยัทีส่ามารถนาํไปใชประโยชนเชงินโยบายสาธารณสขุ การดแูลรกัษาผูปวย การบรกิารทางการ

แพทย  และ/หรือ

3. ผลงานวิจัยที่นําไปสูการไดรับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐใหม และ/หรือ

4. งานวิจัยสหสาขา และ/หรือ สหสถาบัน ที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด

ทุนสนับสนุน และ คุณสมบัติของผูเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน

1. หัวหนาโครงการวิจัยเปนสมาชิกสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ หรือ

2. หากหัวหนาโครงการวิจัยไมเปนสมาชิกสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ จะตองมีสมาชิกสมาคมฯ อยาง       

นอย 1 ทานเปนนักวิจัยรวมในโครงการวิจัยนั้น
3. คณะอนุกรรมการวิจัย และ คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ จะกําหนดวงเงินทุนสนับสนุนตามแต

จะเห็นสมควรในแตละโครงการ

4. ระยะเวลาดําเนินการโครงการวิจัยไมเกิน 2 ป

ขั้นตอนและขอปฏิบัติ การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

1. นาํเสนอโครงรางงานวิจยัตอคณะอนุกรรมการวิจยั โดยสงเอกสารตามแบบท่ีกาํหนด และนําเสนอดวย
ตนเอง โดยเปดโอกาสนําเสนอได 2 ครั้งป ภายในเดือน มกราคม และ กรกฎาคม ของทุกป

2. คณะอนกุรรมการวจิยั พจิารณาโครงการรางงานวจิยั รวมทัง้ใหคาํแนะนาํเพ่ือปรบัปรงุ และ พจิารณา

วงเงินทุนสนับสนุน เรียบรอยแลวสงความคิดเห็นใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมัติเงินทุน
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3. กรณีทีโ่ครงการวิจยัมรีะยะเวลาส้ันกวา 6 เดอืน ผูรบัทนุจะไดรบัทนุรอยละ 70 และจะไดรบัทนุทีเ่หลือ

ภายหลงัจากทีโ่ครงการวจิยัเสรจ็สิน้และสรปุรายงานผลการวจิยัเบือ้งตนใหคณะอนกุรรมการวจิยัทราบ

4. กรณทีีโ่ครงการวจิยัมรีะยะเวลานานกวา 6 เดอืน ผูรบัทนุจะไดรบัทนุเปนรายงวดทกุ 6 เดอืน งวดแรก

จะไดรับรอยละ 50 เมื่อโครงการผานการอนุมัติเงินทุนจากคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ และ

งวดตอๆไปทุก 6 เดือนจะไดรับหลังจากท่ีคณะอนุกรรมการวิจัยไดรับรายงานความกาวหนาของ

โครงการ

5. ผูรับทุนจะตองรายงานความกาวหนาของโครงการแกคณะอนุกรรมการวิจัย ทุก 6 เดือน

6. ผูรับทุนจะตองสงรายงานฉบับสมบูรณที่มีบทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ และนําเสนอผลงานวิจัยใน

ที่ประชุมวิชาการของสมาคมฯ การเผยแพรผลงานไมวาจะกระทําในรูปแบบใด จะตองระบุวา “การ

ศึกษานี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ” หรือ 

“This study is supported by The Heart Association of Thailand under the Royal Patron-

age of H.M. the King”

7. หากผูรับทุนไมสามารถดําเนินโครงการวิจัยตอไปไดและประสงคจะยุติโครงการกอนกําหนด ผูรับทุน

จะตองแจงใหคณะอนุกรรมการวิจัยทราบโดยเร็ว และสรุปคาใชจายพรอมทั้งคืนเงินทุนที่เหลือ

8. ภายหลงัครบ 2 ปแลว หากผูรบัทนุมคีวามจาํเปนตองขยายเวลาวจิยั ใหนาํเสนอคณะกรรมการอาํนวย

การสมาคมฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

9. ผูรับทุนตองเก็บหลักฐานท้ังหมด รวมท้ังขอมูลดิบของผลการศึกษา และ หลักฐานการเงินไวพรอม

สําหรับการตรวจสอบอยางนอย 5 ป

................................................
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สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การขอรับทุน
อุดหนุนการประชุมทางการแพทยในตางประเทศ

 เพ่ือสงเสริมสมาชกิใหมโีอกาสศกึษาและเปลีย่นความรูโรคหัวใจใหกาวหนาและทนัเหตกุารณอยูเสมอ 

สมาคมแพทยโรคหวัใจแหงประเทศไทย จงึไดออกระเบยีบการใหทนุไปประชมุทางการแพทยในตางประเทศ 

เริ่มใชตั้งแตป พ.ศ. 2523 โดยมีระเบียบและหลักการดังตอไปนี้

1. สมาชิกฯ ผูไปประชุมธุรการในนามหรือเปนตัวแทนของสมาคมฯ

2. สมาชิกฯ ผูไดรบัเชิญไปพูดในท่ีประชุมทางวิชาการจะเปน Plenary Session หรือ Symposium หรือ

ไดรับเรื่องประเภท Free Paper

 สมาคมฯ  จะพิจารณาชวยเหลือโดยถือความสําคัญตามลําดับการประชุมฯ ที่จัดโดย 3 องคการ

เทานั้นคือ

1. ASEAN Federation of Cardiology (AFC)

2. Asian-Pacific Society of Cardiology (APSC)

3. International Society and Federation of Cardiology (ISFC)

 - สมาคมฯ จะชวยเหลือเฉพาะคาเดินทางโดยเคร่ืองบินชั้นประหยัดไปกลับ และคาลงทะเบียนการ

ประชุม (Advance registration) เทานั้น ถามีผูหลักเกณฑไดรับการพิจารณาและเงินงบประมาณของสมา

คมฯ ในปนั้นๆ มีจํากัด สมาคมฯ จะแบงเฉลี่ยใหสมาชิกที่เขาเกณฑเปนจํานวนเทาๆ กัน โดยจํานวนเงินจะ

ตองไปเกินคาโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ และคาลงทะเบียนการประชุมฯ

 - สมาชิกฯ จะตองเขียนแสดงความจํานงขอรับการชวยเหลือ และตองยืนยันแสดงหลักฐานวาไมได

รับเงินชวยเหลือคาเดินทาง และคาลงทะเบียนจากรัฐบาลหรือจากแหลงอื่นๆ
 - สมาชิกฯ ผูไดรับเงินชวยเหลือในการประชุมตางประเทศจะตองแสดงหลักฐานการจายเงินกับ
เหรัญญิกหลังกลับจากการประชุมดวย
 -  การตัดสินของคณะกรรมการของสมาคมฯ ใหถือเปนที่สิ้นสุด
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หลักเกณฑการรับชมรมตาง ๆ เขาอยูภายใตการอุปถัมภ
ของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

คุณสมบัติ

1. สมาชิกของชมรมตองทํางานเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

2. สมาชิกของชมรมตองเปนสมาชิกสามัญแพทยโรคหัวใจฯ อยางนอย 50 เปอรเซ็นต

3. ตองไดรับการอนุมัติจัดตั้งชมรมกรรมการบริหารสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ

หนาที่

1. เผยแพรความรูสงเสรมิสามคัคธีรรมในหมูของสมาชกิชมรม, สมาชกิสมาคมแพทยโรคหวัใจฯและแพทย

ทั่วไปที่สนใจ โดยไมขัดตอกฎและขอบังคับของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย

2. ชมรมแตละชมรม จะตองจัดการประชุมกรรมการบริหารชมรม อยางนอยปละ 2 ครั้ง พรอมทั้งทํา

รายงานสงสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ

3. ควรมีการจดัประชมุวชิาการ อยางนอยปละ 1 ครัง้ ควรมกีรรมการบรหิารของสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ 

เขาเปนกรรมการกลางของชมรมโดยตําแหนงอยางนอย 1 ทาน

4. ในกรณีที่ชมรมจัดประชุมภายในประเทศ หรือประชุมนานาชาติ และใชชื่อสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ 

รวมจัดจะตองแบงรายไดหลังหักคาใชจายแลวใหสมาคมฯ 25 เปอรเซ็นต (สมาคมแพทยโรคหัวใจฯ 

สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเก็บเงินคาบํารุงในกรณีที่มีความจําเปน)

สิทธิ

1. จัดประชุมวิชาการของชมรมในนามของสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ ได
2. ใชหองประชุมของสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ ได
3. ไดรับการชวยเหลือเรื่องการเงินจากสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ ในกรณีที่ไมมีเงินทุนสนับสนุน


