
1. การตรวจหาสารบ่งชีข้องมะเร็ง vitronectin นส.จรัญญา งามข า                    190,000.00 122,002.41 0.00    64.21         67,997.59 35.79 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ในซีร่ัมและพลาสมาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ก.วจิัย

(ปี 2561-2562)

2. แผนงานวิจัย  ประสิทธผิลของสมุนไพรต ารับ ดร.ผ่องพรรณ ศิริพงษ์                    747,800.00 83,366.85 50,118.80    17.85       614,314.35 82.15

ตรีผลาในการใช้บ าบัดรักษาโรคมะเร็ง : การวจิัย ก.วจิัย

ทางปรีคลินิกระยะที ่1

(ปี 2561-2563)  

ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่

โครงการวิจัยย่อยที ่1  ฤทธิต้์านเซลล์มะเร็งเต้านม นส.ปรายมุาศ อ้นศรีสวสัด์ิ (227988)  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ของสมุนไพรต ารับตรีผลาในหนูพร่องภูมิคุ้มกัน 1. เตรียมเซลล์มะเร็งเต้านมส าหรับใช้ทดสอบ

ทีไ่ด้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งเต้านมของคน 2 ชนิด คือ MCF-7 และ MDA-MB ให้ได้

                                โครงการเงินงบประมาณ สถาบนัมะเรง็แหง่ชาติ ปงีบประมาณ 2562          ณ วันที่ 15 พ.ค. 62
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว คงเหลือพัสดุด าเนินการ % % ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

วิจัย  (5 โครงการ)

อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเก็บตัวอยา่งเลือด 

เพือ่น ามาแยกส่วนของ Serum  และ Plasma

 ส าหรับใช้ทดสอบระดับการแสดงออกของ 

Vitronectin เกีย่วกับ Strandard tumor 

marker ของมะเร็งเต้านม คือ  CEA และ 

CA15-3 โดยสามารถเก็บตัวอยา่งเลือดได้  45 

ราย จากเป้าหมาย 60 ราย ในปีงบประมาณ 

2562 และจัดเก็บตัวอยา่งทีแ่ยก Serum และ

 Plasma ใน -20 º C  และ ด าเนินการค้นหา

ผลการวนิิจฉัยทางพยาธวิทิยาของตัวอยา่งที่

เก็บได้
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว คงเหลือพัสดุด าเนินการ % % ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

(ปี 2561-2563) ปริมาณเพียงพอส าหรับใช้ทดสอบ

2. ทอสอบฤทธิย์บัยัง้การเจริญของเซลล์มะเร็ง

เต้านมทัง้ 2 ชนิด เพือ่หาปริมาณความเข้มข้น

ทีเ่หมาะสมของสารสกัดหยาบทัง้หมดของ

สมุนไพรต ารับตรีผลาและสมุนไพรเด่ียว 3

ชนิดทีร่ะยะเวลา 24, 48 และ 72 ชม.

3. เตรียมส่ังซ้ือสารเคมี วสัดุอุปกรณ์ปลอดเชือ้

น้ ายาวเิคราะห์เฉพาะทางส าหรับใช้ทดสอบ

กลไกการออกฤทธิข์องสารสกัดสมุนไพรทีใ่ช้

ทดสอบ

4. ได้ด าเนินงานวจิัยศึกษาด้านการทดสอบ

กลไกการออกฤทธิใ์นเซลล์มะเร็งทีเ่พาะเล้ียง

โครงการวิจัยย่อยที ่2  ฤทธิต้์านมะเร็งตับของ ดร.จันทนา ยะหัวฝ่าย (269026)  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

สมุนไพรต ารับตรีผลาหนูพร่องภูมิคุ้มกันทีไ่ด้รับ 1. ทดสอบฤทธิต้์านเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2

การปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับของคน  และเซลล์ปกติของสารสกัดหยาบของสมุนไพร

(ปี 2561-2563) ต ารับตรีผลาและสมุนไพรเด่ียวทัง้ 3 ชนิด ด้วย

วธิ ีMTT assay ทีร่ะยะเวลา 24, 48 และ 72

ชม.

2. ทดสอบหาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบ

ของสมุนไพรต ารับตรีผลาและสมุนไพรเด่ียวทัง้

3 ชนิด ต่อเซลล์ปกติทีร่ะยะเวลาต่างกัน

3. เตรียมสารสกัดสมุนไพรให้เพียงพอต่อการ

ทดลองในสัตวท์ดลอง
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว คงเหลือพัสดุด าเนินการ % % ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

โครงการวิจัยย่อยที ่3  เภสัชจลนศาสตร์ของ นส.จันทร์นรินทร์ นนทะขาม (250786)  - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

สมุนไพรต ารับตรีผลาในหนูทดลอง ก.วจิัย 1. ทดลองหาชนิดและอัตราส่วน (system) ที่

(ปี 2561-2563) เหมาะสมของตัวท าละลาย ส าหรับการ

วเิคราะห์ปริมาณสารส าคัญในสารสกัด

สมุนไพรต ารับตรีผลา และสมุนไพรเด่ียวแต่ละ

ชนิดด้วยเคร่ืองแยกสารด้วยความดันสูงทาง

โครมาโตกราฟิ (HPLC)

2. วเิคราะห์ปริมาณสารส าคัญในสารสกัด

หยาบด้วยตัวท าละลายอินทรีย ์3 ชนิด และน้ า

ของสมุนไพรต ารับตรีผลาและสมุนไพรเด่ียว 3

ชนิด ด้วยเคร่ือง HPLC เปรียบเทียบกับสาร

ส าคัญหลักมาตรฐาน 3 ชนิดทีพ่บได้ในปริมาณ

 มากของผลสมุนไพรมะขามป้อม สมอไทย

และสมอพิเภก คือ gallic acid, chibullagic

acid และ Ellagic acid

3. การตรวจหาการแสดงออกของยนี MicroRNA- ดร.เพ็ญศรี แซ่หลี                    152,000.00 65,154.44 24,172.91    58.77         62,672.65    41.23 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

26a และ VEGFA ในพลาสม่าของผู้ป่วยมะเร็ง ก.วจิัย เก็บข้อมูลและตัวอยา่งเลือดของผู้ป่วยทีเ่ข้าร่วม

เซลล์ตับของคนไทย โครงการ

(ปี 2562-2563)
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว คงเหลือพัสดุด าเนินการ % % ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

4. การใช้สัดส่วนของนิวโทรฟิลต่อลิมโฟซัยท์ และ นส.สุชานุช อ่อนดี                      22,400.00 22,400.00  100.00                   -   0.00 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ดังนี้

เกล็ดเลือดต่อลิมโฟซัยท์ ก่อนได้รับการรักษาเป็น ก.วจิัย 1. ได้ด าเนินการท าบันทึกขออนุมัติจ้างเหมา

ปัจจัยพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมในหญิงไทย บุคคลในการค้นแฟ้มประวติัและสืบค้นข้อมูล

(ปี 2561-2562) จากแฟ้มประวติัผู้ป่วยทีอ่ยูใ่นโครงการวจิัย

2. ได้ด าเนินการท าบันทึกขออนุมัติจัดซ้ือจัด

จ้างถ่ายเอกสารทีใ่ช้ในการด าเนินโครงการวจิัย

3. อยูใ่นช่วงของการค้นแฟ้มประวติัและสืบค้น

ข้อมูลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากแฟ้มดังกล่าว

บันทึกลงเอกสาร แบบบันทึกข้อมูลให้ครบตาม

จ านวนทีก่ าหนดไว ้232 ราย

5. โครงการการศึกษาเบือ้งต้นเร่ืองการแสดงออก นางอดิศรี เจษฎ์ปิยะวงศ์                    147,400.00 93,984.00 4,840.00    67.04         48,576.00 32.96 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ของ p95HER2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทีม่ีการแสดง ก.วจิัย เร่ิมท าการทดลองโครงการ ทดลองหา

ออกของ HER2 ทีม่ารับการรักษาทีส่ถาบันมะเร็ง- Condittion ในการท าการทดลอง

แห่งชาติ

(ปี 2562-2563)

               1,259,600.00     386,907.70       79,131.71   37.00      793,560.59 63.00

                  227,988.00       39,545.00   17.35      188,443.00 82.65

                  269,026.00       43,821.85   16.29      225,204.15 83.71

                  250,786.00                 -         50,118.80   19.98      200,667.20 80.02

รวม
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว คงเหลือพัสดุด าเนินการ % % ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

1. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง นส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท์ 1,420,200.00      838,102.00       424,400.00    88.90       157,698.00 11.10 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

สาขาการพยาบาลโรคมะเร็ง รุ่นที ่21 (Program ก.วชิาการพยาบาล เมือ่วนัที ่7 ม.ค. - 10 พ.ค. 62

of Nursing Specialty in Oncology Course) ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ กรุงเทพฯ

18 สัปดาห์ (มีค่าลงทะเบียนสมทบ) ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 42 คน

2. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง นส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท์ 422,200.00      422,200.00  100.00                   -   0.00 ปิดโครงการแล้ว

ทีไ่ด้รับยาเคมีบ าบัด (หลักสูตร 1 เดือน)  ก.วชิาการพยาบาล เมือ่วนัที ่28 ม.ค. - 8 ก.พ. 62 ณ หอผู้ป่วยใน 

(เพือ่ขอรับใบรับรองจากสภาการพยาบาลในการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน

ให้ยาเคมีบ าบัด ตามประกาศสภาการพยาบาล)  36 คน

3. โครงการอบรมเร่ือง การเตรียมยาเคมีบ าบัด นส.วรัญญา ครองแก้ว 614,600.00      357,294.79    58.13       257,305.21 41.87 ปิดโครงการแล้ว

ส าหรับเภสัชกร ก.เภสัชกรรม โดยก าหนดจัดอบรม ดังนี ้

ภาคทฤษฎี 4-6 มี.ค. 62 และภาคปฏิบัติ 

11-15 มี.ค. 62 (รุ่น 1) ภาคปฏิบัติ 18-22

มี.ค.62 (รุ่น2)

ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 100 คน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์ นส.ธดิา นิยมไทย 303,300.00      293,250.00    96.69         10,050.00 3.31 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ดังนี้

เฉพาะทางด้านรังสีรักษา ก.รังสีรักษา และ 1.วนัที ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62

(โครงการเดิม โครงการอบรมการประกันคุณภาพ นส.อาริษา ค าหนาหนัก  ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

การบริการด้านรังสีรักษาตามมาตรฐาน Quality นส.ศิวนันท์ ฟองจันทร์ 2.วนัที ่4-8 ก.พ.62 ณ โรงพยาบาลลพบุรี

Assurance Team for Radiation Oncology ก.สนับสนุนวชิาการ 3.วนัที ่11-15 ก.พ.62 

(QUATRO) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิดี

Service Plan  (9 โครงการ)
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว คงเหลือพัสดุด าเนินการ % % ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

4.วนัที ่18-22 ก.พ.62 คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล

5.วนัที ่25 ก.พ.- 1 มี.ค. 62  

ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

6.วนัที ่4-8 มี.ค. 62 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 5 คน

5. Basic Principle of Colposcopy and นางปริณดา  แพ่งเมือง 456,000.00 253,542.00       193,900.00    98.12           8,558.00 1.88 ปิดโครงการแล้ว

Management of Abnormal Cervical Cancer ก.พัฒนานโยบายและยทุธศาสตร์ ก าหนดจัด 2 คร้ัง ดังนี้

Screening ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ คร้ังที ่1 วนัที ่28-30 ม.ค.62 ณ รพ.มะเร็ง

ล าปาง ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 42 คน 

คร้ังที ่2 วนัที ่28 เม.ย.- 1พ.ค.62 ณ รพ.หัวหิน

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 160 คน

6. โครงการฝึกอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบ าบัด นางสาวจุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน 214,800.00      185,900.00    86.55         28,900.00 13.45 ปิดโครงการแล้ว

ก.พัฒนานโยบายและยทุธศาสตร์ ด าเนินการเสร็จส้ิน เมือ่วนัที ่14-15 ม.ค. 62 

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง มีผู้เข้าร่วม

โครงการ 60 คน

7. โครงการประชุมวชิาการ Service Plan นางสาวจุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน 1,090,000.00 799,279.08    73.33       290,720.92 26.67 ปิดโครงการแล้ว

สาขาโรคมะเร็ง ก.พัฒนานโยบายและยทุธศาสตร์ เมือ่วนัที ่21-22 ม.ค. 62 ณ โรงแรมอมารี

ดอนเมือง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 230 คน
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว คงเหลือพัสดุด าเนินการ % % ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดมะเร็งตับ ก.ศัลยศาสตร์และ 737,200.00 637,316.69                  -      86.45         99,883.31 13.55 ปิดโครงการแล้ว 

และท่อทางเดินน้ าดี ก.สนับสนุนวชิาการ ด าเนินการจ านวน 5 พืน้ที ่ดังนี้

1.วนัที ่17-18 ธ.ค.61 รพ.ร้อยเอ็ด

2.วนัที ่20-21 ธ.ค.61 รพ.สุรินทร์

3.วนัที ่3-4 ม.ค.62 รพ.ล าปาง

4.วนัที ่15–16 ม.ค. 62 รพ.สกลนคร

5.วนัที ่20-21 ม.ค.62 รพ.มะเร็งอุดรธานี

มีผู้เข้าร่วมโครงการแห่งละ 60 คน

9. โครงการอบรมให้ความรู้การตรวจคัดกรอง นางสาวปัทมา พลอยสวา่ง 359,900.00      158,757.00                  -      44.11       201,143.00 55.89 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ดังนี้

มะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ (HPV testing) ก.พัฒนานโยบายและยทุธศาสตร์ กิจกรรมที ่1 

ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่27 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม

2 ชัน้ 2 อาคาร 1 กรมการแพทย ์ผู้เข้าร่วม

ประชุม จ านวน 16 คน 

กิจกรรมที ่2 

ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่11 ก.พ. 62 ณ รร.บรรจงบุรี

จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมจ านวน 111 คน

ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่27 มี.ค. 62 ณ รร. ณ เวลา

 จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมจ านวน 107 คน

               5,618,200.00   3,945,641.56      618,300.00 81.23 1,054,258.44 18.77

ASEAN      (4  โครงการ)

รวม
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว คงเหลือพัสดุด าเนินการ % % ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

1. โครงการสร้างความร่วมมือการท าทะเบียน นางรังสิยา บัวส้ม 324,000.00                        224,768.70 69.37 99,231.30    30.63 ปิดโครงการแล้ว

มะเร็งในกลุ่มประเทศอาเซียน ก.เทคโนโลยสีารสนเทศ เมือ่วนัที ่20-22 ก.พ. 62 ณ โรงแรมตะวนันา

ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 42 คน

2. โครงการการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระดับอาเซียน นส.อลิสา ช่วงอรุณ 550,000.00                   547550.00                  -   99.55 2,450.00     0.45 ปิดโครงการแล้ว

ส าหรับพยาบาลประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ- ก.วชิาการพยาบาล ด าเนินการเสร็จส้ิน เมือ่วนัที ่25 -27 ก.พ. 62

เมียนมา ณ โรงพยาบาลมัณฑะเลย ์เมืองมัณฑะเลย์

ประเทศเมียนมาร์ มีผู้เข้าร่วมการอบรม

จ านวน 115 คน

3. โครงการความร่วมมือทางการแพทย ์สาขา นพ.ระวศัิกด์ิ จันทร์วาสน์ 349,900.00                         349,900.00 100.00 0.00        -   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ผ่าตัดทางกล้องมะเร็งระบบทางเดินอาหาร  ก.ศัลยศาสตร์ ก าหนดด าเนินการในวนัที ่27 พ.ค. 2562 ณ

ณ University MedicalCenter of Ho Chi Minh University MedicalCenter of 

City, Ho Chi Minh City, Vietnam Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

4. โครงการความร่วมมือแลกเปล่ียนด้านวชิาการ นพ.ระวศัิกด์ิ จันทร์วาสน์ 480,000.00                   450790.00                  -   93.91 29,210.00     6.09 ปิดโครงการแล้ว

ของอาจารยแ์พทยแ์ละแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด ก.ศัลยศาสตร์ ด าเนินการเสร็จส้ิน เมือ่วนัที ่24-27 มี.ค. 62

สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวทิยา ณ  Peritoneal ณ Peritoneal Dissemination Center,

Dissemination Center, Kishiwada Tokushukai Kishiwada Tokushukai Hospital,

Hospital, Kishiwado, Japan  Kishiwado, Japan
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว คงเหลือพัสดุด าเนินการ % % ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

โดยมีผู้บริหารและคณะจากสถาบันมะเร็ง

แห่งชาติร่วมลงนาม จ านวน 6 คน

1,703,900.00               1,223,108.70  349,900.00     92.32 130,891.30 7.68

งบกลางกรมการแพทย์  

1. โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของ นายโชคชัย สุขเหลือง 2,870,000.00                 1,099,856.80   -                38.32 1,770,143.20    61.68 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

หน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย ์พ.ศ. 2562 ก.แผนงานและประเมินผล  คร้ังที ่1 จดัประชุมแล้วเมือ่วนัที ่27-28 พ.ย.61

ณ รพ.มะเร็งล าปาง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 80 คน

คร้ังที ่2  ก าหนดจัดวนัที ่7-8 มี.ค.62

ณ รร.แก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 105 คน

คร้ังที ่3 ก าหนดจัดวนัที ่12-14 มิ.ย. 62

ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย 300,000.00                   247,600.00      82.53 52,400.00    17.47 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็งในระดับชุมชน ก าหนดจัดวนัที ่22-23 พ.ค. 62 ณ รร. ณ เวลา

จ.ราชบุรี

3,170,000.00               1,099,856.80  247,600.00     42.51 1,822,543.20 57.49

งบเงนิอุดหนุน  

รวม

รวม
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว คงเหลือพัสดุด าเนินการ % % ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทยด้์านมะเร็ง กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 800,000.00                   782,427.40     -                97.80 17,572.60     2.20 ปิดโครงการแล้ว

   ตับในเขตบริการสุขภาพทีม่ีความเส่ียงสูง นพ.ระวศัิกด์ิ  จันทร์วาสน์ ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จ านวน 5 พืน้ที ่ดังนี้

(งบประมาณจาก สป.) 1.วนัที ่24-25 ม.ค.62 ณ รพ.เชียงราย

ประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

2.วนัที ่26-27 ก.พ.62 รพ.สรรพสิทธปิระสงค์

จ.อุบลราชธานี

3.วนัที ่28 ก.พ. - 1 มี.ค.62 รพ.ศูนยข์อนแก่น

จ.สกลนคร

4.วนัที ่7-8 มี.ค. 62 รพ.มหาราชนครราชสีมา

5.วนัที ่14-15 มี.ค. 62 รพ.ร้อยเอ็ด

มีผู้เข้าร่วมแห่งละ 60 คน

2. งบเงินอุดหนุนจากกรมการแพทย์ (งบบริหารจัดการ) 200,000.00                   200,000.00     0 100.00 0.00        -   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ดังนี้

2.1 โครงการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด กลุ่มงานสนับสนุนวชิาการ 55,000.00                     55,000.00       0 100.00 0.00        -   1. ราชวทิยาลัยสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย

อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวทิยา ประกาศรับสมัครแพทยผู้์ประสงค์สมัครเข้ารับ

(บัญชี เงินอุดหนุนทัว่ไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด

ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที ่๒

ระหวา่งวนัที ่1 เม.ย. - 15 พ.ค.62 กรอกใบ

สมัครด้วยตนเองทาง www.tmc.or.th/tcgme

2. รวบรวมรายชือ่และตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร

(โควต้า ปีละ 1 คน)
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
งบประมาณ เบิก-จ่ายแล้ว คงเหลือพัสดุด าเนินการ % % ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

2.2 โครงการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช 110,000.00                   110,000.00     0 100.00 0.00        -   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ดังนี้

อนุสาขามะเร็งนรีเวชวทิยา 1. ราชวทิยาลัยสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย

(บัญชี เงินอุดหนุนทัว่ไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) ประกาศรับสมัครแพทยผู้์ประสงค์สมัครเข้ารับ

การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด

ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที ่๒

ระหวา่งวนัที ่1 เม.ย. - 15 พ.ค.62 กรอกใบ

สมัครด้วยตนเองทาง www.tmc.or.th/tcgme

2. รวบรวมรายชือ่และตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร

(โควต้า ปีละ 1 คน)

1,165,000.00               1,147,427.40  -               98.49 17,572.60 1.51

12,916,700.00              7,802,942.16  1,294,931.71  70.43 3,818,826.13   29.57

 

รวมทัง้สิน้

รวม
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