
การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๕๑)

11

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภในพระบรมราชูปถัมภ

วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒วันท่ี ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
โรงแรมเชอราตัน รีสอรท แอนด สปา หัวหินโรงแรมเชอราตัน รีสอรท แอนด สปา หัวหิน

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๕๑)การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๕๑)



2

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

2



การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๕๑)

33

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๕๑)

วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

โรงแรมเชอราตัน รีสอรท แอนด สปา หัวหินโรงแรมเชอราตัน รีสอรท แอนด สปา หัวหิน



4

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

4

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

สามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 51ระหวางวันที่ 21-24 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเชอราตัน รีสอรท แอนด สปา

หัวหิน กระผมขอขอบพระคุณทานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปจจุบันทุกทาน ที่ไดรวมกันทํางานมา

จนครบ 1 ปเต็ม หลังจากไดรับเลือกตั้งมาเมื่อป 2561 ดวยความตั้งใจและขยันขันแข็ง ที่จะนําพาสมาคมฯ 

เราไปสูการพัฒนาดานการแพทยใหทนันานาประเทศทัว่โลก และทัง้นีก้ต็องขอขอบคณุคณะอนกุรรมการชม

รมฯ ทุกๆ ชมรมที่อยูภายใตสมาคมฯ ที่ไดใหความรวมมือดวยดียิ่งกับทางสมาคมฯ รวมไปถึงทานสมาชิกทุก

ทานทีไ่ดใหความสนใจและรวมสนับสนนุกจิกรรมของสมาคมฯ ในปทีผ่านมาอยางเต็มทีส่งผลใหกจิกรรมตางๆ 

ของสมาคมฯ สําเร็จลลุวงไปดวยดีตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

 ตลอดชวงระยะเวลา 51 ป ของสมาคมแพทยโรคหวัใจแหงประเทศไทยฯ ถาเปรยีบเทยีบกบัอายคุน

สมาคมฯ เราก็เดินทางมาถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตแลว ซึ่งเปนโอกาสสําคัญที่ทําใหเห็นวา วิชาชีพดานแพทยโรค

หวัใจไดถอืกําเนดิในประเทศไทยมาเปนระยะเวลายาวนาน รวมทัง้มกีารรวมตัวกันในสาขาวิชาชพีเปนสมาคม

เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง สมาชิกในปจจุบันก็เพิ่มขึ้นทุกๆ ปจนเกินพันคน และก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีกใน

ทกุๆ ป  สมาคมฯ ไดดาํเนนิงานมาดวยความกาวหนามาตลอดโดยเฉพาะดานวชิาการ งานวจิยั และในปจจบุนั

สมาคมฯ ไดพัฒนาการสื่อสารกับสมาชิกโดยผานทาง Application Line และ Facebook ทําใหสมาชิกไม

พลาดงานประชมุตางๆ ของสมาคมฯ และไดเขารวมประชมุเพือ่ update ความรูตางๆ ไดอยางสมํา่เสมอและ

ปนี้ยังไดเพิ่ม website ใหกับประชาชน ไดเขาไปศึกษาดูขอมูล เพื่อรูจักวิธีปองกันและการดูแลรักษาตนเอง
ใหพนจากโรคหัวใจใหไดมากที่สุด

 นอกจากการประชมุของสมาคมฯ แลว ชมรมทีอ่ยูภายใตสมาคมฯ ไดมกีารจดัการประชมุ จดักจิกรรม

ใหความรูแกสมาชกิของแตละชมรมฯ อยูอยางตอเนือ่ง อาท ิชมรมหวัใจลมเหลว ในปทีผ่านมาไดจดัอบรมให

แพทยประจําบานตอยอด มกีาร จดัทาํ Guideline Heart Failure เปนฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ขณะน้ีไดรบัการ
ตีพิมพในจพสท. ในบางสวนเปนที่เรียบรอยแลว, ชมรมชางไฟฟาหัวใจ มีการจัดเปดอบรมหลักสูตรเพื่อ

ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาสรีระไฟฟาหัวใจ ซึ่งได

ผานการรับรองจากราชวิทยาลัยเรียบรอยแลว และในป 2562 นี้จะไดเริ่มมีการจัดสอบเปนครั้งแรก รวมไป
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ถึงในป 2562 นี้ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานประชุม APHRS 2019 ระหวางวันที่ 23-27 ตุลาคม 2562 

ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด ซึ่งคาดวาจะมีแพทยและบุคลากรทางการแพทยมารวมการ

ประชุมนี้ไมตํ่ากวา 2,500 คน, ชมรมคลื่นเสียงสะทอนหัวใจแหงประเทศไทย ก็มีการจัดงานประชุมตางๆ ให

ความรูกับแพทยประจําบานตอยอด แพทยบุคลากรทางการแพทยที่สนใจในสายงานดานน้ี คณะกรรมการ

มาตรฐานการชวยชีวติ กม็กีารจดั ฝกอบรมอยางตอเนือ่งหลายรุน รวมทัง้สรางทมีในการสอนทัง้การชวยชวีติ

ขั้นพ้ืนฐาน และการชวยชีวิตขั้นสูง ชมรมคารดิแอคอิมเมจจิ้งแหงประเทศไทย ก็มีการจัดอบรมให กับแพทย

ประจาํบานตอยอดอายรุศาสตรโรคหวัใจและรงัสวีนิจิฉยั รงัสีรกัษา สวนเรือ่งงานวจิยั ทางสมาคมฯ กไ็ดใหการ

สนับสนุนโครงการวิจัยมาดวยดีเสมอ โดยเปดโอกาสใหผูที่มีโครงการวิจัย นําเสนอผลงานเพื่อมาขอทุน

สนบัสนนุได สวนงานประชุมกบัสถาบันตางประเทศ เชน ACC, ESC หรอื APSC ทางสมาคมฯก็จดัสงกรรมการ 

ไปเขารวมดวยทุกครั้ง นอกจากน้ีคณะกรรมการสมาคมฯ ยังไดไป Bid งานประชุม APSC 2021 มาจัดที่

ประเทศไทยไดอกีคร้ัง หลงัจากท่ีไดจดัไปแลวเม่ือป 2013 และในป 2562 นีท้างสมาคมฯ กไ็ดสนบัสนุนแพทย

ประจําบานตอยอดไปรวมการแขงขัน International JEOPARDY ในการประชุม ACC 2019 ดวย ซึ่งก็จะ

นําพาชื่อเสียงมาใหกับแพทยโรคหัวใจของประเทศไทย ใหชาวตางชาติไดรูจักมากยิ่งขึ้น

 นอกจากการดาํเนนิงานดานตางๆ ขางตน ในปจจบุนัสมาคมฯ กย็งัคงสบืสานปณธิานของนายแพทย

ชุมพล เปยมสมบูรณ นายกสมาคมฯคนกอน จัดบรรยายใหความรูกับแพทยและบุคลากรทางการแพทยที่อยู

ในตางจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก็ไดดําเนินมาเปนครั้งที่ 18 แลว และทุกครั้งท่ีไปจัดงานก็จะได

รับการตอบรับจากทุกโรงพยาบาลที่ไดไปจัดบรรยายใหเปนอยางดียิ่ง และโครงการน้ีก็ยังคงดําเนินตอไป

 การประชุมสามัญประจําป 2561 นี้ เปนปที่ครบรอบ 51 ป ทางคณะกรรมการวิชาการ จึงไดใชชื่อ

งานวา “Cardiology 5.1” และไดรับเกียรติจากวิทยากรทั้งชาวไทย และตางประเทศ รวมถึงเภสัชกร และ
พยาบาล มารวมบรรยายในการประชมุครัง้นี ้ เพือ่ใหบคุลากรทางการแพทยทีท่าํงานในสายงานดานโรคหวัใจ 
และมสีวนเกีย่วพนักบัแพทยทีใ่หการรกัษาดานโรคหัวใจ สามารถนําความรูทีไ่ดจากการประชุมไปดูแลผูปวย
และพัฒนาสายงานของตนเองใหดยีิง่ๆ ขึน้ไป และในปนีไ้ดจดัใหมกีารแขงขัน JEOPARDY เพ่ือปรบัโปรแกรม 

ใหทนัสมัยเหมือนกับของทาง ACC ดงัเชนทีเ่คยจัดในป 2561 ทีผ่านมา พรอมกันนีย้งัไดสนบัสนุนผูทีม่ผีลงาน

วิจัยมารวมนําเสนอใน research highlight และผูที่มีโครงการวิจัยดีมารวมนําเสนอในสวนของ Registry  

ดวย ถงึงานประชุมคร้ังน้ีจะจัดยาวนานกวาปทีผ่านๆ มา แตรบัรองวาเนนเน้ือหาวิชาการเต็มครบ และในทาย
สุดน้ีตลอดระยะเวลา 1 ปที่กระผมไดดํารงตําแหนงนายกสมาคมฯ ขอขอบพระคุณทานคณะกรรมการ และ

วิทยากรของงานประชุม รวมทั้งบริษัทเวชภัณฑยาผูใหการสนับสนุนการจัดประชุมนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีทุก
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ทาน ทกุหนวยงาน และขอใหพลังการทํางาน การทุมเท  สละเวลาของทุกทาน นาํพาไปซ่ึงความเจริญกาวหนา

ของสมาคมฯ สืบตอไป   

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยครรชิต ลิขิตธนสมบัติ 

นายกสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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คณะกรรมการอํานวยการ
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

พ.ศ. 2561-2563

  

นายแพทยครรชิต  ลิขิตธนสมบัติ นายกสมาคมฯ

นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ อุปนายก

นายแพทยเกษม รัตนสุมาวงศ เลขาธิการ

นายแพทยธัชพงศ งามอุโฆษ ประธานวิชาการ

แพทยหญิงคุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน ปฏิคม

แพทยหญิงธนัญญา  บุณยศิรินันท เหรัญญิก

นายแพทยอดิศัย บัวคําศรี กรรมการกลาง

แพทยหญิงวิวรรณ ทังสุบุตร กรรมการกลาง

แพทยหญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง กรรมการกลาง

นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา กรรมการกลาง

นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ กรรมการกลาง

แพทยหญิงนิธิมา รัตนสิทธิ์ กรรมการกลาง
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 รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ ๕๐
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

วันเสารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
หอง World Ballroom C ชั้น 23 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด

เริ่มประชุม  11.05 น.

สมาชิกสามัญเขารวมประชุม จํานวน 135 คน

นายแพทยถาวร  สุทธิไชยากุล นายกสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ เปนประธานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

 1.1 เลขาธิการสมาคมฯ สรุปกิจกรรมและผลงานในรอบป 2560 ตามหนังสือการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2560 (ครั้งที่ 50) หนา 23-55

 มติ ที่ประชุมรับทราบ

 1.2 เลขาธิการแจงวา ชวง 2 ปที่ผานมา สมาคมฯ ไดรับเรื่องรองเรียนดานจริยธรรมจากแพทยสภา

มากขึ้น แตสวนใหญไมใชสมาชิกสมาคมฯ อยางไรก็ตามขอใหสมาชิกฯ มีความรอบคอบในการ

ดูแลผูปวยและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

 มติ ที่ประชุมรับทราบ

 1.3 เลขาธกิารแจงวา สมาคมฯ ถกูนาํชือ่ไปแอบอาง โดยผูจาํหนายผลิตภณัฑ Hypertonium ในหนา 

website  www.pressure-reducer.com ประกอบการขายสินคาลดความดันโลหิต เลขาธิการ
ไดประชาสัมพนัธใหสมาชกิและประชาชนท่ัวไปทราบผานทาง Thai Heart Application, web-

site และ facebook page แลววาสมาคมฯ มิไดมีสวนเกี่ยวของกับเว็บไซตดังกลาว และยังได

แจงความลงบันทึกประจําวัน ที่สน.ปทุมวันไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังรองทุกขกับทางกองปราบ
ปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไวแลว ทางสมาคมฯ จะไดทาํประชาสัมพนัธแจงประชาชนทราบ

ทางรายการโทรทัศนเพิ่มเติมตอไป

 มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยไมแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 แถลงฐานะการเงิน งบดุล และเลือกผูสอบบัญชี

 3.1 เหรัญญิกแถลงฐานะการเงินสมาคมฯ โดยเสนองบดุลการเงินประจําป 2560 ใหสมาชิกรวม

พิจารณา ซึ่งในป 2560 ผลประกอบการมีรายรับสูงกวารายจาย

 มติ ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลการเงินประจําป 2560

 3.2 เสนอช่ือผูตรวจสอบบัญชี และผูบริการลงบัญชี

 มติ ที่ประชุมมีมติเลือกหางหุนสวนจํากัด ออมพลอย ออดิท เปนผูใหบริการสอบบัญชี ของป พ.ศ. 

2561 โดยมีคาตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน) ตอป และบริษัท เจ แอนด 

เจ คอนซัลแทนส กรุป จํากัด เปนผูใหบริการลงบัญชีแสดงงบฐานะการเงินของสมาคมฯ ของป 

2561 โดยมีคาตอบแทน 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน) ตอเดือน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง

 4.1   การเปล่ียนแปลง ระเบียบขอบังคับสมาคมฯ เรื่องการพิจารณาแกไขระเบียบการ

  เงินของสมาคมฯ และเรื่องการพิจารณาวิธีการเลือกตั้ง 

  (1) เรื่องการเงิน

   เนือ่งจากในปจจบุนัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํของธนาคารตํา่มาก เพือ่ใหสมาคมฯ ไดรบั

ผลตอบแทนจากเงินฝากเพิ่ม เลขาธิการเสนอแกไขระเบียบขอบังคับสมาคมฯ ขอ 13.2 เปนดังนี้

   13.2 เงินของสมาคมฯ ตองฝากในธนาคาร หรือ ซื้อพันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือ ลงทุนใน

กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงตํ่าเทียบเทาพันธบัตร หุนกู ตราสารหน้ีของรัฐบาลหรือเอกชน (ความ
เสีย่งต่ําหมายถึงระดับ 4 หรอืตํา่กวา ตามคํานยิามของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราสารหนึ้ที่ลงทุนเปนระดับนําลงทุน หรือ investment 

grade bonds) รวมถึงกองทุนรวมของรัฐบาลมีอยูแลวหรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยกําหนด
เพดานการลงทุนท่ีนอกเหนือไปจากการฝากธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาล ไวไมเกินรอยละ 20 

ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 มติ ที่ประชุมมีมติแกไขระเบียบขอบังคับสมาคมฯ ขอ 13.2 ตามที่เลขาธิการเสนอ ดวยคะแนนเสียง 

115 เสียง

  (2) เรื่องการเลือกตั้ง
   สืบเนื่องจากมติของที่ประชุมใหญวิสามัญเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่มอบใหเลขาธิการ
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รวบรวมขอคิดเห็นและยกรางวิธีการเลือกตั้งไปขอมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ครั้งท่ี 

50 ซึ่งสรุปวิธีการเลือกตั้งดังนี้

   1) เลอืกทางไปรษณยี โดยมกีารรบัสมคัรลวงหนา และ เลอืกตําแหนงอปุนายก และตาํแหนง 

อื่นๆ ที่ระเบียบกําหนด 

   2) เลอืกตัง้แบบเดมิทกุประการคอืลงคะแนนลับในทีป่ระชมุใหญสามญัประจาํป แตเพ่ิมให

สมาชิกไดรับทราบกอนการเลือกตั้งวามีผูใดสมัครบาง 

  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้ง 2 วิธี ถาวิธีใดไดคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เขา

ประชุมถือวาเปนอันสิ้นสุด แตถาคะแนนเสียงไดไมถึง 2 ใน 3 ของผูเขารวมประชุม ใหนําวิธีที่ได

คะแนนมากกวามาลงคะแนนอีกคร้ัง ซึง่คร้ังนีต้องไดคะแนนเสียงอยางนอย 2 ใน 3 ของผูเขารวม

ประชุม จึงจะถือวาที่ประชุมอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงวิธีเลือกตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

สรุปผลในการลงคะแนน มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 135 คน 

ที่ประชุมลงคะแนนรอบท่ี 1 

 แบบ  ก ได 64 คะแนนเสียง และแบบ  ข ได 47 คะแนนเสียง ซึ่งคะแนนไมถึง 2 ใน 3 ของสมาชิกที่

เขาประชุมทั้ง 2 วิธีที่ประชุมลงคะแนนรอบที่ 2 

 แบบ  ก (การเลอืกตัง้ทางไปรษณยี) ได 71 คะแนนเสยีง ซึง่ยงันอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชกิทีเ่ขาประชมุ 

ถือวา สมาชิกไมอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้ง

 มติ สมาชิกไมอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการอํานวยการประจําป 2561-2563

 5.1  เลขาธกิารแจงวามกีรรมการอาํนวยการทีค่รบวาระทาํงาน 2 ป ( ม.ีค. 2561) จาํนวน 

9 คน ดังรายนามตอไปน้ี

 นายแพทยถาวร  สุทธิไชยากุล นายก

 นายแพทยครรชิต   ลิขิตธนสมบัติ อุปนายก
 นายแพทยระพีพล   กุญชร ณ อยุธยา เลขาธิการ

 แพทยหญิง คุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน เหรัญญิก

 นายแพทยรุงโรจน   กฤตยพงษ ประธานวิชาการ

 นายแพทยธีรภัทร   ยิ่งชนมเจริญ ปฏิคม

 นายแพทยดิลก   ภิยโยทัย กรรมการกลาง
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 นายแพทยธัชพงศ งามอุโฆษ กรรมการกลาง

 แพทยหญิงวราภรณ   ติยานนท กรรมการกลาง

 มติ ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการอํานวยการชุดใหมแทนตําแหนงที่หมดวาระ จํานวน 

9 คน ดังรายนามตอไปน้ี

 นายแพทยครรชิต   ลิขิตธนสมบัติ นายกสมาคมฯ

 นายแพทยรุงโรจน   กฤตยพงษ อุปนายกฯ

 นายแพทยเกษม   รัตนสุมาวงศ เลขาธิการ

 แพทยหญิงธนัญญา   บุณยศิรินันท เหรัญญกิ

 นายแพทยธัชพงศ   งามอุโฆษ ประธานวิชาการ

 แพทยหญิง คุณหญิงมัลลิกา  วรรณไกรโรจน ปฏิคม

 นายแพทยระพีพล   กุญชร ณ อยุธยา กรรมการกลาง

 นายแพทยธีรภัทร   ยิ่งชนมเจริญ  กรรมการกลาง

 แพทยหญิงนิธิมา   รัตนสิทธิ์ กรรมการกลาง

สําหรับกรรมการกลางท่ีมีวาระ 1 ป (ครบวาระ 31 มีนาคม 2562) จํานวน 3 คน ดังรายนามตอไปนี้

 นายแพทยอดิศัย   บัวคําศรี กรรมการกลาง

 แพทยหญงิวิวรรณ  ทังสุบุตร กรรมการกลาง

 แพทยหญิงสมนพร  บุณยะรัตเวช สองเมือง   กรรมการกลาง

ปดประชุมเวลา 12.40 น.

(นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา)   (นายแพทยถาวร  สุทธิไชยากุล)
เลขาธิการสมาคมฯ       นายกสมาคมฯ

นายแพทยถาวร  สุทธิไชยาาากุล)
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สรุปกิจกรรม
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ป พ.ศ. 2561

1. ประชุมกรรมการอํานวยการสมาคมฯ 12 ครั้ง

2. ประชุมทางวิชาการ

2.1 ระหวางวันที่ 25-26 กันยายน 2561 ณ หองประชุมอโนมาแกรนด ขั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 

ไดจัดการอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 41 Theme “A to Z in Cardiology” มี

ผูเขารวมการอบรมจาํนวน 127 คน แบงเปนพยาบาล จาํนวน 33 คน แพทย 94 คน มกีารจดัแสดง

นิทรรศการของบริษัทยาและเครื่องมือแพทย จํานวน 11 Booth  

2.2 สมาคมฯ รวมกบัราชวิทยาลยัอายรุแพทยแหงประเทศไทย ในการประชุม 34th Annual Meeting 

of the Royal College of Physicians of Thailand Theme: Internal Medicine and One 

Health ระหวางวันที่ 26-28 เมษายน 2561, Peach Convention Center, Royal Cliff, Pat-

taya โดยสมาคมฯ ไดรับคัดเลือกหัวขอใหเขารวมในการบรรยายในการประชุมดังนี้
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         ชื่อเร่ือง    วันเวลาบรรยาย           ผูบรรยาย       สถาบัน

Chemical/Medical Exposure  วันที่ 27 เมษายน 2561  
- Balancing Cardiovascular Benefits  เวลา 15.30-17.00 น.  
  and Risks  
-  Statin and Diabetes Risk   นายแพทยกฤษฎา ศาสตรวาหา* รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
- Chemotherapy and Heart Failure Risk  แพทยหญิงศรีสกุล จิรกาญจนากร รพ.ศิริราช

-  RAS blockade and CKD risk   นายแพทยปริญญ วาทีสาธกกิจ รพ.รามาธิบด ี

Case Management of ACS  วันที่ 28 เมษายน 2561 นายแพทยทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล รพ.ศรีนครินทร มข.

 เวลา 10.30-12.00 น. นายแพทยเกรียงไกร เฮงรัศมี* สถาบันโรคทรวงอก

COMPASS Study วันที่ 26 เมษายน 2561 แพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล รพ.มหาราชนครเชียงใหม

CANTOS Study  เวลา 13.30–15.00 น. นายแพทยชาญ ศรีรัตนสถาวร รพ.ศิริราช

What’s new from ESC Valvular  วันที่ 27 เมษายน 2561 แพทยหญิงนิธิมา รัตนสิทธิ์* รพ.ศิริราช  

Heart Disease Guideline  เวลา 07.30–08.30 น.

What’s new in Atrial Fibrillation   นายแพทยธรณิศ จันทรารัตน รพ.พระมงกุฎเกลา

New ESC STEMI Guideline   วันที่ 26 เมษายน  2561 นายแพทยนราธิป ชุณหะมณีวัฒน รพ.ศิริราช

New Thai Heart Failure Guideline   เวลา 08.30–10.00 น. นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ* รพ.รามาธิบดี

Breakthrough in Cardiology  วันที่ 28 เมษายน  2561 นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ รพ.ศิริราช

ECG Workshop 26 เมษายน 2561 นายแพทยสัชชนะ พุมพฤกษ รพ.ศิริราช

 เวลา 10.30-12.00 น. นายแพทยภากร จันทนะมัฎฐะ* รพ.รามาธิบดี
  นายแพทยสมชาย ปรีชาวัฒน รพ.จุฬาลงกรณ
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2.3 สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ รวมกับ สมาคมศัลยแพทยทรวงอกแหงประเทศไทย     

ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 จัดประชุม 28th Two days in cardiology Theme “สองวัน

อันตราย” ณ โรงแรมเชอราตัน รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 1,064 คน  มี

การจัดแสดงนิทรรศการของบริษัทยาและเคร่ืองมือแพทยจํานวน 38 Booth จาก 29 บริษัท  

2.4 จัดโครงการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรทั้งหมด 3 ครั้ง 

 คร้ังที่ 16 จัดประชุมรวมกับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

ณ  หองประชุม ใหญ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   ไดรับการสนับสนุน

จากทางบริษัทแอบบอตลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 284 คน

 ครั้งที่ 17 จัดประชุมรวมกับโรงพยาบาลกําแพงเพชร วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 หอง

ประชมุประธานกาญจนาลยั อาคารผูปวยนอก 60 ป ชัน้ 4 โรงพยาบาลกาํแพงเพชร  จ.กาํแพงเพชร   

ไดรับการสนับสนุนจากทางบริษัทแอบบอตลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จํากัด มีผูเขาฟงทั้งสิ้น 

272  คน 

 ครั้งที่ 18 จัดประชุมรวมกับโรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  

หองประชุมศรีโคตรบูรณ ชั้น 5 อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม  ไดรับการ

สนับสนุนจากทางบริษัททาเคดา (ประเทศไทย) จํากัด  มีผูเขาฟงการประชุมทั้งส้ิน 253 คน 

2.5 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หองประชุมวีกิจ วีรานุวัตต์ิ ตึกอัษฎางค ชั้น 

3-4  และโถง 100 ป อาคารสมเดจ็พระศรีนครนิทร โรงพยาบาลศิรริาชสมาคมแพทยโรคหวัใจแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดงานรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ขึ้นเปนครั้งที่ 1 ในชื่องาน 

“สานพลงั ปองกนัโรคหัวใจ จากพษิภยับหุรี”่ โดยไดรบัความรวมมือจากสาขาหทัยวิทยา ภาควิชา
อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และ สมาพันธเครือชายแหงชาติเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ และมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โดยมีผูเขารวมงานในการฟงบรรยายจํานวน 84 

คน  ดังตารางงานประชุม
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2.6 ระหวางวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561  สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ ไดรับ

เกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานประชุม The 23rd ASEAN Federation of Cardiology Congress 

2018 ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด แอท เซน็ทรลัเวลิด  โดยงานประชมุนีท้างสมาคมฯ คณะกรรมการ

จดังาน และผูเขารวมประชุม ไดรบัพระมหากรุณาธคิณุ จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี เสด็จทรงมารวมงานประชุมในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 โดยการประชุมในคร้ังนี้มีราย

ละเอียดของงานดังนี้

Conutry No

Australia 8
Bangladesh 48

Bhutan 1

Brunei Darussalam 11

Cambodia 28
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Conutry No 

China 6

Colombia 1

France 1

Germany 1

Ghana 1

Hong Kong 5

India 5

Indonesia 67

Iran 1

Japan 14

Lao People’s Democratic Republic 2

Malaysia 87

Myanmar 73

Nepal 1

Netherlands 1

New Zealand 1

Pakistan 5

Philippines 51

Poland 1

Singapore 37
South Korea 13
Spain 1

Switzerland 3

Taiwan 2

Thailand 370
Turkey 1

United Kingdom 3

USA 7
Vietnam 7
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Conutry No

(blank) 22

Grand Total 886

ยอดรวม  Main congress: 886 Registrants, 

ยอดรวม  Pre-Congress:128 Registrants 

มาจากทั้งหมด 34 ประเทศ

2.7 สมาคมแพทยโรคหวัใจแหงประเทศไทยฯ จดังาน Heart Health Festival “มารกัษหวัใจกนัเถอะ” 

เปนการจัดงานวิ่ง และมีการบรรยายใหกับประชาชน ในวันอาทิตยที่ 10 มีนาคม 2562 ณ สวนสา

ธารณะลุมพินี โดยมีผูลงทะเบียนทั้งหมด 3000 คน ดังรายละเอียดโปรแกรมดังนี้
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2.8 สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ รวมกับมูลนิธิโรคหัวใจแหงประเทศไทยจัดโครงการและ

กิจกรรมดังนี้

 นิทรรศการใตรมพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก
 -   ออกบูธใหความรูและประชาสัมพันธมูลนิธิฯ ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งท่ี 18 (Mon-

ey Expo 2018) ณ  อาคารชาเลนเจอรฮอล อมิแพค เมอืงทองธานี ชวงวันที ่10-13  พฤษภาคม 

2561
 - นิทรรศการรักษหัวใจ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ(สีลม) ระหวางวันท่ี 17-19 ธันวาคม 

2561 เวลา 7.30 – 15.30 น. ของทุกวนั มผีูเขาชมงาน 500 กวาคน โดยมี แพทยและผูเชีย่วชาญ
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ใหความรูดังนี้

 • 17 ธ.ค.61 – ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี จงสุวัฒน หัวขอ “กินผักเพียงวันละ 400 กรัม 

พาชื่นฉํ่าอุรา”

 • 18 ธ.ค.61 – พลเอกนายแพทยประวิชช ตันประเสริฐ หัวขอ “ออกกําลังกายดีตอใจคนไทย

แข็งแรง”

 • 19 ธ.ค.61 – แพทยหญงิปยะนชุ รกัพาณชิย  หวัขอ “ปองกนัและฟนฟหูวัใจ ดวยการแพทย

ผสมผสาน”

กิจกรรมวันหัวใจโลก

 การจัดเดนิการกุศลวันหัวใจโลก เพ่ือสงเสริมใหประชาชนตระหนักถงึความสําคัญของการดูแลสุขภาพ

เพื่อปลอดจากการเปนโรคหัวใจ ในปนี้มูลนิธิฯ ไดรวมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมวันหัวใจโลก ณ 

กระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตยที่ 30 กนัยายน 2561 มีประชาชนทั่วไป หนวยงานภาครัฐและเอกชนเขา

รวมเปนจํานวนมาก

โครงการฝกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 ป 2561 ผูผานการฝกอบรมท้ังสิน้ 16,666 คน และผูผานการฝกอบรมการชวยชวีติขัน้พืน้ฐานต้ังแต

เริ่มดําเนินโครงการป 2550 จนถึงป 2561  มีจํานวนทั้งส้ิน 187,773 คน มีหนวยงานที่เขารวมโครงการฯ ถึง 

94 หนวยงาน 

โครงการหัวใจสัญจร ป 2561
 โครงการหัวใจสญัจรครั้งที่ 23  ณ โรงพยาบาลระนอง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 14 มิถุนายน 2561 – วันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561  โดยมีคณะแพทยจากหลายสถาบัน ไดแก 
1. ศ.นพ.ปริญญา    สากิยลักษณ  มูลนิธิหัวใจฯ

2. ศ.นพ.ศุภชัย    ไชยธีระพันธ  มูลนิธิหัวใจฯ

3. นายแพทยเกรียงไกร   เฮงรัศมี   สถาบันโรคทรวงอก
4. แพทยหญิงกรรณิการ   ปติภากร  รพ.ศิริราช

5. นายแพทยศราวุธ   ลิ้มประเสริฐ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
6. นายแพทยจิงโจ    สายสะอาด  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

7. แพทยหญิงอังควิภา  ทรัพยรุงเรือง  รพ.จุฬาฯ
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มีผูปวยมารับการตรวจรวม 76 คน แบงเปน

- ผูปวยชาย  34  ราย คิดเปนรอยละ 44.74 

- ผูปวยหญิง  42  ราย คิดเปนรอยละ 55.26

- ผูปวยเด็ก   6  ราย คิดเปนรอยละ 7.89  

- ผูปวยผูใหญ  70  ราย คิดเปนรอยละ 92.11

แบงตามชวงอายุของผูรับการตรวจไดดังนี้

 1 วัน – 12 ป    จํานวน   9 ราย   

 15-30 ป    จํานวน   4 ราย

 31-45 ป    จํานวน   7 ราย

 46-60 ป    จาํนวน 20 ราย

 60-86 ป    จํานวน 32 ราย 

 ไมระบุอายุ    จํานวน   4 ราย

3. สรุปกิจกรรมชมรม และโครงการภายใตสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ   

ป 2561

ชมรมฟนฟูหัวใจ
สรุปกิจกรรมชมรมฟนฟูหัวใจ ป 2561

1. ประชุมกรรมการ จํานวน 6 ครั้ง
2. รวมจัดประชุมใหญสามัญประจําป สมาคมแพทยโรคหัวใจฯ ระหวางวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ในวัน

ที่ 24 มีนาคม 2561 บรรยายเรื่อง “Cardiac rehabilitation and exercise/self monitoring de-
vice ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอทเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ โดย นพ.สมเกียรติ  แสงวัฒนาโรจน 
และ นพ.วิศาล คันธารัตนกุล รวมเปนวิทยากร  พญ.วิลาวัณย ถิรภัทรพงศ เปน ผูดําเนินรายการ

3. การจัดคอนเสิรตการกุศล Strong Heart smart Phone ในวันอาทิตยที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยชม
รมฯ รวมกับศิษยเกาเตรียมอุดมฯ โดยมี พญ.ปยะนุช รักพาณิชย และ พญ.สุภคั กาญจนภรณ ชวย
ประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ดวย โปรแกรม Thai CV risk calculator 

4. จัดประชุม Basic Cardiac Rehabilitation 2018 ระหวางวันที่ 24-26 กันยายน 2561 ณ ตึก อปร 
ชั้น 3 รพ.จุฬาลงกรณ  จํานวน ผูเขารวมประชุม 110 คน 

5. การรวมจัดประชุม 23rd ASEAN Federation Congress of Cardiology 2018 ระหวางวันที่ 27 
กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอทเซ็นทรัลเวิลด โดย ชมรมฯ  บรรยายใน
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วันที่ 29 กันยายน 2561 เรื่อง “Run and Bike for the Heart” โดยมี นพ.อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร และ 
นพ.สยาม หาญพิพัฒน  เปนวิทยากร

6. การจัดประชุมประชุม 1st Interhospital Cardiac Rehabilitation ในวันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2561 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด บางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร กรุงเทพฯ โดยมี Cases จํานวน 8 cases  
ผูเขาประชุมจํานวน 206 คน จาก 37 โรงพยาบาล แบงเปนแพทย 70 คน, พยาบาล 40 คน,                
นักกายภาพบําบัด 89 คน, ผูชวย 4 คน, เภสัช 2 คน, นักวิชาการ 1 คน   

7. การจัดทาํคูมอืแนวทางการฟนฟหูวัใจ (Handbook of Cardiac Rehabilitation Guidelines) จาํนวน 
1,000 เลม

ชมรมกุมารแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
สรุปกิจกรรมชมรมกุมารแพทยโรคหัวใจ ป พ.ศ. 2561
กิจกรรมภายในชมรม

1. ประชุมสามัญคณะกรรมการชมรมกุมารแพทยโรคหัวใจ จํานวน 5 ครั้งดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ โรงพยาบาลศิริราช
- ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ครั้งที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
- ครั้งที่ 4 วันที่ 18 กันยายน โรงพยาบาลศิริราช
- ครั้งที่ 5 วันที่ 20 พฤศจิกายน โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. ประชุมขอสอบสําหรับแพทยประจําบานตอยอดโรคหัวใจเด็กเพื่อใชสอบอนุมัติบัตรกุมารแพทยโรค
หัวใจ
3. จัดการประชุม interhospital conference จํานวน 8 ครั้ง

วันท่ี สถานที่จัดประชุม       โรงพยาบาลรวมนําเสนอ

20 กุมภาพันธ รพ. ศิริราช รพ. สงขลานครินทร, รพ. ชลบุรี

24 เมษายน รพ. จุฬาลงกรณ รพ. ธรรมศาสตร, รพ. สุราษฎรธานี

19 มิถุนายน รพ. รามาธิบดี รพ. อุบลราชธานี, รพ.มหาราชเชียงใหม

21 สิงหาคม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี รพ. อุดรธานี. รพ. สกลนคร

18 กันยายน รพ. ศิริราช รพ. ราชบุรี, รพ. มหาราชนครราชสีมา

16 ตุลาคม รพ. จุฬาลงกรณ รพ. วชิระ, รพ. เชียงราย

20 พฤศจิกายน รพ. รามาธิบดี รพ. ขอนแกน, รพ. นครพิงคเชียงใหม

18 ธันวาคม รพ. พระมงกุฏเกลา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี,

  รพ. ศูนยชอนแกน
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4. จัดสอบ Pediatric Cardiology in Training Examination วันที่ 26 มกราคม ณ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา

5. จัดงานประชุม Annual meeting of Pediatric Cardiology 2018 วันที่ 16-18 มีนาคม ณ โรงแรม 
บลูริเวอรรีสอรต จังหวัดจันทบุรี

6. จัดงานประชุม 2nd Annual Academic Meeting of Thai Fetal Cardiologist Group 5 เมษายน 
ณ โรงแรม สุโกศล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7. จัดงานประชุม Ambulatory Pediatric Cardiology Is For Everyone วันที่ 8-9 ตุลาคม ณ โรง
พยาบาลรามาธิบดี

8. การบรรยายพิเศษจาก Professor Damien Bonnet
- Perinatal management of complex congenital heart disease
- Pathophysiology of pulmonary hypertension
- Coronary arteries in TGA
วันที่ 23 ธันวาคม ณ โรงแรม Sivatel จังหวัดกรุงเทพมหานคร

9. จัดสอบ Pediatric Cardiology Board Examination วันที่ 4 กรกฎาคม ณ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

กิจกรรมภายนอกชมรม
1. สงวิทยากรเขารวมงานปรชุม 50th Annual scientific meeting The Heart Association of Thai-

land under the Royal Patronage of H.M. the King Theme “Cardiology 5.0” วันที่ 23-24 
มีนาคม โรงแรมเซ็นทราราแกรนด

2. สงวิทยากรเขารวมงานประชุม Intensive Review in Pediatrics 2018 วันที่ 13-17 มิถุนายน ณ โรง
พยาบาลพระมงกุฎเกลา

โครงการมาตรฐานการชวยชีวิต
สรุปกิจกรรมคณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิต ประจําป 2561

1. ประชุมกรรมการ จํานวน 9 ครั้ง
2. จัดฝกอบรม CPR  ดังนี้

2.1 ฝกอบรม Basic Life Support  (BLS) Provider for HCP จํานวน 4 รุน รวม 79 คน

ลําดับ วันที่ฝกอบรม จํานวนผูเรียน (คน) สถานท่ี

1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รอบเชา)           22 กรุงเทพระยอง

2 วันที่ 16 มกราคม 2561 (รอบเชา)           18 กรุงเทพระยอง

3 วันที่ 16 มกราคม 2561 (รอบบาย)           17 กรุงเทพระยอง

4 วันที่ 17 มกราคม 2561 (รอบเชา)           22 กรุงเทพระยอง
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2.2 ฝกอบรม Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) Provider จํานวน 18 รุน รวม  

706 คน  

ลําดับ            วันที่ฝกอบรม จํานวนผูเรียน (คน)        สถานท่ี

1 วันที่ 18-19 มกราคม 2561 40 รพ.ตํารวจ

2 วันที่ 22-23 มกราคม 2561 40 รพ.ตํารวจ

3 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2561 23 รพ.เชียงใหม

4 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2561 42 รพ.ตํารวจ

5 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2561 43 รพ.ตํารวจ

6 วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 39 รพ.ตาํรวจ

7 วันที่ 19-20 เมษายน 2561 39 รพ.ตํารวจ

8 วันที่ 23-24 เมษายน 2561 40 รพ.ตํารวจ

9 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 40 รพ.ตํารวจ

10 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 40 รพ.ตํารวจ

11 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 40 รพ.วิภาราม

12 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 40 รพ.ตํารวจ

13 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 40 รพ.ตํารวจ

14 วันที่ 16-17 สิงหาคม2561 40 รพ.ตํารวจ

15 วันที่ 20-21 สิงหาคม2561 40 รพ.ตํารวจ

16 วันที่ 20-21 กนัยายน 2561 40 รพ.ตํารวจ

17 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 40 รพ.ตํารวจ

18 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 40 รพ.ตํารวจ
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2.3 ฝกอบรม Pediatric Advanced Life Support (PALS) Provider จํานวน 17 รุน รวม 635 คน

 ลําดับ        วันที่ฝกอบรม จํานวนผูเรียน (คน)      สถานท่ี

 1 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ 2561 40 รพ.สมิติเวชศรีราชา

 2 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2561 33 รพ.ตํารวจ

 3 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 42 รพ.ตํารวจ

 4 วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 40 รพ.สมติเวชศรีราชา

 5 วันที่ 28-29 มีนาคม 2561 40 รพ.สมติเวชศรีราชา

 6 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 40 รพ.ตํารวจ

 7 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 40 รพ.สมติเวชศรีราชา

 8 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 40 รพ.ตํารวจ

 9 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 40 รพ.พระมงกุฎเกลา

 10 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 40 รพ.ตํารวจ

 11 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 40 รพ.ตํารวจ

 12 วันที่ 6-7 กันยายน 2561 40 รพ.ตํารวจ

 13 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 40 รพ.ตํารวจ

 14 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 40 รพ.นนทเวช

 15 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 40 รพ.นนทเวช

 16 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 40 รพ.ศรีสวรรค

2.4 ฝกอบรม Basic Life Support (BLS) Instructor for HCP จํานวน 1 รุน รวม 44 คน

 ลําดับ วันที่ฝกอบรม จํานวนผูเรียน (คน) สถานท่ี

 1  วันที่ 15 มกราคม 2561  21  รพ.กรุงเทพระยอง

 2  วันที่ 4 มิถุนายย 2561  23  รพ.ตํารวจ
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2.5  ฝกอบรม Pediatric Advanced Life Support (PALS) Instructor Renewal จํานวน 1 รุน 

รวม 32 คน

ลําดับ      วันที่ฝกอบรม จํานวนผูเรียน (คน)     สถานท่ี

1 วันที่ 8 สิงหาคม 2561         32   รพ.ตํารวจ

2.6 ฝกอบรม CPR for AHA 2018 จํานวน 21 รุน

ลําดับ      วันที่ฝกอบรม        Course จํานวนผูเรียน (คน) สถานที่

1 วันที่ 19-20 ก.ค.61 ACLS Provider 24 รพ.พระมงกุฎเกลา

2 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ACLS Provider 15 รพ.จุฬาลงกรณ

3 วันที่ 13-14 กันยายน 3561 ACLS Provider 24 รพ.จุฬาลงกรณ

4 18-19 พฤศจิกายน 2361 ACLS Provider A 24 รพ.ตํารวจ

5 20-21 พฤศจิกายน 2361 ACLS Provider B 24 รพ.ตํารวจ

6 17 พฤศจิกายน 2361 ACLS Instructor 16 รพ.ตํารวจ

7 17 พฤศจิกายน 2361 ACLS Instructor Renewal 5 รพ.ตํารวจ

8 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 PALS Provider  24 รพ.จุฬาลงกรณ

9 วันที่ 13-14 กันยายน 3561 PALS Provider 23 รพ.จุฬาลงกรณ

10 18-19 พฤศจิกายน 2361 PALS Provider A 24 รพ.ตํารวจ

11 20-21 พฤศจิกายน 2361 PALS Provider B 24 รพ.ตํารวจ

12 17 พฤศจิกายน 2361 PALS Instructor 21 รพ.ตํารวจ

13 17 พฤศจิกายน 2361 PALS Instructor Renewal 36 รพ.ตํารวจ

14 18 พฤศจิกายน 2361 BLS Instructor 5 รพ.ตํารวจ

15 18 พฤศจิกายน 2361 BLS Provider A 14 รพ.ตํารวจ

16 19 พฤศจิกายน 2361 BLS Provider B 7 รพ.ตํารวจ

17 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 PALS Provider  24 จุฬาลงกรณ

18 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 PALS Provider  24 จุฬาลงกรณ
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ลําดับ      วันที่ฝกอบรม        Course จํานวนผูเรียน (คน) สถานที่

19 18 พฤศจิกายน 2361 BLS Instructor 5 รพ.ตํารวจ

20 18 พฤศจิกายน 2361 BLS Provider A 14 รพ.ตํารวจ

21 19 พฤศจิกายน 2361 BLS Provider B 7 รพ.ตํารวจ

 ประชุมใหญสามัญประจําปสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ ระหวางวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม

เซ็นทารา แกรนด แอทเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ โดย ชมรมฯ บรรยาย 3 เรื่อง คือ

1. Strategic plan for improve cardiac arrest survival outcome: current status & next 

5-year goal. โดย นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค

2. IHCA: How to set up RRR and ECPR, theory vs reality โดยนพ.ปริญญา คุณาวุฒิ

3. OHCA: How to imporove Out of hospital CPR outcome & EMS system, Thailand 

setting. โดย พญ. นลินาสน  ขุนคลาย

3. จัดประชุม RCA Joint Symposium ในวันเสารที่ 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

แอทเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

4. รวมจัดงาน 23rd ASEAN Federation of Cardiology Congress (AFCC 2018) ระหวางวันที่ 28 

กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอทเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ วันท่ี 29 

กันยายน61  บรรยายเรื่อง “Symposium (RCA) Update Consensus on CPR and ECC Science 

with Treatment Recommendations (CoSTR) Statements 2018 from RCA’s viewpoint  

และรวมออก booth ระหวางงานดังกลาว
5. ประชุม Thai-ReSS 2018 วันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ หองเวิลดบอลรูมบี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทา

ราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพ จาํนวน 96 คน 

ชมรมคลื่นเสียงสะทอนหัวใจแหงประเทศไทย
สรุปกิจกรรมของชมรมคลื่นเสียงสะทอนหัวใจแหงประเทศไทยป 2561

1. ประชุมกรรมการชมรมคลื่นเสียงสะทอนหัวใจ จํานวน 5 ครั้ง

2. จัดกิจกรรมวิชาการภายในประเทศ
2.1 Interhospital Echo Conference 2 ครั้ง ดังนี้ 

2.1.1 Interhospital Echo Conference ครั้งท่ี 1/2561

- วัน เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 
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- สถานที:่ หองประชมุเฉลมิฉตัรบารม ีอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 10 สถาบนัโรคทรวงอก 

นนทบุรี

- กิจกรรม: บรรยาย เรื่อง Hypertrophic cardiomyophthy: Role of echo in diag-

nosis and management โดย พญ.ศริญญา ภูวนันท

- Case presentation จาก สถาบันโรคทรวงอก, รพ.ราชวิถี, คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- จํานวนผูเขารวมประชุม 71 คน

2.1.2 Interhospital echo Conference ครั้งที่ 2/2561

- วัน เวลา: วันศุกรที่ 21 กนัยายน 2561 

- สถานที:่ หองประชมุ 101 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ (SIMR) 

ชั้น 1 ณ รพ.ศิริราช

- กิจกรรม: บรรยาย เรื่อง Stress echocardiography beyond coronary artery dis-

ease โดย รศ.พญ.นิธิมา รัตนสิทธิ์

- Case presentation จาก รพ.ศิริราช, รพ.ธรรมศาสตร, รพ.จุฬาลงกรณ 

- จํานวนผูเขารวมประชุม 66 คน

2.2 ประชุม Thai Society of Echocardiography Scientific Meeting วันศกุรที่ 1 มิถุนายน 2561 

ณ หองประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ รพ.จุฬาลงกรณ  จํานวนผูเขารวม

ประชุม  97 คน  และเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมชุดใหม ดํารงตําแหนง ป 2561-2563 

2.3  ประชุม Intensive 9th Two Days Echocardiography (I2E 2018) วัน เสาร-อาทิตย ที่ 4-5 

สิงหาคม 2561 ณ หองประชุม 1301 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ รพ.จุฬาลงกรณ จํานวนผูเขารวม
ประชมุ 102 คน

2.4  ประชุม Transesophageal Echocardiography Workshop วันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2561   

ณ หองประชุมหมอมหลวงบัว กิติยากร ชั้น 15 รพ.ศิริราช จํานวนผูเขารวมประชุม 49 คน

2.5  ประชุม Mitral Regurgitation Summit 2018 วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ ชั้น 22 หองโลตัส 

5-7 เซ็นทาราแกรนด โฮเทล และ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร จํานวนผูเขารวมประชุม          
165 คน

2.6  การประชุมใหญสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ วันศุกร–เสาร ที่ 23-24 มีนาคม 2561 เรื่อง “Read 

with the Experts” ที ่โรงแรมเซน็ทารา แกรนด แอทเซน็ทรลัเวลิด โดย นพ.เดโช จกัราพานชิกลุ, 

นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ, พญ.ศริญญา  ภูวนันท เปนวิทยากร

3.  รวมจัดกิจกรรมวิชาการในการประชุมนานาชาติ
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3.1  เขารวมประชุม ASIA Echo meeting  ระหวางวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ที่ กรุงมนิลา ประเทศ

ฟลิปปนส โดย พญ.สมนพร  บุณยะรัตเวช สองเมือง เขารวมประชุม

3.2 เขารวมประชุมกรรมการ ASEAN Society of Echocardiography วันที่ 19 เมษายน 2561 ที

กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย มีการเลือกตั้งประธาน ไดแก Mohd Rahal Yusoff  ประเทศ

มาเลเซีย และ เลขาธิการ ไดแก Amiliana M Soesanto ประเทศอินโดนีเซีย โดย นพ.เดโช  จกัรา

พานิชกุล และ พญ.สมนพร  บุณยะรัตเวช สองเมือง เขารวมประชุม

3.3  เขารวมประชุม ประชุม ASIA Echo ระหวางวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561  ที่เกาะเจจู ประเทศ

เกาหลี โดย นพ.เดโช จักราพานิชกุล เขารวมประชุม

3.4 รวมจัดประชุม Pre-Congress Session ในงานประชุม 23rd ASEAN Federation Congress 

of Cardiology 2018 ระหวางวันที่ 27 กันยายน–1 ตุลาคม 2561 ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

แอทเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ  โดยชมรมฯ มี Precongress วันที่ 27 กันยายน 2561  Morning 

Session: Echo “Tom Yum” โดย นพ.เดโช จักราพานิชกุล, พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สอง

เมือง, นพ.รังสฤษฎ  กาญจนะวณิชย และ นพ.ธีรภัทร  ยิ่งชนมเจริญ  เปนวิทยากร

3.5  เขารวมประชุม 45th Annual Scientific Meeting of the Korean Society of Echocar-

diogrphy (KSE 2018) ระหวางวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ Grand Walkerhill Seoul, 

Korea โดย นพ.เดโช จักราพานิชกุล เขารวมประชุม

ชมรมคารดิแอคอิมเมจจิงแหงประเทศไทย

สรุปกจิกรรมของชมรมคารดิแอคอิมเมจจิงแหงประเทศไทย

ตั้งแตมกราคม –ธันวาคม 2561

 
1. รายนามคณะกรรมการชมรมฯ ชุดปจจุบัน  

แพทยหญิงอรพร  สีห ที่ปรึกษา   

นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ ประธาน    

แพทยหญิงคุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน รองประธาน    

แพทยหญิงชนิกา ศรีธรา เหรัญญิก   
แพทยหญิงหัสยา ประสิทธิ์ดํารง เหรัญญิก   

แพทยหญิงธารินี ตั้งเจริญ ประธานวิชาการ    

นายแพทยอดิศัย บัวคําศร ี รองประธานวิชาการ   

แพทยหญิงอิงอร อรุณากูร นายทะเบียน    
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แพทยหญิงเมธินี ฉันทาดิศัย ผูชวยนายทะเบียน

แพทยหญิงมนตรรวี ทุมโฆสิต เลขานุการ    

แพทยหญิงสุวิภาภรณ ศิริภรณพิทักษ ผูชวยเลขานุการ    

นายแพทยเกษม รัตนสุมาวงศ กรรมการกลาง    

นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ กรรมการกลาง 

นายแพทยยงเกษม วรเศรษฐการกิจ กรรมการกลาง    

แพทยหญิงสายใจ เลิศโรจนปญญา กรรมการกลาง

แพทยหญิงรัญญวรรณ โชตินิมิตคุณ กรรมการกลาง

นายแพทยไพโรจน ฉัตรานกุูลชัย กรรมการกลาง

แพทยหญิงสมรรัตน รอดประเสริฐ กรรมการกลาง

2. มกีารจดั Intensive Review in Cardiac Imaging 2018 วนัเสารที ่5 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชมุ

ใหญชั้น 9 ตึกเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตํารวจ มีผูเขารวมประชุม 134 คน มีบริษัทเบอรลิน

ฟารมาซูติคอลดินดัสตรี้ จํากัด ใหการสนับสนุน 

3. จดัการประชุมใหญสามัญประจําป 2561  Theme “Cardiac Imaging: Beyond Echocardiography” 

วันเสารที่ 24 พฤศจิกายน 2561หองประชุมใหญชั้น 9 ตึกเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตํารวจ  

นวนคนลงทะเบียน 134 คน  Fellow Cardio 77 คน Resident รังสี 36 คน  เทคนิคการแพทย 3 

คน พยาบาล 9 คน อายุรแพทยโรคหัวใจ 9 คน    มีบริษัทใหการสนับสนุนการจัดงานจํานวน 8 บริษัท

4. จัดงานประชุม “Basic cardiac MRI and cardiac CT for fellows” วันอาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน 

2561 หอง Lotus Suite 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซนทาแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ  ไดรับความ

อนุเคราะหในเรื่องสถานที่จากทางสมาคมแพทยโรคหวัใจฯ และมีบริษัทโนโว นอรดิคส (ประเทศไทย) 

จํากัด ใหการสนับสนุนในการจัดบรรยายพิเศษ Lunch Symposium มีผูเขารวมประชุม ทั้งส้ิน 114 
คน เปน Fellow 2 Cardiology 56 คน  Resident รังสี Fellow Body Imaging 58 คน

5. สงคณะกรรมการชมรมฯ เขารวมเปนคณะกรรมการจัดงาน 23rd ASEAN Federation Congress of 

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

ทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ และในวันที่ 27 กันยายน 2561 ไดจัด Pre-congress 
AFCC 2018: EACVI/AAE/ASEAN Echo/TSE/TSCI 

 Afternoon Session: Cardiovascular Imaging “Pad Thai” EACVI / TSCI  
Chairpersons: Dr. Rungroj Krittayaphong, Thailand and Dr. Oraporn See, Thailand  

13:30 - 14:30 Basic CMR in Heart Failure and CAD   

   Dr. Pairoj Chattranukulchai, Thailand
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   CMR in Heart Failure: Tissue characterization and strain 

   Dr. Chiara Bucciarelli, UK

14:30 - 15:30 Novel CT Technique in CAD    

   Dr. Oliver Gaemperli, Switzerland

   Multi-Modality Imaging in Pericardial Disease 

   Dr. JK Oh, USA

 15:30 - 16:00 Break 

6. ในป 2561 มีการประชุมกรรมการชมรมฯ ทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ชมรมชางไฟฟาหัวใจแหงประเทศไทย 
1. จัดการประชุมสามัญชมรมฯ ทุก 3 เดือน ณ โรงพยาบาลท่ีเปนสถาบันการฝกอบรม และสลับ เปลี่ยน

สถานที่ โดยครั้งสุดทายจัดการประชุมวันที่ 16 ธันวาคม 2561 
2. จัดการประชุมวิชาการประจําปของชมรมฯ โดยปที่ผานมาจัดในวันที่16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม 

Central World  ดงัรายละเอยีด Program การประชมุทีแ่นบมา  โดยในปนีม้ผีูรวม ประชมุเปน แพทย 
และ บุคลากรทางการแพทยกวา 200 ราย 

3. จัดกิจกรรม  Atrial Fibrillation Awareness Day ที่สวนลุมพินี ในวันเสารที่ 30 กันยายน 2561 โดย
มกีจิกรรม เดนิ วิง่ และ กจิกรรมใหความรูประชาชนใหตระหนกัถงึความสาํคญัของ Atrial Fibrillation 

4. จัดเตรียมเน้ือหาการสอบหลักสูตรการเรียนสาขาตอยอดวิชา Electrophysiology ใหราชวิทยาลัย
อายุรแพทย แหงประเทศไทย และการตรวจความพรอมสถาบันที่จะเปดการฝกอบรม โดยในปนี้มี
สถาบันที่รับการตรวจผานดังนี้ 1 รพ.พระมงกุฎเกลา 2. รพ. ศิริราช 3. รพ. จุฬาลงกรณ 4. รพ. 

รามาธิบดี 5 รพ. มหาราชนครเชียงใหม 6. รพ.ศรีนครินทรขอนแกน 7. สถาบันโรคทรวงอก 
5. ชมรมไดรับเกียรตเิปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ Asia Pacific Heart Rhythm Society ในป 

2019 ซึ่งจะไดรวมกับ สมาคมแพทยโรคหัวใจฯ โดยไดมีการจัดประชุมรวมกับ Organizer ที่จัดงาน
และ กรรมการสมาคมแพทยโรคหัวใจ ทุก 2-3 เดือน และ เตรียมความ พรอมในการประชุม เปนระ
ยะๆ 

6. จัดวิทยากรเขารวม EKG workshop ใหกับงานประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย  
7. จัดวิทยากรบรรยายรวมการประชุม งานประชุมใหญสามัญประจําปสมาคมแพทยโรคหัวใจแหง 

ประเทศไทย และในงานวิชาการตางๆ เชน อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือด,Two Days in 
Cardiology
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ชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย

สรุปกิจกรรมของชมรมหัวใจลมเหลวแหงประเทศไทย  มกราคม 2561 -ธันวาคม  2561

คณะกรรมการชุดปจจุบัน พ.ศ. 2561-2563  มีรายนามดังตอไปนี้

นายแพทยประสาท เหลาถาวร ที่ปรึกษา   

นายแพทยเกรียงไกร เฮงรัศมี ที่ปรึกษา   

นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ ประธานชมรม  

แพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล ประธานวิจัย  

นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ  ประธานวิชาการ  

นายแพทยเกษม รัตนสุมาวงศ เหรัญญิก  

นายแพทยอดศิัย บัวคําศรี กรรมการกลาง  

แพทยหญิงพรวลี ปรปกษขาม กรรมการกลาง  

นายแพทยสาธิต เจณวนิชสถาพร กรรมการกลาง  

นายแพทยโสภณ สงวนวงษ กรรมการกลาง  

นายแพทยปรัญญา สากิยลักษณ กรรมการกลาง  

นายแพทยพัชร อองจริต กรรมการกลาง  

นายแพทยธรณิศ จันทรารัตน กรรมการกลาง  

แพทยหญิงสมนพร  บุณยะรัตเวช สองเมือง กรรมการกลาง  

นายแพทยรังสฤษฎ กาญจนะวณิชย กรรมการกลาง  

แพทยหญิงศรีสกุล จิรกาญจนากร กรรมการกลาง  

นายแพทยวชิัย เสนทอง กรรมการกลาง  

นายแพทยเอกราช อริยะชัยพาณิชย กรรมการกลาง 
นายแพทยสุระ บุณรัตน กรรมการกลาง 
นายแพทยระพีพล กุญชร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการ  

ในป พ.ศ. 2561 มีผลการดําเนินงานดังตอไปน้ี

1. มีการประชุมธุรการของชมรมฯ จํานวน  2  ครั้ง

2. มีการจัดงานประชุมใหญสามัญประจําปครั้งที่ 8 เมื่อวันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561 หองประชุม Infin-
ity I-II ชั้น 7 โรงแรม AETAS ลุมพินี กรุงเทพฯ HFCT: 2018 Thai Heart Failure Guideline มีบริษัท

เวชภัณฑยาใหการสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้จํานวน 10 บริษัท และรวมจัด Lunch Symposium 

จํานวน 2 บริษัท  มีผูเขารวมประชุม 228 คน
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3. จัดงานประชุม Heart Failure Essentials For Cardiology Fellows 2018 วันเสารที่ 18 สิงหาคม 

2561 ณ หองประชุมสุขุมวิท โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ มีผูเขารวมการประชุม จํานวน 108 ทาน 

การจัดงานคร้ังนี้ไดรับการสนับสนุนจากทางบริษัทโนวารตีส (ประเทศไทย) จํากัด      

4. จัดการประชุม Heart Failure Weekend ในระหวางวันที่ 17-18  ตุลาคม 2561ณ @ Grande Cen-

tre Point, Pattaya

 “Dilemmas and Controversies in Heart Failure Management” มีผูลงทะเบียนทั้งหมด 76 คน   

การจัดงานประชุมในครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเซอรเวียร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 

เบอริงเกอรอินเกลไฮม (ไทย) จํากัด 

5. ไดจัดการอบรม Heart Failure Program for Nurse 2018 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอง

ประชุมมงคลนาวิน ตึกสก.ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีผูเขารวม 128 คน การจัดประชุมครั้งนี้

ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 

6. ปจจุบนัชมรมฯ มีสมาชิกสามัญรวมทั้งหมด 142 คน   

7. สงคณะกรรมการชมรมฯ เขารวมเปนคณะกรรมการจัดงาน 23rd ASEAN Federation Congress 

Cardiology 2018 (พ.ศ. 2561) ไปเมือ่ระหวางวนัที ่27-30 กนัยายน และ 1 ตลุาคม  2561 ณ โรงแรม

เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

8. ดําเนินการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว เปนฉบับภาษาอังกฤษ โดยทั้งนี้

ไดรบัทนุสนบัสนนุการจัดทาํจากสมาคมแพทยโรคหวัใจฯ และไดรบัการตีพมิพไปแลวบางสวนใน จพสท. 

คาดวาจะไดรับการตีพิมพเสร็จสิ้นทั้ง 8 Chapter ในเดือนพฤษภาคม 2562

กิจกรรมที่กําลังดําเนินการในป 2562

1. เตรียมการจัดงานประชุมใหญสามัญประจําปของชมรมฯ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอทัส 
ลุมพินี  กรุงเทพฯ

2. เตรียมการจัดงานประชุม HFCT for Fellow 2019 วันเวลา และสถานท่ีจะดําเนินการแจงอีกครั้ง 

3. เตรียมการจัดงาน HFCT Weekend 2019 ยังไมไดกาํหนดวัน และสถานท่ี
4. เตรียมการจัดงาน HFCT Course for Nurse 2019 ยังไมไดกําหนดวัน และสถานท่ี
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คณะอนุกรรมการโครงการระบาดวิทยา

1. วันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ณ หองสัมมนา 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ซ.ศูนยวิจัย กรุงเทพฯ   

จัดการประกวดการนําเสนอโครงรางงานวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธของเฟลโลว ปที่ 1 มีแพทยเฟล

โลว สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ ปที ่1 เขารวมประกวด 57 คน โดยมรีายนามคณะกรรมการตัดสนิ

ดงันี ้นายแพทยสกุจิ แยมวงษ, นายแพทยโสภณ สงวนวงษ, แพทยหญงิอรนิทยา พรหมนิธกิลุ นาย

แพทยพสิษิฎ หตุะยานนท, นายแพทยธรรมรฐั ฉนัทแดนสวุรรณ, นายแพทยเรวตัร พนัธุกิง่ทองคาํ, 

นายแพทยวิชัย เสนทอง, นายแพทยรังสฤษฎ  กาญจนะวณิชย, นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน, 

แพทยหญงิสมนพร บณุยะรัตเวช สองเมือง, นายแพทยเกษม รตันสุมาวงศ, นายแพทยสรุพนัธ พงศ

สุทธนะ, นายแพทยรุงโรจน  กฤตยพงษ, นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ, นายแพทยวรชัย คงเสรี

พงศ, นายแพทยเอกราช อริยะชัยพาณิชย เฟลโลวที่ไดรับการตัดสินใหเปนผูนําเสนอโครงรางงาน

วิจัยดีเดน 4 คน คือ 1. นพ.ทินกฤต ศศิประภา (รามาธิบดี) 2. นพ.วงศวริศ อภิจิรวัฒน 

(พระมงกุฎเกลา) 3. นพ.ภาสกร ปุจฉาการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 4. พญ.ปารมี  เบศรภิญโญวงศ  

(ศิริราช) บริษัทเวชภัณฑยาที่ใหการสนับสนุนโครงการ คือ บริษัทเบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จํากัด ใหทุนสนับสนนุเปนจํานวนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)

2. ระหวางวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 จัดการอบรม Introduction to Clinical Research ใหแพทย

ประจําบาน สาขาโรคหัวใจ ชั้นปที่ 1 สถานที่อบรม ณ หองประชุม Smart Classroom ชั้น M 

อาคารอปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯมีวิทยากรท่ีรวมใหการอบรมดังน้ี แพทยหญิงสม

นพร บุณยะรัตเวช สองเมือง, แพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล, นายแพทยรังสฤษฎ กาญจนะ

วณชิย, นายแพทยสกุจิ แยมวงษ,  นายแพทยปรญิญ วาทีสาธกกิจ, นายแพทยเรวัตร พนัธุกิง่ทองคํา, 
นายแพทยรุงโรจน กฤตยพงษ, นายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน, นายแพทยปริญญ วาทีสาธกกิจ, 
แพทยหญิงอติพร อิงคสาธิต และ แพทยหญิงวสี ตุลวรรธนะ, การจัดอบรมในครั้งนี้ ไดรับการ
สนับสนุนจาก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด  

การดําเนินงานโครงการวิจัย ประจําป พ.ศ. 2561

โครงการวิจัย CORE Thailand

วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562

1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย 

 ชือ่เรือ่ง (ภาษาไทย) โครงรางวจิยัการตดิตามผูปวยท่ีมคีวามเส่ียงสงูตอการเกดิโรคหวัใจและหลอด
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เลือดแบบสหสถาบัน (ส.ห.ส.)

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

study (CORE Thailand)

 ชื่อผูวิจัยหลัก อาจารยแพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล

 งบประมาณท่ีไดรับ 13,264,250 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 6 ป ขยายระยะการติดตามเปน 9 ป

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน  ป) พฤษภาคม 2553  ถึง (เดือน  ป) มีนาคม 2562

 สถานะปจจุบัน อยูในระยะติดตามอาสาสมัคร 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของการวิจยั

2.1 ตารางแสดงการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ไดเสนอไวกับงานวิจัย 

การดําเนินงาน  กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานท่ีไดปฏิบัติจริง

- โครงรางการวิจัย โครงรางการวิจัย “CORE Thailand version 5.1 date 1 JUL 2015:   

 amendment 5”
- สถาบันท่ีเขารวมการศึกษา 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

 17. โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 79
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- สถาบันท่ีเขารวมการศึกษา โรงพยาบาล จํานวนขอมูลที่เก็บได

 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

- การจัดประชุมงานวิจัย ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2553 

 ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2555

 ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2556

 ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม 2557

 คร้ังที่ 5 เดือนธันวาคม 2560

- การเก็บขอมูล 1. ยอดรวมอาสาสมัครที่เขารวมโครงการวิจัย คือ 9,390 ราย ขณะนี้ขอมูล 

Visit 1 ไดรบัการตรวจสอบ วเิคราะหขอมูลและเขียนรายงานการวิจยัฉบับ

สมบูรณเรียบรอยแลว ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการทางการแพทย

ไปแลวทั้งหมด 4 เรื่อง และอยูในระหวางการเขียนเพื่อตีพิมพอีก 3 เรื่อง

 2. Visit 2 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 9,015 ฉบับ ปดรับขอมูลและอยูใน

ระหวางการ Clean data เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป
 3. Visit 3 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 8,419 ฉบับ
 4. Visit 4 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 7,000 ฉบับ

 5. Visit 5 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 5,833 ฉบับ

 6. Visit 6 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 4,399 ฉบับ

 7. Visit 7 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 3,529 ฉบับ
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2.2 งบประมาณท่ีไดใชจายไปแลวนับตั้งแตเริ่มทําการวิจัยเปนเงินทั้งส้ิน 5,574,031 บาท (หา

ลานหาแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดบาทถวน) รายละเอียดตามตาราง

งบประมาณโครงการ  งบที่ตั้งไวระยะ 60 เดือน  งบประมาณที่ใชจริง

1. งบประมาณดานคาตอบแทนบุคคลากร  

1.1 ผูชวยผูประสานงานโครงการ  360,000 525,000

1.2 แพทยผูวิจัย   5,000,000 3,500,500

1.3 พยาบาลผูชวยวิจัย   3,500,000 

2. งบประมาณดานการดําเนินงาน  

2.1 ใชจายในการยื่นขออนุมัติ จริยธรรม

2.1.1 คาธรรมเนียมขออนุมัติ จริยธรรม 35,000 67,660

 ทาง JREC

2.1.2 คาดําเนินการขออนุมัติจริยธรรม 88,000

  ใชในการจัดทํา CRF 

  80,000 บาท 

2.2 คาเคร่ืองมือตรวจ pulse wave velocity 1,600,000 ยังไมไดจาย

2.3 คาใชจายในการ Monitor 

2.3.1 Internal Monitor 368,250 305,000 

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
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งบประมาณโครงการ  งบที่ตั้งไวระยะ 60 เดือน  งบประมาณท่ีใชจริง

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 120,000 ยังไมมีคาใชจาย

 Main Paper

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 5,574,031

2.3 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตอไป

 การดําเนินงานตามแผน

1. ติดตามความกาวหนาในการทํางานวิจัยในแตละสถาบัน 

- รายงานความกาวหนาในภาพรวมของทกุสถาบนั และทาํจดหมายแจงความกาวหนา
ในการทํางานวิจัยทุก 3 เดือน

- สง Mail แจงสอบถามเร่ือง case ที่ไมไดสง Case record form มาที่ MedResNet

- โทรกระตุนการสง case record form ในสถาบันที่สงเอกสารลาชา

- สงเจาหนาที่ไปเก็บขอมูลในสถาบันที่ผูชวยวิจัยลาออก
2. นักวิจัยสถาบันตาง ๆ ทําการศึกษายอยจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาใหญ ซึ่งเกิดการ

ศึกษายอยหลายการศึกษา ไดแก

a. โครงการวิจัยที่รอการตีพิมพ ไดแก
- Rate of Optimal Low-Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol Control 

among Patients at High Risk for Cardiovascular Event: A Multicenter 

Registry
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b. การศกึษาทีไ่ดรวบรวมขอมลูและวเิคราะหแลวอยูในระหวางการเขยีนเพือ่การตพีมิพ 

ไดแก

1. Association between Trimethylamine N-Oxide (TMAO) and Blood 

biochemical markers and vascular dysfunction; an analysis from 

CORE-Thailand database.

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

male versus female: A multicenter registry

3. การศึกษาความสัมพันธของการบริโภคอาหารกับภาวะเมตาบอลิกในประชากร

ภาคเหนือของไทย

4. การเกดิกระดกูหกัและการประเมนิความเสีย่งของการเกดิกระดกูหกัในผูปวยกลุม

โรคเมตาบอลิก

5. การศึกษาสภาวะปริทันตในกลุมผูปวยกลุมอาการเมแทโบลิก (The study of 

periodontal status in a group of Thai metabolic syndrome patients)

6. ความชุกของผูปวยท่ีมีความเสียงตอการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผูปวย 

ที่มีภาวะ metabolic syndrome

7. ความชุกของโรคตับคั่งไขมัน ในภาวะอวนลงพุง ที่มีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑ

ปกติและมากกวาปกติในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ประเทศไทย

8. ความชุกและลักษณะทางคลินิกของทางภาวะ normal weight obesity ในผู

ปวยกลุมอาการ เมตาบอลิสม

c. โครงการวิจัยที่มีผูวิจัยเสนอ และอยูในระยะการรวบรวมขอมูล

1. การควบคุมระดับความดันโลหิต
2. ผลของสิทธิการรักษาพยาบาลตอการควบคุมปจจัยเสี่ยง

3. โครงการวิจัยยอยวิเคราะหการใชยา Statin

4. โครงการวิจัยยอยวิเคราะหโรคเบาหวาน

3. การนําเสนอผลงาน
1. นําเสนอผลงานโดย Oral presentation section late breaking cohort งาน

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 79th Annual Scientific Meeting of the 

Japanese Circulation Society ณ ประเทศญี่ปุน
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2. ไดรับเลือกใหนําเสนอ abstract เรื่อง “CAD management in elderly VS 

nonelderly” ในงานประชุมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th  Annual 

Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society ณ ประเทศญ่ีปุน

3. นําเสนอผลงานในงานประชุม CHIANG MAI CARDIOLOGY CONFERENCE 

(CMCC 19th) Current Challenge in Cardiology ณ จังหวัดเชียงใหม 

ประเทศไทย

4. นําเสนอผลงานในงานประชุม CHIANG MAI CARDIOLOGY CONFERENCE 

(CMCC 20th) New Strategies in Cardiovascular Disease From Preven-

tion to Intervention ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย

      4. ผลงานตีพิมพ

1. Phrommintikul A, Krittayaphong R, Wongcharoen W, Yamwong S, 

Boonyaratavej S, Kunjara-Na-Ayudhya R, Tatsanavivat P, Sritara P; 

CORE-Thailand Investigators. Management of atherosclerosis risk fac-

tors for patients at high cardiovascular risk in real-world practice: a 

multicentre study. Singapore Med J. 2017 Sep;58(9):535-542.

2. Phrommintikul A, Krittayaphong R, Wongcharoen W, Boonyaratavej 

S, Wongvipaporn C, Tiyanon W, Dinchuthai P, Kunjara-Na-Ayudhya R, 

Tatsanavivat P, Sritara P; CORE investigators. Management and risk 

factor control of coronary artery disease in elderly versus nonelder-
ly: a multicenter registry. J Geriatr Cardiol. 2016 Dec;13(12):954-959.

3. Ittichaicharoen J, Phrommintikul A, Chattipakorn N, Chattipakorn S. 

Reduced salivary amylase activity in metabolic syndrome patients 
with obesity could be improved by treatment with a dipeptidyl 

peptidase IV inhibitor. Clin Oral Investig. 2018 Dec;22(9):3113-3120.

4. Phrommintikul A, Sa-Nguanmoo P, Sripetchwandee J, Vathesatogkit 

P, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Factors associated with cognitive 

impairment in elderly versus nonelderly patients with metabolic 
syndrome: the different roles of FGF21. Sci Rep. 2018 Mar 

        



46

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

46

5. แผนการดําเนินงานที่จะทําตอไป คือ

1. กระตุนสถาบันตาง ๆ ทําการติดตามอาสาสมัครใหครบทุก visit 

2. กระตุนให MedResNet รายงานขอมลูทีไ่ดรบัการตรวจสอบความถูกตองแลวให

เปนปจจุบันที่สุด

3. กระตุนใหผูวิจัยทุกทาน เขียนรายงานวิจัย

4. ผูประสานงานวิจัยติดตามขอมูลทั้งหมด ของแตละสถาบันทั้งทางโทรศัพทและ

ทาง E-mail ใหไดขอมูลการติดตามท้ังหมดภายในส้ินปนี้ (อาสาสมัครสมัครคน

สุดทายที่มาติดตามครั้งสุดทาย (Last patient last visit) คือ วันที่ 31 มีนาคม 

2562)

5. อาสาสมัครกลุมที่ติดตามไมได ใหทุกสถาบันสงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก

ของอาสาสมัครทุกคนมาเก็บไวที่สวนกลางเพื่อใชในการสืบคนขอมูลตอไป

โครงการวิจัย COOL AF 

รายงานความการดําเนินการในรอบป 2561

แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย COOL AF 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562

1. สรุปงบประมาณและสถานะโครงการวิจัย (รายละเอียดขอมูลโครงการอยูในไฟล Powerpoint)

 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) การติดตามรูปแบบการใชยาเอนตี้ทรอมโบติค (Antithrombotic) และประเมิน  

ระดับไอเอ็นอาร (INR) ที่เหมาะสมในผูปวยภาวะโรคหัวใจหองบนสั่นพร้ิวชนิดท่ีไมมีภาวะลิ้นหัวใจผิด

ปกติ (Non-valvular atrial fibrillation) ในประเทศไทยแบบสหสถาบัน (ภาษาอังกฤษ) A COhort 

of antithrombotic use and Optimal INR Level in patients with  non-valvular atrial fibril-
lation in Thailand (COOL AF Thailand) 

 ชื่อผูวิจัยหลัก ศ. นพ. รุงโรจน กฤตยพงษ
 งบประมาณท่ีไดรับ 4,00,000 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 4 ป หลังจากปดรับอาสาสมัคร 31 ต.ค.

2560 (เริ่มตั้งแต เมษายน พ.ศ.2558-31 ต.ค.2564)

  สถานะปจจุบัน ติดตามอาสาสมัคร
 จํานวนอาสาสมัครท่ีรายงาน ณ วันที่12 ก.พ.2561จํานวน 3,788 ราย เปนยอดท่ีไดรับแจงมาจาก

แตละสถาบัน หลังจากปดรับอาสาสมัคร 30 ต.ค.2560 และติดตามใหลงขอมูลใน web site จึงได

ขอมูล Enroll ที่ชัดเจนดังนี้ ยอด Enroll 3,728 ราย Exclude 267 ราย เหลือจํานวนอาสาสมัคร 
3,461 ราย จากจํานวน 27 สถาบนั (ยอดเงินที่รายงานคิดตามงานท่ีเกิดข้ึนจริง)
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 จํานวนอาสาสมัครที่ครบ 1 ป 3,390 visit

 จํานวนอาสาสมัครที่ครบ 2 ป 2,932 visit

 จํานวนอาสาสมัครที่ครบ 3 ป 1,872 visit

(ขอมูลใน web วันทื่ 13 ธ.ค.2561)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับความกาวหนาของการวิจัย

ตารางที่ 1 แสดงการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ไดเสนอไวกับงานวิจัย 

การดําเนินงาน กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

- โครงรางการวิจัย การตดิตามรปูแบบการใชยาเอนตีท้รอมโบตคิ (antithrombotic) และประเมนิระดบั
ไอเอ็นอาร (INR)  ทีเ่หมาะสมในผูปวยภาวะโรคหัวใจหองบนส่ันพร้ิวชนิดทีไ่มมภีาวะ

ลิ้นหัวใจผิดปกติ (Non-valvular atrial fibrillation) ในประเทศไทยแบบ                

สหสถาบัน  

 โรงพยาบาล จํานวนขอมูลที่เก็บได
 1. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 575
 2. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 99
 3. คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี 176
 4. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 179
 5. โรงพยาบาลตํารวจ 84 
 6. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 79 
 7. วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ 19
    วชิรพยาบาล
 8. สถาบันโรคทรวงอก 83
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 208
 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 71
 11. มหาวิทยาลัยนเรศวร 52
 12. ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 225
 13. ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 85
 14. โรงพยาบาลเจริญกรุง 28
 15. โรงพยาบาลลําปาง 299
 16. โรงพยาบาลนครพิงค 170
 17. โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 135
 18. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 39
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 โรงพยาบาล จํานวนขอมูลที่เก็บได
 19. โรงพยาบาลพระน่ังเกลา 0 
 20. โรงพยาบาลสุราษฏรธานี 223
 21. โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี 173
 22. โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 66
 23. โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 0
 24. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี 22
 25. โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี 35
 26. โรงพยาบาลปตตานี 0
 27. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 244
 28. โรงพยาบาลภูมิพล 0
 29. โรงพยาบาลอุดรธานี 10
 30. โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ  0
 31. โรงพยาบาลระยอง 0
 32. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 77
 33. โรงพยาบาลบุรีรมัย 0
 34. โรงพยาบาลสุรินทร 25 
 รวม 3,461
- การจัดประชุม Executive meeting   2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  งานวิจัย                 
- การเก็บขอมูล 1. ยอดรวมอาสาสมัครที่เขารวมโครงการวิจัย คือ 3,461 ราย 
 2. Visit 0 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 3,461 visit
 3. Visit 1 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 3,382 visit
 4. Visit 2 มีการสงขอมูลแลวจํานวน  2,982 visit
 5. Visit 3 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 2,065 visit
 6. Visit 4 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 1,586 visit
 7. Visit 5 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 1,217 visit
 8. Visit 6 มีการสงขอมูลแลวจํานวน 796 visit
    (ขอมูลใน web วันทื่ 13 ธ.ค.2561)
- วิเคราะหขอมูล จํานวนขอมูลที่วิเคราะหไดทั้งหมด 3,461 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2562) (รายละเอียดขอมูลที่วิเคราะหจะอยูในไฟล Powerpoint ที่แนบมา)
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ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณท่ีไดใชจายไปแลวนบัตัง้แตเริม่ทาํการวจิยัเปนเงินท้ังสิน้ 1,872,302 บาท (หนึง่

ลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามรอยสองบาทถวน) (ตารางแสดงงบประมาณที่ยื่นขอทุน

สมาคมอยูในสวนของภาคผนวก)
รายละเอียดงบประมาณโครงการ รายละเอียดงบประมาณที่ใชไป จํานวนเงิน (บาท)
1. งบประมาณดานคาตอบแทนบุคคลากร     

1.1 พยาบาลผูชวยวิจัย  ปที่ 1 (ขอ 100 บาท/ราย/visit จํานวน 5,000 ราย 1 visit 37,700
เพ่ิมเติมจากสวนที่ไดรับทุนจาก โอนไป 17 สถาบัน ใบเสร็จ 17 ใบ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
จํานวนรายละ 100 บาท/ราย/visit) 
(Initial visit) (รายละเอียดตามตารางท่ี 3)  
1.2 พยาบาลผูชวยวิจัย  ปที่ 2 -4 (ขอ 100 บาท/ราย/visit จํานวน 5,000 ราย 6 visit 675,000
เพ่ิมเติมจากสวนที่ไดรับทุนจาก สวรส.  โอนไป 26 สถาบัน ใบเสร็จ 26 ใบ
จํานวน รายละ 50 บาท/ราย/visit) 
(Follow up visit) 
(รายละเอียดตามตารางที่ 3)   

2. งบประมาณดานการดําเนินงาน   
2.1 คาใชจายในการวิเคราะหเลือด (ตรวจ
พันธุกรรมและ/หรือ Biomarker ไดแก 
NT-proBNP, Troponin T, hs-CRP และ 
ST2 เปนตน)  
2.2 คาใชจายสําหรับการสงเลือด เชน 
คาขนสง คาบรรจุภัณฑ  
2.3 คาใชจายสําหรับการเชาตูเก็บเลือด 
และคาบุคลากรดูแล  
2.4 คาจัดทํา CRF ซึ่งไดรับทุนจาก สวรส. 
เปนเงิน 70 บาท/ชุด ซึ่งไมเพียงพอสําหรับ
การจัดทํา CRF จากการคํานวณคา
จัดทํา CRF จะอยูที่ 110 บาท  
2.5 คาใชจายในการ Monitor และ Monitor 2 สถาบัน 24,999
วิเคราะหขอมูล
2.6 คาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ ประชุม Executive 1 ครั้ง 13,922
วิจัยของสถาบันหลัก 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2.7 คาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ โอนไป สถาบันละ 5,000 บาท จํานวน 2 สถาบัน 10,000
วิจัยของสถาบันรวมวิจัย จํานวน 34 สถาบัน 
(รายละเอียดตามตารางที่ 4)
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รายละเอียดงบประมาณโครงการ รายละเอียดงบประมาณที่ใชไป จํานวนเงิน (บาท)
งบประมาณที่ไดรับ   4,000,000
ใชไปแลวครั้งท่ี 1  (รายงานครั้งที่ 1)  360,200
ใชไปแลวครั้งที่ 2  (รายงานครั้งที่ 2)  750,481
ใชไปแลวครั้งที่ 3 (ครั้งนี้) (เปนยอดรวมของ   761,621
1.1, 1.2, 2.5, 2.6, 2.7)
รวมคาใชจาย   1,872,302
คงเหลือ   2,127,698
ไดรับเงินสนับสนุนมาแลว 3 งวด  1,650,000
(400,000, 500,000 และ 750,000) รวม

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน visit จํานวนเงิน จํานวนใบเสร็จ ของ Initial visit และ Follow up visit ของ

แตละ Site
site site จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จาํนวน 
no.  Initial Initial visit Follow up Follow up ใบเสรจ็
  visit (บาท) visit visit (บาท) 
1 ศิริราช 0 0 981 98,100 1
2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 7 700 214 21,400 1
3 รามาธิบดี 9 900 309 30,900 1
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 61 6,100 380 38,000 1
5 โรงพยาบาลตํารวจ 0 0 167 16,700 1
6 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 13 1,300 222 22,200 1
7 วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 19 1,900 41 4,100 1
8 สถาบันโรคทรวงอก 5 500 212 21,200 1

9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3 300 345 34,500 1

10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 1 100 133 13,300 1
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 400 46 4,600 1
12 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 1,300 508 50,800 1

13 ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 15 1,500 110 11,000 1
14 โรงพยาบาลเจริญกรุง  0 0 109 10,900 1
15 โรงพยาบาลลําปาง 114 11,400 315 31,500 1
16 โรงพยาบาลนครพิงค 22 2,200 137 13,700 1
17 โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 0 0 287 28,700 1

18 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 0 78 7,800 1
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site site จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จาํนวน 
no.  Initial Initial visit Follow up Follow up ใบเสรจ็
  visit (บาท) visit visit (บาท) 
19 โรงพยาบาลพระน่ังเกลา 0 0 0 0 0 
20 โรงพยาบาลสุราษฏรธานี 0 0 404 40,400 1
21 โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี 10 1,000 797 79,700 1
22 โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 0  0 249 24,900 1
23 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 0 0 0 0 0
24 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี 9 900 83 8,300 1
25 โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี 0 0 85 8,500 1
26 รพ.ปตตานี 0 0 0 0 0
27 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ-เคราะห 0 0 335 33,500 1
28 โรงพยาบาลภูมิพล 0 0 0 0 0
29 โรงพยาบาลอุดรธานี 0 0 0 0 0
30 โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ 0 0 0 0 0
31 โรงพยาบาลระยอง 0 0 0 0 0
32 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช-เทวี ณ ศรีราชา 47 4,700 153 15,300 1
33 โรงพยาบาลบุรีรัมย 0 0 0 0 0 
34 โรงพยาบาลสุรินทร 25 2,500 50 5,000 1
 รวม 377 37,700 6,750 675,000 26
   (1.1 ตารางที่ 2)  (1.2 ตารางที่ 2) 

สรุปงบประมาณดานบุคคลากร 

 พยาบาลผูชวยวิจัย คาตอบแทนการลงขอมูล Initial visit รวม 377 visit เปนเงินทั้งส้ิน 37,700 บาท 
 พยาบาลผูชวยวจิยั คาตอบแทนการลงขอมลู Follow up visit รวม 6,750 visit เปนเงนิทัง้ส้ิน 675,000 

บาท 

 *จํานวน Initial visit และ Follow up visit รวมทั้งส้ิน 7,127  visit คิดเปนเงิน 712,7 00 บาท*
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ตารางที่ 4 แสดงคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการวิจัยของสถาบันรวมวิจัย สถาบันละ 5,000 บาท     

2 สถาบัน เปนเงินทั้งสิ้น 10,000 

site site จํานวนเงิน จํานวนใบเสร็จ หมายเหตุ

no.     (บาท)

1 ศิริราช   

2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

3 รามาธิบดี   

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

5 โรงพยาบาลตํารวจ    

6 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา    

7 วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ 5,000         1 

 วชิรพยาบาล 

8 สถาบนัโรคทรวงอก    

9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    

10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต    

11 มหาวิทยาลัยนเรศวร    

12 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

13 ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก    

14 โรงพยาบาลเจริญกรุง   

15 โรงพยาบาลลําปาง    

16 โรงพยาบาลนครพิงค    

17 โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี    

18 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   

19 โรงพยาบาลพระน่ังเกลา    
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site site จํานวนเงิน จํานวนใบเสร็จ หมายเหตุ

no.  (บาท)

20 โรงพยาบาลสุราษฏรธานี    

21 โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี    

22 โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก    

23 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี    

24 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี   

25 โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี   

26 รพ.ปตตานี    

27 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห    

28 โรงพยาบาลภูมิพล    

29 รพ อุดรธานี    

30 โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ   

31 รพ.ระยอง   

32 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   

33 รพ. บุรีรัมย   

34 รพ สุรินทร 5,000        1 

 total 10,000        2  

3. งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตอไป

 การดําเนินงานตามแผน

1. ติดตามความกาวหนาในการทํางานวิจัยในแตละสถาบัน 
2. กระตุนสถาบันที่เขารวมโครงการ ใหติดตามอาสาสมัครและลงขอมูลใน web ใหสมบูรณ โดยสง 

Email เตือนสถาบันที่เขารวมโครงการ ทุกๆ 15 วัน

3. ตรวจเยี่ยมสถาบันที่เขารวมโครงการ โดยจะมีตรวจสอบความเขาใจในการลงขอมูลในแบบบันทึก

ขอมูลผูปวย ความถูกตองและความสมบูรณ เปรียบเทียบกับ ขอมูลใน web site  และแจงใหทาง

ผูวิจัยทราบถึง ความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลผูปวย 
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4 ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลจาก web site ที่สถาบันลงขอมูล

แผนการดําเนินงานท่ีจะทําตอไป คือ

5. กระตุนสถาบันตาง ๆ ทําการติดตามอาสาสมัครใน Follow up Visit 1 2 3 4 5 และ 6

6. กระตุนใหนักวิจัยสถาบันตางๆ ทําการศึกษายอยจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาใหญ

7. ทําการรายงานผลและสงตีพิมพ เผยแพร ระยะติดตาม

4. ปญหา/อุปสรรค และวิธีแกไข

    - การลงขอมูลใน web site ในบางสถาบันยังลงขอมูลไดนอย

 วิธีการแกไข คือ

 - ขอความรวมมือจากสถาบันตางๆ ใหลงขอมูลใน  web site    

ภาคผนวก

งบประมาณท่ีเสนอขอไว (ซึ่งเปนสวนท่ีขอเพิ่มเติมจากที่ไดรับทุนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

รายละเอียดงบประมาณโครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน 48 เดือน งบประมาณ

1. งบประมาณดานคาตอบแทนบุคคลากร 100 บาท/ราย/visit 500,000 

1.1 พยาบาลผูชวยวิจัย ปที่ 1 (ขอเพิ่ม จํานวน 5,000 ราย 1 visit

     เติมจากสวนที่ไดรับทุนจากสถาบันวิจัย

     ระบบสาธารณสุข (สวรส.) จํานวน

     รายละ 100 บาท/ราย/visit)    

     พยาบาลผูชวยวิจัย ปที่ 2-4 (ขอเพิ่ม 100 บาท/ราย/visit 3,000,000

     เติมจากสวนที่ไดรับทุนจาก สวรส.  จํานวน 5,000 ราย 6 visit

     จํานวนรายละ 50 บาท/ราย/visit)   
2. งบประมาณดานการดําเนินงาน   

2.1 คาใชจายในการวิเคราะหเลือด 1,500  Specimens/1 ครั้ง/ 4,215,000 

     (ตรวจพันธุกรรมและ/หรือ Biomarker ครั้งละ 2,810 บาท

     ไดแก NT-proBNP, Troponin T, 
     hs-CRP และ ST2 เปนตน)   

2.2 คาใชจายสําหรับการสงเลือด เชน 

     คาขนสง คาบรรจุภัณฑ 250 ครั้ง ๆ ละ 60 บาท 15,000
2.3 คาใชจายสําหรับการเชาตูเก็บเลือด  5,000 บาท/เดือน

     และคาบุคลากรดูแล จํานวน 24 เดือน 120,000
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รายละเอียดงบประมาณโครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน 48 เดือน งบประมาณ

2.4 คาจัดทํา CRF ซึ่งไดรับทุนจาก สวรส. 40 บาท/ชุด จํานวน 5,300 ชุด 212,000  

     เปนเงิน 70 บาท/ชุด ซึ่งไมเพียงพอ  

     สําหรับการจัดทํา CRF จากการคํานวณ   

     คาจัดทํา CRF จะอยูที่ 110 บาท  

2.5 คาใชจายในการ Monitor และ 100,000 บาท/ป จํานวน 4 ป 400,000

     วิเคราะหขอมูล  

2.6 คาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ ปที่ 1 ปละ 50,000 บาท  140,000

     วิจัยของสถาบันหลัก ปที่ 2 – 4 ปละ 30,000 บาท  

 เปนเงิน 90,000 บาท   

2.7 คาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ ปที่ 1 สถาบันละ 5,000 บาท จํานวน 308,000

     วิจัยของสถาบันรวมวิจัย จํานวน 28 สถาบัน  28 สถาบัน เปนเงิน 140,000 บาท 

 ปที่ 2 – 4  ปละ 2,000 บาท 

 จํานวน 28 สถาบัน เปนเงิน 

 56,000 บาท/ป ทั้งหมด 3 ป เปน

 เงิน 168,000 บาท  

รวม   8,910,000

สมาชิกสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ป  2561

รายนามสมาชิกรับใหมป 2561 จํานวน 52  คน

นพ. กรกช  พรชัยชนะกิจ อายุรแพทยหัวใจ

นพ. กานต  วิฑูรชาติ อายุรแพทยหัวใจ 
พญ. กุลธิดา  เลิศธนาผล อายุรแพทยหัวใจ
นพ. คีตะพงษ   พงษทิวากร  อายุรแพทยหัวใจ 

พญ. ชนัดดา  รัฐนันทมงคล อายุรแพทยหัวใจ 

พญ. ชลธิชา   ตั้งกิจ อายุรแพทยหัวใจ

นพ. โชติชวง  ทินกร ณ อยุธยา อายุรแพทยหัวใจ
พญ. ณัฎฐณิชา  พงศบางลี่ อายุรแพทยหัวใจ

พญ. ณัฐกรณ  ทรงสิริสุข  อายุรแพทยหัวใจ

นพ. ตอวงศ   จิโรจนนุกุล อายุรแพทยหัวใจ 
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นพ. ติรวิทย  หงสกุล อายุรแพทยหัวใจ 

นพ. ธนพัฒน  เลิศวิทยากําจร อายุรแพทยหัวใจ 

พญ. ธัญลักษณ   ซอฐานานุศักดิ์ อายุรแพทยหัวใจ 

นพ. ธิติสรรค  เหลืองศุภบูลย อายุรแพทยหัวใจ 

นพ. ธีรภัทร     ราชรักษ อายุรแพทยหัวใจ

นพ. นรเชษฐ รวมพรภาณุ อายุรแพทยหัวใจ

พญ. นวลนิตย  ตันติศิริวิทย อายุรแพทยหัวใจ

นพ. บุญเลิศ  ดวงนภาสถิต อายุรแพทยหัวใจ

นพ. บุญสม  จันศิริมงคล อายุรแพทยหัวใจ  

นพ. ปริย  ปญจวีณิน อายุรแพทยหัวใจ  

นพ. ปณณธร   ตั้งกงพานิช อายุรแพทยหัวใจ

พญ. ปาลิตา ไทยแท อายุรแพทยหัวใจ

นพ. ปุณณรัตน  พิมพทอง  อายุรแพทยหัวใจ

พญ. พรธีรา  เศรษฐเลาห อายุรแพทยหัวใจ  

พญ. พลอย  เพ็งชะตา อายุรแพทยหัวใจ

นพ. พาโรจน  บาเกาะ อายุรแพทยหัวใจ

พญ. ภัทราณี  ลีละพัฒนะ อายุรแพทยหัวใจ

นพ. ภาณุ   ดํารงกิจชัยพร อายุรแพทยหัวใจ

นพ. รุงโรจน   แพงกุล อายุรแพทยหัวใจ

นพ. วรวิทย   รุจิสัมพันธ อายุรแพทยหัวใจ

พญ. วันสิริ       ธรรมโกมุท อายุรแพทยหัวใจ

พญ. วิชาดา  หรรษคุณาชัย อายุรแพทยหัวใจ
นพ. วีระยุทธ   ธิมาภรณ อายุรแพทยหัวใจ

นพ. สกลวัชร  มนตไตรเวศย อายุรแพทยหัวใจ

นพ. สนธิชัย   จิรชัยสกุล อายุรแพทยหัวใจ
นพ. สิวะยศ  ดีเทศน อายุรแพทยหัวใจ

นพ. สุริยะ  อุยตระการ อายุรแพทยหัวใจ

นพ. เสกศักดิ์   มูลสาร อายุรแพทยหัวใจ

นพ. อดิกันต   ภาษีผล อายุรแพทยหัวใจ

นพ. อนุรุธ  ฮั่นตระกูล อายุรแพทยหัวใจ
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พญ. อรทัย  กุลพรพันธ อายุรแพทยหัวใจ

พญ. อรพรรณ  ลาภนิกรกุล อายุรแพทยหัวใจ

นพ. อรรถพล  ไพสิฐเกรียงไกร อายุรแพทยหัวใจ

นพ. อุดมศักดิ์  เลิศสุทธิพร อายุรแพทยหัวใจ

นพ. ธีรพงศ   ตรัยญาลักษณ  อายุรแพทยหัวใจ

นพ. พรหมรักษ   จึงวิโรจน  อายุรแพทยหัวใจ

พญ. อังควิภา ทรัพยรุงเรือง กุมารแพทยโรคหัวใจ

พญ. วรางคณา บุญญพิสิฎฐ อายุรแพทยหัวใจ

นพ. ฐานิตย คุณานุสนธิ์ ศัลยกรรมหัวใจ

นพ. ทสิวัฒน อินทรพิพัฒน ศัลยกรรมหัวใจ

นพ. ชญานทัต   ศิรินาวิน ศัลยกรรมหัวใจ

นพ. ปฐมพน   เอกรัตน ศัลยกรรมหัวใจ

รวมสมาชิกทั้งสิ้น 1,076 คน

รวมสมาชิกกิตติมศักดิ์ทั้งสิ้น 22 คน

สรุปและรวบรวมโดย

พลตํารวจตรีนายแพทยเกษม รัตนสุมาวงศ

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 เดอืน
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 ทีค่รบวาระการทํางานในตําแหนงอุปนายก 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

แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น

9. หนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการ

9.1 บริหารกิจการของสมาคมฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวโดยมีสิทธิ์และอํานาจที่จะ
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 

กอนวันท่ีจะใหมีการประชุม 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



การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๕๑)

6565

ระเบียบ การใหทุนสนับสนุนงานวิจัย
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ มีนโยบายจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อ

สงเสริมการวิจัยท่ีจะนําไปสูการคนพบความรูใหม และ/หรือ การนําความรูไปปรับปรุงการดูแลรักษา

ผูปวยโรคหัวใจ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสมาคมฯ จึงกําหนดระเบียบการใหทุนสนับสนุนการ

วิจัย ดังน้ี

ลักษณะโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุน

1.   งานวิจยัทางวิทยาศาสตรการแพทยทีท่าํใหรกัษาหรือปองกันโรคท่ีเปนปญหาของประเทศ เพ่ือใหเกิด

การลด morbidity หรือ mortality และ/หรือ cost นําไปสูการเปลี่ยนแปลง Clinical practice 

guidelines

2.   ควรเปนการทาํวจิยัในรปูแบบของ multi-center  และควรแสดงใหเหน็ถงึความเชือ่มโยงในการบรหิาร

จัดการงานวิจัยระหวางสาขาวิชา ระหวางสมาคม และกับนานาชาติ

3.   Natural history ของโรคที่เปนปญหาของประเทศที่ยังมีขอมูลไมมากพอ

4.   งานวิจัยแบบอื่น เชน Diagnostic test, new therapy, new strategy, Pharmacogenetic, bio-

markers ที่ตองการ large scale study และสามารถนําไปประยุกตตอหรือเปนสิ่งประดิษฐใหมได

5.   มีการสรางระบบและเครือขายวิจัยที่มีคุณภาพ และมีความยั่งยืน

ทุนสนับสนุน และ คุณสมบัติของผูเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน

1. หัวหนาโครงการวิจัยเปนสมาชิกสมาคมแพทยโรคหัวใจฯ 
2. คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ จะกําหนดวงเงินทุนสนับสนุนตามแตจะเห็นสมควรในแตละ

โครงการ (ไมเกิน 5 ลานบาท)

3. ระยะเวลาดําเนินการโครงการวิจัยไมเกิน 4 ป

ขั้นตอนและขอปฏิบัติ การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
1. นําเสนอโครงรางงานวิจัยตอคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯและคณะอนุกรรมการวิจัย โดยสง

เอกสารตามแบบท่ีกําหนด ภายใน 31 พฤษภาคม 2562และนําเสนอดวยตนเอง ตามที่คณะกรรมการ

อํานวยการสมาคมฯกําหนด
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2. คณะอนกุรรมการวจิยั พจิารณาโครงการรางงานวจิยั รวมทัง้ใหคาํแนะนาํเพ่ือปรบัปรงุ และ พจิารณา

วงเงินทุนสนับสนุน เรียบรอยแลวสงความคิดเห็นใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมัติเงินทุน

3. ผูรับทุนจะไดรับทุนเปนรายงวดทุก 6 เดือน เมื่อโครงการผานการอนุมัติเงินทุนจากคณะกรรมการ

อํานวยการสมาคมฯ และงวดตอๆ ไปทุก 6 เดือนจะไดรับหลังจากท่ีคณะกรรมการอํานวยการไดรับ

รายงานความกาวหนาของโครงการ

4. ผูรับทุนจะตองรายงานความกาวหนาของโครงการแกคณะอนุกรรมการวิจัย ทุก 6 เดือน

5. 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”

6. หากผูรับทุนไมสามารถดําเนินโครงการวิจัยตอไปไดและประสงคจะยุติโครงการกอนกําหนด ผูรับทุน

จะตองแจงใหคณะอนุกรรมการวิจัยทราบโดยเร็ว และสรุปคาใชจายพรอมทั้งคืนเงินทุนที่เหลือ

7. ภายหลังครบ เวลาที่ไดรับอนุมัติแลว หากผูรับทุนมีความจําเปนตองขยายเวลาวิจัย ใหนําเสนอคณะ

กรรมการอํานวยการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

8. ผูรับทุนตองเก็บหลักฐานท้ังหมด รวมท้ังขอมูลดิบของผลการศึกษา และ หลักฐานการเงินไวพรอม

สําหรับการตรวจสอบอยางนอย 5 ป

................................................
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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
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ทาํเนียบสมาชิก
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สมาชิกกิตติมศกัด์ิ

Sir Brian  Barratt-Boyes

 Green-Lane Hospital, Auckland, New Zealand

Dr. Peter W. T. Brandt

  Green-Lane Hospital, Auckland, New Zealand

Dr. Patrick A. Ongley

 China Medical Board, Inc., New York, USA

Dr. Dwight C. McGoon

 Mayo Clinic, Minnesota, USA

Dr.Donald Ross

 National Heart Hospital, London, England

Dr. Harvey White

  Green-Lane Hospital, Auckland, New Zealand

Dr. Richard Emmanuel
 National Heart Hospital, London, England
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 Department of Adult Congenital Heart Disease and Pediatrics, 
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 Hope Children’s Hospital, Oak Lawn, USA
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 Mayo Clinic, Minnesota, USA

Dr. Spencer King II

 The Fuqua Heart Center at Piedmont Hospital, USA

Dr. Eberhard Grube

 Heart Center Siegburg, Germany
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 Privy Councillor, Thailand
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Dr. Roberto Ferrari
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Dr. James D.Thomas
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รายนามสมาชิกสามัญสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ลําดับ                 รายชื่อ-นามสกุล คํานําหนา    สาขา

                     อักษร  ก.  

1 กนกเนตร ออมทรัพยสิน (0622/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

2 กนกศรี อัศวสันติ (0919/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

3 กมล โลหะวานิชบุตร (0318/41) นายแพทย อายุรกรรม

4 กมล อุดล (0373/44) นายแพทย อายุรกรรม

5 กมลทิพย หาญผดุงกิจ (0637/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

6 กมลรัตน ทองปล่ัง (0820/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

7 กมลวรรณ ชาติศรีศักดิ์  (0880/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

8 กรกฎ โตวชิราภรณ (0784/55) นายแพทย อายุรกรรม

9 กรณ  ธงทอง (0571/51) นายแพทย อายุรกรรม

10 กรรณิการ ปติภากร (0948/59) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

11 กรกช พรชัยชนะกิจ (1102/61) นายแพทย อายุรกรรม

12 กรวิชญ สุขลิ้ม (0473/49) นายแพทย อายุรกรรม

13 กรองอร ภิญโญลักษณา (0727/54) แพทยหญิง อายุรกรรม

14 กระเษียร มหาพล (0275/40) นายแพทย อายรุกรรม

15 กฤตพร พุมจันทน (0878/57) นายแพทย อายุรกรรม

16 กฤตยวิกรม ดุรงคพิศิษฎกุล (0339/42) นายแพทย กุมารเวชกรรม

17 กฤษฎา มีมุข (0713/54) นายแพทย อายุรกรรม

18 กฤษฎา วิไลวัฒนากร (0928/58) นายแพทย อายุรกรรม

19 กฤษฎา ศาสตรวาหา (0536/51) นายแพทย อายุรกรรม

20 กฤษณ ลีมะสวัสดิ์ (0745/55) นายแพทย อายุรกรรม
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ลําดับ                 รายชื่อ-นามสกุล คํานําหนา สาขา

21 กลกฤตย  เขียนประสิทธิ์ (0679/53) นายแพทย อายุรกรรม

22 กลยพัฒนาชาญฬ พงศหัตถกิจ (0827/56) นายแพทย อายุรกรรม

23 กวินทร ชุติคงเฉลิมโรจน (0844/57) นายแพทย อายุรกรรม

24 กอเกียรติ กิตติสุวรรณ (0505/50) นายแพทย อายุรกรรม

25 กอบปญญา วงศวิเศษกิจ (0312/41) นายแพทย อายุรกรรม

26 กัญญลักษณ วิเทศสนธิ (0580/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

27 กันธิมา ธัญญะวุฒิ  (0179/34) แพทยหญิง อายุรกรรม

28 กัมปนาท วีรกุล (0208/36) นายแพทย อายุรกรรม

29 กัมพล ประจวบเหมาะ (0004/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

30 กาญจนา วิบูลยชัยชีพ (0568/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

31 กานต ชัยรัตน (0924/58) นายแพทย อายุรกรรม

32 กานต วิฑูรชาติ (1076/61) นายแพทย อายุรกรรม

33 กานตชนา อัศวธิตานนท (1054/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

34 กําพล จินตนาวิลาศ (0974/59) นายแพทย อายุรกรรม

35 กิจจา จําปาศรี (0805/56) นายแพทย อายุรกรรม

36 กิตติ ฏิระวณิชยกุล (0469/49) นายแพทย อายุรกรรม

37 กิตติ นาคจันทึก (0526/50) นายแพทย อายุรกรรม

38 กิตติคุณ จงภัทรนิชพันธ  (0879/57) นายแพทย อายุรกรรม

39 กิตติชัย วรโชติกําจร  (0793/55) นายแพทย อายุรกรรม

40 กิตติชัย เหลืองทวีบุญ (0158/32) นายแพทย ศัลยกรรม

41 กิตติณัฐ กฤษฎาภค (0937/58) นายแพทย อายุรกรรม

42 กิตติพงศ ภิญโญสโมสร (0939/58) นายแพทย อายุรกรรม

43 กิตติพงศ วิรัตนพรกุล  (0831/56) นายแพทย อายุรกรรม
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ลําดับ                 รายชื่อ-นามสกุล คํานําหนา สาขา

44 กิตติพล คลายคลึง (0740/55) นายแพทย อายุรกรรม

45 กิตติวัฒน ฉัตรพงศธาดา (1021/60) นายแพทย อายุรกรรม

46 กิติกร วิชัยเรืองธรรม (0678/53) นายแพทย อายุรกรรม

47 กิติพร  อังคะสุวพลา (0306/41) นายแพทย อายุรกรรม

48 กิติยวดี พิริยะพงศ (0997/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

49 กิติยา ติยาภักดิ์ (0886/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

50 กีรติ ฮันตระกูล (0554/51) นายแพทย อายุรกรรม

51 กุลธิดา เลิศธนาผล (1090/61) แพทยหญิง อายุกรรม

52 กุลวรรธน พรหมชัยวัฒนา (1026/60) นายแพทย อายุรกรรม

53 กุลยศ จงพิพัฒนวณิชย (0716/54) นายแพทย อายุรกรรม

54 โกวิทย ศรีรัตนวิริยะกุล (1036/60) นายแพทย อายุรกรรม

55 เกรียงไกร จิรสิริโรจนากร (0298/41) นายแพทย อายุรกรรม

56 เกรียงไกร นามไธสง (0743/55) นายแพทย อายุรกรรม

57 เกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ (0803/56) นายแพทย อายุรกรรม

58 เกรียงไกร เฮงรัศมี (0294/40) นายแพทย อายุรกรรม

59 เกรียงศักดิ์ ตริยานนท (0007/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

60 เกรียงศักดิ์ ฟูนิลกุล (0772/55) นายแพทย อายุรกรรม

61 เกรียงศักดิ์ วัฒนาสวัสดิ์ (0592/52) นายแพทย อายุรกรรม

62 เกษม ตันติพานิชธีระกุล (0503/50) นายแพทย อายุรกรรม

63 เกษม รัตนสุมาวงศ (0357/43) นายแพทย อายุรกรรม

64 เกษม วัฒนชัย (0003/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

65 เกิดภูมิ มีนาภินันท (0142/32) นายแพทย อายุรกรรม

66 เกียรติชัย ภูริปญโญ (0150/32) นายแพทย อายุรกรรม
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ลําดับ                 รายชื่อ-นามสกุล คํานําหนา สาขา

67 เกียรติพงศ พละศักดิ์(0771/55) นายแพทย อายุรกรรม

68 ไกรฤกษ เชษฐกุลานุรักษ  (0823/56) นายแพทย อายุรกรรม

69 ไกรศร จุฑาเจริญวงศ (0232/37) นายแพทย อายุรกรรม

70 ไกรศร พงศวิไลรัตน (0686/53) นายแพทย อายุรกรรม

71 ไกรสร เต็งเกียรติ์ตระกูล (0376/45) นายแพทย อายุรกรรม

72 ไกรสร อนุตรพงษพันธ (0644/53) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ข.  

73 ขจร ขาวไพศาล (0229/37) นายแพทย อายุรกรรม

74 ขจรศักดิ์ เทพเสน (0800/56) นายแพทย อายุรกรรม

75 ขจรศักดิ์ สมอั๋น (0704/54) นายแพทย อายุรกรรม

76 ขชล ศรียายาง (0655/53) นายแพทย อายุรกรรม

77 ขนิษฐา ลายลักษณดํารง (0518/50) แพทยหญิง อายุรกรรม

78 ขรรคชัย ศิริวัฒนา (0591/52) นายแพทย อายุรกรรม

79 ขวัญชนก ประทุมพิทักษ  (0802/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

80 ขวัญศิริ นราจีนรณ   (0880/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

81 ขวัญหทัย มโนสุดประสิทธิ์ (1039/60) แพทยหญิง อายุกรรม

82 เขตต ศรีประทักษ (0540/51) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ค.  

83 คชมาตจ บุณยรัตพันธุ (07020/54) นายแพทย อายุรกรรม

84 คมกริช ไชยวิสุทธิกุล (0848/57) นายแพทย อายุรกรรม

85 คมกฤษณ โกมุทรินทร (0573/51) นายแพทย อายุรกรรม

86 คมปยะ กนกพัชรกุล (0647/53) นายแพทย อายุรกรรม

87 คมพจน จิระจรัส( 0691/53) นายแพทย อายุรกรรม
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ลําดับ                 รายชื่อ-นามสกุล คํานําหนา    สาขา

88 คมสิงห เมธาวีกุล (0789/55) นายแพทย อายุรกรรม

89 ครรชิต ชอหิรัญกุล (0251/38) นายแพทย อายุรกรรม

90 ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ (0176/34) นายแพทย อายุรกรรม

91 ครรชิต เหลืองสุวรรณ (0967/59) นายแพทย อายุรกรรม

92 คิด ภูมิเมือง (777/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

93 คีตะพงศ  พงศทิพากร (1060/61) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ฆ.  

94 ฆนัท ครุธกูล (0452/48) นายแพทย อายุรกรรม

95 ฆนินทร สุนทรธาดา (0731/54) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  จ.  

96 จรรยา มะโนทัย (0014/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

97 จรัล เกรันพงษ (0008/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

98 จรัสลักษณ  เจริญพาณิชกิจ (0519/50) แพทยหญิง อายุรกรรม

99 จรินทร อัศวหาญฤทธ์ิ (0431/47) นายแพทย อายุรกรรม

100 จักรพงศ สังขเกษม (0358/43) นายแพทย อายุรกรรม

101 จักรพันธ ชัยพรหมประสิทธิ์ (0249/38) นายแพทย อายุรกรรม

102 จักรวาล วงศวิวัฒน (0541/51) นายแพทย อายุรกรรม

103 จักรวาล ฮั่นตระกูล (0838/57) นายแพทย อายุรกรรม

104 จันทิมา มหาผล (0835/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

105 จาดศรี ประจวบเหมาะ (0009/10-23) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

106 จารุพิมพ สูงสวาง (0319/41) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

107 จารุวรรณ  พูนศรีอราม (0631/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

108 จารุวิทย บุษบรรณ  (0789/55) นายแพทย อายุรกรรม
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ลําดับ                 รายชื่อ-นามสกุล คํานําหนา      สาขา

109 จิงโจ สายสอาด (1032/60) นายแพทย อายุรกรรม

110 จิตจําลอง หะริณสุต (0210/35) นายแพทย อายุรกรรม

111 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน (0159/32) นายแพทย อายุรกรรม

112 จิตติ โรจนแสงเรือง (0332/42) นายแพทย อายุรกรรม

113 จิตรลดา อึ้งประเสริฐ (0675/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

114 จินต เจียมประภา (0010/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

115 จินตนา โยธาสมุทร (0011/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

116 จิรณัฎ พวงแกว (1015/59) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

117 จิรพันธ ชวาลตันพิพัทธ (0640/53) นายแพทย อายุรกรรม

118 จิรศักดิ์ ปลี้มปญญา (1004/59) นายแพทย ศัลยกรรม

119 จิราณัติ  ชลธีศุภชัย (0483/49) นายแพทย อายุรกรรม

120 จิราภา ปณฑวังกูร (0398/46) แพทยหญิง อายุรกรรม

121 จิรารัตน จิรธรรมโอภาส (1034/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

122 จิรายุ เฮงรัศมี (0971/59) นายแพทย อายุรกรรม

123 จีระศักดิ์  สิริธัญญานนท (0377/45) นายแพทย อายุรกรรม

124 จุฑาทิพย งามวิเศษชัยกุล (0768/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

125 จุฑาทิพย ณ วิทยานันท (0909/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

126 จุล ทิสยากร (0012/10-23) นายแพทย กุมารเวชกรรม

127 จุลเทพ ธีระธาดา (0013/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

128 เจนจิรา สวัสดิมานนท  (0813/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

129 เจริญ นภาพงศสุริยา (0582/52) นายแพทย อายุรกรรม

130 เจริญลาภ อุทานปทุมรส (0535/51) นายแพทย อายุรกรรม

131 เจษฎา จันทรโณทัย (0903/58) นายแพทย อายุรกรรม
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                   อักษร  ฉ.  

132 ฉลองชัย ทุนดี (0916/58) นายแพทย อายุรกรรม

133 ฉลาด โสมะบุตร (0015/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

134 ฉัตรแกว กาญจนอําพล  (0964/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

135 ฉัตรชัย แกวสมศรี  (0837/57) นายแพทย อายุรกรรม

136 ฉัตรชัย จิรอดิศัย (0486/49) นายแพทย อายุรกรรม

137 เฉลิม วราวิทย (0016/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

138 เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล (0366/44) นายแพทย กุมารเวชกรรม

                   อักษร  ช.  

139 ชญานุตม สุวรรณเพ็ญ (0776/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

140 ชญานทัต ศิรินาวิน (1108/61) นายแพทย ศัลยกรรม

141 ชญาสินธุ แมนสงวน (0901/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

142 ชนกพร เปยมพริ้ง (1034/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

143 ชนกวนันท บูรณะ (0697/54) แพทยหญิง อายุรกรรม

144 ชนัญญา ไชยอําพร(0775/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

145 ชนัดดา รัฐนันทมงคล (1069/61) แพทยหญิง อายุรกรรม

146 ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย (0687/53) นายแพทย อายุรกรรม

147 ชนิกานต คณาเดิม (0763/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

148 ชนินทร พีระบูล (0921/58) นายแพทย อายุรกรรม

149 ชมพูนุท อองจริต (0027/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

150 ชยุต ชีวะพฤกษ (0354/43) นายแพทย อายุรกรรม

151 ชลธิชา ตั้งกิจ (1066/61) แพทยหญิง อายุรกรรม

152 ชลลดา ศุขรุงเรือง (0337/42) แพทยหญิง อายุรกรรม
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153 ชลัท ผองแผว (0018/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

154 ชลิต เชียรวิชัย (0017/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

155 ชวลิต อองจริต (0019/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

156 ชวิน ปวิดาภา (0020/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

157 ชัชชัย เต็มยอด (0463/49) นายแพทย ศัลยกรรม

158 ชัชวาล จตุปาริสุทธ (0693/54) นายแพทย อายุรกรรม

159 ชัชวาล ศิริวัณณ (0026/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

160 ชัชวาลย ฮันตระกูล (0186/35) นายแพทย อายุรกรรม

161 ชัชเวช ศิริคะรินทร (0417/46) นายแพทย อายุรกรรม

162 ชัยทัต ตียพันธ (0181/35) นายแพทย อายุรกรรม

163 ชัยพร การะเกตุ (0941/58) นายแพทย อายุรกรรม

164 ชัยยศ ศิริวิบุลยกิติ (1059/60) นายแพทย อายุรกรรม

165 ชัยศิริ วรรณลภากร (0922/58) นายแพทย อายุรกรรม

166 ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ (0439/47) นายแพทย อายุรกรรม

167 ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (0525/50) นายแพทยมน กุมารเวชกรรม

168 ชัยอนันต ชัยยามานนท (0455/49) นายแพทย อายุรกรรม

169 ชาญ ศรีรัตนสถาวร (0295/41) นายแพทย อายุรกรรม

170 ชาญ สุภาพโสภณ (0858/57) นายแพทย อายุรกรรม

171 ชาญชัย ศีลพิพัฒน (0706/54) นายแพทย อายุรกรรม

172 ชาญณรงค นาคสวัสดิ์ (0315/41) นายแพทย อายุรกรรม

173 ชาญวัฒน ปตินันท (1031/60) นายแพทย อายุรกรรม

174 ชาญวิทย รุงศรีทอง (0260/39) นายแพทย อายุรกรรม

175 ชาญวิทย วุฒิชัยประดิษฐ (0710/54) นายแพทย อายุรกรรม
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176 ชาตรี เรืองฤทธิ์นําชัย (0206/36) นายแพทย อายุรกรรม

177 ชาติ วานิชสวัสดิ์ (0359/43) นายแพทย อายุรกรรม

178 ชาติชาย สันติภาพลือชา (0148/32) นายแพทย อายุรกรรม

179 ชาติทนง ยอดวุฒิ (0551/51) นายแพทย อายุรกรรม

180 ชานนท มหารักษ (0893/58) นายแพทย อายุรกรรม

181 ชาลี พรพัฒนกุล (0021/10-23) นายแพทย กุมารเวชกรรม

182 ชิเทพ งามเจริญ (0414/46) นายแพทย อายุรกรรม

183 ชิน บูรณธรรม (0022/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

184 ชินาภา จรูญวิกานต (0833/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

185 ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล (0207/36) นายแพทย อายุรกรรม

186 ชุมพล เปยมสมบูรณ (0218/37) นายแพทย อายุรกรรม

187 ชุมพล วงศประทีป (0023/10-23) นายแพทย กุมารเวชกรรม

188 ชุมพล ศุภนันตฤกษ (0191/35) นายแพทย อายุรกรรม

189 ชุลีกร กาญจนพันธุ (0815/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

190 ชูศักดิ์ เกษมศานต (0243/38) นายแพทย อายุรกรรม

191 ชูศักดิ์ คุปตานนท (0139/31) นายแพทย อายุรกรรม

192 ชูศักดิ์ หลอจิตตเสียง (0211/36) นายแพทย อายุรกรรม

193 เชษฐพัฒน สุทธิวาทนฤพุฒิ (0842/57) นายแพทย อายุรกรรม

194 เชาว ชนกโอวาท (0410/46) นายแพทย อายุรกรรม

195 เชิดชัย เจียมไชยศรี (0029/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

196 เชิดชัย ตันติศิรินทร (0140/32) นายแพทย ศัลยกรรม

197 โชคชัย เรืองโรจน (0942/59) นายแพทย กุมารเวชกรรม

198 โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร (0459/49) นายแพทย อายุรกรรม
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199 โชติกร คุณวัฒน (0748/55) นายแพทย อายุรกรรม

200 โชติกา บูรณสมภพ (0362/44) แพทยหญิง อายุรกรรม

201 โชติชวง ทินกร ณ อยุธยา (1087/61) นายแพทย อายุรกรรม

202 โชติมา ปทมานนท (0025/10-23) คุณหญิง แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

                   อักษร  ฌ.  

203 ณอชนา วิเชียร (0898/58) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ฐ.  

204 ฐปนี หลินสิริภาพ (1014/59) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

205 ฐานิกา วุทธชูศิลป  (0780/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

206 ฐานิตย คุณานุสนธิ์ (1106/61) นายแพทย ศัลยกรรม

207 ฐิตยา สุขุปญญารักษ (1041/60) แพทยหญิง อายุกรรม

208 ฐิติมา ชินะโชติ (0340/42) แพทยหญิง อายุรกรรม

209 ฐิติมา หลิมเจริญ (1055/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

                   อักษร  ฑ.  

210 ฑิตถา เกงปฏิยุทธ (0979/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

                   อักษร  ณ  

211 ณกรณ สิทธินามสุวรรณ (0544/51) นายแพทย อายุรกรรม

212 ณรงค รอดวรรณะ (0028/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

213 ณยศ ซื่อตรง (0969/59) นายแพทย อายุรกรรม

214 ณหทัย ฉัตราสิงห (0996/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

215 ณัฎฐ ชวณิชย (0812/56) นายแพทย อายุรกรรม

216 ณัฏฐชญาธิป กิตติจําเริญ (1022/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

217 ณัฎฐณิชา พงศบางลี่ (1089/61) แพทยหญิง อายุรกรรม
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218 ณัฐกรณ ทรงสิริสุข (1083/61) แพทยหญิง อายุรแพทย

219 ณัฐกรณ ศรีวัฒนาวานิช (0871/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

220 ณัฐดนัย  เกียรติจิรภัทร (0699/54) นายแพทย อายุรกรรม

221 ณัฐนันทน ประศาสนสารกิจ (0157/32) นายแพทย อายุรกรรม

222 ณัฐพงศ กาญจนะโกมล (0868/57) นายแพทย อายุรกรรม

223 ณัฐพล เกาเอี้ยน (0798/56) นายแพทย อายุรกรรม

224 ณัฐพล แยมพิกุลสกุล (0932/58) นายแพทย อายุรกรรม

225 ณัฐพันธ รัตนจรัสกุล  (0850/57) นายแพทย อายุรกรรม

226 ณัฐวุฒิ วงษประภารัตน (0502/50) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ด.  

227 ดนณ แกวเกษ (0726/54) นายแพทย อายุรกรรม

228 ดวงมณี เลาหประสิทธิพร (0239/38) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

229 ดวงรัตน ชลศฤงคาร (0608/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

230 ดวงสุดา ธรรมศักดิ์ (0032/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

231 ดอนพิชิต เหลารักพงษ (0263/39) นายแพทย อายุรกรรม

232 ดาราวรรณ จันทรทัด (0409/46) แพทยหญิง อายุรกรรม

233 ดํารง สุกิจปญญาโรจน (0436/47) นายแพทย อายุรกรรม

234 ดํารัส ตรีสุโกศล (0170/33) นายแพทย อายุรกรรม

235 ดิลก ทิวทอง (0487/49) นายแพทย อายุรกรรม

236 ดิลก ภิยโยทัย (0333/42) นายแพทย อายุรกรรม

237 ดุจดาว สหัสทัศน (0590/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

238 ดุสิต ชุมภิรมย (0030/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

239 ดุสิต ปญญาประเสริฐ (0811/56) นายแพทย อายุรกรรม
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240 เดชชาติ เงินจันทร (0808/56) นายแพทย อายุรกรรม

241 เดโช จักราพานิชกุล (0248/38) นายแพทย อายุรกรรม

242 เดือนฉาย ชยานนท (0033/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

                   อักษร  ต.  

243 ตรัยรัตน ตรีเวชอักษร (0968/59) นายแพทย อายุรกรรม

244 ติรวิทย หงสกุล (1084/61) นายแพทย อายุรกรม

245 ตรีชฎา วิสารทพงศ (0650/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

246 โตมร ทองศร ี(0378/45) นายแพทย อายุรกรรม

247 ตอวงศ จิโรจนนุกูล (1095/61) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ถ.  

248 ถนอมพันธ ทรงธนศักดิ์ (0149/32) นายแพทย อายุรกรรม

249 ถวาย เงินศรีตระกูล (0709/54) นายแพทย อายุรกรรม

250 ถาวร ชูชื่นกลิ่น (0660/53) นายแพทย อายุรกรรม

251 ถาวร ทรัพยทวีสิน (0233/37) นายแพทย ศัลยกรรม

252 ถาวร สุทธิไชยากุล (0094/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ท.  

253 ทม เอื้ออารีวิริยะกิจ (0325/42) นายแพทย อายุรกรรม

254 ทยานนท คุณาวิศรุต (1051/60) นายแพทย อายุกรรม

255 ทรงขวัญ ศิลารักษ (0244/38) แพทยหญิง อายุรกรรม

256 ทรงยศ วลัยฤาชา (0370/44) นายแพทย อายุรกรรม

257 ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล (0265/39) นายแพทย อายุรกรรม

258 ทรรศลักษณ ทองหงษ (0520/50) แพทยหญิง อายุรกรรม

259 ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ (0584/52) นายแพทย อายุรกรรม
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260 ทวีเกียรติ วาสวกุล (0572/51) นายแพทย อายุรกรรม

261 ทวีชัย พฤกษธนากุล (0330/42) นายแพทย อายุรกรรม

262 ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ (0145/32) นายแพทย ศัลยกรรม

263 ทศพร ศิริโสภิตกุล (0379/45) นายแพทย อายุรกรรม

264 ทศพล ลิ้มพิจารณกิจ (0276/40) นายแพทย อายุรกรรม

265 ทสิวัฒน  อินทรพิพัฒน (1107/61) นายแพทย ศัลยกรรม

266 ทองดี วสุธารา (0234/37) นายแพทย อายุรกรรม

267 ทัศนพงษ สกาววัฒนานนท (0767/55) นายแพทย อายุรกรรม

268 ทัศนะ นิวัฒนภูมินทร (0082/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

269 ทัศนัย จันโหนง (0516/50) นายแพทย อายุรกรรม

270 ทินกร สําเร็จ (0770/55) นายแพทย อายุรกรรม

271 ทิพยดาวรรณ วิไลพันธุ (0705/54) แพทยหญิง อายุรกรรม

272 ทิพวรรณ ศิริจิตจันทร (0466/49) แพทยหญิง อายุรกรรม

273 เทพพร คัดมารราศรี (0749/55) นายแพทย อายุรกรรม

274 เทวัญ สุวานิช (0423/47) นายแพทย อายุรกรรม

275 เทวินทร ชาคริยานุโยค (0695/54) นายแพทย อายุรกรรม

276 เทิดพงศ ยิ่งวิลาศประเสริฐ (0970/59) นายแพทย อายุรกรรม

277 เทิดศักดิ์ เชิดชู (0624/52) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ธ.  

278 ธงฉาน นิลเขต (0595/52) นายแพทย อายุรกรรม

279 ธงชัย ไพศาลสินทรัพย (0329/42) นายแพทย อายุรกรรม

280 ธนกร ลักษณโสมยา (0626/52) นายแพทย อายุรกรรม

281 ธนกฤต ตะรุโณทัย (0196/35) นายแพทย อายุรกรรม
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282 ธนพล นิลโมจน (0889/58) นายแพทย อายุรกรรม

283 ธนพล โอฬาระชิน (0931/58) นายแพทย อายุรกรรม

284 ธนพัฒน  เลิศวิทยากําจร (1096/61) นายแพทย อายุรกรรม

285 ธนรัตน ชุนงาม (0237/38) นายแพทย อายุรกรรม

286 ธนวัฒน ซื่อสัตย (0588/52) นายแพทย อายุรกรรม

287 ธนวัฒน เบญจานุวัตรา (0317/41) นายแพทย อายุรกรรม

288 ธนวิตต สกุลแสงประภา (0246/38) นายแพทย อายุรกรรม

289 ธนศักดิ์  พทัมุข (0395/45) นายแพทย อายุรกรรม

290 ธนะรัตน ลยางกูร (0227/37) นายแพทย กุมารเวชกรรม

291 ธนัญชัย ธนสัมฤทธิ์ (0734/54) นายแพทย อายุรกรรม

292 ธนัญญา บุณยศิรินันท (0440/48) แพทยหญิง อายุรกรรม

293 ธนัตถ อัศวิษณุ (0991/59) นายแพทย อายุรกรรม

294 ธนัส บุพพาจารยธรรม (0895/58) นายแพทย อายุรกรรม

295 ธิปกร ผังเมืองดี (1029/60) นายแพทย อายุกรรม

296 ธนิต เจริญกิจธนกุล (0661/53) นายแพทย อายุรกรรม

297 ธนิตา บุณยพิพัฒน (0534/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

298 ธรณิศ จันทรารัตน (0586/52) นายแพทย อายุรกรรม

299 ธรรม ลิ่มอภิชาติ (0651/53) นายแพทย อายุรกรรม

300 ธรรมเนียม วะสีนนท (0031/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

301 ธรรมบวร เนติ (0341/42) แพทยหญิง วิสัญญี

302 ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ (0327/42) นายแพทย อายุรกรรม

303 ธวัชชัย  กิระวิทยา (0399/46) นายแพทย อายุรกรรม

304 ธวัชชัย ทนานนท (0400/46) นายแพทย อายุรกรรม
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305 ธวัชชัย นามวงศ (0796/56) นายแพทย อายุรกรรม

306 ธัชชัย กิจกังวาล (0037/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

307 ธัชพงศ งามอุโฆษ (0404/46) นายแพทย อายุรกรรม

308 ธัญญ สุวัฒนวิโรจน (0788/55) นายแพทย อายุรกรรม

309 ธัญญทิพ บุญมงคล (1019/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

310 ธัญญรัตน ชัยพฤกษมาลาการ (0896/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

311 ธัญญาลักษณ โชตยาภรณ (0989/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

312 ธัญนพ โชติวนาวรรณ (0659/53) นายแพทย อายุรกรรม

313 ธัญรัตน อรามเสรีวงศ (0402/46) แพทยหญิง อายุรกรรม

314 ธัญลักษณ  ชัยเสรี (0095/23-29) แพทยหญิง อายุรกรรม

315 ธัญลักษณ ซอฐานานุศักดิ์ (1106/61) แพทยหญิง อายุรกรรม

316 ธันวา พิทักษสุธีพงศ (0283/40) นายแพทย อายุรกรรม

317 ธารินี ตั้งเจริญ (0638/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

318 ธิดา ยิ่งชูตระกูล (0829/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

319 ธิดานันท วณิชอนันตกุล (0869/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

320 ธิดาพร ตั้งกิตติเกษม (0852/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

321 ธิติชัย เกาะสมบัติ (0401/46) นายแพทย อายุรกรรม

322 ธิติพงศ เทพสุวรรณ (0574/51) นายแพทย อายุรกรรม

323 ธิติพร กิจภิญโญชัย (0890/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

324 ธีธัช อนันตวัฒนสุข (0778/55) นายแพทย อายุรกรรม

325 ธีรฉัตร ศิลารัตน (0182/35) นายแพทย ศัลยกรรม

326 ธีรพงศ ตรัยญาลักษณ (1103/61) นายแพทย อายุรกรรม

327 ธีรพงศ วองวิภาสมิตกุล (0943/59) นายแพทย กุมารเวชกรรม
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328 ธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ (0669/53) นายแพทย อายุรกรรม

329 ธีรภัทร ราชรักษ (1063/61) นายแพทย อายุรกรรม

330 ธีรยุทธ เอกโรจนกุล (0719/54) นายแพทย อายุรกรรม

331 ธีรวิทย พันธุชัยเพชร (0151/32) นายแพทย อายุรกรรม

332 ธีรวิทย เหลืองดิลก (0992/59) นายแพทย อายุรกรรม

333 ธีรศักดิ์ นิติวัฒนพงษ (0700/54) นายแพทย อายุรกรรม

334 ธีรศักดิ์ เพชรพลอยงาม (0908/58) นายแพทย อายุรกรรม

335 ธีระศักดิ์ พึ่งวัฒนาพงศ (0758/55) นายแพทย อายุรกรรม

336 ธีระศักดิ์ วัฒนะสกุลเอก (0790/55) นายแพทย อายุรกรรม

337 ธีรานันท อังคณานาฎ (0561/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

338 ธีวรุตติ์ สุทธนะ (0752/55) นายแพทย อายุรกรรม

339 ธีวินทร รักเหยา (1045/60) นายแพทย อายุกรรม

                   อักษร  น.  

340 นครินทร ศันสนยุทธ (0360/43) นายแพทย อายุรกรรม

341 นงนุช วีรปกรณ (0680/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

342 นพดล ชํานาญผล (649/53) นายแพทย อายุรกรรม

343 นพดล เพ็ญกิตติ (0154/32) นายแพทย ศัลยกรรม

344 นพรัตน ธนะชัยขันธ (0252/38) นายแพทย อายุรกรรม

345 นพรัตน พันธุเศรษฐ (0530/51) นายแพทย อายุรกรรม

346 นพรัตน พานทองวิริยะกุล (0418/46) นายแพทย อายุรกรรม

347 นพรัตน ออนเอี่ยม (1028/60) นายแพทย อายุรกรรม

348 นพวรรณ เจริญยศ (0826/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

349 นภนต จันทมณี (0944/59) นายแพทย กุมารเวชกรรม
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350 นวลนิตย ตันติศิริวิทย (1091/61) แพทยหญิง อายุกรรม

351 นภา สิริวิวัฒนากุล (0478/49) แพทยหญิง อายุรกรรม

352 นภาพร ปติเกื้อกูล (0257/39) แพทยหญิง อายุรกรรม

353 นภาพร มโนวิทย (0563/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

354 นรชัย ศิริศรีตรีรักษ (0911/58) นายแพทย อายุรกรรม

355 นรเชษฐ รวมพรภาณุ (1068/61) นายแพทย อายุรกรรม

356 นรศักดิ์ สุวจิตตานนท (0958/59) นายแพทย อายุรกรรม

357 นราธิป ชุณหะมณีวัฒน  (0876/57) นายแพทย อายุรกรรม

358 นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ (0836/57) นายแพทย อายุรกรรม

359 นรินทร  สุขะวัชรินทร (0504/50) นายแพทย อายุรกรรม

360 นริศ  ศรีวนาสณฑ (0096/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

361 นริศา ปยะวาณิชยสกุล (0614/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

362 นเรนทร มัลโฮตรา (0231/37) นายแพทย อายุรกรรม

363 นฤมล เจริญชอบ (0097/23-29) แพทยหญิง อายรุกรรม

364 นวลจันทร ตันติชุตินันท (0930/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

365 นวลศรี ทิวทอง (0488/49) แพทยหญิง อายุรกรรม

366 นัฐพงษ ไทยานุรักษ (1002/59) นายแพทย อายุรกรรม

367 นัฐพล  แยมพิกุลสกุล (0932/58) นายแพทย อายุรกรรม

368 นัทพล ธรรมโกมุท (0717/54) นายแพทย อายุรกรรม

369 นันทพร วงศเจริญเกียรติ (0738/54) แพทยหญิง อายุรกรรม

370 นันทพล ชุติมาพงศรัตน (0910/58) นายแพทย อายุรกรรม

371 นัยเนตร ใจเย็น (0666/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

372 นาวิน สุรภักดี(0627/52) นายแพทย อายุรกรรม
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373 นาวี ตันจรารักษ  (0873/57) นายแพทย อายุรกรรม

374 นําชัย นําเกียรติสกุล (0539/51) นายแพทย อายุรกรรม

375 นิกิตต สํารวจรวมผล (0040/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

376 นิตย กองสุวรรณ (0039/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

377 นิตยา วงศเสงี่ยม (0098/23-29) แพทยหญิง อายุรกรรม

378 นิทัศน วิศวชัยพันธ (0782/55) นายแพทย อายุรกรรม

379 นิธิ มหานนท (0189/35) นายแพทย อายุรกรรม

380 นิธิศ เทียนเจษฎา (1047/60) นายแพทย อายุรกรรม

381 นิธิภัทร กตัญูกุล (0607/52) นายแพทย อายุรกรรม

382 นิธิมา รัตนสิทธิ์ (0380/45) แพทยหญิง อายุรกรรม

383 นิพนธ ศรีสุวนันท (0722/54) นายแพทย อายุรกรรม

384 นิพัทธ วิบูลยกิจวรกุล (0550/51) นายแพทย อายุรกรรม

385 นิภาพร ผดุงกิจ (0962/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

386 นิรมล ใหมแกว (0860/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

387 นิวัตชัย สุจริตจันทร (0156/32) นายแพทย อายุรกรรม

388 นิวิธ กาลรา (0999/59) นายแพทย อายุรกรรม

389 นิศารัตน เจริญศรี (0673/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

390 นิสิต ชาญนําสิน (0464/49) นายแพทย อายุรกรรม

391 นุกูล เจียมอนุกูลกิจ (0099/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  บ.  

392 บัญชา ปงสกุลยานนท (0311/41) นายแพทย อายุรกรรม

393 บัญชา ศันสนียวิทยกุล (0280/40) นายแพทย อายุรกรรม

394 บัญชา สุขอนันตชัย (0490/49) นายแพทย อายุรกรรม
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395 บัญญพนต สุขประพฤติ (0733/54) นายแพทย อายุรกรรม

396 บัณฑิต เงินดีถาวร (0600/52) นายแพทย อายุรกรรม

397 บัณฑิต นราตรีคูณ (0905/58) นายแพทย อายุรกรรม

398 บัณฑิต พรหมเมศร (0247/38) นายแพทย อายุรกรรม

399 บัณฑิตา พงษตัณฑกุล (0951/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

400 บุญจง แซจึง (0429/47) นายแพทย อายุรกรรม

401 บุญชอบ พงษพาณิชย (0041/10-23) นายแพทย กุมารเวชกรรม

402 บุญชู ศรีชัยเวทย (0412/46) นายแพทย อายุรกรรม

403 บุญชู ศิริจงกลทอง (0364/44) นายแพทย กุมารเวชกรรม

404 บุญสม จันศิริมงคล (1093/61) นายแพทย อายุรกรรม

405 บุญเสริฐ ชาติละออง (0221/37) นายแพทย อายุรกรรม

406 บูรพา ปสุธรรม (0703/54) นายแพทย อายุรกรรม

407 เบญจพร ชิณประทีป (1048/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

408 เบญญา เรืองโรจนวิชัย (1033/60) แพทยหญิง อายุกรรม

                   อักษร  ป.  

409 ปกรณ เมธรุจภานนท (0555/51) นายแพทย อายุรกรรม

410 ปกรณ โลหเลขา (0403/46) นายแพทย อายุรกรรม

411 ปฐมพงษ คําภามูล (1052/60) นายแพทย อายุรกรรม

412 ปฐมพน เอกรัตน (1109/61) นายแพทย อายุรกรรม

413 ปฎิพัทธ วุฒิวิทยารักษ นายแพทย อายุรกรรม

414 ปนัดดา สุวานิช (0774/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

415 ปรมะ ปุรินทราภิบาล (0677/53) นายแพทย อายุรแพทย

416 ปริย ปญจวีณิน (1074/61) นายแพทย อายุรแพทย
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417 ปณณธร ตั้งกงพานิช (1081/61) นายแพทย อายุรกรรม

418 ปญเกียรติ โตพิพัฒน (0346/43) นายแพทย อายุรกรรม

419 ปญญภัทร เจียมโพธิ์ (0746/55) นายแพทย อายุรกรรม

420 ปญญา ลีชาแสน (0437/47) นายแพทย อายุรกรรม

421 ปญญา สิทธิวรากุล (0495/50) นายแพทย อายุรกรรม

422 ปวินทร ศิริแสงชัยกุล (1023/60) นายแพทย อายุรแพทย

423 ประการ จารุรัตน (0287/40) นายแพทย อายุรกรรม

424 ประจงจิตร แชมสอาด (0523/50) แพทยหญิง อายุรกรรม

425 ประจวบ ศิริวงศรังสรร (0460/49) นายแพทย อายุรกรรม

426 ประณิธิ  สาระยา (0599/52) นายแพทย อายุรกรรม

427 ประดิษฐ ปญจวีณิน (0136/31) นายแพทย อายุรกรรม

428 ประดิษฐชัย ชัยเสรี (0101/23-29) นายแพทย ศัลยกรรม

429 ประทิน นาคชื่น (0843/57) นายแพทย อายุรกรรม

430 ประนอม คัมภีรวุฒิ (0297/41) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

431 ประพนธ ดิษฐรุงโรจน (0381/45) นายแพทย อายุรกรรม

432 ประพิตร สุทัศน ณ อยุธยา (0042/10-23) นายแพทย กุมารเวชกรรม

433 ประภากร สิงหปรีชา (0961/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

434 ประยุทธ รัศมีหิรัญ (0832/56) นายแพทย อายุรกรรม

435 ประยุทธ อองสกุล (0103/23-29) นายแพทย ศัลยกรรม

436 ประวิชช ตันประเสริฐ (0043/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

437 ประวิทย ทวีแสงสุขสกุล (0299/41) นายแพทย อายุรกรรม

438 ประสงค เสรีรัตน (0044/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

439 ประสาท เหลาถาวร (0102/23-29) นายแพทย อายุรกรรม
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440 ประเสริฐ วศินานุกร (0045/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

441 ปรัญญา สากิยลักษณ (0462/49) นายแพทย ศัลยกรรม

442 ปาลิดา พึ่งผล (1058/60) แพทยหญิง อายุรแพทย

443 ปาลิตา ไทยแท (1070/61) แพทยหญิง อายุรแพทย

444 ปราโมทย ปรปกษขาม (0445/48) นายแพทย ศัลยกรรม

445 ปริญญ วาทีสาธกกิจ (0549/51) นายแพทย อายุรกรรม

446 ปริญญา คุณาวุฒิ (0424/47) นายแพทย อายุรกรรม

447 ปริญญา ชมแสง (0508/50) นายแพทย อายุรกรรม

448 ปริญญา ทองเขาออน (0866/57) นายแพทย อายุรกรรม

449 ปริญญา สากิยลักษณ (0046/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

450 ปริวรรธน สีกาหลง (0862/57) นายแพทย อายุรกรรม

451 ปริวัตร  เพ็งแกว (0509/50) นายแพทย อายุรกรรม

452 ปรีชา โตวรานนท (0104/23-29) นายแพทย กุมารเวชกรรม

453 ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร (0369/44) นายแพทย อายุรกรรม

454 ปวิธ พิพัฒนวัฒนะกุล (0849/57) นายแพทย อายุรกรรม

455 ปวีณา จึงสมประสงค (0690/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

456 ปาริฉัตร การปลื้มจิตต (0350/43) แพทยหญิง อายุรกรรม

457 ปาริชาติ บุญมี (0589/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

458 ปติ นิยมศิริวนิช (0977/59) นายแพทย อายุรกรรม

459 ปติพงษ กาญจนธัญลักษณ (0856/57) นายแพทย อายุรกรรม

460 ปยทัศน ทัศนาวิวัฒน (0105/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

461 ปยนาฏ ปรียานนท (0433/47) แพทยหญิง อายุรกรรม

462 ปยภัทร ชุณหรัศมิ์ (0956/59) นายแพทย อายุรกรรม
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463 ปยะ เกษมสุวรรณ (0212/37) นายแพทย อายุรกรรม

464 ปยะ  สมานคติวัฒน (1016/60) นายแพทย ศัลยแพทย

465 ปยะนุช รักพานิชย (0316/41) แพทยหญิง ฟนฟู

466 ปยะพงษ เพิ่มลาภ (0304/41) นายแพทย อายุรกรรม

467 ปยะมิตร ศรีธรา (0187/35) นายแพทย อายุรกรรม

468 ปยะวัฒน ตันติรุจนานนท (0256/39) นายแพทย อายุรกรรม

469 ปนัชนี ชาติบรุุษ (0290/40) แพทยหญิง ศัลยกรรม

470 ปุณณรัตน พิมพทอง (1077/61) นายแพทย อายุรแพทย

                   อักษร  ผ.  

471 ผดุงเกียรติ เศรษฐกุล (0160/32) นายแพทย อายุรกรรม

472 ผุสดี ศันสนยุทธ (0048/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

473 เผดิมวุฒิ ธีระวงศสกุล (1057/60) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  พ.  

474 พงศชัย อนุกูลสวัสดิ์ (0475/49) นายแพทย อายุรกรรม

475 พงศภัค อารียาภินันท (0973/59) นายแพทย อายุรกรรม

476 พงษธรณ สวนดอก (1001/59) นายแพทย อายุรกรรม

477 พงษพันธ จิตตธรรม (0730/54) นายแพทย อายุรกรรม

478 พงษพีระ สุวรรณกูล (0106/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

489 พงษศักดิ์ โควสถิตย (0164/33) นายแพทย อายุรกรรม

480 พงษศักดิ์ อินทรเพชร (0497/50) นายแพทย อายุรกรรม

481 พชระ ฐานะสถิรกุล (0995/59) นายแพทย อายุรกรรม

482 พนา ตันจรารักษ (0904/58) นายแพทย อายุรกรรม

483 พยงค จูฑา (0049/10-23) นายแพทย อายุรกรรม



94

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

94

ลําดับ                 รายชื่อ-นามสกุล คํานําหนา สาขา

484 พยอม บูรณสิน (0050/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

485 พรชัย งามจรรยาภรณ (0349/43) นายแพทย อายุรกรรม

486 พรพิชญา บุญดี (1044/60) นายแพทย อายุรกรรม

487 พรทิพย  นิ่มขุนทด (0623/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

488 พรทิพย ปญจสมานวงศ (1011/59) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

489 พรเทพ เลิศทรัพยเจริญ (0168/33) นายแพทย กุมารเวชกรรม

490 พรธีรา เศรษฐเลาท (1072/61) แพทยหญิง อายุรกรรม

491 พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน (1013/59) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

492 พรรณนิภา สุวรรณสม (0751/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

493 พรรณพิไล ทัดทวี (0707/54) แพทยหญิง อายุรกรรม

494 พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส (0430/47) นายแพทย อายุรกรรม

495 พรรณี เสถียรโชค (0058/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

496 พรระวี เพลินธรรมคุณ (0945/59) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

497 พรวลี ปรปกษขาม (0444/48) แพทยหญิง อายุรกรรม

498 พรหมรักษ จึงวิโรจน (1104/61) นายแพทย อายุรกรรม

499 พลพรรธน อยูสวัสดิ์ (0613/52) นายแพทย อายุรกรรม

500 พลรังศิษย กรุดภู (0900/58) นายแพทย อายุรกรรม

501 พลากร จันทรนิมิ (0641/53) นายแพทย อายุรกรรม

502 พลาย ชี้เจริญ (0855/57) นายแพทย อายุรกรรม

503 พลอย เพ็งชะตา (1075/61) แพทยหญิง อายุรกรรม

504 พวงผกา อึ้งประเสริฐ (0672/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

505 พะนอขวัญ โตภาคงาม (0755/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

506 พัชรี คัญชา (0753/55) แพทยหญิง อายุรกรรม
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507 พัชรี เถระกุล (0825/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

508 พัชรีสาณ ชุมพล (0053/10-23) มรว. นายแพทย อายุรกรรม

509 พัฒนชัย เฉลิมวรรณ (0426/47) นายแพทย อายุรกรรม

510 พัฒนศักดิ์ เลิศประดิษฐ (0165/33) นายแพทย อายุรกรรม

511 พันธบูรณ หวังภัทราวานิช (1042/60) นายแพทย อายุรกรรม

512 พันธทิพย สงวนเช้ือ (0054/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

513 พันธศักดิ์ ลักษณะบุญสง (0128/30) นายแพทย ศัลยกรรม

514 พันธุพิษณุ สาครพันธ (0055/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

515 พัลลภ โพธิพฤกษ (0056/10-23) นายแพทย กุมารเวชกรรม

516 พัษดี นาชม (0891/58) นายแพทย อายุรกรรม

517 พัสวัสภ วงศวัชรเดช (0817/56) นายแพทย อายุรกรรม

518 พาธิตา สิทธิเจริญชัย (1056/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

519 พาโรจน บาเกาะ (1067/61) นายแพทย อายุรกรรม

520 พิชิต ดวงเฉลิมวงศ (0701/54) นายแพทย อายุรกรรม

521 พิทยา เวชวิบูลยสม (0091/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

522 พิทักษ พงศนนทชัย (0605/52) นายแพทย อายุรกรรม

523 พิธา พรหมลิขิตชัย (0531/51) นายแพทย อายุรกรรม

524 พินิจ แกวสุวรรณะ (0416/46) นายแพทย อายุรกรรม

525 พินิศจัย นาคพันธ (0313/41) นายแพทย อายุรกรรม

526 พิพัฒน วงศสิริศักดิ์ (0253/39) นายแพทย อายุรกรรม

527 พิมพภัค ประขาศิลปชัย (0741/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

528 พิรุณ จุฬาโรจนมนตรี (0438/47) นายแพทย อายุรกรรม

529 พิษณุ เกิดสินธชัย (0166/33) นายแพทย อายุรกรรม
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530 พิษณุ บุญประเสริฐ (0569/51) นายแพทย อายุรกรรม

531 พิษณุวัฒน เดชนันทรัตน (0841/57) นายแพทย อายุรกรรม

532 พิสิษฐ หุตะยานนท (0397/45) นายแพทย อายุรกรรม

533 พีรพงษ เต็งธนกิจ (0289/40) นายแพทย อายุรกรรม

534 พีรพัฒน เกตุคางพลู (0501/50) นายแพทย อายุรกรรม

535 พีรวัฒน  ลีประดิษฐวรรณ (0184/35) นายแพทย ศัลยกรรม

536 พีระ บูรณะกิจเจรญิ (0274/40) นายแพทย อายุรกรรม

537 พีระพัฒน มกรพงศ (0230/37) นายแพทย กุมารเวชกรรม

538 พุฑฒิพรรณี วรกิจโภคาทร (0335/42) แพทยหญิง วิสัญญี

539 พุทธิพงศ นรนิตชัยกุล (0635/53) นายแพทย อายุรกรรม

540 เพิ่มยศ  เรืองสกุลราช (0448/48) นายแพทย กุมารเวชกรรม

541 เพิ่มศักดิ์ ศรวณีย (0324/42) นายแพทย อายุรกรรม

542 แพรว โคตรุฉิน (0920/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

543 โพธิ์ จรรยาวนิชย (0876/57) นายแพทย อายุรกรรม

544 ไพฑูรย จองวิริยะวงศ (0959/59) นายแพทย อายุรกรรม

545 ไพฑูรย นิธิปติชัย (0517/50) นายแพทย อายุรกรรม

546 ไพฑูรย สุระศันสนีย (0198/35) นายแพทย อายุรกรรม

547 ไพบูลย  เจียมอนุกูลกิจ (0322/41) นายแพทย ศัลยกรรม

548 ไพบูลย  เชี่ยวชาญธนกิจ (0615/52) นายแพทย อายุรกรรม

549 ไพบูลย  โชตินพรัตนภัทร (0213/37) นายแพทย อายุรกรรม

550 ไพบูลย  มะระพฤกษวรรณ (0269/39) นายแพทย อายุรกรรม

551 ไพบูลย  เวชพาณิชย (0107/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

552 ไพบูลย  สมานโสตถิวงศ (0254/39) นายแพทย อายุรกรรม



การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๕๑)

9797

ลําดับ                 รายชื่อ-นามสกุล คํานําหนา สาขา

553 ไพบูลย  อัศวเลิศแสง (0228/37) นายแพทย อายุรกรรม

554 ไพโรจน  ฉัตรานุกูลชัย (0602/52) นายแพทย อายุรกรรม

555 ไพโรจน  โชติวิทยธารากร (0368/44) นายแพทย อายุรกรรม

556 ไพโรจน  ปณจีเสคิกุล (0382/45) นายแพทย อายุรกรรม

557 ไพโรจน  ฤกษพัฒนาพิพัฒน (0454/48) นายแพทย อายุรกรรม

558 ไพลิน  พาสพิษณุ (0610/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

559 ไพศาล  กอบเกื้อชัยพงษ (0384/45) นายแพทย อายุรกรรม

560 ไพศาล นาคปฐมกุล (0435/47) นายแพทย อายุรกรรม

561 ไพศาล บุญศิริคําชัย (0374/44) นายแพทย อายุรกรรม

562 ไพศาล ลีละชัยกุล (0174/34) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ภ.  

563 ภัณฑิลา วาณิชยการ (0809/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

564 ภัทรพงศ กีฬาแปง (0281/40) นายแพทย อายุรกรรม

565 ภัทรพงษ พีรวงศ (0556/51) นายแพทย อายุรกรรม

566 ภัทรพงษ มกรเวส (0498/50) นายแพทย อายุรกรรม

567 ภัทรภร ศรีรัตนา (0810/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

568 ภัทราณี ลีละพัฒนะ (1086/61) แพทยหญิง อายุรกรรม

569 ภัทราวุธ อินทรกําแหง (0365/44) นายแพทย ฟนฟู

570 ภากร จันทนมัฎฐะ (0494/50) นายแพทย อายุรกรรม

571 ภาณุ ดํารงกิจชัยพร (1094/61) นายแพทย อายุรกรรม

572 ภาณุ สมุทรสาคร (0195/35) นายแพทย อายุรกรรม

573 ภานุพงศ เจียมศรีพงษ (0385/45) นายแพทย อายุรกรรม

574 ภาวนา ฌานวังศะ (1005/59) แพทยหญิง ศัลยกรรม
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575 ภาวิดา ปาจริยานนท (0668/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

576 ภาวิทย เพียรวิจิตร (0480/49) นายแพทย อายุรกรรม

577 ภูมิพร กตัญูวงศ (0636/53) นายแพทย อายุรกรรม

578 ภูมิพัฒน อิศรางกูร ณ อยุธยา นายแพทย วิสัญญี

579 ภูริช สุลัญชุปกร (0867/57) นายแพทย อายุรกรรม

580 ภูริทัต เมืองบุญ (0857/57) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ม.  

581 มงคล มะระประเสริฐศักดิ์ (0422/47) นายแพทย อายุรกรรม

582 มณฑิรา ลิ้มรุงยืนยัง (0982/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

583 มณเฑียร งดงามทวีสุข (0363/44) นายแพทย ศัลยกรรม

584 มนตธวัช อํานวยพล (0596/52) นายแพทย อายุรกรรม

585 มนตรี เจริญพานิชสันติ (0729/54) นายแพทย อายุรกรรม

586 มนตสวรรค มินิพันธ (0562/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

587 มนตสันต เล็กเจริญวงศ (0732/54) นายแพทย อายุรกรรม

588 มนัส ปะนะมณฑา (0131/30) นายแพทย อายุรกรรม

589 มานัส เสถียรวงศนุษา (1018/60) นายแพทย อายุรกรรม

590 มนัสวี อินทรพินทุวัฒน  (0792/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

591 มนูญ สําราญถิ่น (0343/42) นายแพทย อายุรกรรม

592 มัลลิกา วรรณไกรโรจน (0278/40) คุณหญิง แพทยหญิง อายุรกรรม

593 มัลลิกา สถิตยวงศ (0108/23-29) แพทยหญิง อายุรกรรม

594 มาฆะ วิภาณุรัตน (0887/58) นายแพทย อายุรกรรม

595 มาลินี สุขเวชชวรกิจ (0132/30) แพทยหญิง อายุรกรรม

596 มาเฮช กุรุง  (0865/57) นายแพทย อายุรกรรม
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597 มุกดา สุดงาม (0545/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

598 เมทินี กิตติโพวานนท (0375/44) แพทยหญิง อายุรกรรม

599 เมธัส เกตุวงศ (1006/59) นายแพทย ศัลยกรรม

600 เมธา เจียมวุฒินันท (1020/60) นายแพทย อายุรกรรม

601 เมธี ลีลาพฤทธิ์ (0386/45) นายแพทย อายุรกรรม

602 เมธี เลิศนันทกุล (0428/47) นายแพทย อายุรกรรม

603 แมน จันทวิมล (0522/50) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ย.  

604 ยงยุทธ สหัสกุล (0109/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

605 ยวดยง เธียรตะวัน (0135/31) นายแพทย อายุรกรรม

606 ยศวีร โชติชวง (0698/54) นายแพทย อายุรกรรม

607 ยศวีร วงศเจริญ (0643/53) นายแพทย อายุรกรรม

608 ยศวีร สุขุมาลจันทร (0061/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

609 ยศวีร อรรฆยากร (0814/56) นายแพทย อายุรกรรม

610 ยอดยิ่ง เกาลวณิชย (0963/59) นายแพทย อายุรกรรม

612 ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร (0478/49) นายแพทย อายุรกรรม

613 ยุทธชัย มาตระกูล (0737/54) นายแพทย อายุรกรรม

614 ยุทธพงศ วงศสวัสดิวัฒน (0420/46) นายแพทย อายุรกรรม

615 ยุทธพล ทิตอราม (0946/59) นายแพทย กุมารเวชกรรม

616 ยุทธสินธุ วงศแสงคํา (1007/59) นายแพทย ศัลยกรรม

617 เยาวลักษณ  เชื้อไผ (0598/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

618 โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย (0773/55) นายแพทย อายุรกรรม
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                   อักษร  ร  

619 รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล (0923/58) นายแพทย อายุรกรรม

620 รติกร เมธาวีกุล (0878/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

621 รมัยมน ตันทอง (0663/2553) แพทยหญิง อายุรกรรม

622 รเมศ เวสสวรรณ (0822/56) นายแพทย อายุรกรรม

623 รวี สิงหสถิตสุข (0594/52) นายแพทย อายุรกรรม

624 ระพินทร กุกเรยา (0177/34) นายแพทย อายุรกรรม

625 ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา (0143/32) นายแพทย อายุรกรรม

626 ระวิวรรณ ทองสองแสง (1024/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

627 ระวี พล (0457/49) นายแพทย อายุรกรรม

628 รังสรรค รัตนปราการ (0123/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

629 รังสฤษฎ กาญจนะวณิชย (0367/44) นายแพทย อายุรกรรม

630 รัชนี แซลี้ (0470/49) แพทยหญิง อายุรกรรม

631 รัชนี ฤทัยยานนท (0147/32) แพทยหญิง อายุรกรรม

632 รัญญวรรณ โชตินิมิตคุณ (00612/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

633 รัฐพล วองวันดี (0576/52) นายแพทย อายุรกรรม

634 รัตนชัย ชาญชัย (0840/57) นายแพทย อายุรกรรม

635 รัตนพันธุ อินเจริญศักดิ์ (0125/30) นายแพทย อายุรกรรม

636 ราเชนทร เลหมงคล (0222/37) นายแพทย อายุรกรรม

637 รุงทิพย ชาญวนิชยกุลชัย (0853/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

638 รุงโรจน กฤตยพงษ (0272/40) นายแพทย อายุรกรรม

639 รุงโรจน แพงกุล (1061/61) นายแพทย อายุรกรรม

640 รุจิรา มหิทธิ์ยุทธนา (764/55) แพทยหญิง อายุรกรรม
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641 เรย ศรีรัตนา ทาบูกานอน (0828/56) นายแพทย อายุรกรรม

642 เรวัตร จงพิพิธพร (0870/57) นายแพทย อายุรกรรม

643 เรวัตร พันธุกิ่งทองคํา (0250/38) นายแพทย อายุรกรรม

644 โรจน รจเรขอําไพ (0557/51) นายแพทย อายุรกรรม

645 ไรวินทร วิมลโสภณกิตติ (0888/58) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร ฤ.  

646 ฤดีกร อื้อเศรษฐศักดิ์ (0477/49) แพทยหญิง อายุรกรรม

                   อักษร ล.  

647 ลลิซ อูแด (0994/59) แพทยหญิง อายุกรรม

648 ลลิตา ยงสมิทธ (0988/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

649 ลักษณ ยงวานิชจิต (0512/50) นายแพทย อายุรกรรม

650 เลิศลักษณ เชาวนทวี (0458/49) แพทยหญิง อายุรกรรม

                   อักษร ว.  

651 วทัญู ปลายเนตร (0583/52) นายแพทย อายุรกรรม

652 วรการ พรหมพันธุ (0387/45) นายแพทย กุมารเวชกรรม

653 วรงค ลาภานันท (0302/41) นายแพทย อายุรกรรม

654 วรงค วสุชานนท (0558/51) นายแพทย อายุรกรรม

655 วรชัย คงเสรีพงศ (0314/41) นายแพทย อายุรกรรม

656 วรชาติ โมฬฤกษภูมิ (0331/42) นายแพทย อายุรกรรม

657 วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ์ (0468/49) แพทยหญิง อายุรกรรม

658 วรภา สุวรรณจินดา (0224/37) แพทยหญิง อายุรกรรม

659 วรรณกร ภัทรจารี (0476/49) แพทยหญิง อายุรกรรม

660 วรรณพร ผูภักดี (0985/59) แพทยหญิง อายุรกรรม



102

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

11111111111111111111102222222222

ลําดับ                 รายชื่อ-นามสกุล คํานําหนา สาขา

661 วรรณรัตน ชาญนุกูล (0171/33) นายแพทย อายุรกรรม

662 วรรณวรางค วงศเจริญ (0537/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

663 วรรณิภา สุวรรณเครือ (0806/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

664 วรรนนา พิมานแพง (0816/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

665 วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณศรี (0658/53) นายแพทย อายุรกรรม

666 วรลักษณ วรรณประพัฒน (0980/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

667 วรวงศ ศลิษฎอรรถกร (0352/43) นายแพทย อายุรกรรม

668 วรวรรณ จิตตธรรม (0688/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

669 วรวรรณ เจริญอัตถะศีล (0847/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

670 วรวิทย ตันติศิริวัฒน (0347/43) นายแพทย อายุรกรรม

671 วรวิทย รุจิสัมพันธ (1097/61) นายแพทย อายุกรรม

672 วรวิทย วงศทองศรี (0063/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

673 วรวิทย อริยประยูร (0446/48) นายแพทย อายุรกรรม

674 วรวุฒิ จินตภากร (0172/33) นายแพทย อายุรกรรม

675 วรวุฒิ ทัศนาวิวัฒน (0529/51) นายแพทย อายุรกรรม

676 วรวุฒิ รุงประดับวงศ (0656/53) นายแพทย อายุรกรรม

678 วรวุฒิ รุงแสงมนูญ (0565/51) นายแพทย อายุรกรรม

679 วรวุฒิ ศิวประกากร (0682/53) นายแพทย อายุรกรรม

680 วรางคณา บุญญพิสิฎฐ (1105/61) แพทยหญิง อายุรกรรม

681 วราภรณ ติยานนท (0388/45) แพทยหญิง อายุรกรรม

682 วรายุทธ เจียงวรรธนะ (0472/49) นายแพทย อายุรกรรม

683 วราวุธ อัมพรวิโรจนกิจ (0913/58) นายแพทย อายุรกรรม

684 วรินทร อะโรรา (0692/54) นายแพทย อายุรกรรม
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685 วรินทรสวาท ธีระวุฒิ (0781/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

686 วริศรา เพชรวิภูษิต (1027/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

687 วศิน พุทธารี (0296/41) นายแพทย อายุรกรรม

689 วสันต ซุนเฟอง (0471/49) นายแพทย อายุรกรรม

690 วสันต อุทัยเฉลิม (0167/33) นายแพทย อายุรกรรม

691 วัชระ จามจุรีรักษ (0069/10-23) นายแพทย กุมารเวชกรรม

692 วัชระ โลหะวจิารณ (0728/54) นายแพทย อายุรกรรม

693 วัชราภรณ ปุริมะโน (1010/59) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

694 วัชรินทร ประเสริฐสุด (0747/55) นายแพทย อายุรกรรม

695 วัฒนา บุญสม (0268/39) นายแพทย อายุรกรรม

696 วัฒนา ลัภนลาภลอย (0859/57) นายแพทย อายุรกรรม

697 วัธนพล พิพัฒนนันท (0336/42) นายแพทย อายุรกรรม

698 วันชาติ นําประเสริฐชัย (0500/50) นายแพทย อายุรกรรม

699 วันชาติ โพธิ์ศรี (0485/49) นายแพทย อายุรกรรม

700 วันดี โภคะกุล (0110/23-29) แพทยหญิง อายุรกรรม

701 วันทนา นิสสัยพันธ  (0861/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

702 วันสิริ  ธรรมโกมุท (1079/61) แพทยหญิง อายุกรรม

703 วาสนา นกเอี้ยงทอง (0756/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

704 วาสนา หงษกัน (0634/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

705 วิกรม ศรีสุข (0204/36) นายแพทย อายุรกรรม

706 วิจารณ เทวธารานันท  (0830/56) นายแพทย อายุรกรรม

707 วิชัย จิรโรจนอังกูร (0456/49) นายแพทย อายุรกรรม

708 วิชัย ถาวรวัฒนยงค (0321/41) นายแพทย อายุรกรรม
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709 วิชัย เบญจชลมาศ (0200/36) นายแพทย ศัลยกรรม

710 วิชัย ศรีมนัส (0202/36) นายแพทย อายุรกรรม

711 วิชัย ศิวาวงศ (0301/41) นายแพทย อายุรกรรม

712 วิชัย เสนทอง (0587/52) นายแพทย อายุรกรรม

713 วิชัย อังคเศษวินัย (0597/52) นายแพทย อายุรกรรม

714 วิชาดา หรรษคุณาชัย (1101/61) แพทยหญิง อายุรกรรม

715 วิเชาว กอจรัญจิตต (0161/32) นายแพทย ศัลยกรรม

716 วิเชียร ทองแตง (0064/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

717 วิฑูรย ปติเกื้อกูล (0185/35) นายแพทย อายุรกรรม

718 วิทวัส วัฒนาศิริพร (1025/60) นายแพทย อายุรแพทย

719 วิทยา จักรเพ็ชร (0899/58) นายแพทย อายุรกรรม

720 วิทยา จงศุภางครัตน (0153/32) นายแพทย อายุรกรรม

721 วิทยา ไชยธีระพันธ (0491/49) นายแพทย อายุรกรรม

722 วิทวัส ลออคุณ (0581/52) นายแพทย อายุรกรรม

723 วิทูร จุลรัตนาภรณ (0567/51) นายแพทย อายุรกรรม

724 วิธียุทธ คําตรี (0804/56) นายแพทย อายุรกรรม

725 วิบูลย โชติสกุลรัตน (0461/49) นายแพทย อายุรกรรม

726 วิบูลย ไพโรจนเจริญคา (0432/47) นายแพทย อายุรกรรม

727 วิพัชร พันธวิมล (0760/55) นายแพทย อายุรกรรม

728 วิภาดา เชาวกุล (0111/23-29) แพทยหญิง อายุรกรรม

729 วิภาวรรณ สมุทรคุณ (0611/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

730 วิมาลา วิวัฒนมงคล (0411/46) แพทยหญิง อายุรกรรม

731 วิรัช เคหสุขเจริญ (0300/41) นายแพทย อายุรกรรม
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732 วิรัช ปานะรัตน (0993/59) นายแพทย อายุรกรรม

733 วิรัตน คลังบุญครอง (0127/30) นายแพทย อายุรกรรม

734 วิรุฬห ลิขิตเลิศลํ้า (0616/52) นายแพทย อายุรกรรม

735 วิโรจน โตควณิชย (0126/30) นายแพทย อายุรกรรม

736 วิโรจน เมืองศิลปะศาสตร (1030/60) นายแพทย อายุรกรรม

737 วิโรจน สืบหลินวงศ (0066/10-23) นายแพทย กุมารเวชกรรม

738 วิไล พัววิไล (0067/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

739 วิไลพรรณ ริมชลา (0141/32) แพทยหญิง อายุรกรรม

740 วิไลลักษณ ทีปประสาน (0285/40) แพทยหญิง อายุรกรรม

741 วิวรรณ ทังสุบุตร (0389/45) แพทยหญิง อายุรกรรม

742 วิวัฒน กาญจนรุจวิวัฒน (0671/53) นายแพทย อายุรกรรม

743 วิวัฒน วารินทรศิริกุล (0216/37) นายแพทย อายุรกรรม

744 วิวัฒน แสงเลิศศิลปชัย (0258/39) นายแพทย อายุรกรรม

745 วิวัธน พูพรอเนก (0538/51) นายแพทย อายุรกรรม

746 วิศาล คันธารัตนกุล (0255/39) นายแพทย ฟนฟู

747 วิศาล เยาวพงศศิริ (0112/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

748 วิศิษฎ ศิลาพัชรนันท (0786/55) นายแพทย อายุรกรรม

749 วิเศษ สุพรรณชาติ (0068/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

750 วิษณุ ตันติวิทยาทันต (0955/59) นายแพทย อายุรกรรม

751 วิสันต สิรินทรโสภณ (0309/41) นายแพทย อายุรกรรม

752 วิสุทธิ์ เกตุแกว (0877/57) นายแพทย อายุรกรรม

753 วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต (0293/40) นายแพทย อายุรกรรม

754 วีรเทพ รัตนสุวรรณศรี (0217/37) นายแพทย อายุรกรรม
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755 วีรพร ปนพานิชการ (0465/49) แพทยหญิง อายุรกรรม

756 วีรพันธ วิวัฒนวรพันธ (0779/55) นายแพทย อายุรกรรม

757 วีรยุทธ นันทรุงโรจน (0515/50) นายแพทย อายุรกรรม

758 วีระ มหาวนากูล (0585/52) นายแพทย อายุรกรรม

759 วีระ ลุวีระ (0759/55) นายแพทย อายุรกรรม

760 วีระชัย ชาติชัชวาล (0917/58) นายแพทย อายุรกรรม

761 วีระชัย นาวารวงศ (0192/35) นายแพทย ศัลยกรรม

762 วีระพันธ วัฒนกําธรกุล (0482/49) นายแพทย อายุรกรรม

763 วีระยุทธ ธิมาภรณ (1085/61) นายแพทย อายุรกรรม

764 วุฒิชัย พนาวรางกูร (0593/52) นายแพทย อายุรกรรม

765 วุฒิพงศ วุฒิพฤกษ (0553/51) นายแพทย อายุรกรรม

                  อักษร  ศ.  

766 ศจีพิไล จันทรปญญา (0915/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

767 ศนิศรา จันทรจํานง (0906/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

768 ศรัณย ควรประเสริฐ (0286/40) นายแพทย อายุรกรรม

769 ศรัณยพงศ ภิบาลญาติ (0934/58) นายแพทย อายุรกรรม

770 ศรัณยู สุทธิพงศเกียรติ์ (0894/58) นายแพทย อายุรกรรม

771 ศรัณยู สุวรรณอักษร(0629/52) นายแพทย อายุรกรรม

772 ศรัยอร ธงอินเนตร (0639/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

773 ศราวุธ นุกูลอุดมพานิชย (0863/57) นายแพทย อายุรกรรม

774 ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ (0978/59) นายแพทย อายุรกรรม

775 ศริญญา ภูวนันท (0434/47) แพทยหญิง อายุรกรรม

776 ศรีกรรัตน ปญญารัตนกุล (0479/49) แพทยหญิง อายุรกรรม
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777 ศรีวงศ หะวานนท (0073/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

778 ศรีสกุล จิรกาญจนากร (0560/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

779 ศศิกาญจน เหรียญภิญญวัฒน (0966/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

780 ศศิพล ผดุงชีวิต (0552/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

781 ศศิวิมล ใจเอื้อ (0670/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

782 ศักดา เจียนิวัตต (0577/52) นายแพทย อายุรกรรม

783 ศักดา รุงอรามศิลป (0712/54) นายแพทย อายุรกรรม

784 ศักดา สวรรควัฒนกุล (0715/54) นายแพทย อายุรกรรม

785 ศาสตรา จารุรัตนานนท (0972/59) นายแพทย อายุรกรรม

786 ศาสตรา พิลาออน (0933/58) นายแพทย อายุรกรรม

787 ศิรพัชร พูนวุฒิกุล (0875/57) นายแพทย อายุรกรรม

788 ศิริ มณีงาม (0785/55) นายแพทย อายุรกรรม

789 ศิริชัย วรดิษฐ (0744/55) นายแพทย อายุรกรรม

790 ศิรินทิพย วงศเจริญ (0757/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

791 ศิริพร อธิสกุล (0652/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

792 ศิริยา เจริญชาศรี (0884/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

793 ศิริลักษณ สุขสมปอง (0308/41) แพทยหญิง อายุรกรรม

794 ศิลารักษ จิตรดา (0824/56) นายแพทย อายุรกรรม

795 ศิวรักษ  เจริญยิ่ง (0489/49) นายแพทย อายุรกรรม

796 ศิวาภรณ  ชาคร (0070/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

797 ศุภกร ศรีหัตถผดุงกิจ (1008/59) นายแพทย ศัลยกรรม

798 ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ (0579/52) นายแพทย ศัลยกรรม

799 ศุภชัย ไชยธีระพันธ (0072/10-23) นายแพทย อายุรกรรม
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800 ศุภชัย ถนอมทรัพย (0113/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

801 ศุภชัย ศิลารัตน (0929/58) นายแพทย อายุรกรรม

802 ศุภชัย โรจนขจรนภาลัย (0662/53) นายแพทย อายุรกรรม

803 ศุภณัฎฐ พรหมรุงเรือง (0998/59) นายแพทย อายุรกรรม

804 ศุภเดช สุจริตรักษ (0521/50) นายแพทย อายุรกรรม

805 ศุภฤกษ พัฒนปรีชากุล (0507/50) นายแพทย อายุรกรรม

806 ศุภสิทธิ์ สถิตตระกลู (1050/60) นายแพทย อายุรกรรม

807 เศวต นนทกานันท (0071/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ส.  

808 สกลวัชร มนตไตรเวศย (1088/61) นายแพทย อายุรกรรม

809 สกาวรัตน กรบงกชมาศ (0854/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

810 สงคราม โชคชัย (0542/51) นายแพทย อายุรกรรม

811 สนธิชัย จิรชัยสกุล (1065/61) นายแพทย อายุรกรรม

812 สถาพร ชวลิตธํารง (0076/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

813 สนธกิติ์ ลีลหานนท (0390/45) นายแพทย อายุรกรรม

814 สนิทพงษ ฟองจันทรสม (0926/58) นายแพทย อายุรกรรม

815 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน (0175/34) นายแพทย อายุรกรรม

816 สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ (0328/42) นายแพทย กุมารเวชกรรม

817 สมควร ตั้งจิตรพร (0307/41) นายแพทย อายุรกรรม

818 สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์ (0474/49) นายแพทย อายุรกรรม

819 สมเจตน สุนทราทรพิพัฒน (0578/52) นายแพทย อายุรกรรม

820 สมชาย ดุษฎีเวทกุล (0449/48) นายแพทย อายุรกรรม

821 สมชาย ปรีชาวัฒน (0277/40) นายแพทย อายุรกรรม
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822 สมชาย ศรียศชาติ (0083/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

823 สมชาย หรรษคุณาชัย (0114/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

824 สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง (0194/35) แพทยหญิง อายุรกรรม

825 สมบัติ วงศภัทรนนท (0267/39) นายแพทย อายุรกรรม

826 สมบูรณ กลํ่าเกิดผล (0913/58) นายแพทย อายุรกรรม

827 สมบูรณ จิรภัทรธํารง (0601/52) นายแพทย อายุรกรรม

828 สมบูรณ บุญเกษม (0084/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

829 สมพงษ รติพิชยกุล (0510/50) นายแพทย อายุรกรรม

830 สมภพ พระธานี (0138/31) นายแพทย ศัลยกรรม

831 สมภพ พัทธยกุล (1009/59) นายแพทย ศัลยกรรม

832 สมรรัตน จําปาเทศ (0720/54) แพทยหญิง อายุรกรรม

833 สมรุง โชตินฤมล (0344/42) นายแพทย อายุรกรรม

834 สมลักษณ นิลวรานนท (0874/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

835 สมศักดิ์ วรรธนะภัฎ (0085/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

836 สมศักดิ์ เอกปรัชญากุล (0353/43) นายแพทย อายุรกรรม

837 สรณ บุญใบชัยพฤกษ (0199/35) นายแพทย อายุรกรรม

838 สรนนท ไตรติลานันท  (0834/56) นายแพทย อายุรกรรม

839 สรรคพล วุฒิภดาดร (0667/53) นายแพทย อายุรกรรม

840 สรวงพัชร สีตกะลิน (0654/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

841 สรวิชญ พงศพิทยุตม (0742/55) นายแพทย อายุรกรรม

842 สรศักดิ์  เอกอมรพันธ (0621/52) นายแพทย อายุรกรรม

843 สรายุทธ วิบูลชุติกุล (0453/48) นายแพทย อายุรกรรม

844 สราวุฒิ ธนสมบูรณพันธุ (0925/58) นายแพทย อายุรกรรม
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845 สราวุฒิ พลเสน (0566/51) นายแพทย อายุรกรรม

846 สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม (0493/49) นายแพทย อายุรกรรม

847 สราวุธ ลิ้มตั้งตุระกุล (0617/52) นายแพทย อายุรกรรม

848 สริราม ตีวารี (0799/56) นายแพทย อายุรกรรม

849 สวรรยา เดชอุดม (0074/10-23) คุณ แพทยหญิง อายุรกรรม

850 สวัสดิ์ อัศวปยานนท (0144/32) นายแพทย อายุรกรรม

851 สัจธรรม สุทธิวุฒิชัย (0938/58) นายแพทย อายุรกรรม

852 สัชชนะ พุมพฤกษ (0441/48) นายแพทย อายุรกรรม

853 สันต ใจยอดศิลป (0183/35) นายแพทย ศัลยกรรม

854 สันต หาอุปละ (0115/23-29) นายแพทย ศัลยกรรม

855 สันติ กิจสิริวิศาล (0914/58) นายแพทย อายุรกรรม

856 สันติ ฤทธิ์วิชัย (0559/51) นายแพทย อายุรกรรม

857 สัมพันธ พรวิลาวัณย (0240/38) นายแพทย ศัลยกรรม

858 สาธิต เจนวณิชสถาพร (0750/55) นายแพทย อายุรกรรม

859 สายัณห ชีพอุดมวิทย (0351/43) นายแพทย อายุรกรรม

860 สาริน เล็กช่ืนสกุล (0947/59) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

861 สาโรจน วรรณพฤกษ (0152/32) นายแพทย รังสีวิทยา

862 สํารวย กริดกระโทก (0735/54) นายแพทย อายุรกรรม

863 สิทธิชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ (0892/58) นายแพทย อายุรกรรม

864 สิทธิชัย อาชายินดี (0546/51) นายแพทย อายุรกรรม

865 สิทธิเดช มะลิทอง (0604/52) นายแพทย อายุรกรรม

866 สิทธิพงษ คงอิ้ว (0927/58) นายแพทย อายุรกรรม

867 สิทธิพร สิมะบวรสุทธิ์ (0408/46) นายแพทย อายุรกรรม
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868 สิทธิลักษณ วงษวันทนีย (0513/50) นายแพทย อายุรกรรม

869 สิปปนนท แกวทาสี (0918/58) นายแพทย อายุรกรรม

870 สิริชัย จํานงประสาทพร (0965/59) นายแพทย อายุรกรรม

871 สิริชัย ชีวธนากรณกุล (0511/50) นายแพทย อายุรกรรม

872 สิริชัย ธนสารสมบัติ (0116/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

873 สิริธร หาญธัญพงศ (0986/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

874 สิรนิทร อภิญาสวัสดิ์ (0533/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

875 สิริลักษณ ยิ้มเจริญ (0940/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

876 สิวะยศ ดีเทศน (1082/61 นายแพทย อายุรกรรม

877 สุกฤษฎ์ิ คูวัฒนเธียรชัย (0952/59) นายแพทย อายุรกรรม

878 สุกษม  อัตนวานิช (0169/33) นายแพทย อายุรกรรม

879 สุกานดา เปงยศ (0907/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

880 สุกิจ แยมวงษ (0235/37) นายแพทย อายุรกรรม

881 สุกิจ สมานไทย (0642/53) นายแพทย อายุรกรรม

882 สุกิตติ ปาณปุณณัง (0262/39) นายแพทย อายุรกรรม

883 สุขเกษม จิตราทร (0173/33) นายแพทย อายุรกรรม

884 สุขขุม รุจิชานันทกุล (0630/52) นายแพทย อายุรกรรม

885 สุขจันทร พงษประไพ (0524/50) แพทยหญิง ฟนฟู

886 สุขุม กาญจนพิมาย (0205/36) นายแพทย อายุรกรรม

887 สุขุม เตชะสกุลเจริญ (1046/60) นายแพทย อายุรกรรม

888 สุจิณา หทัยธรรม (0839/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

889 สุจิตร บญัญัติปยพจน (0270/39) นายแพทย ศัลยกรรม

890 สุชัย  กาญจนธารายนต (0334/42) นายแพทย อายุรกรรม
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891 สุชาต  ไชยโรจน (0236/38) นายแพทย ศัลยกรรม

892 สุชาติ  อรุณศิริวัฒนา (0725/54) นายแพทย อายุรกรรม

893 สุเชษฐ ตรรกธาดา (0372/44) นายแพทย อายุรกรรม

894 สุณีรัตน คงเสรีพงศ (0320/41) แพทยหญิง อายุรกรรม

895 สุดารัตน ตันสุภสวัสดิกุล (0117/23-29) แพทยหญิง อายุรกรรม

896 สุดารัตน สถิตยธรรมนิตย (0657/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

897 สุดารัตน เอื้อศิริวรรณ (0575/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

898 สุทัตตา ไพบูลยศิลป (1040/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

899 สุทธิ ถาวรยุติการต (0960/59) นายแพทย อายุรกรรม

900 สุทธิ สุรเกียรติชานุกูล (0081/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

901 สุทธิเทพ ดวงศร (0451/48) นายแพทย อายุรกรรม

902 สุทธิพงศ ทัศนียพันธ (0220/37) นายแพทย อายุรกรรม

903 สุทธิพงษ สิรินทรวราวงศ (0180/34) นายแพทย อายุรกรรม

904 สุทัศน คันติโต (0957/59) นายแพทย อายุรกรรม

905 สุทัศน มงคลศุภวาร (0355/43) นายแพทย กุมารเวชกรรม

906 สุทิน จันทิมา (0406/46) นายแพทย อายุรกรรม

907 สุเทพ กีรติเจริญวงศ (0484/49) นายแพทย อายุรกรรม

908 สุเทพ  ทักษิณาเจนกิจ (0226/37) นายแพทย ศัลยกรรม

909 สุเทพ  วาณิชยกุล (0356/43) นายแพทย อายุรกรรม

910 สุธน พิศูทธินุศาสตร (0303/41) นายแพทย อายุรกรรม

911 สุธรรม สุธีรภัทรานนท (0264/39) นายแพทย อายุรกรรม

912 สุธารา  อรามเจริญ (1049/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

913 สุธาสินี ธรรมอารี (0499/50) แพทยหญิง อายุรกรรม
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914 สุนทร  มวงมิ่งสุข (0209/36) นายแพทย อายุรกรรม

915 สุนทรี วณิชยพูลผล (0685/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

916 สุปรีชา ธนะมัย (0118/23-29) นายแพทย ศัลยกรรม

917 สุพจน  นิโรบลสถาพร (0714/54) นายแพทย อายุรกรรม

918 สุพจน  ศรีมหาโชตะ (0219/37) นายแพทย อายุรกรรม

919 สุพรรณี ติณหภัทร (0609/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

920 สุพัตรา  ฮันตระกูล (0197/35) แพทยหญิง อายุรกรรม

921 สุภัทรพร เทพมงคล (0348/43) แพทยหญิง เวชศาสตรนิวเคลียร

922 สุภกิจ  คุณูปการ (1035/60) นายแพทย อายุรกรรม

923 สุภาณี สินเพิ่มพูนสุขสกุล (1037/60) แพทยหญิง อายุรกรรม

924 สุภาพร โรยมณี (0683/53) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

925 สุภาวดี ทองเสน (0689/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

926 สุมณทิพย พจนจลองศิลป (0190/35) แพทยหญิง อายุรกรรม

927 สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน (0421/47) นายแพทย อายุรกรรม

928 สุมาลี ทรงวัชราภรณ (0818/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

929 สุมิตษิ์ตา ปยะณัตดิ์พูล (0606/52) แพทยหญิง อายุรกรรม

930 สุเมธ พงศหลอพิศิษฐ (0570/51) นายแพทย อายุรกรรม

931 สุรชัย ตั้งโลหะสุวรรณ (0696/54) นายแพทย อายุรกรรม

932 สุรชัย วิจารณกัยกิจ (0188/35) นายแพทย อายุรกรรม

933 สุรพงษ วรสุวรรณรักษ (0625/52) นายแพทย อายุรกรรม

934 สุรพจน แสงโชติ (0146/32) นายแพทย ศัลยกรรม

935 สุรพล สัจจานุกูล (0193/35) นายแพทย อายุรกรรม

936 สุรพันธ พงศสุธนะ (0648/53) นายแพทย อายุรกรรม
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937 สุรพันธ พนมศักดิ์ (0645/53) นายแพทย อายุรกรรม

938 สุรพันธ สิทธิสุข (0130/30) นายแพทย อายุรกรรม

939 สุระ บุญรัตน (0708/54) นายแพทย อายุรกรรม

940 สุรัช สุวรรณการ (0819/56) นายแพทย อายุรกรรม

941 สุรินทร วรกิจพูลผล (0271/40) นายแพทย อายุรกรรม

942 สุริยะ อุยตระการ (1078/691) นายแพทย อายุรกรม

943 สุรีย อรรถไพศาลศรุดี (078/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

944 สุรียพร คุณาไทย (0119/23-29) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

945 สุรียรัตน ปนยารชุน (0371/44) แพทยหญิง อายุรกรรม

946 สุเรส นารูลา (0266/39) นายแพทย อายุรกรรม

947 สุวรรณา เกียรติสิริกมล (0681/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

948 สุวรรณา พรรัตนรังสี (0743/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

949 สุวรรณา สุวรรณพงษ  (0872/57) แพทยหญิง อายุรกรรม

950 สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ (0342/42) แพทยหญิง อายุรกรรม

951 สุวัจ คงบันดาลสุข (0676/53) นายแพทย อายุรกรรม

952 สุวัจชัย พรรัตนรังสี (0427/47) นายแพทย อายุรกรรม

953 สุวัฒน  คงดํารงเกียรติ (0396/45) นายแพทย อายุรกรรม

954 สุวาณิช เตรียมชาญชัย (0548/51) นายแพทย อายุรกรรม

955 สุวารี ศิริเจริญแสง (0288/40) แพทยหญิง อายุรกรรม

956 สุวิทย คลังเปรมจิตต (0851/57) นายแพทย อายุรกรรม

957 สุวิทย ธนปฐมสินชัย (0392/45) นายแพทย อายุรกรรม

958 สุหัท วัฒนพงศ (0080/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

959 สุหัทยา วัฒนไพลิน (0674/53) แพทยหญิง อายุรกรรม
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960 เสก ปญญสังข (0419/46) นายแพทย อายุรกรรม

961 เสกศักดิ์ มูลสาร (1064/61) นายแพทย อายุรกรรม

962 เสมอ แซตั้ง (0797/56) นายแพทย อายุรกรรม

963 เสาวนินทร  อินทรภักดี (0279/40) แพทยหญิง อายุรกรรม

964 เสาวภาคย  จําปาทอง (0338/42) แพทยหญิง อายุรกรรม

965 เสาวลักษณ  พรหมพงศา (0284/40) แพทยหญิง อายุรกรรม

966 เสาวลักษณ  มีความดี (0804/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

967 แสงระวี บุรีคํา (0936/58) แพทยหญิง อายุรกรรม

968 แสนดี สันตะกุล (744/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

969 โสภณ กฤษณะรังสรรค (0225/37) นายแพทย อายุรกรรม

970 โสภณ สงวนวงษ (0215/37) นายแพทย อายุรกรรม

971 โสภิดา รัตนพฤกษ (0496/50) แพทยหญิง อายุรกรรม

                   อักษร  ห.  

972 หญิงนอย อุบลเดชประชารักษ (0086/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

973 หทัยชนก งามเกษม (0724/54) แพทยหญิง อายุรกรรม

974 หัสยา ประสิทธิ์ดํารง (0543/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

975 เหมือนเพชร เหมือนแกว (0736/54) นายแพทย อายุรกรรม

976 เหมือนหมาย สรรประดิษฐ (0087/10-23) นายแพทย ศัลยกรรม

                   อักษร  อ.  

977 อกนิษฐ  ศรีสุขวัฒนา (0664/53)736 นายแพทย อายุรกรรม

978 องคการ คมสัน (0664/53) นายแพทย อายุรกรรม

979 องคการ เรืองรัตนอัมพร (0201/36) นายแพทย อายุรกรรม

980 อดทน  ศรียุทธศักดิ์ (0310/41) นายแพทย อายุรกรรม
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981 อดิศร  ลีลากิจทรัพย (0292/40) นายแพทย อายุรกรรม

982 อดิศักดิ์  ชัยชนะพานิช  (0769/55) นายแพทย อายุรกรรม

983 อดิศักดิ์  มณีไสย (0481/49) นายแพทย อายุรกรรม

984 อดิศัย บัวคําศรี (0628/52) นายแพทย อายุรกรรม

985 อดิศัย รัตนพล (0987/59) นายแพทย อายุรกรรม

986 อนวัช  เกาเอี้ยน (0618/52) นายแพทย อายุรกรรม

987 อนวัช  เสริมสวรรค (0238/38) นายแพทย อายุรกรรม

988 อนัญญา อุชชิน (1000/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

989 อนันต   โฆษิตเศรษฐ (0323/42) นายแพทย อายุรกรรม

990 อนุชิต  วงศเพ็ญ (0791/55) นายแพทย อายุรกรรม

991 อนุรักษ   เจียมอนุกูลกิจ (0632/52) นายแพทย อายุรกรรม

992 อนุรุธ ฮั่นตระกูล (1080/61) นายแพทย อายุกรรม

993 อนุวัตร  รินทรวิฑูรย (0902/58) นายแพทย อายุรกรรม

994 อนุสรณ  ศรินโรจน (1012/59) นายแพทย กุมารเวชกรรม

995 อนุสิทธิ์  ทัฬหสิรเิวทย (0506/50) นายแพทย อายุรกรรม

996 อนุแสง  จิตสมเกษม (0718/54) นายแพทย อายุรกรรม

997 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน (0345/43) นายแพทย กุมารเวชกรรม

998 อภิชัย พงศพัฒนานุรักษ (0450/48) นายแพทย อายุรกรรม

999 อภิชัย โภคาวัฒนา (0794/55) นายแพทย อายุรกรรม

1000 อภิชาต  สุคนธสรรพ (0120/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

1001 อภิชาติ  นานา (0129/30) นายแพทย กุมารเวชกรรม

1002 อภิรักษ  เชษฐเผาพันธ (0447/48) นายแพทย อายุรกรรม

1003 อภิลักษณ  พิทักษนพกุล (0885/58) นายแพทย อายุรกรรม
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1004 อภิสิทธิ์ ลี่ดํารงวัฒนากุล (0864/57) นายแพทย อายุรกรรม

1005 อมร จงสถาพงษพันธ (0514/50) นายแพทย อายุรกรรม

1006 อรทัย กุลพรพันธ (1071/61) แพทยหญิง อายุรกรรม

1007 อรทัย พาชีรัตน (0214/37) แพทยหญิง อายุรกรรม

1008 อรพร สีห (012/23-29) แพทยหญิง อายุรกรรม

1009 อรพิน ชวาลยกุล (0653/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

1010 อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ (0162/32) แพทยหญิง อายุรกรรม

1011 อรรณพ เลขะกุล (0761/55) นายแพทย อายุรกรรม

1012 อรรณพ อินทรโกเศศ (0079/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

1013 อรรถกร วุฒิมานพ (0795/56) นายแพทย อายุรกรรม

1014 อรรถพล ไพสิฐเกรียงไกร (1062/61) นายแพทย อายุรกรรม

1015 อรรถภูมิ สูศุภอรรถ (0407/46) นายแพทย อายุรกรรม

1016 อรพรรณ ลาภนิกรกุล (1099/61) แพทยหญิง อายุรกรรม

1017 อรวรรณ สุวจิตตานนท (0088/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

1018 อรวรรณ อนุไพรวรรณ (0646/53) แพทยหญิง อายุรกรรม

1019 อรัญญา  กัลปยาณพจนพร (0467/49) แพทยหญิง อายุรกรรม

1020 อราม จูสวย (0242/38) นายแพทย อายุรกรรม

1021 อรามวงศ ทวีลาภ (0711/54) นายแพทย อายุรกรรม

1022 อรินทยา พรหมินธิกุล (0425/47) แพทยหญิง อายุรกรรม

1023 อริศรา สุวรรณกูล (0528/51) แพทยหญิง อายุรกรรม

1024 อรุณ  ชัชเดล (0391/45) นายแพทย อายุรกรรม

1025 อลิศรา อนันนับ (0765/55) แพทยหญิง อายุรกรรม

1026 อลิสา ลิ้มสุวรรณ (0442/48) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม
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1027 อังกาบ ปราการรัตน (0178/34) แพทยหญิง วิสัญญี

1028 อังคณา  เกงสกุล (0532/51) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

1029 อังควิภา ทรัพยรุงเรือง (1058/61) แพทยหญิง กุมารเวชกรรม

1030 อัจฉรา  ศรีรัตนบัลล (0093/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

1031 อัญชลี โวหเกียรติ (0694/54) แพทยหญิง อายุรกรรม

1032 อัญชิสา วงศชนะยุทธ (0976/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

1033 อัณณาช เตรียมอนุรักษ (0954/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

1034 อัษฎา ตียพันธ (0134/31) นายแพทย อายุรกรรม

1035 อัษฎายุธ พูลพิทยาธร (762/55) นายแพทย อายุรกรรม

1036 อาจบดินทร วินิจกุล (0766/55) นายแพทย อายุรกรรม

1037 อาทิตย กอธรรมรังสี (0983/59) นายแพทย อายุรกรรม

1038 อาทิตย ตอพงษพันธุ (0721/54) นายแพทย อายุรกรรม

1039 อาทิตย ทองถนอมกุล (0845/57) นายแพทย อายุรกรรม

1040 อาทิตย วงษเสาวศุภ (0723/54) นายแพทย อายุรกรรม

1041 อาทินันทน วสุวัต (0547/51) นายแพทย อายุรกรรม

1042 อานนท สุวรรณภาศักดิ์ (0739/54 นายแพทย อายุรกรรม

1043 อาภา ศรีนุติโสภาคย (0953/59) แพทยหญิง อายุรกรรม

1044 อายุส ภมะราภา (0259/39) นายแพทย อายุรกรรม

1045 อารีย  กันตชูเวสศิริ (0282/40) แพทยหญิง อายุรกรรม

1046 อาวุธ แกวภมร (0684/53) นายแพทย อายุรกรรม

1047 อาสา พิชญภพ (0846/57) นายแพทย อายุรกรรม

1048 อํานาจ โชติชื่น (0291/40) นายแพทย อายุรกรรม

1049 อิงอร อรุณากูร (0564/51) แพทยหญิง อายุรกรรม
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1050 อิทธพร คณะเจริญ (0413/46) นายแพทย อายุรกรรม

1051 อิทธิเดช กําธรธนกาญจน (0897/58) นายแพทย อายุรกรรม

1052 อิศรา สันตอรรณพ (0619/52) นายแพทย อายุรกรรม

1053 อิศรา สุขุมาลจันทร (0089/10-23) นายแพทย อายุรกรรม

1054 อิษฎา  ตรีวงษ (0787/55) นายแพทย อายุรกรรม

1055 อุดม  ลีลาทวีวุฒิ (0241/38) นายแพทย อายุรกรรม

1056 อุดม  เอื้อจงมาณี (0124/23-29) นายแพทย อายุรกรรม

1057 อดุมลักษณ ปทมสิงห ณ อยุธยา (0386/45) แพทยหญิง อายุรกรรม

1058 อุดมศักดิ์ เลิศสุทธิพร (1098/61) นายแพทย อายุรกรรม

1059 อุทัย  พันธิตพงษ (0364/43) นายแพทย อายุรกรรม

1060 อุราพร  เจาวัฒนา (0821/56) แพทยหญิง อายุรกรรม

1061 อุไรวัณณ  คชาชีวะ (0092/10-23) แพทยหญิง อายุรกรรม

1062 อุฬาร เจนบวร (0273/40) นายแพทย อายุรกรรม

1063 อุฬาร วงศแกลว (0393/45) นายแพทย อายุรกรรม

1064 เอก เพ็ชรดาชัย (1003/59) นายแพทย อายุรกรรม

1065 เอกรัตน  ศิริคะรินทร (0394/45) นายแพทย อายุรกรรม

1066 เอกราช อริยชัยพาณิชย (0935/58) นายแพทย อายุรกรรม

1067 เอกลักษณ  คูณสิริไพบูลย  (0807/56) นายแพทย อายุรกรรม

1068 เอกลักษณ อาจนาฝาย (0990/59) นายแพทย อายุรกรรม

1069 เอกวิทย หาญกิติพงศไพศาล (0975/59) นายแพทย อายุรกรรม

1070 เอกสิทธิ์ วงศศิริกุล (0305/41) นายแพทย อายุรกรรม

1071 เอกสิทธิ์ อินทรนนทวิไล (0981/59) นายแพทย อายุรกรรม

1072 เอกอนันต  อนันตฐานิต (0620/52) นายแพทย อายุรกรรม
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1073 เอนก กนกศิลป  (0405/46) นายแพทย อายุรกรรม

1074 โอษิษฐ บําบัด (1053/60) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร  ฮ  

1075 ฮารีราม ตีวารี (0603/52) นายแพทย อายุรกรรม

                   อักษร A  

1076 Aung Chein  (0326/42) DR อายุรกรรม
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รายนามสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ดานผลิตส่ือการเรียนการสอน)

 1. พันตํารวจเอกนายแพทยพงศธร  สุโฆสิต

  ศัลยกรรมท่ัวไป  โรงพยาบาลตํารวจ

 2. นายแพทยเข็มชาติ  หวังทวีทรัพย

  ภาควิชาวิสัญญี  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

 3. แพทยหญิงจริยา  สันตติอนันต

  กลุมงานวิสัญญี  โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

 4. แพทยหญิงสุปราณี  นิรุตติศาสน

  ภาควิชาวิสัญญี  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
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สมาชิกที่เสียชีวิต

นายแพทยกษาน   จาติกวนิช  (0002/10-23)

นายแพทย มรว.กัลยณกิติ์  กิติยากร   (0005/10-23)

นายแพทย มรว.แกวแกมทอง ทองใหญ  (0006/10-23)

นายแพทยปรีชา   วิชิตพันธ  (0047/10-23)

นายแพทยทัศนัยน  ปานสิงห  (0038/10-23)

นายแพทยนพดล   ทองโสภิต  (0034/10-23)

แพทยหญิงคุณหญิงพึงใจ  งามอุโฆษ  (0052/10-23)

นายแพทยพาณี   สุทธิพันธ  (0051/10-23)

นายแพทยโยธิน   คุโรวาท   (0057/10-23)

นายแพทยรจิต   บุรี   (0059/10-23)

นายแพทยวิชัย   ตันไพจิตร  (0060/10-23)

นายแพทยวรวทิย  ศุภกุล   (203/36)

นายแพทยสมชาติ  โลจายะ   (0062/10-23)

แพทยหญิงสมทรง  ยิบอินซอย  (0065/10-23)

นายแพทยสมาน    มันตาภรณ  (0077/10-23)

นายแพทยสุเอ็ด   คชเสนีย   (0075/10-23)

นายแพทยกมล   สินธวานนท  (0001/10-23)

นายแพทยอานนท  แมนมนตรี  (0121/23-29)

นายแพทยกิติพันธุ  วิสุทธารมย  (0133/31)

นายแพทยทองประกอบ  ศิริวาณิชย  (0137/31)

นายแพทยธาดา   ยิบอินซอย  (0036/10-23)
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นายแพทยโชติบูรณ  บูรณเวช   (0024/10-23)

พลตรีนายแพทยปชุม  ทาสุคนธ  (0100/23-29)

นายแพทยตน   อินทวิวัฒน  (0261/39)

แพทยหญิงกนกรัตน  เรืองสกุลราช  (0415/46)

นายแพทยอุกฤษ   จารุพัฒนาพงศ  (0223/37)

พลเอกนายแพทยอรชุน  พิบูลยนครินทร  (0155/32)

นายแพทยธาดา    ชาคร   (0035/10-23)

นายแพทยชัยธัช    รักราชการ  (0245/38)

นายแพทยบรรหาร   กออนันตกูล  (0163/32)

นายแพทยอุดม     ศิริรัตน   (0090/10-23)
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