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1. ผลงานด้านการศึกษา

1. Performance on Education 		

HMCC in collaboration with division of cardioศู น ย์ โ รคหั ว ใจสมเด็ จ พระบรม
ราชินีนาถ ร่วมกับสาขาวิชาหทัยวิทยา logy, department of Medicine provides and/or
ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ ได้ มี ห ลั ก สู ต ร contributes in the following postgraduate training
การเรียนการสอนหลังปริญญา ประกอบ programs
ด้วย
1.1 Internal medicine residency training pro1.1 ฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น gram

ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ
Her Majesty Cardiac
Center

1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกณฑ์การฝึก
1.2 Fellowship training programs
อบรมแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นเพื่ อ วุ ฒิ บั ต ร
1.2.1 Cardiology fellowship program,
แสดงความรู ้ ค วามช�ำนาญใบประกอบ 2-year program
เวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์)
1.2.2 Interventional Cardiology, 1-year program
1.2 ฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น
1.2.3 Cardiac electrophysiology, 1-year program
ต่อยอดหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านคลินิก (แพทย์เฟลโลว์) 3 หลักสูตร
1.3 Cardiac sonographer training program, 1-year program
ได้แก่
1.2.1 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์
ประจ�ำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคหัวใจ (2 ปี)
1.2.2 หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์
เฟลโลว์ (1 ปี) อนุสาขาหัตถการปฏิบัติ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
1.2.3 หลักสูตรอบรมแพทย์
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ า นคลิ นิ ก อนุ
สาขาไฟฟ้าหัวใจ
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1.3 การจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร คือ การฝึกอบรมนัก Sonographer (1 ปี) 2. Performance on academic

and clinical services

2.1 Invited speakers

2. ผลงานด้านการบริการวิชาการ
2.1 การรับเชิญเป็นวิทยากร

ระดับประเทศ (ครั้ง)
National Conference (times)
ระดับนานาชาติ (ครั้ง)
International conference (times)

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

22

52

61

54

4

11

1

12

2.2 การจัดประชุม/สัมมนาของภาควิชา

2.2 Organized conference:

• ประชุมวิชาการระดับประเทศ 3 ครั้ง

• National level : 3 times

• ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 ครั้ง

• International level : 1

time

2.3 งานบริการผู้ป่วย

2.3 Patient services

ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
OPD Visit (times)
ผู้ป่วยใน (ครั้ง)
IPD Visit (times)

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

30,311

32,116

34,123

30,166

4,027

3,974

4,081

3,355

3. Performance on Research
(Publications)

3. ผลงานด้านการวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์
2552
2009
ระดับประเทศ
National publications
ระดับนานาชาติ
International publications

จดหมายเหตุรายวันศิริราช
23 สิงหาคม 2555

2553
2010

2554
2011

2555
2012

-

1

1

1

3

1

2

9

งานแถลงข่าว การจัดมหกรรมรักษาสุขภาพเพื่อผู้ป่วยทางศัลยกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยยากไร้ โดยคัดเลือกผู้ป่วย 4 โรค ได้แก่ การผ่าตัดเสริมเต้านมส�ำหรับผู้ป่วย
มะเร็ง ผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้น ผ่าตัดโรคอ้วน ผ่าตัดภาวะแขนบวม และวินิจฉัยตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือด
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นโอกาส 80 พรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ณ ห้ อ งประชุ ม คณะฯ
ตึกอ�ำนวยการ ชั้น 2  	
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4. ผลงานด้านนวัตกรรม/โครงการ/ 4. Performance on innovation, projects and rewards
รางวัล
•

หน่วยงานดีเด่น 2 รางวัล

4.1 Four awards for outstanding, clinical service

4.2 Four outstanding innovation awards from 2012 Siriraj quality fair for projects
• หน่วยงานดีเด่นประเภทดาว as follow; Safety TEE probe, Untangled leads, Clothes-sorting cart and Happy clip lean
ทอง 2 รางวัล
stock.
• นวัตกรรมดีเด่น ประเภททีม
4.3 Outstanding R2R award (tertiary level) from 2012 5th National R2R Forum for
สหสาขา ได้แก่ การใช้แบบติดตามเพื่อ Project “Effect of breast sling on transthoracic echocardiography”
พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจที่ท�ำ  PCI ของ หอผู้ป่วยกึ่ง
วิกฤต ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 8 และหอ 5. Other activities
อภิบาลโรคหัวใจ ซีซียู
HMCC celebrated Her Majesty the Queen’s 80th anniversary in 2012 by organizing

• หน่ ว ยงานดี เ ด่ น ประเภท of Cardiovascular health exhibition “Better heart on Mother’s Day” on August 10, 2012
หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ เรื่ อ ง Safety TEE there’re various actives as followed
Probe และเรื่อง Untangle lead ของ
5.1 Live demonstration of AXXESS stent implantation by invited interventionist,
หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด Professor Eberhard Grube (Bonn University, Germany) on April 28, 2012
ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 6
• นวั ต กรรมดี เ ด่ น ด้ า นแนวคิ ด
Lean ประเภทหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ รถ
แยกผ้า (หน่วยตรวจ Invasive ศูนย์
โรคหัวใจฯ ชั้น 2) และ Happy Clip
Lean Stock (หอผู้ป่วยวิกฤต ศูนย์โรค
หัวใจฯ ชั้น 5)
• รางวั ล โครงการพั ฒ นางาน
ประจ� ำ สู ่ ง านวิ จั ย (R2R) และรางวั ล
R2R ดีเด่นระดับตติยภูมิในงาน R-2-R
Forum ครั้งที่ 5 โดย สวรส. เรื่อง ผลของ
เครื่องช่วยพยุงเต้านมต่อระยะเวลาและ
คุณภาพในการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
สะท้ อ นความถี่ สู ง ผ่ า นผนั ง ทรวงอกใน
ผูป้ ว่ ยหญิงทีม่ ที รวงอกขนาดใหญ่ “Effect
of Breast Sling on Transthoracic
Echocardiographic ของ หน่วยตรวจ
พิ เ ศษหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ศู น ย์ โ รค
หัวใจฯ ชั้น 6

Siriraj Journal
23 August 2012

Press conference on organizing “The healthcare fair for surgical patients in commemoration
of HM Queen Sirikit’s 80th birthday anniversary” to provide medical service to the needy patients
by selecting the patients from the four diseases such as breast reconstruction surgery for breast
cancer patients, frenulotomy, obesity and swollen arms, as well as diagnosis to find the abnormality
of artery at the faculty conference room, 2nd floor of the Administration building.
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5.2 Live demonstration of
coronary intervention of bifurcation
lesions by HMCC interventionists
on August 9, 2012
5.3 “Technique in Rotational
Atherectomy” workshop provided
by HMCC for Malaysian interventionists monthly from July 2012
till June 2013

5. ผลงานอื่นๆ

5.4 Charity project “AXXESS
Stent implantation 80 Thai patients in occasion of Her Majesty
The Queen’s 80 th Anniversary”
by collaboration of HMCC and
major cardiac centers throughout
Thailand

5.5 Presentations regarding
ศูนย์โรคหัวใจฯ ได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี “หัวใจดี วันแม่” เมื่อ AXXESS stent implantation project
at the 3rd Coronary bifurcation
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องต่างๆ ดังนี้
summit in Nanjing, China and the
5.1 จัดโครงการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีแขนงร่วมผ่านสายสวนชนิดขดลวดพิเศษ เป็นครั้งแรก
AsiaPCR in Singapore
ในประเทศไทย โดยได้เรียนเชิญ Professor Eberhard Grube จาก Bonn University, Germany
ซึ่งเป็นแพทย์โรคหัวใจที่มีชื่อเสียง และเป็นผู้น�ำการรักษาด้วย AXXESS Stent Implantation มาเป็น
ผู้สอนและควบคุมการรักษาและถ่ายทอดสดวิธีการรักษา (Live Demonstration) ด้วย AXXESS
stent จ�ำนวน 6 ราย
5.2 มีการบรรยายทางวิชาการร่วมกับการสาธิตการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด (Live Demonstration : Coronary Intervention in Bifurcation Lesion)
5.3 จัดการฝึกอบรม Workshop เรื่อง Technique in Rotational Atherectomy แก่แพทย์
โรคหัวใจจากประเทศมาเลเซีย เดือนละ 1 ครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา และจะจัดต่อเนื่อง
ต่อไปนาน 12 ครั้ง
5.4 ด�ำเนินการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตรงทางแยกด้วยขดลวดพิเศษ AXXESS Stent
Implantation แก่ผู้ป่วยไทยจ�ำนวน 80 รายจากทั่วประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2555
5.5 น�ำเสนอผลงานการรักษาผู้ป่วยด้วย AXXESS Stent Implantation ในการประชุม Third
Coronary Bifurcation Summit ที่เมืองนานกิงประเทศจีนและการประชุม AsiaPCR ที่ประเทศ
สิงคโปร์

