การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)
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วันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
โรงแรม เชอราตันหัวหิน รีสอรทแอนดสปา
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การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)

พระราชดํารัส และพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
“...ความรูเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรา เพราะวา
เราจะทําอะไรก็ตองประกอบดวยความรู เมื่อไดมาเห็นสิ่งใดแลว
ก็ตองใชสติพิจารณาเหมือนกัน หมายความวา ถาเราไดฟง
จากใครก็ตาม หรือ แมจะไดเห็นดวยตาของตนเองก็ตาม
เราตองใชการพิจารณาทั้งสิ้น คําวาพิจารณานี้ตองใหเขาใจวา
หมายถึงเห็นอะไร ไดฟงไดยินอะไรแลวนํามาคิด
คิดวาถูกหลักของเหตุผลไหม...”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะเยาวชนจาก
๒๐ จังหวัด ณ ศาลาผกาภิรมย
วันอาทิตยที่ ๖ เมษายน ๒๕๒๑
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วิสัยทัศน สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
Vision of Thaiheart
เปนสมาคมวิชาชีพที่มีการสราง พัฒนา และการเผยแพร องคความรู เสริมสรางความชํานาญดาน
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
Core Value
CARDIO Way
1.

2.
3.
4.
5.
6.

C: Commitment & Communication
พัฒนาและเผยแพรความรูเรื่องหัวใจและหลอดเลือดเพื่อสรางเสริมสุขภาพหัวใจของ
ประชาชนใหแข็งแรง
A: Advancement
มุงมั่นกาวไปขางหนารวมกัน
R: R&D & Relationship
สรางสรรคผลงานวิชาการ และสงเสริมความสัมพันธระหวางกัน
D: Dynamic Optimum
ปรับตัวเองตลอดเวลาใหทันกับสถานการณสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
I: Integrity
สงเสริมความนาเชื่อถือและความไววางใจในความเปนแพทยโรคหัวใจ
O: Obsession
รักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)
Core Purpose: Reason for Being
มุงมั่นสงเสริมใหบุคลากรทางการแพทยพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง และสรางสังคมใหมีความตื่นตัวในเรื่อง
สุขภาพหัวใจ ทั้งการปองกัน และพัฒนามาตรฐานการรักษาดูแลใหดียิ่งขึ้น
Envision
เปนศูนยรวมองคความรู และแหลงอางอิงทางวิชาการดานโรคหัวใจในระดับสากล และเปนพลัง
ผลักดันใหเกิดสังคมหัวใจแข็งแรง
Mission พันธะกิจ
ตอสมาชิก
1.
กระตุนใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการเขามาพัฒนาและสงเสริมความสัมพันธระหวาง
สมาชิกดวยกัน
2.
ใหขอมูลความรูที่ทันสมัยกับสมาชิกในการพัฒนาศักยภาพ
3.

สงเสริมความรวมมือกับองคการวิชาชีพอื่นในระดับชาติและนานาชาติ

ตอการใหบริการ
1.
เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ
2.
สราง พัฒนาองคความรูดวยการวิจัย การอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
ตอสังคม
1.
เผยแพรความรูเพื่อสรางใหสังคมไทยหัวใจแข็งแรง
2.
ใหบริการดานสุขภาพรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)

สารบัญ
พระราชดํารัส และพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
Vision of Thaiheart
หนังสือสํานักราชเลขาธิการเรือง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหสมาคมแพทยโรคหัวใจ
แหงประเทศไทย อยูในพระบรมราชูปถัมภ
สารจากนายกสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ทะเบียนสมาคม
รายนามคณะกรรมการอํานวยการ
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 (ครั้งที่ 48)
สรุปกิจกรรม ป 2559
รายงานงบการเงิน ป พ.ศ. 2559
ระเบียบ-ขอบังคับ (ฉบับแกไข 2542)
ระเบียบ การใหทุนสนับสนุนงานวิจัยสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)
การขอรับทุน อุดหนุนไปประชุมวิชาการทางการแพทยในตางประเทศ
หลักเกณฑการรับชมรมตางๆ เขาอยูภายใตการอุปถัมภ ของสมาคมแพทยโรคหัวใจ
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ทําเนียบสมาชิก
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ
สมาชิกที่เสียชีวิต
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10
11
14
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16
21
52
59
66
68
69
70
71
74
320
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สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)

สารจากนายกสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เรียน ทานสมาชิกสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ
ตามที่สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดจัดงานประชุมใหญ
สามัญประจําป 2559 ครั้งที่ 49 ระหวางวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน กระผมขอ
ขอบพระคุณทานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปจจุบันทุกทาน ที่ไดรวมกันทํางานมาจนครบ 1 ป หลัง
จากไดรบั เลือกตัง้ มาเมือ่ ป 2559 ดวยความตัง้ ใจและขยันขันแข็ง ทีจ่ ะนําพาสมาคมฯ เราไปสูก ารพัฒนาดาน
การแพทยใหทันนานาประเทศทั่วโลก และทั้งนี้ก็ตองขอขอบคุณคณะอนุกรรมการชมรมฯ ทุกๆ ชมรมที่อยู
ภายใตสมาคมฯ ทีไ่ ดใหความรวมมือดวยดียงิ่ กับทางสมาคมฯ รวมไปถึงทานสมาชิกทุกทานทีไ่ ดใหความสนใจ
และรวมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในปที่ผานมาอยางเต็มที่สงผลทําใหกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ ได
สําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ไดเกิดเหตุการณทสี่ ดุ สะเทือนใจปวงชนชาวไทยทัง้ ประเทศ
ที่จําเปนจะตองเขียนลงในหนังสือเลมนี้ กลาวคือ เรื่องการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบต รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตลอดระยะ
เวลา 70 ป ที่พระองคทรงงานหนัก พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปทุกภาค ทุกที่ เพื่อติดตามโครงการใน
พระราชดําริของพระองค เพือ่ ใหพสกนิกรอยูเ ย็นเปนสุข อยูด กี นิ ดีกนั อยางถวนหนา ทําใหไดเห็นถึงพระปรีชา
สามารถในการทรงงานหลากหลายดานรวมทัง้ การแพทยและสาธารณสุข สงผลทําใหประชาชนโดยเฉพาะที่
อาศัยอยูใ นถิน่ ทุรกันดารไดเขาถึงการดูแลรักษาอยางทัว่ ถึง สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ จะขอนอมนําคําสอนและพระราชปณิธานของพระองคทา นในเรือ่ งตางๆ มาเปนหลักในการปฏิบตั ิ
หนาทีเ่ ปนบุคลากรทางดานสาธารสุขทีด่ ี เพือ่ ชวยเหลือสมาชิกและประชาชนตาม วัตถุประสงคของสมาคมฯ
สืบไป
ตลอดชวงระยะเวลา 49 ป ซึ่งเหลืออีก 1 ปก็จะครบ 50 ป (ซึ่งจะถึงครึ่งศตวรรษ) ถาเปรียบเทียบ
กับอายุคนสมาคมฯ เราก็เดินทางมาถึงครึง่ หนึง่ ของชีวติ แลว สมาชิกในปจจุบนั ก็เพิม่ ขึน้ เปนถึงหลักพันคน สมา
คมฯ ไดดําเนินงานมาดวยความกาวหนามาตลอดโดยเฉพาะดานวิชาการ งานวิจัย และในปนี้สมาคมฯ ไดมี
application เพื่อการสื่อสารกับสมาชิกโดยผานทาง Application Line และ Facebook ทําใหสมาชิกไม
พลาดงานประชุมตางๆ ของสมาคมฯ และ update ความรูตางๆ ไดอยางตอเนื่อง
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นอกจากการประชุมของสมาคมฯ แลว ชมรมที่อยูภายใตสมาคมฯ ไดมีการจัดงาน จัดกิจกรรมให
สมาชิกของแตละชมรมฯ ใหความรูอ ยูอ ยางตอเนือ่ ง อาทิ ชมรมหัวใจลมเหลว ในปทผี่ า นมาก็ไดมกี ารจัดอบรม
ใหแพทยประจําบานตอยอด และเภสัช เพิ่มขึ้น มีการ จัดทํา Guideline Heart Failure เปนฉบับภาษา
อังกฤษ, ชมรมชางไฟฟาหัวใจ มีการจัดเปดอบรมหลักสูตรเพือ่ ประกาศนียบัตรแสดงความรูค วามชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาสรีระไฟฟาหัวใจ ซึง่ ไดผา นการรับรองจากราชวิทยาลัยเรียบรอยแลว,
ชมรมคลื่นเสียงสะทอนหัวใจแหงประเทศไทย ก็มีการจัดงานประชุมรวมกับสมาคมประเทศอาเซียน และ
สหรัฐอเมริกา ทําใหชมรมฯ เปนทีร่ จู กั ในนานาประเทศ อีกทัง้ กําลังจัดเตรียมเปดหลักสูตรเพือ่ ประกาศนียบัตร
อนุสาขาคลื่นเสียงสะทอนหัวใจในผูใหญซึ่งกําลังรอการรับรองจากราชวิทยาลัยอีกเชนกัน คณะกรรมการ
มาตรฐานการชวยชีวิต ก็มีการจัดฝกอบรมเกิดขึ้นมากมาย สรางทีมในการสอนทั้ง การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
และการชวยชีวติ ขัน้ สูง ชมรมคารดแิ อคอิมเมจจิง้ แหงประเทศไทย ก็มกี ารจัดอบรมให กับแพทยประจําบาน
ตอยอดอายุรศาสตรโรคหัวใจและรังสีวินิฉัย รังสีรักษา สวนเรื่องงานวิจัย ทางสมาคมฯ ก็ไดใหการสนับสนุน
โครงการวิจยั มาดวยดีเสมอ โดยเปดโอกาสใหผทู มี่ โี ครงการวิจยั นําเสนอผลงานเพือ่ มาขอทุนสนับสนุนได สวน
งานประชุมกับสถาบันตางประเทศ เชน ACC, ESC หรือ APSC ทางสมาคมฯก็จัดสงผูแทน กรรมการ ไปเขา
รวมการประชุมดวยทุกครัง้ นอกจากนีย้ งั ไดจดั สงแพทยเขารวมเปนวิทยากร งานประชุมตางๆ ในกลุม ประเทศ
อาเซียน ก็สง คณะกรรมการไปเขารวม นอกจากนัน้ ยังสงแพทยเพือ่ รับทราบการดําเนินงานของ ASEAN Federation of Cardiology ตามคําเชิญ และในป 2561 สมาคมฯ รับเปนเจาภาพจัดงานประชุม ASEAN Federation Congress of Cardiology 2018 ระหวางวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ซึ่งคาดวาจะมีแพทยจากไทยและตางประเทศรวมประชุมในครั้งนี้มากกวาพัน
คน
นอกจากการดําเนินงานดานตางๆ ขางตน ในปจจุบนั สมาคมฯ ก็ยงั คงสืบสานปณิธานของนายแพทย
ชุมพล เปยมสมบูรณ นายกสมาคมฯคนกอน จัดบรรยายใหความรูกับแพทยและบุคลากรทางการแพทยที่
อยูในตางจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก็ไดดําเนินมาเปนครั้งที่ 11 แลว และทุกครั้งที่ไปจัดงานก็จะ
ไดรบั การตอบรับเปนอยางดียงิ่ จากทุกโรงพยาบาลทีไ่ ดไปจัดบรรยายให และโครงการนีก้ ย็ งั คงดําเนินการจัด
ทําตอไป
การประชุมสามัญประจําป 2559 นี้เปนปพิเศษที่สมาคมฯ ไดไปจัดใหกับสมาชิกที่ตางจังหวัด และ
ใชชื่องานที่เหมาะกับการประชุมนอกกรุงเทพฯ คือ “Cardiology on the Move” และไดรับเกียรติจาก
วิทยากรจาก American College of Cardiology และ European Society of Cardiology มารวมบรรยาย
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)

ในการประชุมครัง้ นี้ และโปรแกรมไดเพิม่ เติมในสวนของเภสัชกร และพยาบาล เพือ่ ใหบคุ ลากรทางการแพทย
ทีท่ าํ งานในสายงานดานโรคหัวใจ และมีสว นเกีย่ วพันธกบั แพทยทใี่ หการรักษาดานโรคหัวใจ สามารถนําความ
รูที่ไดจากการประชุมไปดูแลผูปวยและพัฒนาสายงานของตนเองใหดียิ่งๆ ขึ้นไป และในทายสุดนี้กระผมขอ
ขอบพระคุณทานคณะกรรมการ และวิทยากรของงานประชุม รวมทัง้ บริษทั เวชภัณฑยาผูใ หการสนับสนุนการ
จัดประชุมนีส้ าํ เร็จลุลว งไปดวยดีทกุ ทาน ทุกหนวยงาน และขอใหพลังการทํางาน การทุม เท สละเวลาของทุก
ทาน นําพาไปซึ่งความเจริญกาวหนาของสมาคมฯ สืบตอไป

รองศาสตราจารยนายแพทยถาวร สุทธิไชยากุล
นายกสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)

คณะกรรมการอํานวยการ
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ. 2559-2561
นายแพทยถาวร
นายแพทยครรชิต
นายแพทยระพีพล
นายแพทยรุงโรจน
นายแพทยธีรภัทร
แพทยหญิงคุณหญิงมัลลิกา
นายแพทยเกษม
แพทยหญิงนิธิมา
นาแพทยนครินทร
นายแพทยธัชพงศ
นายแพทยดิลก
แพทยหญิงวราภรณ

สุทธิไชยากุล
ลิขิตธนสมบัติ
กุญชร ณ อยุธยา
กฤตยพงษ
ยิ่งชนมเจริญ
วรรณไกรโรจน
รัตนสุมาวงศ
รัตนสิทธิ์
ศันสนยุทธ
งามอุโฆษ
ภิยโยทัย
ติยานนท

นายกสมาคมฯ
อุปนายก
เลขาธิการ
ประธานวิชาการ
ปฏิคม
เหรัญญิก
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2558(ครั้งที่ 48)
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
วันศุกรที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ หองบอลรูม เอ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซา ถนนสุขุมวิท
เริ่มประชุม 10.10 น.
สมาชิกสามัญเขารวมประชุม จํานวน 91 คน
นายแพทยชุมพล เปยมสมบูรณ เปนประธานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 1
มติ

สรุปกิจกรรม และผลงานในรอบป 2558
เลขาธิการสมาคมฯ สรุปกิจกรรมและผลงานในรอบป 2558
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
มติ

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 47)
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 47) โดย
ไมแกไข

ระเบียบวาระที่ 3

แถลงฐานะการเงิน งบดุล และเลือกผูสอบบัญชี
3.1 เหรัญญิกแถลงฐานะการเงินสมาคมฯ โดยเสนองบดุลการเงินประจําป 2558
ใหสมาชิกรวมพิจารณา ซึ่งในป 2558 ผลประกอบการมีรายรับสูงกวารายจาย
ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลการเงินประจําป 2558ตามที่หางหุนสวนจํากัด ออม
พลอย ออดิท เสนอมา
3.2 เสนอชื่อผูตรวจสอบบัญชี และผูบริการลงบัญชี
ที่ประชุมมีมติเลือกหางหุนสวนจํากัด ออมพลอย ออดิท เปนผูใหบริการสอบบัญชี
ของป พ.ศ. 2559 โดยมีคาตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน) ตอ
ป และบริษัท เจ แอนด เจ คอนซัลแทนส กรุป จํากัด เปนผูใหบริการลงบัญชีแสดง
งบฐานะการเงินของสมาคมฯ ของป 2559 โดยมีคาตอบแทน 9,000 บาท (เกาพัน
บาทถวน) ตอเดือน

มติ
มติ

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)
ระเบียบวาระที่ 4

เลือกตั้งกรรมการอํานวยการประจําป 2559-2561
4.1 เลขาธิการแจงวามีกรรมการอํานวยการที่ครบวาระทํางาน 2 ป (มีนาคม
2559) จํานวน 9 คน ดังรายนามตอไปนี้
นายแพทยชุมพล เปยมสมบูรณ
นายก
นายแพทยถาวร สุทธิไชยากุล
อุปนายก
นายแพทยสุรพันธ สิทธิสุข
เลขาธิการ
แพทยหญิง คุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน เหรัญญิก
แพทยหญิงวิวรรณ ทังสุบุตร
ประธานวิชาการ
นายแพทยเกษม รัตนสุมาวงศ
ปฏิคม
นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ
กรรมการกลาง
แพทยหญิงสิรินทร อภิญสวัสดิ์
กรรมการกลาง
นายแพทยวิเชาว กอจรัญจิตต
กรรมการกลาง

มติ

ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการอํานวยการชุดใหมแทนตําแหนงที่หมดวาระ จํานวน 9
คน ดังรายนามตอไปนี้
นายแพทยถาวร สุทธิไชยากุล
นายก
นายแพทยครรชิต ลิขิตธนสมบัติ
อุปนายก
นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
เลขาธิการ
แพทยหญิง คุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน
เหรัญญิก
นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ
ประธานวิชาการ
นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ
ปฏิคม
นายแพทยดิลก ภิยโยทัย
กรรมการกลาง
นายแพทยธัชพงษ งามอุโฆษ
กรรมการกลาง
แพทยหญิงวราภรณ ติยานนท
กรรมการกลาง
แตเนื่องจาก นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา ซึ่งมีวาระเปนกรรมการกลางอีก
1 ป แตไดออกลามารับตําแหนงเปนเลขาธิการ ดังนั้นตําแหนงกรรมการกลาง ที่มี
วาระ 1 ป ยังวางอยู ที่ประชุมไดเลือกนายแพทยเกษม รัตนสุมาวงศ มาแทน
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สําหรับกรรมการกลางที่มีวาระ 1 ป (มีนาคม 2560) จํานวน 3 คน ดังรายนามตอไป
นี้
แพทยหญิงนิธิมา รัตนสิทธิ์
กรรมการกลาง
นายแพทยนครินทร ศันสนยุทธ
กรรมการกลาง
นายแพทยเกษม รัตนสุมาวงศ
กรรมการกลาง
ระเบียบวาระที่ 5

มติ

เรื่องอื่นๆ
5.1 สมาชิกไดอภิปรายเรื่องที่มาของคณะกรรมการอํานวยการและวิธีการเลือกตั้ง
ตําแหนงนายกสมาคมฯ ควรมีวาระแค 1 ป แตเริ่มเขามาทํางานตั้งแตเปน
อุปนายก หรือ บุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงควรผานมาจากตําแหนงกรรมการ
กลางกอน และเลื่อนขึ้นมาตามลําดับเพื่อจะไดรับทราบธรรมเนียมปฏิบัติ และ
งานของสมาคมฯ สวนวิธีการเลือกตั้งเมื่อเปรียบเทียบจํานวนสมาชิกสมาคมฯ
กับ สมาชิกที่มาเขารวมประชุมแลว จะเห็นวาสัดสวนแตกตางกันมากดังนั้น
ควรมีวิธีใดบางที่จะทําใหสมาชิกสมาคมฯ ทุกทานมีสิทธิ์ออกเสียง เชน ให
เลือกตั้งทางไปรษณีย ประธานเสนอใหคณะกรรมการอํานวยการชุดใหมนําไป
พิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ

มติ

5.2 นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ ไดฝากเรื่องการศึกษาตอเนื่อง ซึ่งสมาคมฯ ควรมี
บทบาท
เพราะขณะนี้รัฐสภาไดผานรางกฎหมายใหทันตแพทยตองตอใบ
อนุญาตแลว ตอไปแพทยสภาคงจะดําเนินการกับแพทยทุกสาขาใหมีการตอ
ใบอนุญาตทุก 5 ป
ที่ประชุมรับทราบ

มติ

5.3 นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี เสนอวาชมรมตางๆ ที่อยูในความดูแลของสมาคมฯ
ควรมีบทบาทเรื่องการสงผลงานวิจัยประกวด Young Investigator Award
ดวย
ที่ประชุมรับทราบ

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)

มติ

5.4 นพ.ปริญญา สากิยลักษณ Advisory Board, AFC ไดกลาวถึงประวัติความ
เปนมาของ ASEAN Federation of Cardiology เพราะวามีหลายเรื่องที่
สมาชิกรุนใหมควรทราบเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจนการเปลี่ยนกฎ
เกณฑ
การเปนเจาภาพจัดการประชุม AFCC
1. ประเทศสมาชิกจากเดิมมี 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส,
สิงคโปร,มาเลเซีย และไทย ตอมาไดเพิ่มอีก 5 ประเทศ รวมเปน 10 ประเทศ
ประเทศที่เพิ่มเขามาไดแก เวียดนาม, เมียนมาร, บรูไน, กัมพูชา และลาว
2. การจัดงาน AFCC จากเดิมจัดทุก 2 ป โดยเวียนกันจัดในประเทศสมาชิก
ตอมาเมื่อเพิ่มประเทศสมาชิกเปน 10 ประเทศ ทําใหรอบระยะเวลาจาก
เดิมแตละประเทศจะไดจัดทุก 10 ป จะกลายเปน 20 ปถึงจะเวียนมาจัด จึง
ไดเปลี่ยนเปนจัดทุกป ก็จะเวียนกันทุก 10 ปเชนเดิม จะเริ่มป ค.ศ. 2560
โดยประเทศบรูไน เปนเจาภาพ
3. ประธาน AFC จากเดิมประธานของประเทศที่เปนเจาภาพจัดงาน AFCC จะ
ไดเปน ประธาน AFC โดยอัตโนมัติ ไดเปลี่ยนเปนผูที่สนใจเปนประธานให
ลงสมัครแลวทําการโหวต เลือกเสียงขางมาก
4. รายไดที่ผูจัดงาน AFCC ไดรับตองแบงให AFC อัตรา 20% หรือ 60,000
USD เลือกยอดที่มาก
5. หัวขอ Sukaman Lecture ใหเชิญแพทยจากประเทศในกลุม AFC และใน
1 รอบ หามเชิญประเทศซํ้ากัน
6. ประเทศที่จะเปนเจาภาพในปตอไป
ค.ศ. 2016 ประเทศเมียนมาร
ค.ศ. 2017 ประเทศบรูไน
ค.ศ. 2018 ประเทศไทย
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 ผลการประกวด Young Investigator Award ดังนี้
รางวัลที่ 1
นายแพทยสนิทพงษ ฟองจันทรสม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

1199

2200
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3

นายแพทยรัตนชัย ชาญชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นายแพทยสราวุฒิ ธนสมบูรณพันธ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

มติ

5.6 นพ.ชุมพล เปยมสมบูรณ ขอความรวมมือจากสมาชิกเรื่องที่สมาคมแพทยโรค
หัวใจแหงประเทศไทยฯ จะเปนเจาภาพจัดการประชุม The 23rd ASEAN
Federation of Cardiology Congress 2018 (AFCC 2018) ระหวางวันที่
8-10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ที่โรงแรมเลอเมริเดียน จังหวัด
เชียงใหม เชิญชวนสมาชิกสงผลงานทางวิชาการเสนอในการประชุมดวย
ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.05 น.

(นายแพทยสุรพันธ สิทธิสุข)
เลขาธิการสมาคมฯ

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

(นายแพทยชุมพล เปยมสมบูรณ)
นายกสมาคมฯ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)

สรุปกิจกรรม
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ป พ.ศ. 2559
1. ประชุมกรรมการอํานวยการสมาคมฯ 12 ครั้ง
2. ประชุมทางวิชาการ
2.1 ระหวางวันที่ 28-29 กันยายน 2559 ณ หองประชุมสุรศักดิ์ 1-2 โรงแรมอีสตินแกรนด สาทร
กรุงเทพฯ ไดจัดการอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 39 Theme “A to Z in Cardiology” มีผูเขารวมการอบรมจํานวน 118 คน แบงเปนพยาบาล จํานวน 25 คน แพทย 89
คน และเภสัชกรจํานวน 4 คน มีการจัดแสดงนิทรรศการของบริษัทยาและเครื่องมือแพทย
จํานวน 13 Booth
2.2 วันที่ 30 กันยายน 2559 จัดประชุมวิชาการกลางป 2559 ณ หองประชุมสุรศักดิ์ 1-2 โรงแรม
อีสตินแกรนด สาทร กรุงเทพฯจํานวนผูเขาฟงการประชุม 195 ทาน เปนแพทย 85 คน พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย 110 คน โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
2016 MIDYEAR SCIENTIFIC MEETING
30 September 2016
EASTIN Grand, Sathorn Road, Bangkok
Time

Surasak Room I 11th Floor

Surasak Room II 11th Floor

08.20-08.30 Opening Remarks By Dr.Taworn Suithichaiyakul
President of The Heart Association of Thailand Under the Royal Patronage of H.M the King
08:30-09.45 By Thai Society of Cardiac Imaging (TSCI) By Thai Resuscitation Council (TRC)
Pearls and pitfalls of cardiac imaging: what we Extracorporeal Life Support: What should Cardiologists
see 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
Moderator: Tarinee Tangcharoen, MD
Targeted Temperature Management (TTM) after Cardiac Arrest
- Sombat Muengtaweepongsa, MD
Moderator: Supalerk Pattanaprichakul, MD
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09.45-10.00 Coffee break and Visit Exhibition
10.00-11.15 By The Society of Pediatric Cardiology of Thailand (SPCT)
Fontan operation: The definitive for univentricular heart
- What heart that Fontan operation can help?
Prakul Chanthong, MD
- Fontan operation: surgical perspectives
Jule Namchaisir, MD
- Fontan operation in adults: the good and the bad?
Tarinee Tangcharoen, MD
Moderator: Tarinee Tangcharoen, MD

By Thai Cardiac EP Club
Arrhythmia in special situations
- Arrhythmia in Heart failure
Tatchaphong Ngarmukos, MD
- Arrhythmia in Acute Coronary
Sirin Apiyasawad, MD
- Arrhythmia in Chronic Kidney disease
Satchana Pumprueg, 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)
Speakers: Rapeephon Kunjara Na Ayudhya, MD
Dilok Piyayotai, MD
Moderator: Kriengkrai Hengrussamee, MD
12.45-14.00 By Thai Society of Echocardiography (TSE)
The Myth of Mitral Valve Prolapse
- The Art of diagnosis
Decho Jakrapanichakul, MD
- Living with MVP
Rungsrit Kanjanawanich, MD
- When something is seriously wrong
Adisai Buakhamsri, MD
Moderator: Smonporn Boonyaratavej, MD
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

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

By Cardiac Rehab Society of Thailand (CARE-Thai)
Chronic Heart Failure: What else could we
offer to our patients?
- Exercise physical activity/Respiratory muscle
training
Photsawee Kwanchuay, MD
- Diet/supplement
Somkiat Sangwatanaroj, MD
- EECP
Piyanuj Ruckpanich, MD
Moderator: Somkiat Sangwatanaroj, MD

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)
2.3 สมาคมฯ รวมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ในการประชุม The 32nd Annual
Meeting of the Royal College of Physicians of Thailand In Conjunction with the 2nd
Meeting of South East Asian Chapter of American College of Physicians ระหวางวันที่
27-29 เมษายน 2559 ณ ศูนยการประชุม PEACH โดยมี Them “Value –Based Medical Practice” ทางสมาคมแพทยโรคหัวใจมีการสงหัวขอเขารวมประชุมดังนี้
วันที่ 27 เมษายน 2559
เวลา 08.30-10.00 น.
Symposium:

What the internist needs to know about heart failure
- Diagnosis of chronic heart failure: update on biomarkers
นพ.รุงโรจน กฤตยพงษ
- What information can we get from imaging in heart failure?
พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท
- Therapeutic options for chronic heart failure: the latest
evidence
พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

เวลา 10.30-12.00 น.
Spot diagnosis/Interactive: EKG
เวลา 13.30-14.15 น.
Landmark clinical study:

นพ.ธรณิศ จันทรารัตน , นพ.สัชชนะ พุมพฤกษ

- PCSK9-inhibition : the treatment evolution for dyslipidemia in
high-risk patients
นพ.ปยะมิตร ศรีธรา
- Duration of DAPT following drug-eluting stent placement and
acute coronary symdrome
นพ.ดิลก ภิยโยทัย
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วันที่ 28 เมษายน 2559
เวลา 07.30-08.30น.
Meet the experts:

เวลา 08.30-09.30 น.
Symposium:

วันที่ 29 เมษายน 2559
เวลา 08.30-10.00 น.
Symposium:

Practical issues in atrial fibrillation
- Use of NOAC for stroke prevention in atrial fibrillation
พญ.ดุจดาว สหัสทัศน
- Cardioversion and antiarrhythmic therapy for atrial fibrillation
นพ.สุรพันธ สิทธิสุข
Atrial fibrillation in 2016
- An update on stroke prevention in non-valvular AF
พญ.สิรินทร อภิญาสวัสดิ์
- Rhythm control in AF: when is it preferred?
นพ.ธัชพงศ งามอุโฆษ
- How to manage asymptomatic AF?
พญ.วรางคณา บุญญพิสิษฎ
Challenges in stable coronary artery disease
- Diagnosis of stable CAD: update on the role of novel imaging
modalities
พญ.ธารินี ตั้งเจริญ
- PCI vs CABG for multivessel CAD
นพ.นราธิป ชุณหะมณีวัฒน
- Duration of dual antiplatelet therapy after PCI
นพ.ดิลก ภิยโยทัย

เวลา 10.30-11.15
Clinical case seminar case Syncope
นพ.ธรณิศ จันทรารัตน และ พญ.วรรณวรางค วงศเจริญ
Diffcult to manage heart failure
นพ.รังสฤษฎ กาญจนะวณิชย และ นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)
2.4 สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ รวมกับ สมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศไทยจัด
ประชุม 26th Two days in cardiology ระหวางวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 Theme “Empowering the Heart Team” ณ เขาใหญคอนเวนชั่นเซ็นเตอร จ.นครราชสีมา มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น
ดังรายละเอียดคือ Fellow + Resident จํานวน 53 คน Member 2 สมาคม จํานวน 256 คน
Member > 65ป จํานวน 12 คน พยาบาล 455 คน AV + Staff HAT จํานวน 12 คน Technician
จํานวน 22 คน Non Member จํานวน 281 คน วิทยากรและคณะกรรมการจัดงาน 40 คน และ
เภสัชกร จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 1,121 คน มีการจัดแสดงนิทรรศการของบริษัทยาและเครื่องมือ
แพทยจํานวน 32 Booth จาก 26 บริษัท และสําหรับในปนี้ทางคณะกรรมการจัดการประชุม
ไดนํารายไดสวนหนึ่งจากการทํากระเปารูปนกเงือกจําหนาย ซึ่งไดรับความอนุเคราะหการวาดโดย
นพ.รังสฤษฎ กาญจนะวณิชย รายไดหลังหักคาใชจายแลวมอบใหกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
2.5 จัดโครงการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรทั้งหมด 4 ครั้ง
ครั้งที่ 8 จัดประชุมรวมกับโรงพยาบาลราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม
1 โรงพยาบาลราชบุรี ไดรับการสนับสนุนจากทางบริษัททาเคดา (ประเทศไทย) จํากัด
ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 245 คน
ครั้งที่ 9 จัดประชุมรวมกับโรงพยาบาลอานันทมหิดล วันศุกรที่ 2 กันยายน 2559 ณ หองประชุม
อาคารกัลยาณิวัฒนา ชั้น 3 โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ไดรับการสนับสนุน
จากทางบริษัททาเคดา (ประเทศไทย) จํากัด มีผูเขาฟงทั้งสิ้น 186 คน
ครั้งที่ 10 จัดประชุมรวมกับโรงพยาบาลพระจอมเกลา จ. เพชรบุรี วันศุกรที่ 11 กันยายน 2559 ณ
หองประชุมนพเกา ชั้น 9 ตึกพิฆเนศวรสุรสังากศ โรงพยาบาลพระจอมเกลา จ.เพชรบุรี
มีผูเขาฟงการประชุมทั้งสิ้น 267 คน
ครั้งที่ 11 จัดประชุมรวมกับโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 25
มกราคม 2560 ณ หองประชุมพญายอ จ.ปราจีนบุรี มีผูเขาฟงการประชุมทั้งสิ้น 248 คน
2.6 สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ จัดบรรยายพิเศษรวมกับบริษัท ฟารมา นอรด เอส.
อี.จํากัด หัวขอ New cardiology treatment – a shift of paradigm? A Breakthrough in
Cardiology? วันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมอินเตอคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
2.7 สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ รวมกับมูลนิธิโรคหัวใจแหงประเทศไทยจัดโครงการและ
กิจกรรมดังนี้
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โครงการฝกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ป 2559 มีหนวยงานที่เขารวมโครงการฯ ถึง 73 หนวยงาน และมีผูผานการฝกอบรมไปแลวทั้ง
สิ้น 16,060 ราย
งานเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันหัวใจโลก 2558
จัด เมื่อวันอาทิตยที่ 25 กันยายน 2559 ณ สวนหลวง ร.๙ เวลา 05.00 น.- 08.00น. โดยมี
ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี เปนประธานในพิธีฯ และมีหนวยงานจาก
โรงพยาบาล บริษัท หางรานมารวมกิจกรรมกวา 500 คน
นิทรรศการ ใตรมพระบารมีเพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก
ใหความรูเรื่องโรคหัวใจใหกับประชาชน วัยทํางาน ตลอดจนตอบปญหาตางๆ ซึ่งเปนวัย
เสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ ใหสามารถปองกัน และปฏิบัติตนใหพนจากโรคหัวใจ ดวยอาหาร
ไทยหัวใจดี และการออกกําลังกาย โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิเชน
นิทรรศการใหความรู กิจกรรมตรวจสุขภาพเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ การ
สนทนาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและ การปองกันโรคหัวใจ กิจกรรมบนเวที เวลา 7.30-15.30 น.
ในป 2559 นี้ จัดที่ธนาคารไทยพาณิชย (จํากัด) มหาชน ในระหวางวันที่ 1-3 สิงหาคม
2559 ณ บริเวณลานหนาหอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพารค ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงาน
ใหญ และมีการเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ 12.00-13.00 น. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 หัวขอ
“CPR งายนิดเดียว: โรคหัวใจ ใครๆ ก็ไมรัก” ผูบรรยาย: พ.ต.อ.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค
3. การเผยแพรความรูทางโรคหัวใจ
3.1 วารสารโรคหัวใจ ในป 2559 ไมไดจัดทําเพราะอยูในระหวางเปลี่ยนคณะจัดทํา แตไดเตรียม
พรอมในเรื่อง website ไวแลว
4. สรุปกิจกรรมชมรม และโครงการภายใตสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ป 2556
ชมรมฟนฟูหัวใจ
1. ประชุมกรรมการ จํานวน 7 ครั้ง
2. จัดประชุม Basic Cardiac Rehabilitation 2016 ระหวางวันที่ 26-30 กันยายน 2559 ที่
รพ.จุฬาลงกรณ จํานวน ผูเขารวมประชุม 126 คน
3. รวมจัดประชุมกลางปสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในวันศุกรที่ 30 กันยายน 2559 ณ
โรงแรมอิสติน สาทร หัวขอ Chronic Heart Failure: What else could we offer to our
patients? โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน เปน moderator และแบง 3 หัวขอยอย
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)
- Exercise physical activity/Respiratory muscle training
โดย พ.ท.นพ.พศวีร ขวัญชวย
- Diet/supplement
โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน
- EECP
โดย พญ.ปยะนุช รักพาณิชย
4. รวมสงบทความลงวารสาร CVM 2 เรื่อง คือ
- การฟนฟูหัวใจในผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน
- Warm up & Cool down ทํา…ทําไม
โดย รศ.พญ.วิลาวัณย ถิรภัทรพงศ
5. คณะกรรมการเขารวมประชุม Integrative CV conference ณ ชั้น 2 ตึกเรนาโต คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ครั้ง คือ
1. พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม (เรื่อง Home-based Cardiac Rehabilitation),
2. พุธที่ 25 พฤษภาคม (เรื่อง 2ry CVD prevention),
3. พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน (เรื่อง Phase I Cardiac Rehabilitation),
4. พุธที่ 24 สิงหาคม (เรื่อง 3ry CVD prevention),
5. พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม (เรื่อง Phase III Cardiac Rehabilitation)

ชมรมคลื่นเสียงสะทอนหัวใจแหงประเทศไทย
1. ประชุมคณะกรรมการชมรม จํานวน 7 ครั้ง
2. จัดกิจกรรมวิชาการภายในประเทศ
2.1. จัดประชุม Interhospital echo conference 2 ครั้ง ดังนี้
2.1.1. Interhospital echo Conference ครั้งที่ 1/2559
- วันเวลา: วันศุกรที่ 15 มกราคม 2559
- สถานที่: หองประชุม E ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ รพ.จุฬาลงกรณ
- กิจกรรม: บรรยายเรื่อง Transesophageal echocardiogram: tricks and tips
โดย ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท และ case presentation จาก รพ.รามาธิบดี,
รพ.ธรรมศาสตร และ รพ.ศิริราช
- จํานวนผูเขาฟง: 92 คน
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2.1.2. Interhospital echo Conference ครั้งที่ 2/2559
- วันเวลา: วันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2559
- สถานที่: หองประชุมสถาพร กวิตานนท ชั้น 3 อาคารบริการ รพ.ธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรม: บรรยายเรื่อง Infective Endocarditis The Masquerade, The Truth
and The Guidelines โดย ผศ.นพ.อดิศัย บัวคําศรี และ case presentation จาก
รพ.พระมงกุฎเกลา, รพ.ราชวิถี และ รพ.ภูมิพล
- จํานวนผูเขาฟง: 79 คน
จัดอบรมหลักสูตร “Intensive 2 Day Echocardiography” สําหรับ cardiology fellow
- วันเวลา: วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559
- สถานที่: หองประชุม E ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ รพ.จุฬาลงกรณ
- จํานวนผูเขาฟง: 95 คน
จัดประชุมวิชาการ “2nd TSE Scientific Meeting: Thai Heart Valve Summit”
- วันเวลา: วันที่ 22-23 กันยายน 2559
- สถานที่: หอง 370 ที่นั่ง โซน A ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ รพ.จุฬาลงกรณ
- จํานวนผูเขาฟง: 138 คน
รวมจัดประชุมกลางป ของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2559
ณ โรงแรมอิสติน ในหัวขอ “The Myth of MVP” โดยมี ผศ.พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
เปน moderator และบรรยายโดย
- The Art of Diagnosis โดย รศ.นพ.เดโช จักราพานิชกุล
- Living with MVP โดย อ.นพ.รังสษฎ กาญจนะวณิชย
- When something is seriously wrong โดย ผศ.นพ.อดิศัย บัวคําศรี
รวมจัดกิจกรรมวิชาการในการประชุมนานาชาติ
รวมจัดประชุมวิชาการของ ASEAN Society of Echocardiography รวมกับ Philippines Heart
Association ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ Mandaluyong City ประเทศฟลิปปนส โดย
ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง บรรยายเรื่อง Role of Echo in TAVI
รวมประชุมวิชาการของ ASEAN Society of Echocardiography รวมกับ ASEAN Federation
of Cardiology Congress (AFCC) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ประเทศ Myanmar โดย รศ.นพ.
เดโช จักราพานิชกุล และ ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง เขารวมเปนวิทยากร บรรยาย
เรื่อง Echocardiography in TAVI, the Essentials – Parts and Pitfalls และ เรื่อง Role of
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Echocardiography in Shunt Evaluation and Device Therapy (PFO/ASD)
3.3. รวมจัดประชุมวิชาการกับ American Society of Echocardiography (ASE) เรื่อง The
second annual Echo ASE ASEAN ในวันที่ 22-27 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพ
ชมรมกุมารแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
กิจกรรมของชมรมโรคหัวใจเด็กแหงประเทศไทย
• ประชุมสามัญคณะกรรมการชมรมกุมารโรคหัวใจเด็กแหงประเทศไทย
จํานวน 7 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช
- ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
- ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2559ณ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี
- ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กันยายน 2559 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
- ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
- ครั้งที่ 6 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ครั้งที่ 7 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี
• จัด SPCT Annual meeting 2016: Pediatric Cardiac Care in Thailand:Theory is now
becoming a real practice ในวันที่ 29-31 มกราคม 2559 Purimas Beach Hotel Resort and
Spa ระยอง
• จัด The Third Pediatric Cardiac Imaging Conference “Complex Congenital Heart
Diseases” 27 Feburary 2016, โรงพยาบาลศิริราช
• จัด ‘arrhythmia day’ ประจําป 2016 วันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ
• จัด “The Second Fetal echocardiogram symposium: from basic to current practice” ใน
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ
• จัดประชุมวิชาการประจําปเรื่อง “Pediatric Cardiac Emergency and Critical Care” ในวันที่ 1113 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
• จัดสอบ Pediatric cardiology board examination วันที่ 10 มิถุนายน 2559
• จัด The Fourth Pediatric Cardiac Imaging Conference for Pediatric Cardiology Fellow วัน
ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
• จัดการประชุม interhospital conference ประมาณ 1-2 เดือนครั้งโดยหมุนเวียนสถาบัน กิจกรรม
ภายนอกชมรมโรคหัวใจเด็กฯ
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• มีการจัดตั้ง Fetal Cardiology Group แลว โดยรวมกับ TSMFM มี นพ.วัชระ จามจุรีรักษ เปน
ประธาน
กิจกรรมที่รวมกับองคกรภายนอก
- รวมมือกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจแหงประเทศไทยในการสงแพทยเขารวมโครงการอบรมคัดกรองเด็กโรค
หัวใจ และออกตรวจยืนยันการคัดกรองในรพ.จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดทั้งป 2559
- รวมบรรยายกับราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย ใน
การประชุมใหญกุมารเวชศาสตรครั้งที่ 80 และ 81
- รวมกับ TRC จัดอบรม PALS ตลอดป 2559
- รวมกับ TRC และ AHA เขารวมประชุมและจัดอบรม PALS instructor new/renewal course ใน
วันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมระดับนานาชาติ
- เขารวม live case demonstrate และ รวมประชุมวิชาการในการประชุม The 6th Vietnam Congress of Congenital and Structural Heart Disease: Right Heart Intervention from A-Z ใน
วันที่ 14-16 มกราคม 2559 ที่เมือง Ho Chi Mihn ประเทศ Vietnam
- เขารวม live case demonstrate และ รวมประชุมวิชาการในการประชุม CSIAP ในวันที่ 3-5
มีนาคม 2559 ที่เมือง Dubai, United Arub Emirates
- นําเสนอผลงานและเขารวมประชุมวิชาการในการประชุม “The 6th congress of APPCS” ในวันที่
20-23 ตุลาคม 2559 ที่นครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน
โครงการมาตรฐานการชวยชีวิต
สรุปกิจกรรมคณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิต ประจําป 2559
ประชุม กรรมการ จํานวน 9 ครั้ง
1. พิมพคูมือการชวยชีวิตขั้นสูง จํานวน 20,000 เลม
2. พิมพคูมือการชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับบุคลากรทางการแพทย จํานวน 10,000 เลม
3. พิมพคูมือการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับบุคลากรทางการแพทยจํานวน 39,000 เลม
4. จัดฝกอบรมครูผูฝกสอน Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS Instructor) จํานวน 3
รุน รวม 70 คน
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ลําดับ
1
2
3

วันที่ฝกอบรม
วันที่ 22-24 มีนาคม 2559
วันที่ 29-31 มีนาคม 2559
วันที่ 24 สิงหาคม 2559

สถานที่
จํานวนเรียน
คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
12 คน
รพ.ราชวิถี
26 คน
รพ.ตํารวจ
32 คน

จัดฝกอบรมครูผูฝกสอน Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS Instructor Renewal)
จํานวน 1 รุน รวม 40 คน
ลําดับ
1

วันที่ฝกอบรม
วันที่ 24 มีนาคม 2559

สถานที่
จํานวนเรียน
คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน
40 คน

จัดฝกอบรม Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS provider) จํานวน 16 รุน รวม 607คน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

วันที่ฝกอบรม
วันที่ 28-29 มกราคม 2559
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2559
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2559
วันที่ 7-8 มีนาคม 2559
วันที่ 24-25 มีนาคม 2559
วันที่ 21-22 เมษายน 2559
วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2559
วันที่ 12-13 กันยายน 2559
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2559
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559

สถานที่
รพ.ตํารวจ
รพ.เวชธานี
รพ.ตํารวจ
รพ.ไทยนครินทร
รพ.ตํารวจ
รพ.ตํารวจ
รพ.ตํารวจ
รพ.ตํารวจ
รพ.ตํารวจ
รพ.นครปฐม
รพ.ตํารวจ
จ.ตาก
รพ.ตํารวจ
รพ.ตํารวจ
รพ.อานันทมหิดล
รพ.ตํารวจ

จํานวนเรียน
38 คน
40 คน
39 คน
40 คน
39 คน
40 คน
39 คน
41 คน
39 คน
40 คน
40 คน
13 คน
37 คน
42 คน
40 คน
40 คน
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จัดฝกอบรม Pediatric Advanced Life Support (PALS Provider) จํานวน 7 รุน รวม 276 คน
ลําดับ
วันที่ฝกอบรม
สถานที่
จํานวนเรียน
1
วันที่ 14-15 มกราคม 2559
รพ.ตํารวจ
37 คน
2
วันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2559 รพ.กรุงเทพดีบุค
36 คน
3
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559
รพ.ตํารวจ
40 คน
4
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559
รพ.กรุงเทพพัทยา
41 คน
5
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559
รพ.กรุงเทพพัทยา
42 คน
6
วันที่ 15-16 กันยายน 2559
รพ.ตํารวจ
40 คน
7
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559
รพ.ตํารวจ
40 คน
จัดฝกอบรมครูผูฝกสอน Basic Life Support (BLS Instructor) for Heal Care จํานวน 3 รุน รวม 86 คน
ลําดับ
วันที่ฝกอบรม
สถานที่
จํานวนเรียน
1
วันที่ 8 เมษายน 2559
จ.พัทลุง
34 คน
2
วันที่ 10 มิถุนายน 2559
รพ.ตํารวจ
32 คน
3
วันที่ 19 ธันวาคม 2559
รพ.บํารุงราษฎร
20 คน
จัดฝกอบรมครูผูฝกสอน Basic Life Support (BLS Instructor) Non-Heal Care จํานวน 7 รุน รวม
272 คน
ลําดับ
วันที่ฝกอบรม
สถานที่
จํานวนเรียน
1 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2559
บ. ซีพี จ.นครปฐม
50 คน
2 วันที่ 28 มีนาคม 2559
โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน
40 คน
3 วันที่ 28 เมษายน 2559
วิทยาลัยปองกันสาธารณภัยวิทยาเขตปทุมธานี 57 คน
4 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
YWCA บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม 12 คน
5 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (รอบเชา) YWCA บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม 36 คน
6 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (รอบบาย) YWCA บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม 36 คน
7 วันที่ 31 มีนาคม 2559
บ.ซีพี จ.นครปฐม
41 คน
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จัดฝกอบรม Basic Life Support (BLS Provider) Non-Heal Care จํานวน 14 รุน รวม 623 คน
ลําดับ
วันที่ฝกอบรม
สถานที่
จํานวนเรียน
1
วันที่ 15-16 มกราคม 59
จ.สุราษฎรธานี
74 คน
2
วันที่ 21-22 มกราคม 59 (รอบเชา)
จ.ตรัง
56 คน
3
วันที่ 21-22 มกราคม 59 (รอบบาย) จ.ตรัง
57 คน
4
วันที่ 24 ก.พ. 59 (รอบเชา)
ตํารวจนครบาล ๕
55 คน
5
วันที่ 24 ก.พ. 59 (รอบบาย)
ตํารวจนครบาล ๕
55 คน
6
วันที่ 9 มี.ค.(รอบเชา)
บ.ซี พี จ.เชียงใหม
23 คน
7
วันที่ 1 มีนาคม 2559 (รอบเชา)
บ.ซี พี จ.นครราชสีมา
36 คน
8
วันที่ 1 มีนาคม 2559 (รอบเชา)
บ.ซี พี จ.นครราชสีมา
36 คน
9
วันที่ 2 มีนาคม 2559 (รอบเชา)
บ.ซี พี จ.สระบุรี
36 คน
10
วันที่ 2 มีนาคม 2559 (รอบบาย)
บ.ซี พี จ.สระบุรี
36 คน
11
วันที่ 21 มี.ค.59 (รอบเชา)
โรงแรมบันยันทรี สาทร
41 คน
12
วันที่ 21 มี.ค.59 (รอบบาย)
โรงแรมบันยันทรี สาทร
41 คน
13
วันที่ 31 มี.ค.59 รอบเชา
จ.สระบุรี
41 คน
14
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (รอบเชา) สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 36 คน
5. การจัดงานวันชวยชีวิตแหงชาติ ครั้งที่ 1 Thai-ReSS 2016 วันที่ 19 กันยายน 2559 สนามกีฬา
นิมิบุตร ผูเขารวมประชุม 762 คน
6. ประชุมใหญสมาคมแพทยโรคหัวใจ บรรยายเรื่อง 2015 AHA Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ
หองประชุม ballroom B Radisson BLU Hotel, Bangkok, Thailand โดยวิทยากร อ.ศุภฤกษ
พัฒนปรีชากุล/พญ.นลินาสน ขุนคลาย/นพ.สรายุทธ วิบูลชุติกุล/พญ.รัชนี แซลี้/นพ.ภูมิพร กตัญู
วงศ/ผศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกุล/พตอ.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค
7. สรุปการจัด CPR for AHA 2016 ระหวางวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2559 ณ ตึก ฉกร. ชั้น 9 รพ.ตํารวจ
รวม 11 รุน จํานวน 270 คน
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Course
1. BLS Inst. Renewal
2. BLS Provider
3. ACLS Inst. Renewal
4. ACLS Inst.
5. ACLS Provider
6. PALS Inst. Renewal
7. PALS Inst.
8 .PALS provider

จํานวน
1 รุน (15 คน)
3 รุน (รุนละ 15 คน)
1 รุน 30 คน
1 รุน 30 คน
2 รุน (รุนละ 30 คน)
1 รุน 30 คน
1 รุน 30 คน
1 รุน 30 คน

8. ประชุมตางประเทศ
8.1 เขารวมประชุม Japan Resuscitation Council RCA วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ประเทศ
ญี่ปุน โดยมีกรรมการจาก TRC เขารวมประชุม คือ 1. พ.ต.อ.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค 2.
นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ 3. นพ.สรายุทธ วิบูลชุติกุล 4. นพ.ชัชชัย ปรีชาไว 5. พญ.จริยา สันตติ
อนันต 6. พญ.รัชนี แซลี้
8.2 เขารวมการประชุมประเทศเกาหลี 4th KACPR Symposium ณ St. Mary’s Hospital กรุงโซล
ประเทศ เกาหลีใต ระหวางวันที่ 28-30 กันยายน 2559 โดยมี นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ, นพ.โสภณ
กฤษณะรังสรรค, นพ.สรายุทธ วิบูลชุติกุล, นพ.บวร วิทยชํานาญกุล
ชมรมคารดิแอคอิมเมจจิงแหงประเทศไทย
สรุปกิจกรรมของชมรมคารดิแอคอิมเมจจิงแหงประเทศไทย
ตั้งแตมกราคม –ธันวาคม 2559
1. รายนามคณะกรรมการชมรมฯ ชุดปจจุบัน
แพทยหญิงอรพร
สีห
นายแพทยรุงโรจน
กฤตยพงษ
แพทยหญิงคุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน
แพทยหญิงชนิกา
ศรีธรา
แพทยหญิงหัสยา
ประสิทธิ์ดํารง
แพทยหญิงธารินี
ตั้งเจริญ
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ทีปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
เหรัญญิก
ประธานวิชาการ
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2.
3.

4.

5.

นายแพทยอดิศัย
บัวคําศรี
รองประธานวิชาการ
นายแพทยเขตต
ศรีประทักษ
ประชาสัมพันธ และ Webmaster
แพทยหญิงสายใจ
เลิศโรจนปญญา
ผูชวยประชาสัมพันธ และ Webmaster
แพทยหญิงอิงอร
อรุณากูร
นายทะเบียน
แพทยหญิงเมธินี
ฉันทาดิศัย
ผูชวยนายทะเบียน
แพทยหญิงมนตรรวี
ทุมโฆสิต
เลขานุการ
แพทยหญิงสุวิภาภรณ
ศิริภรณพิทักษ
ผูชวยเลขานุการ
รัตนสุมาวงศ
กรรมการกลาง
นายแพทยเกษม
นายแพทยธีรภัทร
ยิ่งชนมเจริญ
กรรมการกลาง
นายแพทยทวนทศพร
สุวรรณจูฑะ
กรรมการกลาง
นายแพทยยงเกษม
วรเศรษฐการกิจ
กรรมการกลาง
แพทยหญิงอลิสา
คลายเพชร
กรรมการกลาง
นายแพทยทนงชัย
สิริอภิสิทธิ์
กรรมการกลาง
แพทยหญิงสุนันทา
เชี่ยววิทย
กรรมการกลาง
มีการจัด “Tutorial Course for Board Exams” วันเสารที่ 23 เมษายน 2559 ณ หองประชุมอรรถ
สิทธิ์ ชั้น 5 ศูนยการแพทยสิริกิต์ิ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผูเขารวมการประชุม 185 คน มีบริษัทเบอร
ลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ใหการสนับสนุน
ไดจัดการประชุมวิชาการกลางปรวมกับสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในเดือนวันที่ 30 กันยายน
2559 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด สาทร กรุงเทพฯ หัวขอที่สงเขารวมคือ
Pearls and pitfalls of cardiac imaging: what we see when others miss?
- Nuclear: Maythinee Chantadisai, MD
- CT: Adisak Maneesai, MD
- MR: Tarinee Tangcharoen, MD
Moderator: Tarinee Tangcharoen, MD
จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 Theme ‘Imaging in Cardiomyopathy’ วันเสารที่ 19
พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมชั้น 6 ตึก 8 (ตึกใหม) สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี มีผูเขารวมประชุม
ทั้งสิ้น 120 คน เปนแพทยและ Fellow Cardio 63 คน แพทยรังสีวิทยาและรังสีวินิจฉัย 28 คน พยาบาล
หัวใจ 22 คน นักรังสี 7 คน มีบริษัทใหการสนับสนุนการจัดงานจํานวน 6 บริษัท
สงคณะกรรมการชมรมฯ เขารวมเปนคณะกรรมการจัดงาน 23rd ASEAN Federation Congress of
Cardiology 2018 (พ.ศ. 2561) ระหวางวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซนทารา บางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
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6. ในป 2559 มีการประชุมกรรมการชมรมฯ ทั้งสิ้น 3 ครั้ง
ชมรมชางไฟฟาหัวใจแหงประเทศไทย
ชมรมชางไฟฟาหัวใจแหงประเทศไทย ขอสรุปกิจกรรมประจําป 2559 ที่ผานมาดังนี้
1. จัดการประชุมสามัญชมรมฯ ทุก 3 เดือน ณ โรงพยาบาลที่เปนสถาบันการฝกอบรม โดยได แนบบันทึก
การประชุมทั้ง 3 ครั้งมาใหโดยครั้งสุดทายจัดการประชุมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
2. จัดการประชุมวิชาการประจําปของชมรม โดยปที่ผานมาจัดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม
Westin Grand ดังรายละเอียด Program การประชุมที่แนบมา โดยในปนี้มีผูรวมประชุมเปน แพทยและ
บุคลากรทางการแพทยกวา 200 ราย
3. จัดกิจกรรม Atrial Fibrillation Awareness Day ที่สวนลุมพินีในวันเสารที่ 2 กรกฎาคม 2559 โดยมี
กิจกรรม เดิน วิ่ง และ กิจกรรมใหความรูประชาชนใหตระหนักถึงความสําคัญของ Atrial Fibrillation
4. จัดทําหลักสูตรการเรียนสาขาตอยอดวิชา Electrophysiology ใหราชวิทยาลัยอายุรแพทย แหงประเทศไทย
5. จัดทําคากลางสําหรับหัตถการทางการแพทยตามคํารองขอราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
ตามรายละเอียดที่สงใหสมาคมฯ ไปแลว
6. จัดการเลือกตั้งประธานชมรมชางไฟฟาหัวใจแหงประเทศไทย และ กรรมการชมรมชุดใหม โดยมีวาระ
ตั้งแต 1 ธันวาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2561 ตามที่สมาคมฯ ไดมีหนังสือ ประกาศแตงตั้ง
7. ชมรมไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ Asia Pacific Heart Rhythm Society ในป
2019 ซึ่งจะไดรวมกับ สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ ตอไป
8. จัดวิทยากรเขารวม EKG workshop ใหกับงานประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง ประเทศไทย
9. จัดวิทยากรบรรยายรวมการประชุม สามัญประจําปสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
ชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย
สรุปกิจกรรมของชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559
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
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)
แพทยหญิงพรวลี
นายแพทยสาธิต
นายแพทยโสภณ
นายแพทยปรัญญา
นายแพทยพัชร
นายแพทยธรณิศ
แพทยหญิงอรินทยา
นายแพทยรังสฤษฎ
แพทยหญิงศรีสกุล
นายแพทยธีรภัทร
นายแพทยเอกราช
นายแพทยเกษม

ปรปกษขาม
เจณวนิชสถาพร
สงวนวงษ
สากิยลักษณ
อองจริต
จันทรารัตน
พรหมินธิกุล
กาญจนะวณิชย
จิรกาญจนากร
ยิ่งชนมเจริญ
อริยะชัยพาณิชย
รัตนสุมาวงศ

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการและเลขาธิการ

ในป พ.ศ. 2559 มีผลการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. มีการประชุมธุรการของชมรมฯ จํานวน 4 ครั้ง
2. มีการจัดงานประชุมใหญสามัญประจําปครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ มีผูเขารวมงานทั้งหมด 168 ทาน กรรมการและวิทยากร 15 คน แพทย 77 คน
พยาบาล 70 คน และเภสัชกร 6 คน มีบริษัทเวชภัณฑยาใหการสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้จํานวน 12
บริษัท และรวมจัด Lunch Symposium จํานวน 3 บริษัท
3. จัดงานประชุม Heart Failure Essentials For Cardiology Fellows 2016 วันเสารที่ 30 กรกฎาคม
2559 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด สาทร กรุงเทพฯ มีผูเขารวมการประชุม จํานวน 100 ทาน เปนแพทย 69
ทาน พยาบาล 24 ทาน และวิทยากร 7 ทาน การจัดงานครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากทางบริษัทโนวาร
ตีส (ประเทศไทย) จํากัด
4. ไดจัดการประชุมวิชาการกลางปรวมกับสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด สาทร กรุงเทพฯ หัวขอที่สงเขารวมคือ
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
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- What’s new in heart failure care with comorbidity ?
Srisakul Chirakanjanakorn, MD
Moderator: Teerapat Yingchoncharoen, MD
5. จัดการประชุม Heart Failure Weekend ในระหวางวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่
เขาใหญ จ.นครราชสีมา Theme “Unlocking a Myth: Heart Failure With Preserved Ejection
Fraction” มีผูลงทะเบียนทั้งหมด 87 คน (แพทย 77 พยาบาล 9 เภสัช 1) วันที่ 29 ตุลาคม 2559 มี
จํานวนผูเขาฟง 71 คน วันที่ 30 ตุลาคม 2559 มีจํานวน ผูเขาฟง 67 คน การจัดงานประชุมในครั้งนี้ได
รับการสนับสนุนจากบริษัททาเคดา (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เมอรค จํากัด
6. ไดจัดการจัดอบรม Heart Failure Program for Nurse 2016 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ หอง
ประชุมชั้น15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีผูเขารวม 136 คน การจัดประชุมครั้งนี้ไดรับ
การสนับสนุนจากบริษัทเบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด
7. Heart Failure Program for Pharmacists ในวันเสารที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุม Pinnacle
2-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ มีผูเขาฟงการประชุมจํานวน 75 ทาน การจัดงาน
ครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากทางบริษัทโนวารตีส (ประเทศไทย) จํากัด
8. ปจจุบันชมรมฯ มีสมาชิกสามัญรวมทั้งหมด 138 คน สมาชิกสมทบ 30 คน และมีสมาชิกสามัญของ
ชมรมฯ เสียชีวิต 1 ทาน คือ นายแพทยชัชดนัย มุสิกไชย
9. สงคณะกรรมการชมรมฯ เขารวมเปนคณะกรรมการจัดงาน 23rd ASEAN Federation Congress Cardiology 2018 (พ.ศ. 2561) ระหวางวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา บางกอกคอนเวน
ชั่นเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
10.เริ่มจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว เปนฉบับภาษาอังกฤษ โดยทั้งนี้ไดรับทุน
สนับสนุนการจัดทําจากสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ คาดวาแลวเสร็จในป 2560 นี้
กิจกรรมที่กําลังดําเนินการในป 2560
1. เตรียมการจัดงานประชุมใหญสามัญประจําปของชมรมฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอีสติน
แกรนด สาทร กรุงเทพฯ
2. เตรียมการจัดงานประชุม HFCT for Fellow 2017 ในวันเสารท่ี 5 สิงหาคม 2560 สถานที่อยูในระหวาง
การติดตอ
3. เตรียมการจัดงาน HFCT Weekend 2017 ระหวางวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 โรงแรมเรดิสันบลู หัวหิน
4. เตรียมการจัดงาน HFCT Course for Nurse 2017 ในวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สถานที่จะแจงให
ทราบอีกครั้ง
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)
คณะอนุกรรมการโครงการระบาดวิทยา
1. วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรม AETAS ลุมพินี หอง Infinity 1 ชั้น 7 จัดการประกวดการนํา
เสนอโครงรางงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธของเฟลโลว ปที่ 1 มีแพทยเฟลโลว สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ
ปที่ 1 เขารวมประกวด43 คน โดยมีรายนามคณะกรรมการตัดสินดังนี้ 1. นายแพทยปยะมิตร ศรีธรา
2. นายแพทยนครินทร ศันสนยุทธ 3. แพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล 4. นายแพทยอดิศัย บัวคําศรี
5. นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ 6. นายแพทยสุกิจ แยมวงษ 7. นายแพทยวรงค ลาภานันต 8. นาย
แพทยธนรัตน ชุนงาม 9. นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน 10.แพทยหญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
11. นายแพทยธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ 12. นายแพทยถาวร สุทธิไชยากุล 13. นายแพทยเรวัตร พันธุกิ่ง
ทองคํา 14. นายแพทยทศพล ลิ้มพิจารณกิจ 15. นายแพทยโสภณ สงวนวงษ 16. นายแพทยเกษม รัตนสุ
มาวงศ เฟลโลวที่ไดรับการตัดสินใหเปนผูนําเสนอโครงรางงานวิจัยดีเดน 4 คน คือ แพทยหญิงฐิตยา สุขุ
ปญญารักษ รพ.รามาธิบดี 2. พญ.จิรารัตน จิรธรรมโอภาส 3. พญ.พาธิตา สิทธิเจริญชัย รพ.จุฬาลงกรณ
4. พญ.สุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล รพ.จุฬาลงกรณ บริษัทเวชภัณฑยาที่ใหการสนับสนุนโครงการ คือ บริษทั
เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ใหทุนสนับสนุนเปนจํานวนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
2. ระหวางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 จัดการอบรม Introduction to Clinical Research ใหแพทย
ประจําบาน สาขาโรคหัวใจ ชั้นปที่ 1 (อายุรกรรม,ศัลยกรรม) สถานที่อบรม ณ หองประชุม 605/5 โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ มีวิทยากรที่รวมใหการอบรมดังนี้ แพทยหญิงสมนพร บุณยะรัตเวช
แพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล นายแพทยรังสฤษฎ กาญจนะวณิชย นายแพทยสุกิจ แยมวงษ นาย
แพทยปริญญ วาทีสาธกกิจ นายแพทยเรวัตร พันธุกิ่งทองคํา นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ นายแพทย
ปยทัศน ทัศนาวิวัฒน นายแพทยปยะมิตร ศรีธรา นายแพทยกิตติศักดิ์ กุลวิชิต การจัดอบรมในครั้ง
นี้ ไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด และบริษัท แอสตราเซนเนกา
(ประเทศไทย) จํากัด
การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป พ.ศ. 2559
โครงการวิจัย CORE Thailand
แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย CORE Thailand
วันที่ 30 มกราคม 2560
1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) โครงรางวิจัยการติดตามผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
แบบสหสถาบัน (ส.ห.ส.)
(ภาษาอังกฤษ) A cohort of patients with high risk for cardiovascular events multicenter
study (CORE Thailand)
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ชื่อผูวิจัยหลัก อาจารยแพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล
งบประมาณที่ไดรับ 13,264,250 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 6 ป
เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน ป) พฤษภาคม 2553 ถึง (เดือน ป) พฤษภาคม 2559
สถานะปจจุบัน อยูในระยะติดตามอาสาสมัคร
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของการวิจัย
2.1 ตารางแสดงการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ไดเสนอไวกับงานวิจัย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง
โครงรางการวิจัย “CORE Thailand version 5.1 date 1 JUL 2015:
amendment 5”
- สถาบันที่เขารวมการศึกษา
โรงพยาบาล
จํานวนขอมูลที่เก็บได
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
79
17. โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี
18. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
510
19. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
374
20. ศูนยโรคหัวใจสิริกิติ์
699
การดําเนินงาน
- โครงรางการวิจัย

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)
- สถาบันที่เขารวมการศึกษา

- การจัดประชุมงานวิจัย

- การเก็บขอมูล

โรงพยาบาล
จํานวนขอมูลที่เก็บได
21. โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
96
22. โรงพยาบาลสงขลานครินทร
118
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111
24. ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกฯ
318
25. โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
152
รวม
9,390
ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2553
ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2555
ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2556
ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม 2557
1. ยอดรวมอาสาสมัครที่เขารวมโครงการวิจัย คือ 9,390 ราย ขณะนี้ขอมูล
Visit 1 ไดรับการตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณเรียบรอย แลว และกําลังสงวารสารทางการแพทยระดับนานาชาติ
พิจารณา เพื่อการตีพิมพตอไป
2. Visit 2 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 8,265 ฉบับ
3. Visit 3 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 6,655 ฉบับ
4. Visit 4 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 4,926 ฉบับ
5. Visit 5 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 3,212 ฉบับ
6. Visit 6 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 1,900 ฉบับ
7. Visit 7 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 88 ฉบับ
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2.2 งบประมาณที่ไดใชจายไปแลวนับตั้งแตเริ่มทําการวิจัยเปนเงินทั้งสิ้น 4,588,481 บาท (สี่ลานหา
แสนแปดหมื่นแปดพันสี่รอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) รายละเอียดตามตาราง
งบประมาณโครงการ

1. งบประมาณดานคาตอบแทนบุคคลากร
1.1. ผูชวยผูประสานงานโครงการ
1.2. แพทยผูวิจัย
1.3. พยาบาลผูชวยวิจัย
2. งบประมาณดานการดําเนินงาน
2.1. ใชจายในการยื่นขออนุมัติ จริยธรรม
2.1.1. คาธรรมเนียมขออนุมัติ จริยธรรมทาง JREC
2.1.2. คาดําเนินการขออนุมัติจริยธรรม
2.2. คาเครื่องมือตรวจ pulse wave velocity
2.3. คาใชจายในการ Monitor
2.3.1. Internal Monitor
2.3.2. External Monitor
2.4. คาใชจายในการจัดการ ขอมูล
2.4.1. ในปแรก
2.4.2. ในปที่ 2 - 4
2.4.3. ในปที่ 5
2.5. คาอุปกรณภายในสํานักงาน
2.6. คาจัดทํา CRF
2.7. คาจัดทําเอกสาร site file
2.8.คาจัดประชุม IM / อบรมการเก็บขอมูล
2.9. คาจัดประชุมคณะกรรมการ Executive
2.10. คาจัดประชุมคณะกรรมการ Publication
2.11. คาจัดประชุมคณะกรรมการเขียน Main Paper
2.12. คาตีพิมพ
2.12.1. Main – Paper
2.12.2. Sub – Paper
2.13. คา เก็บ Lab hs-CRP
รวม

งบที่ตั้งไวระยะ 60 เดือน งบประมาณที่ใชจริง
360,000
5,000,000
3,500,000

525,000
2,594,950

35,000
88,000
ใชในการจัดทํา CRF 80,000
1,600,000

67,660

368,250
600,000

225,000

250,000
300,000
200,000
48,000
210,000
15,000
300,000
120,000
80,000
120,000

142,500
ยังไมไดจาย
ยังไมไดจาย
26,849.25
589,631
10,589
ใชในการจัดทํา CRF
13,211.75
ยังไมมีคาใชจาย
ยังไมมีคาใชจาย

50,000
20,000
393,090
13,264,250

ยังไมมีคาใชจาย
ยังไมมีคาใชจาย

ยังไมไดจาย

4,588,481

โดยปนี้ไมไดเบิกงบประมาณในการใชจายเนื่องจากไดรับขอมูลในการติดตามอาสาสมัครลาชา
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)
2.3 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตอไป
การดําเนินงานตามแผน
1. ติดตามความกาวหนาในการทํางานวิจัยในแตละสถาบัน
- รายงานความกาวหนาในภาพรวมของทุกสถาบัน และทําจดหมายแจงความกาวหนาในการ
ทํางานวิจัยทุก 2 เดือน
- สง e mail เตือนการสง case record form ลาชา โดยให MedResNet รายงานการไดรับ
case record form ทุกวันที่ 15 ของเดือน
- โทรกระตุนการสง case record form ทุกสถาบัน เดือนละ 1 ครั้ง
2. จายเงินคาตอบแทนในการทํางานวิจัยเพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน โดย
- จายเงินเพิ่มใหสถาบันที่สามารถเก็บขอมูลและสงขอมูลไปยัง MedResNet เดือนละอยาง
นอย 100 ฉบับ เปนเงิน 1,000 บาทตอเดือนตอสถาบัน
- ทําเรื่องเบิกจายเงินทุก 2 เดือน
3. กระตุนใหนักวิจัยสถาบันตาง ๆ ทําการศึกษายอยจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาใหญ ซึ่งเกิดการ
ศึกษายอยหลายการศึกษา ไดแก
- โครงการวิจัยยอยวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับ hs-CRP, ST2
- โครงการวิจัยยอยวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ platelet function
- โครงการวิจัยยอยวิเคราะหการใชยา Statin
- โครงการวิจัยยอยวิเคราะหโรคเบาหวาน
- การศึกษาความสัมพันธของการบริโภคอาหารกับภาวะเมตาบอลิกในประชากรภาคเหนือ
ของไทย
- การเกิดกระดูกหักและการประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักในผูปวยกลุมโรคเมตา
บอลิก
- การศึกษาสภาวะปริทันตในกลุมผูปวยกลุมอาการเมแทโบลิก (The study of periodontal
status in a group of Thai metabolic syndrome patients)
- การเปลี่ยนแปลงของ การไหลของนํ้าลาย สภาพกรดดางของนํ้าลาย และการทํางานของเอ็น
ไซน อไมเลสของนํ้าลาย ในกลุมผูปวยกลุมอาการเมแทโบลิก
- การศึกษาหาปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวของกับการเกิดการบกพรองของความจําในระดับตํ่า
ๆ ของผูปวยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
- ความชุกของผูปวยที่มีความเสียงตอการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผูปวยที่มีภาวะ
metabolic syndrome
- ความชุกของโรคตับคั่งไขมัน ในภาวะอวนลงพุง ที่มีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติและ
มากกวาปกติในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ประเทศไทย
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4.

5.

1.
2.
3.

- ความชุกและลักษณะทางคลินิกของทางภาวะ normal weight obesity ในผูปวยกลุม
อาการ เมตาบอลิสม
การนําเสนอผลงาน
- นําเสนอผลงานโดย Oral presentation section late breaking cohort งานประชุม
วิชาการนานาชาติ The 79th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society ณ ประเทศญี่ปุน
- ไดรับเลือกใหนําเสนอ abstract เรื่อง “CAD management in elderly VS nonelderly”
ในงานประชุมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Annual Scientific Meeting of
the Japanese Circulation Society ณ ประเทศญี่ปุน
ผลงานตีพิมพ
ไดรับการตอบรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยและอยูในระหวางกระบวนการเผยแพร 2
เรื่อง ไดแก
1. Atherosclerotic risk factors and treatment in patients with high cardiovascular
risk: A nation-wide prospective cohort in Thailand ไดรับการตอบรับการตีพิมพจาก
วารสาร 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
แผนการดําเนินงานที่จะทําตอไป คือ
กระตุนสถาบันตาง ๆ ทําการติดตามอาสาสมัครใน Visit 3 4 5 6 และ 7
ให MedResNet ทําการเตือน site ที่ ครบกําหนดสงเอกสารระยะติดตาม
ทําการรายงานผลและสงตีพิมพ เผยแพร ระยะติดตาม

2.4 ปญหา/อุปสรรค และวิธีการแกไข
1. สงเอกสารการติดตามอาสาสมัครลาชา
วิธีการแกไข คือ
- ผูประสานงานวิจัยติดตามความกาวหนาในการทํางานวิจัยของแตละสถาบันทั้งทางโทรศัพท
และทาง E-mail
- ให MedResNet ทําการเตือน site ที่ ครบกําหนดสงเอกสารการติดตามผูปวย
- สุม monitor โดย MedResNet ทุกป
2. บางสถาบันไมไดตออายุจริยธรรมการวิจัย
- ติดตอคณะกรรมการจริยธรรมของแตละสถาบันและจัดทําเอกสารสงให
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔๙)
โครงการวิจัย COOL AF
รายงานความการดําเนินการในรอบป 2559
Table 1. Baseline characteristic (n=2294)
Variables
Age (y)
67.3 ± 11.3
Male gender (%)
1341 (58.5)
AF
Year after diagnosis
3.7 ± 4.5
Type
- New
34 (1.6)
- Paroxysmal
754 (32.9)
- Persistent
445 (19.4)
- Permanent
1058 (46.1)
AF diagnosis by
- ECG
2205 (96.1)
- Holter
97 (4.2)
- Device
29 (1.3)
Symptoms of AF
1784 (77.8)
- Chest pain / discomfort
452 (19.7)
- Dizziness
171 (7.5)
- Fainting
165 (7.2)
- Irregular pulse
296 (12.9)
- Palpitations
1011 (44.1)
- Shortness of breath
519 (22.6)
- Sweating
45 (2.0)
- Tachycardia
79 (3.4)
- Tiredness
310 (13.5)
- Other
27 (1.2)
ECG Abnormality
455 (19.8)
- RBBB
142 (6.2)
- LBBB
39 (1.7)
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- LVH
- Unknown
- Other
- Significant Q wave
History of HF
History of CAD
Devices
History of TIA
History of ischemic stroke
Hypertension
DM
History of bleeding

169 (74)
4 (0.2)
105 (4.6)
143 (6.2)
707 (30.8)
370 (16.1)
263 (11.5)
80 (3.5)
314 (13.7)
1534 (66.9)
576 (25.1)
232 (10.1)

Table 2. Thromboembolic and bleeding risk
Variables
Thromboembolic risk
CHF/LV dysfunction
Hypertension
Age => 75
DM
Stroke/TIA
Vascular disease
Age 65-74
Female gender

603 (26.3)
1534 (66.9)
652(28.4)
576 (25.1)
382 (16.7)
396 (17.3)
743 (32.4)
953 (41.5)

CHADS2 score
CHA2DS2VASC score

1.8 ± 1.3
3.0 ± 1.7

Bleeding risk
Hypertension
106 (4.6)
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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Abnormal renal function
Abnormal liver function
Stroke
Bleeding history or predisposition
Labile INR
Elderly (>65)
Drugs (aspirin or NSAID)
Alcohol

78 (3.4)
30 (1.3)
382 (16.7)
232 (10.1)
474 (20.7)
1326 (57.8)
677 (29.5)
86 (3.7)

HASBLED score

1.4 ± 1.0

Table 3. Anti-thrombotic medications
Variables
Antiplatelet
- ASA
- ASA dose
- <80
- 80-160
- 161-325
- ADP/P2Y12 inhibitors

667 (29.1)
595 (25.9)
8 (0.3)
575 (25.1)
12 (0.5)
151 (6.6)

Anticoagulant
- warfarin
- DTI
- FXa inhibitors

1660 (72.4)
1537 (67.0)
65 (2.8)
66 (2.9)

For warfarin
- dose
- planned INR
- 1.5 – 2.5
- 2.0 – 3.0

1537 (67.0)
19.3 ± 8.7
139 (9.0)
1376 (89.5)
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- 2.5 – 3.5
- 3.0 – 4.0
For not on warfarin (n=689)
Main reason for not use warfarin
- Bleeding risk
- Alcohol abuse
- Low stroke risk
- Use NOACs
- Patient preference
- Taking medication contra-indicated
or cautioned for use with Warfarin
- Fall risk
- Allergy
- Pregnancy
- Already taking anti-platelet drugs
- Physician preference
- Warfarin compliance concern
- Dementia
- Low patient motivation
- Limited access to INR
- Warfarin compliance concern other
- Main reason warfarin not used other

19 (1.2)
3 (0.2)

83 (12.0)
1 (0.1)
221 (32.1)
81 (11.8)
127 (18.4)
5 (0.7)
16 (2.3)
1 (0.1)
0
165 (24.0)
86 (12.5)
15 (2.2)
3 (0.4)
4 (0.6)
5 (0.7)
3 (0.4)
20 (2.9)

สมาชิกสามัญสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ป 2559
รายนามสมาชิกรับใหมป 2559 จํานวน 71 คน
1
นพ. กําพล จินตนาวิลาศ
อายุรกรรม
2
พญ. กิติยวดี พิริยะพงศ
อายุรกรรม
3
นพ. ครรชิต เหลืองสุวรรณ
อายุรกรรม
4
นพ. จิรายุ เฮงรัศมี
อายุรกรรม
5
พญ. ฉัตรแกว กาญจนอําพล
อายุรกรรม
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

พญ.
พญ.
นพ.
พญ.
นพ.
นพ.
นพ.
พญ.
นพ.
นพ.
นพ.
พญ.
พญ.
พญ.
นพ.
นพ.
นพ.
นพ.
นพ.
พญ.
นพ.
พญ.
พญ.
พญ.
นพ.
นพ.
นพ.
พญ.
นพ.
นพ.
นพ.

ซารียะห อูแด
ฑิตถา เกงปฏิยุทธ
ณยศ ซื่อตรง
ณหทัย ฉัตรสิงห
ตรัยรัตน ตรีเวชอักษร
เทิดพงศ ยิ่งวิลาศประเสริฐ
ธนัตถ อัศวิษณุ
ธัญญาลักษณ โชตยาภรณ
ธีรวิทย เหลืองดิลก
นรศักดิ์ สุวจิตตานนท
นัฐพงษ ไทยานุรักษ
นิภาพร ผดุงกิจ
บัณฑิตา พงษตัณฑกุล
ประภากร สิงหปรีชา
ปติ นิยมศิริวนิช
ปยภัทร ชุณหรัศมิ์
พงศภัค อารียาภินันท
พชระ ฐานะสถิรกุล
ไพฑูรย จองวิริยะวงศ
มณฑิรา ลิ้มรุงยืนยัง
ยอดยิ่ง เกาลวณิชย
ลลิตา ยงสมิทธ
วรรณพร ผูภักดี
วรลักษณ วรรณประพัฒน
วิรัช ปานะรัตน
วิษณุ ตันติวิทยาทันต
ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ
ศศิกาญจน เหรียญภิญญวัฒน
ศาสตรา จารุรัตนานนท
ศุภณัฎฐ พรหมรุงเรือง
สิริชัย จํานงประสาทพร

อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

พญ.
นพ.
นพ.
นพ.
นพ.
พญ.
พญ.
พญ.
นพ.
พญ.
นพ.
นพ.
นพ.
นพ.
นพ.
นพ.
พญ.
นพ.
นพ.
นพ.
นพ.
นพ.
พญ.
นพ.
พญ.
นพ.
นพ.
พญ.
พญ.
พญ.
นพ.

สิริธร หาญธัญพงศ
สุกฤษฎิ์ คูวัฒนเธียรชัย
สุทธิ ถาวรยุติการต
สุทัศน คันติโต
อดิศัย รัตนพล
อนัญญา อุชชิน
อัญชิสา วงศชนะยุทธ
อัณณาช เตรียมอนุรักษ
อาทิตย กอธรรมรังสี
อาภา ศรีนุติโสภาคย
เอก เพ็ชรดาชัย
เอกลักษณ อาจนาฝาย
เอกวิทย หาญกิติพงศไพศาล
เอกสิทธิ์ อินทรนนทวิไล
นิวิธ กาลรา
จิรศักดิ์ ปลื่มปญญา
ภาวนา ฌานวังศะ
เมธัส เกตุวงศ
ยุทธสินธุ วงคแสงคํา
ศุภกร ศรีหัตถผดุงกิจ
สมภพ พัทธยกุล
นภนต จันทรมณี
พรระวี เพลินธรรมคุณ
ยุทธพล ทิตอราม
สาริน เล็กชื่นสกุล
ธีรพงศ วองวิภาสมิตกุล
โชคชัย เรืองโรจน
กรรณิการ ปติภากร
วัชราภรณ ปุริมะโน
พรทิพย ปญจสมานวงศ
อนุสรณ ศรินโรจน

อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
กุมารแพทย
กุมารแพทย
กุมารแพทย
กุมารแพทย
กุมารแพทย
กุมารแพทย
กุมารแพทย
กุมารแพทย
กุมารแพทย
กุมารแพทย
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69
70
71

พญ.
พญ.
พญ.
นพ.

พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน
ฐปนี หลิมสิริภาพ
จิรณัฎ พวงแกว
พงษธรณ สวนดอก

กุมารแพทย
กุมารแพทย
กุมารแพทย
อายุรแพทย

รวมสมาชิกทั้งสิ้น 1,008 คน
รวมสมาชิกกิตติมศักดิ์ทั้งสิ้น 22 คน
สรุปและรวบรวมโดย
นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
เลขาธิการสมาคมฯ

5511

5522
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ระเบียบ - ข้อบังคับ
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2542)
1. ชื่อ ตรา และที่ตงั ้ สํานักงาน
1.1 สมาคมนี้ชอ่ื สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชือ่ ภาษาอังกฤษ The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the
King
1.2 ตราสมาคมฯ เป็ นรูปวงกลมมีรปู หัวใจสีแดงอยูต่ รงกลาง และมีชอ่ื สมาคมฯ ล้อมรอบเป็ น
เครือ่ งหมายสําหรับสมาชิกประดับได้
1.3 สํานักงานของสมาคมฯ ตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ 2 ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วจิ ยั
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2. วัตถุประสงค์
สมาคมฯ นี้ไม่เกีย่ วข้องกับการเมือง และมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ส่งเสริมและแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กา้ วหน้าและทันเหตุการณ์
อยูเ่ สมอ
2.2 สนับสนุนการวิจยั วิชาการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.3 ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
2.4 ฝึกอบรมวิชาการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
2.5 เผยแพร่ความรูด้ า้ นโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ประชาชน
2.6 ช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.7 ร่วมมือและประสานกับสถาบันวิชาการ และการกุศลอืน่ ๆ เพือ่ ดําเนินการให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
3. ประเภท คุณสมบัติ และจํานวนสมาชิ ก
ประเภทของสมาชิก มี 3ประเภท คือ
ก. สมาชิกสามัญ
ข. สมาชิกกิตติมศักดิ ์
ค. สมาชิกสมทบ
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คุณสมบัติของสมาชิ ก
ก. สมาชิกสามัญ
ก.1 เป็ นแพทย์ทไ่ี ด้รบั การฝึกอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และฝึก อบรมต่อ
ในสาขาใดสาขาหนึ่งของวิชาโรคหัวใจอีกเป็ นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในสถาบันทีส่ มาคมฯ รับรอง
หรือทีท่ าํ งานในสาขาของวิชาโรคหัวใจเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี สถาบันทีส่ มาคมฯ รับรอง และ
คณะกรรมการอํานวยการมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิก
ก.2 ต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ม่ตอ้ งโทษจําคุกโดยคําพิพากษาเว้นแต่ความผิดฐานประมาท หรือมี ประวัติ
ความประพฤติทเ่ี ป็ นการเสือ่ มเสียแก่สมาคมฯ อย่างร้ายแรง
ข. สมาชิกกิตติมศักดิ ์
ได้แก่บุคคลทีค่ ณะกรรมการอํานวยการได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ ์
ค. สมาชิกสมทบ
ได้แก่บุคคล ทีส่ นใจในวิชาโรคหัวใจ และคณะกรรมการอํานวยการมีมติรบั รองการเป็ นสมาชิก
สมทบ เป็ นระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิน 5 ปี จํานวนสมาชิกไม่จาํ กัดจํานวนสมาชิก
4. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
ผูส้ มัครต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบใบสมัครของสมาคมฯ ต่อเลขาธิการโดยมีสมาชิกสามัญเป็ นผูน้ ํา
เสนอ1 คน และ มีผรู้ บั รองอีก 1 คน
5. สิ ทธิ และหน้ าที่ของสมาชิ ก
5.1 สิทธิและหน้าทีส่ มาชิกจะเริม่ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั การลงทะเบียนและเท่านัน้ การลงทะเบียนจะทํา
ได้กต็ ่อเมือ่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกเป็ นสมาชิกได้ชาํ ระเงินค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
5.2 เงินบํารุงสําหรับการเป็ นสมาชิก มีอตั ราดังนี้ สมาชิกสามัญตลอดชีพ 3,000 บาท สมาชิกสมทบ
1,000 บาท ต่อ 5 ปี เงินทีไ่ ด้ชาํ ระแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ การชําระเงินค่าบํารุงต้องชําระล่วงหน้า
เป็ นรายปี ให้คา้ งชําระ ได้ไม่เกิน 2 เดือน
5.3 สมาชิกสามัญมีสทิ ธิเลือกคณะกรรมการอํานวยการ (ยกเว้นตําแหน่ งนายกสมาคมฯ) โดยลง
คะแนนเลือกได้คนละ 1 คะแนนในแต่ละตําแหน่ งและมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะไต่ถามหรือขอตรวจดูเอกสาร
ทะเบียน สมาชิกบัญชีและทรัพย์สนิ ของสมาคม ณ สํานักงานของสมาคม ได้ภายในระยะเวลา
อันสมควร นอกจากนี้แล้วยังมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการอํานวยการ และออก
เสียงได้คนละ 1 คะแนน ในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
5.4 สมาชิกมีหน้าทีท่ จ่ี ะช่วยจรรโลงสนับสนุน ส่งเสริมการดําเนินงานของสมาคมฯ และการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการอํานวยการเพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
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5.5 สมาชิกมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากสมาคมฯ ดังนี้คอื
ก. รับวารสารจากสมาคมฯ ทีจ่ ดั ทําโดยสมาคมฯ ในอัตราสมาชิกตามทีค่ ณะกรรมการอํานวยการ
กําหนด
ข. ร่วมประชุมทางวิชาการทีจ่ ดั ให้มขี น้ึ โดยสมาคมฯ โดยอัตราสมาชิกตามทีค่ ณะกรรมการ
อํานวยการ กําหนด
ค. ใช้บริการต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น ห้องสมุด ในอัตราสมาชิกตามทีค่ ณะกรรมการอํานวยการ
กําหนด
6. การขาดจากสมาชิ กภาพ
6.1 สมาชิกภาพสิน้ สุดลงอย่างอัตโนมัตดิ ว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ของศาล เว้นความผิดฐานประมาทและคณะกรรมการ
เห็นสมควร
ง. ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติให้พน้ จากการเป็ นสมาชิกโดยมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม
6.2 การลาออกให้แสดงความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ยืน่ ต่อเลขาธิการแต่ตอ้ งชําระหนี้ทม่ี ตี ่อ
สมาคมฯ ให้เสร็จสิน้ ก่อน และการออกจากสมาชิกภาพในกรณีน้ีจะสมบูรณ์ต่อเมือ่ คณะกรรมการ
อนุมตั แิ ล้ว
7. คณะกรรมการอํานวยการ
ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการอํานวยการ” มีหน้าทีบ่ ริหารกิจการของสมาคมฯ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยบุคคล 12 คน คือ
1. นายก
2. อุปนายก
3. เลขาธิการ
4. เหรัญญิก
5. ปฏิคม
6. ประธานวิชาการ
7. กรรมการกลาง
8. กรรมการกลาง
9. กรรมการกลาง
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10. กรรมการกลาง
11. กรรมการกลาง
12. กรรมการกลาง
8. ที่มาของคณะกรรมการอํานวยการ
8.1 ตําแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม ประธานวิชาการ และกรรมการกลางได้มาโดยการ
เลือกตัง้ ซึง่ กระทําโดยลงคะแนนลับในทีป่ ระชุมใหญ่ประจําปี
8.2 ให้มกี ารเลือกอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคมและประธานวิชาการ ทุก 2 ปี โดยเลือกจาก
สมาชิกสามัญ แทนผูต้ อ้ งออกหลังจากอยูใ่ นวาระครบ 2 ปี
8.2.1 นายกสมาคมฯ มาจากอุปนายก ทีค่ รบวาระการทํางานในตําแหน่งอุปนายก 2 ปี
(1วาระและนายกสมาคมฯ มีวาระครัง้ ละ 2 ปี และจะอยูใ่ นตําแหน่งติดต่อกันเกิน 1 วาระ
ไม่ได้)
8.2.2 ตําแหน่งเลขาธิการ ปฏิคม เหรัญญิก และประธานวิชาการมีวาระครัง้ ละ 2 ปี จะอยูใ่ น
ตําแหน่ง ติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
8.3 ให้มกี ารเลือกกรรมการกลางทุก 1 ปี ปีละ 3 คน แทนผูท้ ต่ี อ้ งออกหลังจากอยูใ่ นวาระครบ 2 ปี
8.3.1 กรรมการกลางจะอยูใ่ นวาระติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
8.4 บุคคลในคณะกรรมการอํานวยการดํารงอยูใ่ นตําแหน่งแต่ละวาระได้เพียงตําแหน่งเดียว
8.5 ถ้ากรรมการตําแหน่งใดในคณะกรรมการอํานวยการว่างลงเพราะเหตุอน่ื ทีไ่ ม่ใช่หมดวาระให้คณะ
กรรมการทีเ่ หลืออยูเ่ ลือก ผูด้ าํ รงตําแหน่งแทนจากกรรมการและหรือสมาชิกสามัญ ผูท้ เ่ี ข้ารับ
ตําแหน่งแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงวาระของผูท้ ต่ี นแทนเท่านัน้
9. หน้ าที่และอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการ
9.1 บริหารกิจการของสมาคมฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้โดยมีสทิ ธิ ์และอํานาจทีจ่ ะ
ก. ตราระเบียบขึน้ ใช้โดยไม่ขดั แย้งต่อกฎข้อบังคับข้อ 2 ของสมาคมฯ
ข. ตัง้ หรือถอดทีป่ รึกษา
ค. ตัง้ หรือถอดคณะอนุกรรมการทีต่ งั ้ ขึน้ เพือ่ ดําเนินงานเรือ่ งต่างๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
ง. ตัง้ บรรจุ หรือถอดเจ้าหน้าทีข่ องสมาคมฯ นายกสมาคมฯ มีหน้าทีเ่ ป็ นหัวหน้ารับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของสมาคมฯ และกําหนดวันประชุมใหญ่ของสมาคมฯประจําปี
9.2 อุปนายกมีหน้าทีท่ าํ หน้าแทนนายกเมือ่ นายกไม่อยูห่ รือทําหน้าทีอ่ น่ื ทีน่ ายกมอบหมาย
9.3 เหรัญญิก มีหน้าทีร่ บั จ่ายและรักษาเงินของสมาคมฯ ทํางบประมาณประจําปีและเสนอรายงานการ
เงินของสมาคมฯ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ประจําปี
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9.4 เลขาธิการมีหน้าทีใ่ นการติดต่อและรักษาระเบียบทัวไป
่ และทําบัญชีบุคคลทุก 12 เดือน
9.5 ปฏิคมมีหน้าทีเ่ ป็ นประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ และอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกในกิจการทัวๆ
่
ไป
9.6 ประธานวิชาการมีหน้าที่ ดูแลและประสานงานการจัดประชุมวิชาการของสมาคม และการประชุม
อืน่ ๆ ทีส่ มาคมมีสว่ นร่วม รวมทัง้ คัดเลือกผลงานวิจยั เพือ่ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสมาคมฯ หรือ
เพือ่ เสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมใหญ่ประจําปีของสมาคมฯ
10. การขาดจากตําแหน่ งของคณะกรรมการอํานวยการ
10.1 กรรมการอํานวยการย่อมขาดจากตําแหน่งได้ ดังต่อไปนี้
ก. ตามวาระ
ข. ลาออก
ค. ขาดจากสมาชิกภาพ
ง. ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติให้ออกตามในข้อ 6.1
10.2 สมาชิกสามัญอาจถอดกรรมการอํานวยการทัง้ คณะ หรือบางคนได้ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ
หรือกรรมการบางคนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่สมาคมฯ ทัง้ นี้โดยคะแนน
เสียงอย่างน้อย 3 ใน 4 ของสมาชิกทัง้ หมด
10.3 กรรมการตัง้ แต่ 4 คน ขึน้ ไปสามารถถอดกรรมการทีข่ าดการประชุม 3 ครัง้ ติดต่อกันยกเว้นมี
เหตุอนั สมควร
11. การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
11.1 ให้มกี ารประชุมกรรมการอํานวยการ อย่างน้อยทุก 2 เดือน
11.2 องค์ประชุมต้อง ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของคณะกรรมการอํานวยการ ในกรณีทม่ี กี ารออกเสียงให้
ถือเสียงข้างมากเป็ นมติของทีป่ ระชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็ นผูช้ ข้ี าด
11.3 คณะกรรมการอาจเชิญผูท้ เ่ี ห็นสมควรเข้าร่วมประชุม และให้ออกความเห็นได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิ ์ลง
มติออกเสียง
12. การประชุมใหญ่
12.1 ให้คณะกรรมการอํานวยการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละครัง้ ภายในเดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม เพือ่ แสดงกิจกรรมทีไ่ ด้กระทําไปในรอบปีทแ่ี ล้วมา บัญชีงบดุล แต่งตัง้ ผูต้ รวจ
บัญชี ปรึกษาหารือกิจการของสมาคมฯ และเลือกตัง้ กรรมการตามวาระ
12.2 เลขาธิการมีหน้าทีจ่ ะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบถึงวันประชุม สถานทีป่ ระชุมและระเบียบวาระ
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12.3
12.4
12.5

12.6

ของการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม
องค์ประชุมของการประชุมใหญ่ตอ้ งมีอย่างน้อย 30 คน
ถ้าไม่ครบองค์ประชุม และเมือ่ ได้เรียกประชุมใหญ่ครัง้ ทีส่ อง โดยทํา ตามข้อความในข้อ 12.2
แล้ว ผูท้ ม่ี าประชุมน้อยกว่า 30 คน ก็ถอื เป็ นองค์ประชุมได้
การประชุมใหญ่วสิ ามัญอาจมีได้ถา้
ก. คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควร
ข. สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 10 คนร้องขอต่อเลขาธิการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15
วัน ก่อนวันทีจ่ ะให้มกี ารประชุม ระเบียบว่าด้วยองค์ประชุมให้อนุโลมตามความในข้อ 12.3
และ 12.4
ให้เลขาธิการเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม และให้คณะกรรมการอํานวยการลงมติรบั รอง
รายงานการประชุมซึง่ ต้องเก็บไว้เป็ นหลักฐานตลอดไป โดยเลขาธิการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ

13. การเงิ นของสมาคมฯ
13.1 ให้เหรัญญิกเป็ นผูเ้ ก็บเงินของสมาคมฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ
13.2 เงินของสมาคมฯ ต้องฝากในธนาคาร, บริษทั เงินทุนทีค่ ณะกรรมการรับรองหรือซือ้ พันธบัตร
เงินกูข้ องรัฐบาลไทย
13.3 เหรัญญิกจะรักษาเงินสดไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน)
13.4 การสังจ่
่ ายเงินสมาคมฯ จากธนาคารต้องมีรายชือ่ บุคคล 2 คน คือ
ก. นายกสมาคมฯ หรือ อุปนายก หรือ เลขาธิการ และ
ข. เหรัญญิก
13.5 คณะกรรมการอํานวยการต้องจัดให้มบี ญ
ั ชีไว้อย่างถูกต้องสองบัญชี คือ
ก. บัญชีรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ
ข. บัญชีทรัพย์สนิ -หนี้สนิ ของสมาคมฯ
14. การเลิ กสมาคมฯ และการชําระบัญชี
14.1 การเลิกสมาคมฯ ต้องมีสมาชิกสามัญลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย 3 ใน 4 ของ
สมาชิกสามัญทัง้ หมด
14.2 ให้ทป่ี ระชุมใหญ่ลงมติแต่งตัง้ ผูช้ าํ ระบัญชี และการชําระบัญชีให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
14.3 ทรัพย์สนิ ทีเ่ หลือจากการชําระบัญชีให้ตกเป็ นของนิตบิ ุคคล ซึง่ มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึง หรือ
การกุศลอืน่ ๆ ตามแต่ทป่ี ระชุมใหญ่จะเห็นสมควร
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15. หมวดเบ็ดเตล็ด
15.1 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ มาคมฯ
พุทธศักราช 2443
15.2 การแก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมข้อบังคับจะทําได้ต่อเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
ประจําปี หรือทีป่ ระชุมใหญ่วสิ ามัญ โดยมติ 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทีม่ าประชุม และจะ
บังคับได้กต็ ่อเมือ่ ได้จดทะเบียนแล้ว
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ระเบียบ การให้ทนุ สนับสนุนงานวิจยั
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายจัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจยั เพือ่ ส่งเสริมการวิจยั ทีจ่ ะนําไปสูก่ ารค้นพบความรูใ้ หม่ และ/หรือ การนําความรูไ้ ปปรับปรุงการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จึงกําหนดระเบียบการให้ทนุ สนับสนุนการวิจยั
ดังนี้
ลักษณะโครงการวิ จยั ที่จะขอรับทุนสนับสนุน
1. ผลงานวิจยั เกีย่ วกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ทีม่ ปี ระโยชน์เชิงวิชาการตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการ และ/หรือ
2. ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณสุข การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยการบริการทาง
การแพทย์ และ/หรือ
3. ผลงานวิจยั ทีน่ ําไปสูก่ ารได้รบั สิทธิบตั รสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ และ/หรือ
4. งานวิจยั สหสาขา และ/หรือ สหสถาบัน ทีเ่ กีย่ วกับระบบหัวใจและหลอดเลือด
ทุนสนับสนุน และ คุณสมบัติของผูเ้ สนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน
1. หัวหน้าโครงการวิจยั เป็ นสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ หรือ
2. หากหัวหน้าโครงการวิจยั ไม่เป็ นสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ จะต้องมีสมาชิกสมาคมฯ อย่างน้อย
1 ท่านเป็ นนักวิจยั ร่วมในโครงการวิจยั นัน้
3. คณะอนุกรรมการวิจยั และ คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ จะกําหนดวงเงินทุนสนับสนุนตามแต่
จะเห็นสมควรในแต่ละโครงการ
4. ระยะเวลาดําเนินการโครงการวิจยั ไม่เกิน 2 ปี
ขัน้ ตอนและข้อปฏิ บตั ิ การขอรับทุนสนับสนุนการวิ จยั
1. นําเสนอโครงร่างงานวิจยั ต่อคณะอนุกรรมการวิจยั โดยส่งเอกสารตามแบบทีก่ าํ หนด และนําเสนอ
ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสนําเสนอได้ 2 ครัง้ ปี ภายในเดือน มกราคม และ กรกฎาคม ของทุกปี
2. คณะอนุกรรมการวิจยั พิจารณาโครงการร่างงานวิจยั รวมทัง้ ให้คาํ แนะนําเพือ่ ปรับปรุง และ พิจารณา
วงเงินทุนสนับสนุน เรียบร้อยแล้วส่งความคิดเห็นให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมตั เิ งินทุน
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3. กรณีทโ่ี ครงการวิจยั มีระยะเวลาสัน้ กว่า 6 เดือน ผูร้ บั ทุนจะได้รบั ทุนร้อยละ 70 และจะได้รบั ทุนที่
เหลือภายหลังจากทีโ่ ครงการวิจยั เสร็จสิน้ และสรุปรายงานผลการวิจยั เบือ้ งต้นให้คณะอนุกรรมการ
วิจยั ทราบ
4. กรณีทโ่ี ครงการวิจยั มีระยะเวลานานกว่า 6 เดือน ผูร้ บั ทุนจะได้รบั ทุนเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน
งวดแรกจะได้รบั ร้อยละ 50 เมือ่ โครงการผ่านการอนุมตั เิ งินทุนจากคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ
และงวดต่อๆไปทุก 6 เดือนจะได้รบั หลังจากทีค่ ณะอนุกรรมการวิจยั ได้รบั รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ
5. ผูร้ บั ทุนจะต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการแก่คณะอนุกรรมการวิจยั ทุก 6 เดือน
6. ผูร้ บั ทุนจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทม่ี บี ทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ และนําเสนอผลงานวิจยั ใน
ทีป่ ระชุมวิชาการของสมาคมฯ การเผยแพร่ผลงานไม่วา่ จะกระทําในรูปแบบใด จะต้องระบุวา่ “การ
ศึกษานี้ได้รบั ทุนสนับสนุนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” หรือ
“This study is supported by The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of
H.M. the King”
7. หากผูร้ บั ทุนไม่สามารถดําเนินโครงการวิจยั ต่อไปได้และประสงค์จะยุตโิ ครงการก่อนกําหนด ผูร้ บั ทุน
จะต้องแจ้งให้คณะอนุกรรมการวิจยั ทราบโดยเร็ว และสรุปค่าใช้จา่ ยพร้อมทัง้ คืนเงินทุนทีเ่ หลือ
8. ภายหลังครบ 2 ปีแล้ว หากผูร้ บั ทุนมีความจําเป็ นต้องขยายเวลาวิจยั ให้นําเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการสมาคมฯ เพือ่ พิจารณาอีกครัง้
9. ผูร้ บั ทุนต้องเก็บหลักฐานทัง้ หมด รวมทัง้ ข้อมูลดิบของผลการศึกษา และ หลักฐานการเงินไว้พร้อม
สําหรับการตรวจสอบอย่างน้อย 5 ปี
................................................
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การขอรับทุน
อุดหนุนการประชุมทางการแพทย์ในต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมสมาชิกให้มโี อกาสศึกษาและเปลี่ยนความรู้โรคหัวใจให้ก้าวหน้ าและทันเหตุการณ์ อยู่
เสมอ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย จึงได้ออกระเบียบการให้ทนุ ไปประชุมทางการแพทย์ในต่าง
ประเทศ เริม่ ใช้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2523 โดยมีระเบียบและหลักการดังต่อไปนี้
1. สมาชิกฯ ผูไ้ ปประชุมธุรการในนามหรือเป็ นตัวแทนของสมาคมฯ
2. สมาชิกฯ ผูไ้ ด้รบั เชิญไปพูดในทีแ่ ระชุมทางวิชาการจะเป็ น Plenary Session หรือ Symposium
หรือได้รบั เรือ่ งประเภท Free Paper
สมาคมฯ จะพิจารณาช่วยเหลือโดยถือความสําคัญตามลําดับการประชุมฯ ทีจ่ ดั โดย 3 องค์การ
เท่านัน้ คือ
1. ASEAN Federation of Cardiology (AFC)
2. Asian-Pacific Society of Cardiology (APSC)
3. International Society and Federation of Cardiology (ISFC)
- สมาคมฯ จะช่วยเหลือเฉพาะค่าเดินทางโดยเครือ่ งบินชันประหยัดไปกลับ และค่าลงทะเบียนการ
ประชุม (Advance registration) เท่านัน้ ถ้ามีผหู้ ลักเกณฑ์ได้รบั การพิจารณาและ เงินงบประมาณของสมา
คมฯ ในปีนนั ้ ๆ มีจาํ กัด สมาคมฯ จะแบ่งเฉลีย่ ให้สมาชิกทีเ่ ข้าเกณฑ์เป็ นจํานวนเท่าๆ กัน โดยจํานวนเงินจะ
ต้อง ไปเกินค่าโดยสารเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดไป-กลับ และคาลงทะเบียนการประชุมฯ
- สมาชิกฯ จะต้องเขียนแสดงความจํานงขอรับการช่วยเหลือ และต้องยืนยันแสดงหลักฐานว่าไม่ได้รบั
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง และค่าลงทะเบียนจากรัฐบาลหรือจากแหล่งอืน่ ๆ
- สมาชิกฯ ผูไ้ ด้รบั เงินช่วยเหลือในการประชุมต่างประเทศจะต้องแสดงหลักฐานการจ่ายเงินกับ
เหรัญญิก หลังกลับจากการประชุมด้วย
- การตัดสินของคณะกรรมการของสมาคมฯ ให้ถอื เป็ นทีส่ น้ิ สุด
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หลักเกณฑ์การรับชมรมต่างๆ เข้าอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์
ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติ
1. สมาชิกของชมรมต้องทํางานเกีย่ วกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. สมาชิกของชมรมต้องเป็ นสมาชิกสามัญแพทย์โรคหัวใจฯ อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์
3. ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ดั ตัง้ ชมรมกรรมการบริหารสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ
หน้ าที่
1. เผยแพร่ความรูส้ ง่ เสริมสามัคคีธรรมในหมูข่ องสมาชิกชมรม, สมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯและ
แพทย์ทวไปที
ั ่ ส่ นใจ โดยไม่ขดั ต่อกฎและข้อบังคับของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
2. ชมรมแต่ละชมรม จะต้องจัดการประชุมกรรมการบริหารชมรม อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ พร้อมทัง้ ทําราย
งานส่งสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ
3. ควรมีการจัดประชุมวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ควรมีกรรมการบริหารของสมาคมแพทย์โรค
หัวใจฯ เข้าเป็ นกรรมการกลางของชมรมโดยตําแหน่งอย่างน้อย 1 ท่าน
4. ในกรณีทช่ี มรมจัดประชุมภายในประเทศ หรือประชุมนานาชาติ และใช้ชอ่ื สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ
ร่วมจัดจะต้องแบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยแล้วให้สมาคมฯ 25 เปอร์เซ็นต์ (สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ
สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะพิจารณาเก็บเงินค่าบํารุงในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ น)
สิ ทธิ
1. จัดประชุมวิชาการของชมรมในนามของสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ได้
2. ใช้หอ้ งประชุมของสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ได้
3. ได้รบั การช่วยเหลือเรือ่ งการเงินจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ในกรณีทไ่ี ม่มเี งินทุนสนับสนุน
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