
1. แผนงานวิจัย ประสิทธผิลของสมุนไพรต ำรับ  (1,207,000) 0.00 0.00
ตรีผลำในกำรใช้บ ำบัดรักษำโรคมะเร็ง : กำรวจิัย
ทำงปรีคลินิกระยะที ่1  (ดร.ผ่องพรรณ  ศิริพงษ)์
ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่
โครงการวิจัยย่อยที ่1  ฤทธิ์ต้ำนเซลล์มะเร็งเต้ำนม         331,500.00 331,353.45 0.00 99.96             146.55      0.04 สรุปปิดโครงการปีที ่1
ของสมุนไพรต ำรับตรีผลำในหนูพร่องภูมิคุ้มกันที่     ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวจิัยปีที ่1 
ได้รับกำรปลูกถ่ำยเซลล์มะเร็งเต้ำนมของคน 1. สกัดสำรสกัดหยำบด้วยตัวท ำละลำยอินทรีย์ตำม

(น.ส.ปรำยุมำศ อันศรีสวสัด์ิ) ล ำดับควำมมีขั้ว 3 ชนิด และน้ ำของสมุนไพรต ำรับ
ตรีผลำและสมุนไพรเด่ียว 3 ชนิด
2. เตรียมเซลล์มะเร็งเต้ำนมส ำหรับใช้ทดสอบ 2 ชนิด
คือ MCF-7 และ MDA-MB ให้ได้ปริมำณเพียงพอ
ส ำหรับใช้ทดสอบ
3. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งกำรเจริญของเซลล์มะเร็งเต้ำนม
ทัง้ 2 ชนิด เพือ่หำปริมำณควำมเข้มข้นทีเ่หมำะสมของ
สำรสกัดหยำบทัง้หมดของสมุนไพรตรีผลำและสมุนไพร
เด่ียว 3 ชนิด ทีร่ะยะเวลำ 24,48 และ 72 ชั่วโมง
และหำค่ำ IC50 (50% Inhibition concentration)

ของสำรสกัดต ำรับสมุนไพรตรีผลำและสำรสกัดของ
สมุนไพรเด่ียวทัง้ 3 ชนิด ตำมควำมเข้มข้นและระยะ
เวลำทีก่ ำหนด
4. ศึกษำกลไกกำรออกฤทธิ์ของสำรสกัดต ำรับสมุนไพร
ตรีผลำและสมุนไพรเด่ียว 3 ชนิด โดยกำรเหนี่ยวน ำ

วิจัย 1 แผนงาน 1 โครงการ
กลุ่มงำนวจิัย

                                โครงการเงนิงบประมาณ  สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ ปงีบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

ท ำให้เซลล์มะเร็งเต้ำนมทัง้ 2 ชนิด เกิดกำรตำยแบบ
อะพอพโทซิส (apoptosis) ด้วยกำรผ่ำน 
mitochomdria pathway ด้วยวธิ ีDNA 
fragmentation, Cell cycle arrest, pro-
inflammatiory genes and proteins โดยกำรใช้
เทคนิคทำงชีวโมเลกุล

โครงการวิจัยย่อยที ่2  ฤทธิ์ต้ำนมะเร็งตับของ         323,000.00 322,934.30 0.00 99.98               65.70      0.02 สรุปปิดโครงการปีที ่1
สมุนไพรต ำรับตรีผลำหนูพร่องภูมิคุ้มกันทีไ่ด้รับกำร     ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวจิัยปีที ่1 
ปลูกถ่ำยเซลล์มะเร็งตับของคน 1. ได้สำรสกัดหยำบด้วยตัวท ำละลำยอินทรีย์ตำม

(ดร.จันทนำ  ยะหัวฝ่ำย) ล ำดับควำมมีขั้ว 3 ชนิด และน้ ำของสมุนไพรต ำรับ
ตรีผลำ และผลสมุนไพรเด่ียวทัง้ 3 ชนิด เป็นจ ำนวน
ตัวอย่ำงทีใ่ช้ทดสอบ 16 ตัวอย่ำง
2. วเิครำะห์หำปริมำณสำรสกดัต่อน้ ำหนักผงยำสมุนไพร
ทีใ่ช้ (% yield) ของสำรสกัดหยำบแต่ละชนิด เพือ่
เป็นน้ ำหนักต้ังต้นในกำรค ำนวณปริมำณสำรสกัดสมุน
ไพรแต่ละชนิดเพื่อเตรียมให้ได้ปริมำณเพียงพอต่อกำรใช้
ทดสอบฤทธิ์ต้ำนมะเร็งในสัตวท์ดลอง
3. ทดสอบฤทธิ์ต้ำนเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2 และ
เซลล์ปกติของสำรสกัดหยำบของสมุนไพรต ำรับตรีผลำ
และสมุนไพรเด่ียวทัง้ 3 ชนิด ด้วยวธิ ีMTT assay
ทีร่ะยะเวลำ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง
4. ได้ค่ำ IC50 ทีส่ำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโต

เซลล์มะเร็งได้ในเวลำทีแ่ตกต่ำงกัน
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

โครงการวิจัยย่อยที ่3  ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้ง 297,500.00 297,184.07 0.00 99.89 315.93 0.11 สรุปปิดโครงการปีที ่1

กำรเกิดมะเร็งล ำไส้ของสมุนไพรต ำรับตรีผลำใน     ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวจิัยปีที ่1 

หนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวน ำด้วยสำร Azoxymethane 1. ท ำกำรสกัดสำรสกัดหยำบด้วยตัวท ำละลำย

ท ำให้เกิด foci ในล ำไส้ ตำมล ำดับควำมมีขั้ว 3 ชนิด และน้ ำจำกสมุนไพรต ำรับ

(ดร.สุรัสวดี  ปิยะวริิยะกุล) ตรีผลำและสมุนไพรเด่ียว 3 ชนิดคือ ผลของมะขำมป้อม

สมอไทยและสมอพิเภก ให้ได้ปริมำณเพียงพอต่อกำร

ทดสอบฤทธิ์ในสัตวท์ดลอง

2. ทดสอบฤทธิ์ต้ำนเซลล์มะเร็งล ำไส้ 3 ชนิดคือ HT-29,

HCT-116 และ COLO-205 และเซลล์ปกติ 1 ชนิด

เพื่อหำควำมเข้มข้นที่เหมำะสมของสำรสกดัหยำบทั้งหมด

ของสมุนไพรต ำรับตรีผลำและสมุนไพรเด่ียวท้ง 3 ชนิด

ด้วยวธิ ีMTT assay ทีร่ะยะเวลำทีต่่ำงกันคือ  24,48 

และ 72 ชั่วโมง

3. เตรียมศึกษำเทคนิคกำรเหนี่ยวน ำท ำให้ foci ใน

ล ำไส้ ด้วยสำรก่อมะเร็ง 2 ชนิดคือ Azoxymethane

(AOM) และ Dextran Sodium sulfate (DSS) ใน

หนูทดลอง

4. ด ำเนินกำรส่ังซ้ือสำรก่อมะเร็ง สำรเคมีและอุปกรณ์

เคมีทีจ่ ำเป็นใช้ในกำรวจิัย น้ ำยำวเิครำะห์เฉพำะทำง

พยำธวิทิยำ สีย้อมชิ้นเนื้อ อำหำรและวสัดุรองนอน

ของสัตวท์ดลอง
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

โครงการวิจัยย่อยที ่4  เภสัชจลนศำสตร์ของ         255,000.00 254,840.48 0.00 99.94             159.52      0.06 สรุปปิดโครงการปีที ่1

สมุนไพรต ำรับตรีผลำในหนูทดลอง     ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวจิัยปีที ่1 

(ดร.จันทร์นรินทร์  นนทะขำม) 1. สกัดสำรสกัดหยำบด้วยตัวท ำละลำยตำมล ำดับมีขั้ว

3 ชนิด และน้ ำจำกสมุนไพรต ำรับตรีผลำและสมุนไพร

เด่ียว 3 ชนิดคือ ผลของมะขำมป้อม สมอไทยและ

สมอพิเภก ให้ได้ปริมำณเพียงพอต่อกำรทดสอบฤทธิ์ 

ทำงเภสัชจลนศำสตร์ในสัตวท์ดลองจ ำนวน 16 ตัวอย่ำง

2. ทดลองหำชนิดและอัตรำส่วน (system) ทีเ่หมำะสม

ของตัวท ำละลำยส ำหรับกำรวเิครำะห์ปริมำณสำรส ำคัญ

ในสำรสกัดสมุนไพรตรีผลำและสมุนไพรเด่ียวแต่ละชนิด

ด้วยเคร่ืองแยกสำรด้วยควำมดันสูงทำงโครมำโตกรำฟี

(HPLC)

3. วเิครำะห์ปริมำณสำรส ำคัญในสำรสกัดหยำบด้วย

ตัวท ำละลำยอินทรีย์ 3 ขนิด และน้ ำของสมุนไพรต ำรับ

ตรีผลำและสมุนไพรเด่ียว 3 ชนิด ด้วยเคร่ือง HPLC

เปรียบเทียบกับสำรส ำคัญหลักมำตรฐำน (standard

compounds) 3 ชนิด ทีพ่บได้ในปริมำณมำกของผล

สมุนไพรมะขำมป้อม สมอไทยและสมอพิเภกคือ gallic

acid, ellagic acid และ chebulagic acid

4. ด ำเนนิกำรเบกิจ่ำยค่ำวัสดุและสำรเคมทีี่ใช้ในโครงกำร

วจิัยกับฝ่ำยพัสดุฯ เพือ่สรุปยอดของงบประมำณที่

ใช้จ่ำยในโครงกำรวจิัย
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

2. กำรตรวจหำสำรบ่งชี้ของมะเร็ง vitronectin 318,800.00 318,484.40 0.00 99.90 315.60 0.10 สรุปปิดโครงการปีที ่1

ในซีร่ัมและพลำสมำของผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนม     ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวจิัยปีที ่1 

(น.ส.จรัญญำ  งำมข ำ) สำมำรถเก็บตัวอย่ำงได้ครบตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไวคื้อ

100 รำย ในปีงบประมำณ 2561 พบวำ่ สำมำรถเก็บ

ตัวอย่ำงเลือดจำกคนปกติ (control) จ ำนวน 32 รำย

กลุ่มเซลล์ผิดปกติ (non-malignant/benign) จ ำนวน

23 รำย และกลุ่มทีเ่ป็นมะเร็งระยะต่ำง ๆ จ ำนวน

45 รำย ซ่ึงเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนมในระยะ stage II

มำกทีสุ่ด จ ำนวน 15 รำย โดยผู้ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร

มีอำยุในช่วง 43.125±12.39 ปี, 40.36±11.88 ปี

และ 54.14±11.93 ปี ตำมล ำดับ และสำมำรถตรวจหำ

ระดับกำรแสดงออกของ vitronectin ในตัวอย่ำงซีร่ัม

และพลำสม่ำของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ครบทัง้ 100 รำย

รวมทัง้กำรตรวจหำสำรบ่งชี้มำตรฐำนทำงพยำธวิทิยำ

คือ CEA และ CA15-3 เพือ่เปรียบเทียบผลกำรทดสอบ

ซ่ึงผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2561 เป็นตำม

เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้ทัง้ในส่วนของกำรด ำเนินงำน

และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

    1,525,800.00   1,524,796.70                  -      99.93          1,003.30 0.07

กลุ่มงำนวจิัย

รวม
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่พัฒนำบุคลำกร         800,000.00      770,359.05 0.00    96.29         29,640.95 3.71 ปิดโครงการ

ทำงกำรแพทย์ด้ำนมะเร็งเต้ำนม วชิำกำร ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 26-28 มีนำคม 2561 

(นำงสำวพรนภำ จันทรวรีะกุล) ณ คณะแพทยศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์ และโรงแรม

ที อำร์ ร็อค ฮิลล์ มีผู้เข้ำรับกำรอบรมรวม 195 คน

ประกอบด้วยแพทย์ 53 คน, แพทย์ประจ ำบ้ำน 26 คน

รังสีแพทย์ 11 คน, พยำบำลวชิำชีพ 64 คน, เภสัชกร

21 คน และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 20 คน

แบ่งเป็น 3 หลักสูตรดังนี้

1. กำรผ่ำตัดเต้ำนม (Oncoplastic Breast Surgery)

2. กำรแปลผลกำรตรวจเต้ำนมทำงรังสีวนิิจฉัยตำม

มำตรฐำน BIRADS

3. กำรให้ยำเคมีบ ำบัดส ำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนม

2. โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง         700,000.00      503,498.00 0.00    71.93        196,502.00 28.07 ปิดโครงการ  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วดังนี้

สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที ่20 พยำบำล ภาคทฤษฎ ีวันที่ 8 มกรำคม 2561-22 กมุภำพนัธ์ 2561

(Program of  Nursing Specialty in Oncology) ณ โรงแรมแกรนด์ทำวเวอร์อินน์ 

(นส.เปรมฤดี  บุญภัทรำนนท)์ ภาคปฏบิตัิ วันที่ 23 กมุภำภำพนัธ์-11 พฤษภำคม 2561

ณ ห้องประชุมสมชำย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5

สถำบันมะเร็งแห่งชำติ

ผู้เข้ำอบรมประกอบด้วยพยำบำลวชิำชีพดังนี้

 - รพ.ภำครัฐ (สังกัด สป.: รพศ. รพท. รพช.) จ ำนวน 13 คน

เขตสุขภำพที ่2 = 1 คน, เขตสุขภำพที ่3 = 1 คน

เขตสุขภำพที ่4 = 1 คน, เขตสุขภำพที ่5 = 2 คน

เขตสุขภำพที ่6 = 2 คน, เขตสุขภำพที ่7 = 1 คน

Service Plan  (7 โครงการ)

กลุ่มงำนสนับสนุน

กลุ่มงำนวชิำกำร
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

เขตสุขภำพที ่8 = 1 คน, เขตสุขภำพที ่10 = 2 คน

เขตสุขภำพที ่11 = 1 คน, เขตสุขภำพที ่12 = 1 คน

 - รพ.ภำครัฐ (สังกัด ศธ.:มหำวทิยำลัย) = 4 คน

 - รพ.ภำครัฐ (สังกัดกรมกำรแพทย)์  = 22 คน

 - รพ.ภำครัฐ (สังกัดกรุงเทพมหำนคร) = 2 คน

 - รพ.ภำครัฐ (สังกัดกองทัพบก) = 1 คน

 - องค์กร (สภำกำชำด) รพ.จุฬำลงกรณ์ = 1 คน

 - รพ.เอกชน  = 2 คน

รวมผู้เข้ำอบรมทัง้ส้ิน จ ำนวน 45 คน

(เงินบ ำรุงสมทบ 1,525,450)  

3. โครงกำร Basic Principle of Colposcopy         500,000.00 481,131.78 0.00 96.23 18,868.22 3.77 ปดิโครงการ ด ำเนนิกำรเรียบร้อยแล้วจ ำนวน 2 คร้ังดังนี้

and Management of Abnormal Cervical และยุทธศำสตร์ ครั้งที ่1   วนัที ่21-23 กุมภำพันธ ์2561

Cancer Screening ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กำรแพทย์ ณ รพ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้ำรับกำรอบรมประกอบด้วย

(ดร.ศุลีพร แสงกระจ่ำง) แพทย์ 51 คน พยำบำล 41 คน  รวมทัง้ส้ิน 92 คน

 ครั้งที ่2   วนัที ่18-20 เมษำยน 2561

ณ คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์

 มีผู้เข้ำรับกำรอบรมประกอบด้วยแพทย์ 50 คน

พยำบำล 37 คน รวมทัง้ส้ิน 87 คน

4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแพทย์ส่องกล้อง         252,800.00 251,514.75 0.00 99.49 1,285.25 0.51 ปิดโครงการ  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วจ ำนวน 2 คร้ัง

ตรวจล ำไส้ใหญ่ Colonoscopy และยุทธศำสตร์ ครั้งที ่1   เมื่อวนัที ่18-19 มกรำคม 2561

(ดร.ศุลีพร แสงกระจ่ำง) กำรแพทย์ ณ โรงพยำบำลมะเร็งลพบุรี ผู้เข้ำอบรมประกอบด้วย 

แพทย์ 23 คน พยำบำล 64 คน รวมทัง้ส้ิน 87 คน

ก.พัฒนำนโยบำย

ก.พัฒนำนโยบำย
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

ครั้งที ่2   วนัที ่26-27 เมษำยน 2561
ณ. โรงพยำบำล 50 พรรษำมหำวชิรำลงกรณ  
จ.อุบลรำชธำนี ผู้เข้ำรับกำรอบรมประกอบด้วย
แพทย์ 15 คน พยำบำล 48 คน รวมทัง้ส้ิน 63 คน

5. โครงกำรกำรคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ ำดี         252,800.00 212,100.00 0.00 83.90 40,700.00 16.10 ปิดโครงการ
โดยใช้เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์ส ำหรับแพทย์ และยุทธศำสตร์ ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที ่9 ม.ีค. 2561 

(ดร.ศุลีพร แสงกระจ่ำง) กำรแพทย์ ณ โรงแรมเดอะกรีนปำร์คแกรนด์ จ. ยโสธร 
(เขตสุขภำพ ที ่10) มีผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย
แพทย์จ ำนวน 18 คน พยำบำลและบุคลำกรทำงกำร
แพทย์ จ ำนวน 91 คน  รวม 109 คน

6. โครงกำรสนับสนุนเขตสุขภำพลดระยะโรคมะเร็ง         500,000.00 413,753.50 0.00 82.75 86,246.50    17.25 ปิดโครงการ
(ดร.ศุลีพร แสงกระจ่ำง) และยุทธศำสตร์ ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วดังนี้

กำรแพทย์ กิจกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรตรวจคัดกรองมะเร็ง
ล ำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวธิ ีFit Test
 - เขตสุขภำพที ่9 เมื่อวนัที ่6 ธนัวำคม 2560
ณ โรงแรมสบำย นครรำชสีมำ มีผู้เข้ำรับอบรมจ ำนวน
95 คน
 - เขตสุขภำพที ่4 เมื่อวนัที ่15 ธนัวำคม 2560
ณ โรงพยำบำลสระบุรี มีผู้เข้ำรับกำรอบรม 189 คน
 - เขตสุขภำพที ่10 เมื่อวนัที ่21 ธนัวำคม 2560
ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลรำชธำนี มีผู้เข้ำรับอบรม
จ ำนวน 850 คน   
 - เขตสุขภำพที ่3 เมื่อวนัที ่25 ธนัวำคม 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ นครสวรรค์ มีผู้เข้ำรับอบรม
จ ำนวน 134 คน   

ก.พัฒนำนโยบำย

ก.พัฒนำนโยบำย
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

 - เขตสุขภำพที ่2 เมื่อวนัที ่12 กุมภำพันธ ์2561
ณ โรงแรมอมรินทร์ลำกูน จ.พิษณุโลก มีผู้เข้ำรับอบรม
จ ำนวน 189 คน   
กิจกรรมที ่2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนตรวจคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรง
 - เขตสุขภำพที ่10 เมื่อวนัที ่22 พฤษภำคม 2561
ณ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี
สสอ.กุดชุม จ.ยโยธร  มีผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน
17 คน,  วนัที ่23 พฤษภำคม 2561 ณ โรงพยำบำล
50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ อุบลรำชธำนี มีผู้เข้ำรับ
กำรอบรม จ ำนวน 14 คน
 - เขตสุขภำพที ่3 เมื่อวนัที ่25 พฤษภำคม 2561
ณ โรงพยำบำลพิจติร มีผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 16 คน

7. โครงกำรพฒันำศักยภำพศัลยแพทย์ด้ำนมะเร็งตับ      1,000,000.00 503,970.00 0.00 50.40 496,030.00 49.60 ปิดโครงการ
ในเขตบริกำรสุขภำพทีม่ีควำมเส่ียงสูง ด าเนินการในกิจกรรมที ่2 จัดอบรมกำรผ่ำตัดมะเร็งตับ

(นพ.ระวศัิกด์ิ  จันทร์วำสน,์ นำยปรีชำ สุวงับุตร) สัญจรในเขตสุขภำพทีม่ีควำมเส่ียงสูง เรียบร้อยแล้ว
จ ำนวน 5 เขต ดังนี้
1. โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์
วนัที่ 20-21 ธนัวำคม 2560 มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 65 คน
2. โรงพยำบำลร้อยเอ็ด
วนัที ่8-9 มกรำคม 2561 มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 51 คน
3. โรงพยำบำลสกลนคร
วนัที่ 30-31 มกรำคม 2561 มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 60 คน
ผู้เข้ำอบรมประกอบด้วยศัลยแพทย์ แพทย์ประจ ำบ้ำน
และบุคลำกรทำงกำรแพทย์

กลุ่มงำนศัลยศำสตร์
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

4. โรงพยำบำลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลรำชธำนี
วันที่ 12-13 กุมภำพันธ์ 2561 มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 60 คน

ผู้เข้ำอบรมประกอบด้วยศัลยแพทย์ แพทย์ประจ ำบ้ำน
และบุคลำกรทำงกำรแพทย์
5. โรงพยำบำลสุรินทร์ 
วนัที ่8-9 มีนำคม 2561 มีผู้เข้ำรับกำรอบรม
จ ำนวน 62 คน
ยกเลิก กำรด ำเนินงำนกิจกรรมที ่1  เนื่องจำกสถำนที่
จัดกิจกรรม (รพ.ร้อยเอ็ด) มีกำรปรับปรุงสถำนที่
ห้องผ่ำตัด ซ่ึงเป็นสถำนทีท่ ำ workshop ทีม่ีก ำหนด
กำรแล้วเสร็จทีล่่ำช้ำ และอำจจะไม่ทันตำมนโยบำย
กำรใช้เงินจัดโครงกำรให้เสร็จส้ินภำยในไตรมำส 2

    4,005,600.00   3,136,327.08                  -   78.30 869,272.92 21.70

1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 1,791,000.00 1,742,235.01 0.00 97.28 48,764.99 2.72 ปิดโครงการ

ด้ำนโรคมะเร็งในกลุ่มประชำคมอำเซียน และยุทธศำสตร์ ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 5 โครงกำรย่อย ดังนี้

(ดร.ศุลีพร แสงกระจ่ำง) กำรแพทย์ 1. โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรผ่ำตัดมะเร็งเต้ำนม

ส ำหรับแพทยใ์นกลุ่มอำเซียน (International Training 

. Course on Modern Breast Surgery) 

ระหวำ่งวนัที ่19 – 21 มีนำคม 2561

ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 66 คน ประกอบด้วย

Cambodia 4 คน, Indonesia 7 คน

Lao PDR  2 คน,  Myanmar 25 คน

รวม

ASEAN      (2 โครงการ)

ก.พัฒนำนโยบำย
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

Sri Lanka  4 คน,  Philippines 1 คน

Vietnam 3 คน, Thailand 20 คน

2. โครงกำรอบรมสูตินรีแพทย์ในกำรคัดกรองและ

กำรรักษำ Cervical Intraepithelial Neoplasia ของ

ประเทศในประชำคมอำเซียน ระหวำ่งวนัที ่19 – 

20 มีนำคม 2561 ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 88 คน 

ประกอบด้วย

Cambodia 6 คน,  Lao PDR 3 คน

Sri Lanka  2 คน,  Vietnam 4 คน

Indonesia 2 คน,  Myanmar  49 คน

Philippines 8 คน, Thailand  14 คน

3. โครงกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็งทีไ่ด้รับยำเคมีบ ำบัด

ของประเทศในประชำคมอำเซียน     

ระหวำ่งวนัที ่19 – 23 มีนำคม 2561

ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 35 คน ประกอบด้วย

Indonesia  5 คน,  Lao PDR  1 คน

Myanmar  17 คน,  Philippines   1 คน

Sri Lanka   2 คน   Vietnam  4 คน

Thailand   5 คน

4. โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรพยำบำล

ผู้ป่วยแบบประคับประคองของประเทศในประชำคม

อำเซียน ระหวำ่งวนัที ่19 – 22 มีนำคม 2561

ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 45 คน ประกอบด้วย
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

Indonesia  5 คน,  Malaysia  1 คน

Myanmar  18 คน,  Philippines  3 คน

Sri Lanka   2 คน,  Vietnam  8 คน

Thailand  8 คน

5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท ำ

ทะเบียนมะเร็งของประเทศในประชำคมอำเซียน 

ระหวำ่งวนัที ่21-23 มีนำคม 2561

ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 63 คน ประกอบด้วย

Indonesia  12 คน, Malaysia  2 คน

Myanmar 19 คน,  Philippines  2 คน

Sri Lanka  2 คน,   Vietnam  12 คน

Lao PDR  5 คน,   Thailand  8 คน

India  1 คน

2. โครงกำรประชุมวชิำกำรทะเบียนมะเร็งระดับ         632,200.00      632,200.00 0.00 100.00 0.00 0.00 ปิดโครงการ

นำนำชำติ คร้ังที ่2 สำรสนเทศ ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที ่19-21 มีนำคม 2561

(นำงรังสิยำ  บัวส้ม) ณ โรงแรมตวนันำ (สุรวงศ์) กรุงเทพฯ มีผู้เข้ำร่วม

ประชุมชำวไทยและชำวต่ำงชำติ จ ำนวน 208 คน

2,423,200.00    2,374,435.01  0.00    97.99 48,764.99     2.01

กลุ่มงำนเทคโนโลยี

รวม
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แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว พัสดุด าเนินการ % คงเหลือ % ความก้าวหน้า

งบกลางกรมฯ

1. โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรฟืน้ฟู ก.วชิำกำรพยำบำล 512,900.00            512,569.38 0.00 99.94 330.62 0.06 ปิดโครงการ

ด้ำนกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็งทีไ่ด้รับยำเคมีบ ำบัด ด ำเนินกำรจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว 

(หลักสูตร 5 วนั) เมื่อวนัที ่26-30 มีนำคม 2561 ณ โรงแรมตะวนันำ

มีผู้เข้ำร่วมอบรมเป็นพยำบำลวชิำชีพทัง้ภำครัฐและ

เอกชน จำก 12 เขตสุขภำพ จ ำนวน 68 คน

512,900.00       512,569.38    -               99.94 330.62           0.06

8,467,500.00    7,548,128.17  -               89.14 919,371.83     10.86รวมทัง้สิ้น

รวม
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