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และตระหนกัถงึความสาํคัญของโรคมะเรง็ ซ่ึงเปนปญหาสาธารณสขุทีส่าํคัญของประเทศ
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โดยหวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจ จะสามารถนําไปใชประโยชนได

ตอไป

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

คํานํา
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เป�าประสงค�
 1.  สถาบันมะเร็งแหงชาติมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถแกไขปญหาดานโรคมะเร็งของประเทศ
 2.  เขตสุขภาพและเครือขายโรคมะเร็งมีคุณภาพมาตรฐานท้ังดานบริหารจัดการ ดานวิชาการและ
  ดานบริการ
 3.  ประชาชนที่มีปญหาดานโรคมะเร็งไดรับการแกไข
 4.  สถาบันมะเร็งแหงชาติมีความรวมมือดานวิชาการ และบริการทางการแพทย กับประชาคมอาเซียน
  และสุขภาพโลก
 5.  ระบบบริหารจัดการดานโรคมะเร็งมีคุณภาพและมาตรฐาน

ยุทธศาสตร�ที่ 1 : พัฒนาสถาบันมะเร็งแหงชาติเปนสถาบันเฉพาะทางท่ีมีความเปนเลิศดานโรคมะเร็ง 
 (Center of Excellence/National Institute)

ยุทธศาสตร�ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพดานบริหารจัดการ ดานบริการ ดานวิชาการของเขตสุขภาพและ
 เครือขายโรคมะเร็งใหมีความเขมแข็ง

ยุทธศาสตร�ที่ 3 :  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการแกไขปญหาดานโรคมะเร็ง

ยุทธศาสตร�ที่ 4 :  สรางความรวมมือทางวิชาการและบริการดานโรคมะเร็งรวมกับประชาคมอาเซียน
 และสุขภาพโลก

ยุทธศาสตร�ที่ 5 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานโรคมะเร็ง

ยุทธศาสตร�สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
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(     ) รอบ  6  เดือน
( ü ) รอบ 12 เดือน

  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย
นํ้าหนัก 
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ที่ได
คะแนนถวง

นํ้าหนัก

มิติที่ 1   มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก:รอยละ 50) 

1.1  ระดับความสําเร็จในการปรับองคการสู
การเปนองคการสุขภาพระดับชาติ

10

1.1.1  ระดับความสําเร็จในการปรับองคการ
สูการเปนองคการสุขภาพระดับชาติ

4 (6) 1 2 3 4 5 5 5 0.3000

1.1.2  ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน
การดาํเนนิงานทีต่อบสนองความตองการ
เครือขายบริการสุขภาพ

4 (4) 1 2 3 4 5 5 5 0.2000

1.2  ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย (Policy Advocacy)

4 8 1 2 3 4 5 5 5 0.4000

1.3  จํานวน คุณคาทางปญญา และผลกระทบ
ขององคความรูที่วิจัย พัฒนาจากทุกแหลงทุน

5.6 - 7.10 8 ≤2.30 2.40 - 
3.90

4.00 - 
5.50

5.60 - 
7.10

7.20 - 
8.00

5
(8.00)

5 0.4000

1.3.1  จํานวนองคความรูที่พัฒนา 25 เรื่อง (4) 15  - 20  - 25

1.3.2  คุณคาและการเผยแพรขององคความรู 4 (2.8) 1 2 3 4 5

1.3.3  ความกาวหนาของการวางแผนงานวิจัย 4 (1.2) 1 2 3 4 5

1.4  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย

4 8 1 2 3 4 5 5 5 0.4000

1.5  ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการ
กรมการแพทยสูอาเซียนงบประมาณ
อาเซียน ป พ.ศ. 2557

4 6 1 2 3 4 5 2 2 0.1200

1.6  ระดบัความสาํเรจ็ในการพฒันาตามขัน้ตอน
ของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(Hospital Accreditation)

ผาน 10 ไมผาน  -  -  - ผาน ผาน 5 0.5000

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนัก:รอยละ 15)

2.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอตกลง
ระดับการใหบริการ (Service Level 
Agreement : SLA)

4 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558
สถาบันมะเร็งแห�งชาติ  กรมการแพทย�  กระทรวงสาธารณสุข
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  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย
นํ้าหนัก 
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ที่ได
คะแนนถวง

นํ้าหนัก

2.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการ/แผนปฏบิตักิารปองกนัการทจุรติ 
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ของกรมการแพทย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

4 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500

2.3  ระดับความสําเร็จของการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ

4 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10)

3.1  รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
เงินงบประมาณ

2

3.1.1  รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
เงินงบประมาณรายจายลงทุน

87 (1) 75 78 81 84 87 5
(99.60)

5 0.0500

3.1.2  รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณรายจายภาพรวม

96 (1) 88 90 92 94 96 5 5 0.0500

3.2  รอยละของความสําเร็จของการเบิกจาย
งบโครงการวิจัย

98 1 60 70 80 90 98 5
(99.96)

5 0.0500

3.3  รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
โครงการฝกอบรม ประชุมสัมมนา
ในประเทศ

4 1 1 2 3 4 5 1 1 0.0100

3.4  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงาน

3 1 1 2 3 4 5 3.86 3.86 0.0386

3.5  ระดับความสําเร็จในการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิตระดับหนวยงาน

3 1 1 2 3 4 5 2 2 0.0200

3.6  รอยละความสําเร็จของการผานเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี
ระดับหนวยงาน ตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด

100 2 20%
 - 

39%

40%
 - 

59%

60%
 - 

79%

80%
 - 

99%

100% 4.4 4.4 0.0880

3.7  ระดับความสําเร็จของการลงบัญชีสินทรัพย
ในระบบ GFMIS ใหถูกตองและครบถวน

สําเร็จ 1  -  -  -  - สําเร็จ สําเร็จ 5 0.0500

3.8  ระดับความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
รายจายลงทุน

สําเร็จ 1  -  -  -  - สําเร็จ สําเร็จ 5 0.0500

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 25)

4.1  ระดับความสําเร็จในการรายงานผล
การดาํเนนิงานตามมาตรการนโยบายกาํกบั
ดูแลองคการที่ดี กรมการแพทย 
ป พ.ศ. 2558

4 10 1 2 3 4 5 5 5 0.5000

4.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

5 1 2 3 4 5
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  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เปาหมาย
นํ้าหนัก 
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ที่ได
คะแนนถวง

นํ้าหนัก

4.2.1  บทบาทของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information 
Officer : CIO) ของสวนราชการ

4 2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

4.2.2  ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ขอมูล/ฐานขอมูล

4 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500

4.3  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

5

4.3.1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
ระบบการพัฒนาบุคลากรขององคกร

80 1.5 60 65 70 75 80 5
(92.08)

5 0.0750

4.3.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4 1.5 1 2 3 4 5 5 5 0.0750

4.3.3  รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีตอองคกร

80 2 60 65 70 75 80 5
(92.14)

5 0.1000

4.4 ระดับความสําเร็จของการสอบทานและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

3 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500

รวม 4.7266

รายงาน ณ  วันที่  27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2558
ผูรายงาน   นายโชคชัย  สุขเหลือง หนวยงาน   สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ตําแหนง    หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล โทรศัพท   0 2202 6800  ตอ 1524      
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 พ.ศ. 2505 นายแพทยสมชาย สมบูรณเจริญ 

ไดเสนอโครงการจัดตั้งสถานตรวจมะเร็งระยะเริ่มแรกข้ึน

ที่โรงพยาบาลหญิง (โรงพยาบาลราชวิถี)

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติเสนอจัดตั้งสถาบันมะเร็ง

แหงชาติ โดยเห็นวา “งานปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง” 

เปนหนาทีข่องกระทรวงสาธารณสุข และเมือ่วันที ่28 ธนัวาคม 

2508 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงสาธารณสุข

ดําเนินการจัดตั้งสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยใหมีสํานักงาน

ไวในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่มโครงการในป 

พ.ศ. 2509 และใหสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

จัดโครงการดําเนินการไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) โดยมีวัตถุประสงค

ของโครงการฯ ดังนี้

 1. เปนศูนยรวบรวมและเผยแพรสถิติขอมูลตางๆ 

ซึ่งเก่ียวกับมะเร็งในประเทศไทยและเพื่อติดตอแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ความคิดเห็นกับสถาบันมะเร็งในตางประเทศ

 2. เปนศนูยตรวจมะเรง็ระยะเริม่แรกของรางกาย

ทุกระบบ

 3. เปนศนูยวินิจฉยั บาํบัดและวจิยัเกีย่วกบัมะเรง็

 4. เปนศูนยประสานงานและรวมมือกับสถานที่

ทีม่กีารตรวจวนิจิฉยั และบาํบดัรกัษาโรคมะเรง็ภายในประเทศ 

รวมทั้งติดตอแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นกับ

สถาบันมะเร็งในตางประเทศ นําวิธีการรักษาที่ทันสมัยมาใช

ประวัติ
สถาบันมะเร็งแห�งชาติ (National Cancer Institute) 

กรมการแพทย� กระทรวงสาธารณสุข

 5. เป นศูนย อบรมเรื่องมะเร็งให แก  แพทย 

พยาบาล นักศึกษาแพทย และนักวิทยาศาสตร

 6. ให การศึกษาแก ประชาชนในเรื่องที่ เป น

ประโยชนของการตรวจคนหามะเร็งระยะเริ่มแรกและ

การบําบัดรักษาที่ถูกตอง

 21 กนัยายน 2511 ฯพณฯ จอมพลถนอม กติติขจร 

ไดใหเกียรติมาวางศิลาฤกษ อาคารหลังแรก ณ บริเวณ

ถนนพระรามหก ใกลโรงพยาบาลรามาธิบดี

 10 ธันวาคม 2511 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ไดทรงพระกรุณาเสด็จมาทรงกระทําพิธี เปดอาคารหลังแรก 

และพระราชทานนามวา “อาคารดาํรงนริาดรู” หมายความวา 

ปราศจากความ เศราโศกอาดูรตลอดไป และ ณ โอกาส

ที่สําคัญยิ่ง ฯพณฯ คุณพระบําราศนราดูร ไดกราบบังคมทูล

พระกรุณา ขอบรมราชานุญาตพระราชทานถือเอา วันที่ 10 

ธันวาคม ของทุกป เปนวันตอตานโรคมะเร็งแหงชาติ

 พ.ศ. 2513 นายแพทยสมชาย สมบูรณเจริญ 

ผูอาํนวยการสถาบันมะเรง็แหงชาตคินแรก ไดมคีวามคดิรเิริม่

ใหจัดตั้งโครงการบานพักฟนผูปวยโรคมะเร็ง ดวยเหตุผล

ทีว่า ประชาชนปวยดวยโรคมะเรง็มากขึน้ การรักษาโรคมะเรง็

ตองใชเวลานานและตอเนื่อง บางรายอาจใชเวลานานเปน

เดือนหรือเปนป ซึ่งทําความลําบากใหผูปวยและครอบครัว

เปนอยางมากในการเดนิทางมารบัการรกัษา เพราะเตียงของ

สถานพยาบาลมีจํานวนจํากัด ดังนั้น เพื่อใหผูปวยไดมีที่พัก 
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ไดรบัการรกัษาอยางตอเนือ่ง จงึไดเสนอขอทีจ่ากกรมธนารกัษ 

เพื่อจัดสรางบานพักฟนและสถาบันวิจัยพื้นฐาน

 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ฯพณฯ จอมพลถนอม 

กติตขิจร ปฏริปูการปกครองแผนดนิ ไดมกีารแบงสวนราชการ

ใหม กระทรวงสาธารณสุข ใหสถาบันมะเร็งแหงชาติมา

สังกัดกรมการแพทย

 พ.ศ. 2516 กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ได

จัดหาท่ีดินราชพัสดุ ขนาดเนื้อที่ 100 ไร บริเวณคลอง 11 

อําเภอธัญบุรี เพื่อสรางบานพักฟ นผู ปวยโรคมะเร็งและ

สถาบันวิจัยพื้นฐาน ตามที่สถาบันมะเร็งแหงชาติเสนอขอ

 พ.ศ. 2523 สถาบันมะเร็งแหงชาติเสนอโครงการ

จัดตั้งศูนยปองกันและควบคุมโรคมะเร็งในภูมิภาค 8 แหง

 พ.ศ. 2529 กระทรวงสาธารณสขุ อนุญาตใหสถาบนั

มะเร็งแหงชาติดําเนินการจัดตั้งโครงการบานพักฟนผูปวย

โรคมะเรง็ธญับรุ ีและไดเริม่ดาํเนนิการกอสรางตกึผูปวยตัง้แต

ป พ.ศ. 2530 และไดเปลี่ยนชื่อเปน “สถานรับผู ปวย

โรคมะเร็ง ธัญบุรี” มีฐานะเปนฝายหนึ่งของสถาบันมะเร็ง

แหงชาติ

 พ.ศ. 2532 (วนัที ่25 กรกฎาคม 2532) คณะรฐัมนตรี

ได มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย ป องกันและควบคุม

โรคมะเร็งในสวนภูมิภาค จํานวน 6 แหง ทั่วประเทศไทย 

ไดแกจังหวัดลพบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี ลําปาง สุราษฎรธานี

และอุดรธานี เพื่อขยายขอบเขตของงานการปองกัน

และควบคุมโรคมะเร็งไปสูภูมิภาค เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรคมะเร็งตั้ งแต 

ระยะเริ่มแรก

 ป พ.ศ. 2536 กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการ

ปรับปรุงโครงสร างการบริหารงานสวนราชการตางๆ 

โดยเฉพาะดานบุคลากรสาธารณสุขสาขาตางๆ ใหรวมอยูใน

ความรับผิดชอบของหนวยงานเดียวกัน คือ สถาบันพัฒนา

กําลังคนดานสาธารณสุข สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ จงึไดมกีารโอนหลักสตูรตางๆ ทีอ่ยูในความรบัผดิชอบ

ของกรมการแพทย และกรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหอยูใน

ความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและ

สาธารณสุข สถาบันพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข ดังนั้น 

โรงเรียนเซลลวิทยา, โรงเรียนเวชสถิติ และโรงเรียนรังสี

การแพทย ซ่ึงอยู ในความรับผิดชอบของสถาบันมะเร็ง

แหงชาติ กรมการแพทย จึงไดโอนไปอยูในความรับผิดชอบ

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข
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การบริหาร 
และทรัพยากรดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร�
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ยุทธศาสตร�ที่ 1 :  
พัฒนาสถาบันมะเร็งแห�งชาติเป�นสถาบันเฉพาะทางที่มีความเป�นเลิศ
ด�านโรคมะเร็ง (Center of Excellence/National Institute) 

1.1  องค�ความรู�ด�านการแพทย�เฉพาะทางท่ีผ�านการวิจัย พัฒนา ได�นําไปตีพิมพ� 
 เผยแพร� ใช�ประโยชน� หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
1.1.1  ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ� เผยแพร�  

ลําดับ ชื่อผลงาน
หนวยงาน/

เจาของผลงาน
แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพร

   ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ

1 ความไวและความจําเพาะของ CA125 และ HE4 ในหญิง
ทีม่ารบับรกิารตรวจในคลนิกินรเีวช สถาบนัมะเรง็แหงชาติ

อารีย ประสิทธิพยงค 
และคณะ

วารสารกรมการแพทย 
2557

2 ผลการใชแนวปฏิบัติในการดูแลชองปาก จากภาวะ
นํ้าลายแหงตอคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งโพรงหลังจมูก 
หลังการรักษาดวยรังสี

นางสาวนิรมล  พจนดวง 
กลุมงานวิชาการพยาบาล

วารสารโรคมะเร็งปที่ 35 
ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย.2558

3 การพฒันาระบบการนเิทศทางการพยาบาล ศูนยบรหิารยา
เคมีบําบัด สถาบันมะเร็งแหงชาติ

นางวนิดา โชควาณิชยพงษ
กลุมภารกิจดานการพยาบาล

วารสารกองการพยาบาล
ปที ่41 ฉบบัท่ี 3 ก.ย. - ธ.ค.
2557

4 CT an Rails For Image Guided Radiotherapy (IGRT) 
: Uncertainty

นางสาวศิริกันยา  
จงเสถียรธรรม

วารสารสมาคมรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาแหง
ประเทศไทย

5 ความเปนพิษของอนุภาคนาโน เกษม รัตนภิญโญพิทักษ วารสารพิษวิทยาไทย 
2557

6 การแสดงออกของ Vitamin D Receptor ในผูปวย
มะเร็งเตานม: การศึกษาเบื้องตน

อดิศร เจษฎปยะวงศ 
และคณะ

วารสารโรคมะเร็ง 2558

7 Plasma Selenium Levels and Whole Blood 
Glutathione Peroxidase Activity among Thai 
Breast - Cancer Patients Significantly Lower Than 
Healthy Adult Female Subjects

Attatippaholkun W., 
Wikainapakul K., 
Saelee P.

วารสารโรคมะเร็ง 2558

8 การประเมินการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพพิวโลมาใน
เซลลมะเร็งเตานมจากหญิงไทย : การศึกษาเบื้องตน

จรัญญา งามขํา และคณะ วารสารโรคมะเร็ง 2558

9 ระดับวิตามินดี 25 - hydroxy ในซีรั่มกับความเสี่ยง
ตอการเกิดมะเร็งเตานม

สมชาย ธนะสทิธชัิย และคณะ วารสารโรคมะเร็ง 2558
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ลําดับ ชื่อผลงาน
หนวยงาน/

เจาของผลงาน
แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพร

   ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ

1 Alu Methylation in Serum from Patients with 
Nasopharyngeal Carcinoma

Tiwawech D., et al. Asian Pac J Cancer 
Prev. 2014

2 Clinicopathological significance of BRCA1 promoter 
hypermethylation in Thai breast cancer patients

Saelee P., et al. Asian Pac J Cancer 
Prev. 2014

3 HPTLC Simulataneous Quantification of Triterpent 
Acids for Quality Control of Plantago major L and 
Evaluation of Their Cytotoxic and Antioxidant 
Activities

Kartini, Piyaviriyakul S., 
Siripong P., et al.

Industrial Crops and 
Products 2014

4 A new Cytotoxic Tirucallane from the twigs of 
Walsura trichostemon

Sichaem J., Siripong P., 
et al.

Natural Product 
Communications 
2014

5 New Cytototoxic Apotirucallanes from the leaves 
of Wasura trichostemon

Sichaem J., Khumkratok 
S., Siripong P., et al.

Journal of Natural 
Medicines 2014

6 Cytotoxic Activity of Essential Oils of Mentha spp. 
On Human Carcinoma Cells

Weecharangsan W., 
Sithithaworn W. and 
Siripong P.

J Health Res. 2014

7 Characteristics and Anticancer Properties of 
Bacterial Cellulose Films Containing Ethanolic 
Extract of Mangosteen Peel

Taokaew S., Nunkaew N., 
Siripong P., et al.

Journal of Biomaterials 
Science 2014

8 Trichostemonoate, a new anticancer tirucallane 
from the stem bark of Walsura trichostemon

Phontree K., …, Siripong 
P., et al.

Nat Prod Commun. 
2014

9 Dipterostilbenosides A and B, oligostilbene 
glycosides from Dipterocarpus tuberculatus

Surapinit S., …, Siripong 
P., et al.

Nat Prod Commun. 
2014

10 Chemical Constituents of the Roots of 
Clerodendrum paniculatum

Phontree K., …, Siripong 
P., et al.

Chemistry of Natural 
Compounds 2014

11 Suppression in mice of immunosurveillance against 
PEGylated liposomes by encapsulated doxorubicin

Yahuafai J., et al. Journal of controlled 
Release 2014

12 Suppression of immunosurveillance against 
PEGylated liposomes by encapsulated doxorubicin 
in tumor - bearing mice

Yahuafai J., et al. Progress in Drug 
Delivery System XXIII 
2014

13 Osteopontin and latent - TGF  binding - protein 2 
as potential diagnostic markers for HBV - related 
hepatocellular carcinoma

Da Costa AN., …, 
Sangrajrang S., et al.

Int J Cancer 2015
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ลําดับ ชื่อผลงาน
หนวยงาน/

เจาของผลงาน
แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพร

14 Fine - scale mapping of the 5q11.2 breast cancer 
locus reveals at least three independent risk 
variants regulating MAP3K1

Glubb DM., …, 
Sangrajrang S., et al.

Am J Hum Genet. 2015

15 Natural variations of copper and sulfur stable 
isotopes in blood of hepatocellular carcinoma 
patients

Balter V., …, 
Sangrajrang S., et al.

Proc Natl Acad Sci 
U S A. 2015

16 Genetic susceptibility to diffuse large B - cell 
lymphoma in a pooled study of three Eastern 
Asian populations

Bassig BA., …, 
Sangrajrang S., et al.

Eur J Haematol. 2015

17 Fine - mapping identifies two additional breast 
cancer susceptibility loci at 9q31.2

Orr N., …, Sangrajrang S., 
et al.

Hum Mol Genet. 2015

18 Genome - wide association analysis of more than 
120,000 individuals identifies 15 new susceptibility 
loci for breast cancer

Michailidou K, …, San-
grajran
g S., et al.

Nat Genet. 2015

19 Semi - quantitative exposure assessment of 
occupational exposure to wood dust and 
nasopharyngeal cancer risk

Ekpanyaskul C., 
Sangrajrang S., et al.

Asian Pac J Cancer 
Prev. 2015

20 Polymorphisms in a Putative Enhancer at 
the 10q21.2 Breast Cancer Risk Locus Regulate 
NRBF2 Expression

Darabi H., …, Sangrajrang 
S., et al.

Am J Hum Genet. 2015

21 Kaennacowanols A - C, three new xanthones 
and their cytotoxicity from the roots of 
Garcinia cowa

Kaennakam S., Siripong P. 
and Tip - Pyang S.

Fitoterapia. 2015

22 Velucarpins A - C, three new pterocarpans and 
their cytotoxicity from the roots of Dalbergia 
velutina

Kaennakam S., Siripong P., 
and Tip - Pyang S.

Fitoterapia. 2015

23 Association of Vitamin D Level with 
Clinicopathological Features in Breast Cancer

Thanasitthichai S., et al. Asian Pac J Cancer 
Prev. 2015
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1.1.2 ผลงานวิชาการที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ

ลําดับ ชื่อผลงาน
หนวยงาน/

เจาของผลงาน
หัวขอการประชุม

สถานที่/วันที่ 
จัดประชุม

ผลงานวิชาการที่นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

1 Poster presentation ผลการใช
แนวปฏิบัติในการดูแลชองปาก 
จากภาวะนํ้าลายแหง ตอคุณภาพชีวิต
ของผูปวยมะเร็งโพรงหลังจมูก
หลังการรักษาดวยรังสี

นางสาวนิรมล 
พจนดวง
กลุมงานวิชาการ
พยาบาล

ประชุมวิชาการพยาบาลรวม 
3 สถาบัน

27 - 29 ก.ค.58
ศูนยประชุมสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ

2 CT an Rails For Image Guided 
Radiotherapy (IGRT) : Uncertainty

นางสาวศิริกันยา  
จงเสถียรธรรม

การประชุมวิชาการ ประจําป 
2558 ครั้งที่ 26 ของสมาคม
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แหงประเทศไทย

ณ โรงแรมดเิอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม 
13 - 15 มี.ค.2558

3 Diagnosis of liver cancer from 
blood sera using Fourier 
transform infrared 
microspectroscopy: 
a preliminary study

Jamsri P., et al. การประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
แหงชาติ ครั้งที่ 12

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 
วันที่ 19 - 21 
พฤศจกิายน 2557

4 Variation in cytotoxicity and 
antimicrobial activities of lectins 
from straw mushroom from 
different commercial lacations

Rodthong S., …, 
Siripong P.

การประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
แหงชาติ ครั้งที่ 12

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 
วันที่ 19 - 21 
พฤศจกิายน 2557

5 Inhibitory effect of 2 - 
arylbenzofurans on B16F10 
melanoma cells from Artocarpus 
lakoocha root bark

Namdaung U., 
Siripong P., 
Suksamran S.

การประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
แหงชาติ ครั้งที่ 12

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 
วันที่ 19 - 21 
พฤศจกิายน 2557

6 New cytotoxic apo -  and 
tirucallane - type triterpenoids 
from the leaves and twigs of 
Walsura trichostemon

Sichaem J., 
Siripong P., 
Tip - Pyang S.

การประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
แหงชาติ ครั้งที่ 12

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 
วันที่ 19 - 21 
พฤศจกิายน 2557

7 HPTLC fingerprint and cytotoxicity 
evaluation of Plantago major L.

Kartini, …, 
Siripong P., et al.

การประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
แหงชาติ ครั้งที่ 12

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 
วันที่ 19 - 21 
พฤศจกิายน 2557

8 Antiangiogenesis activity of 
Thai mulberry root bark

Vallisuta O., 
Piyaviriyakul S., 
Siripong P.

การประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
แหงชาติ ครั้งที่ 12

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 
วันที่ 19 - 21 
พฤศจกิายน 2557
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ลําดับ ชื่อผลงาน
หนวยงาน/

เจาของผลงาน
หัวขอการประชุม

สถานที่/วันที่ 
จัดประชุม

9 Anticancer Properties of bacteria 
cellulose (BC) films containing 
ethanolic extract of mangosteen 
peels

Taokaew S . ,  …, 
Siripong P., et al.

การประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
แหงชาติ ครั้งที่ 12

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ
วันที่ 19 - 21 
พฤศจกิายน 2557

10 Effects of methanolic extract 
of neem flowers (Azadirachta 
indica A. Juss) on mouse colon 
carcinogenesis

Rattanapinyopituk 
K., et al.

การประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
แหงชาติ ครั้งที่ 12

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ
วันที่ 19 - 21 
พฤศจกิายน 2557

11 Inhibitory effect of an aqueous 
extract from Acanthus ebracteatus 
roots on tumor growth of 
transplanted Meth - A sarcoma 
ascites cells in BALB/c mice

Onsrisawat P., et al. การประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
แหงชาติ ครั้งที่ 12

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ
วันที่ 19 - 21 
พฤศจกิายน 2557

12 Cytotoxic Xanthones from 
Some Garcinia Plants

Suksamran S., …, 
Nontakham J., et al.

การประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
แหงชาติ ครั้งที่ 12

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 
วันที่ 19 - 21 
พฤศจกิายน 2557

13 Comparison of Serum Lipid 
Profiles between Normal 
Controls and Breast Cancer 
Patients

Laisupasin P., …, 
Sukarayodhin S., 
et al.

การประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
แหงชาติ ครั้งที่ 12

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ
วันที่ 19 - 21 
พฤศจกิายน 2557

14 ความสัมพันธระหวางความผันแปร
ทางพนัธกุรรม ณ ลาํดบันวิคลโีอไทด  - 
938C>A และการแสดงออกในระดับ
โปรตีนของยีน Bcl - 2 ในผูปวยมะเร็ง
เตานมไทย

ศุภฤทธิ์ ภักดีไทย, ..., 
เพ็ญศรี แซหลี 
และคณะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจําป 2558

มหาวิทยาลัยรังสิต 
วันที่ 24 เมษายน 
2558

15 ซีรั่มเปบไทดในผูปวยโรคมะเร็งตับ 
ทอนํ้าดี และลําไสใหญและทวารหนัก 

ดนัย ทิวาเวช 
และคณะ

การประชุมวิชาการ 
กรมการแพทย ป 2558

โรงแรมลีการเดนส
พลาซา หาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 
วันที่ 2 - 3 กนัยายน 
2558

16 ตนทุนตอหนวยและจุดคุมทุนของ
การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมเชิงรุกดวยรถถายภาพรังสี
เตานมชนิดเคลื่อนที่ 
(Mammography mobile unit)

สดุธณิยี หฤทยัเปรมปรดีิ,์ 
สมชาย ธนะสิทธิชัย 
และคณะ

การประชุมวิชาการ 
กรมการแพทย ป 2558

โรงแรมลีการเดนส
พลาซา หาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 
วันที่ 2 - 3 กนัยายน 
2558
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ลําดับ ชื่อผลงาน
หนวยงาน/

เจาของผลงาน
หัวขอการประชุม

สถานที่/วันที่ 
จัดประชุม

17 Antiproliferative activity and 
apoptosis - inducing mechanism 
on human hepatocellular and 
colorectal carcinoma cells of 
extracts and alkaloids from 
Coscinium fenestratum stems

Nontakham J., et al. The 37th Congress on 
Pharmacology of Thailand

Sunee Grand 
Hotel & 
Convention Center, 
Ubon Ratchathani, 
May 28 - 30, 2015

ผลงานวิชาการที่นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1. Synergistic Antitumor effects of 
Berber ine and L iposomal 
Doxorubicin against Meth - 
A Sarcoma Cells - bearing Mice

Yahuafai J., et al. The International Conference 
on Herbal and Traditional 
Medicine

Khon Kaen, 
Thailand, 
January 28 - 30, 
2015

2. Methanolic extract of neem 
flowers enhanced the chemo-
preventive effects on mouse 
colon carcinogenesis

Rattanapinyopituk 
K., et al.

The 62nd Annual Meeting 
of Japanese Association for 
Laboratory Animal Science

KYOTO TERRSA, 
May 28 - 30, 
2015.

1.1.3 ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่ได�รับรางวัล ได�แก�

 (1) รางวัลที่  1 Poster presentation ผลการใชแนวปฏิบัติในการดูแลชองปาก จากภาวะนํ้าลายแหง 
ตอคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งโพรงหลังจมูกหลังการรักษาดวยรังสี โดยเปนผลงานวิชาการที่จัดรวมกัน
ของทั้ง 3 สถาบัน ไดแก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ, สถาบันมะเร็งแหงชาติ และคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
ระหวางวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2558  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

 (2) Taokaew S., Nunkaew N., Siripong P., Phisalaphong M. Anticancer Properties of 
bacteria cellulose (BC) films containing ethanolic extract of mangosteen peel. นําเสนอ
ในการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแหงชาติ ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยระดับดีเดน

 (3) Rattanapinyopituk K., Sanitchua W., Mangkrach W., Kittisenachai S., Jaresitthikunchai J., 
Phaonakrop N., Rungsipipat A., Sritanaudomchai H., Roytrakul S. and Kupradinun P. Methanolic 
extract of neem flowers enhanced the chemopreventive effects on mouse colon carcinogenesis. 
นําเสนอในการประชุมวิชาการ The 62nd Annual Meeting of Japanese Association for Laboratory 
Animal Science ระหวางวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน ไดรับรางวัล JALAS 
International Award 2014
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1.2  องค�ความรู�ด�านโรคมะเร็งที่ได�ศึกษา วิจัย และพัฒนาในป� พ.ศ.2558

ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ/

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วัตถุประสงค
ของการวิจัย

แหลง
งบประมาณ

1 การศึกษาวิจัยทางคลินิก 
สหสถาบัน กลุมการรักษาเดียว 
แบบเปดเผยชื่อยา เพื่อประเมิน
ความปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวิตดานสุขภาพ ของยาอะฟลิ
เบอรเซปท ในผูปวยโรคมะเร็ง
ลําไสใหญและทวารหนัก ระยะ
แพรกระจาย (เอ็มซี - อารซี) 
ทีเ่คยไดรบัการรกัษาดวยสตูรยา
ที่มียาอ็อกซาลิพลาตินมากอน
A multicenter, single arm, 
open label clinical trial to 
evaluate the safety and 
Health - Related Quality 
of life of aflibercept in 
patients with metastatic 
colorectal cancer (mCRC) 
previously treated with 
an oxaliplatin - containing 
regimen / Study number; 
AFLIBC06097

นพ.วิชิต  อาภรณวิรัตน 
/ระยะเวลาประมาณ 1 ป 
8 เดือน

เพื่อใหแพทยและผูปวย
ไดเขาถึงยา ยาอะฟลิเบอรเซปท
ไดกอนที่ยาจะมีวางจําหนาย
ในทองตลาด
                         

งบเงินสนับสนุน
จากภาคเอกชน

2 การศึกษาระยะที่ 2 
วัคซีนตานมะเร็งเฉพาะบุคคล 
ซีอารซีแอล - อัลโลแวกซ 
ในผูปวยมะเร็งตับระยะลุกลาม
A PHASE II CLINICAL STUDY 
OF CANCER VACCINE 
(ALLOVAX TM) IN ADVANCED 
HEPATOCELLULAR 
CARCINOMA

นพ.วิโรจน 
เหลาสุนทรศิริ/
ระยะเวลาประมาณ 1 ป

เปนนวัตกรรมใหมที่จะพิสูจนวา 
การทาํ VACCINE จากตวัมะเรง็ตบั
สามารถกระตุนภูมิตานทานตอ
มะเร็งได ซึ่งจะเปนครั้งแรก
ที่อาจเปนแนวทางการรักษาใหม
ในอนาคต

งบเงินสนับสนุน
จากภาคเอกชน
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ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ/

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วัตถุประสงค
ของการวิจัย

แหลง
งบประมาณ

3 ความคุมคาทางการแพทย
ของการใชยา Disodium 
pamidronate Zoledronic 
acid (ยาตนแบบและยาสามัญ) 
ที่ใชรักษาภาวะแคลเซียม
ในเลือดสูง (hypercalcemia) 
ในผูปวยมะเร็งระบบเลือดชนิด 
multiple myeloma 
มะเร็งปอดและมะเร็งเตานม
สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
ป 2555 - 2556

นางสาววรัญญา  ครองแกว/ 
1 ป (1 ส.ค. 2557 - 30 ก.ย.
2558)

1.  เพื่อศึกษาระยะเวลาในการ
รักษาและจํานวนรอบของ
การใหยา Zoledronic acid 
(ยาตนแบบและยาสามัญ) 
เปรียบเทียบกับ Disodium 
pamidronate (ยาตนแบบ) 
ในการรักษาภาวะแคลเซียม
ในเลือดสูง (hypercalcemia)

2.  เพื่อศึกษาคาใชจายดานยาใน
ยา Zoledronic acid 
(ยาตนแบบและยาสามัญ) 
เปรียบเทียบกับ Disodium 
pamidronate (ยาตนแบบ) 
ในการรักษาภาวะแคลเซียม
ในเลือดสูง (hypercalcemia)

เงินงบประมาณ 
ป 2559 
จํานวน 
28,000 บาท

4 การวิจัยระยะ 1/2 แบบสุม
ปกปดสองทางโดยมียาเสมือน
ควบคุม เพื่อประเมิน
ความปลอดภัยความทนตอ
วัคซีนมะเร็งโดยเฉพาะบุคคล 
(AllovaxTM) ในผูปวยมะเร็ง
ศีรษะและลําคอที่มีการแพร
กระจายหรือมะเร็งกลับซํ้า

พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ
ระยะเวลา 5 ป 2554 - 2558

�  เพือ่เปรยีบเทยีบความปลอดภยั
และความทนตอวัคซีน
ซึ่งประกอบดวย CRCL และ 
AllostimTM กับตัวควบคุม

Immunovative 
Therapies Ltd.

5 ปจจัยที่มีผลกระทบตอระยะ
เวลา การสงตอผู ปวยมะเร็ง
โพรงหลังจมูกถึงสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ
Factors Affected Naso-
pharyngeal Cancer Refer 
From Duration Clinical Pres-
entation to National Cancer 
Institute Bangkok

พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ
ระยะเวลา 1 ป 2557 - 2558

�  เพื่อศึกษาระยะเวลา
ในการสงตอผูปวยมะเร็ง
โพรงหลังจมูกมาถึง
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

�  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความลาชาในการสงตอ
ผูปวยมะเร็งโพรงหลังจมูก
มาถึงสถาบันมะเร็งแหงชาติ

ทุนสวนตัว

6 การรักษามะเรง็ เกดิกลับซ้ําหรอื
มะเร็งแพรกระจายผิวหนัง ดวย
E lec t rochemotherapy 
(Electrochemotherapy for 
skin metastasis and cancer 
recurrence)

พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ
ระยะเวลา 1 ป 2557 - 2558

�  เพื่อศึกษาผลการรักษามะเร็ง
เกิดกลับซํ้า หรือมะเร็ง
แพรกระจายผิวหนังดวย 
Electrochemotherapy

�  เพื่อศึกษาผลขางเคียง หรือ
ภาวะแทรกซอน ของการใช 
Electrochemotherapy
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ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ/

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วัตถุประสงค
ของการวิจัย

แหลง
งบประมาณ

7 โครงการพัฒนารูปแบบ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกดวยวิธี HPV Testing

กลุมงานวิจัยรวมกับ
งานเซลลวิทยา
ระยะเวลา 1 ป

เพื่อพัฒนารูปแบบ
การตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก

มูลนิธิโรคมะเร็ง 
เพื่อสถาบัน
มะเร็งแหงชาติ 
จํานวน 
1,275,000 บาท

8 วิจัยทางการพยาบาล เรื่อง 
ประสิทธิผลของการปองกัน
ภาวะอุณหภูมิกายตํ่าของผูปวย
ในหองพักฟนดวยผาลมอุน
ประดิษฐ

 -  -  - 

9 การตรวจ Cervical intraepithelial 
neoplasia ในผู ปวยสตรีที่มี
ผล HPV เปนบวกดวยการใช 
Colposcopy

นพ.ปยวัฒน เลาวหุตานนท
ระยะเวลา 1 ป 
(2557 - 2558)

เพื่อศึกษาหารอยโรคโดยละเอียด
และมีผลตรวจทางพยาธิวิทยา
ยนืยนั ในสตรทีีม่ผีลการตรวจ HPV 
เปนบวก

สมาคมโรคมะเรง็
แหงประเทศไทย 
จํานวน 
376,000 บาท

10 การศึกษาการแสดงออกของยีน
ในมะเร็งเตานมโดยใช 
cDNA microarray 
และการประยุกตใช

ดร. เพ็ญศรี แซหลี
3 ป (1 ตุลาคม 2555 - 
30 กันยายน 2558)

1.  เพื่อศึกษารูปแบบการแสดงออก
ของยีน (gene profiling) 
ในผูปวยมะเร็งเตานม

2.  เพื่อศึกษาระดับการแสดงออก
ของยีนที่สัมพันธกับพยาธิสภาพ
ของโรค รวมทั้งการตอบสนอง
ตอการรักษาของผูปวย
โรคมะเร็งเตานม

งบเงิน
งบประมาณ
ป 2558 จํานวน 
300,000 บาท

11 ความหลากหลายของยีน VEGF 
และ EGF กับความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคมะเร็งตับ

ดร. เพ็ญศรี แซหลี
3 ป (1 ตุลาคม 2555 - 30 
กันยายน 2558)

1.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความหลากหลาย
ของยีน VEGF และ EGF 
กับโรคมะเร็งตับ

2.  เพื่อศึกษาความหลากหลาย
ของยีน VEGF และ EGF 
ตอความเสี่ยงของการเกิดโรค
และการพยากรณโรคในผูปวย
โรคมะเร็งตับ

งบเงิน
งบประมาณ
ป 2558 
จํานวน 
150,000 บาท

12 ความชุกของการติดเชื้อไวรัสฮิว
แมนแพพพวิโลมาในเซลลมะเรง็
เตานมของผูหญิง ไทย

นางสาวจรัญญา งามขํา
2 ป (1 ตุลาคม 2556 - 30 
กันยายน 2558)

1.  เพื่อคนหา HPV DNA และ
จําแนกสายพันธุของ HPV 
จากชิ้นเนื้อของผูปวยมะเร็ง
เตานมที่เขารับการตรวจ
หรือรักษา ณ สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ ประเทศไทย

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผล
การตรวจ HPV ของเซลลเตานม
ที่มีความผิดปรกติแตมิใช
มะเร็งเตานม 
(non - malignant diseases)

งบเงิน
งบประมาณ
ป 2558 จํานวน 
600,000 บาท
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ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ/

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วัตถุประสงค
ของการวิจัย

แหลง
งบประมาณ

13 การแสดงออกของยีน 
Metastasis suppressor; 
MTSS1 และ Protein  
methylation; SMYD2 
ในผูปวยมะเร็งเตานม
โครงการยอยที่ 1
การใชการแสดงออกของยีน 
SMYD2 เปนตัวพยากรณโรค
ในผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับ
การรักษาดวยยาเคมี
หลังการผาตัด
โครงการยอยที่ 2
ความสมัพนัธของการแสดงออก
ของยีน Metastasis 
suppressor1 (MTSS1) 
ตอพยาธิสภาพทางคลินิก
ของโรค และการตอบสนอง
การรักษาดวยยาเคมีบําบัด
ในผูปวยมะเร็งเตานม

นางสาวอนงค เทพสุวรรณ
3 ป (1 ตุลาคม 2556 - 
30 กันยายน 2559)

เพื่อหาบทบาทของการแสดงออก
ของยีน MTSS1 และ SYMD2 
ในการบงชี้ความรุนแรงของโรค
และการตอบสนองการรักษาดวย
ยาเคมบีาํบัด ในผูปวยมะเรง็เตานม

งบเงิน
งบประมาณ
ป 2558 จํานวน 
390,000 บาท

14 ประสิทธิภาพของสมุนไพร
ตํารับตรีผลาตอระบบภูมิคุมกัน
และกลไกการออกฤทธิ์
ในสัตวทดลอง
โครงการยอยที่ 1
ผลของสมุนไพรตํารับตรีผลา
ตอระบบภูมิคุมกันและกลไก
การออกฤทธิ์ ในหนูเมาสที่มี
สภาวะภูมิคุมกันปกติและ
ในหนูเมาสที่มีสภาวะภูมิคุมกัน
บกพรอง

ดร. สุรัสวดี ปยะวิริยะกุล
3 ป (1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2560)

ทาํการศกึษาศกัยภาพของสมนุไพร
ตาํรบัตรผีลา ซึง่เปนสมุนไพรตาํรบั
ทีช่าวบานและผูปวยนยิมใชในการ
รักษาโรคมะเร็งและใชเปน
ยาอายุวัฒนะโดย
1.  ศึกษาฤทธิ์ของตํารับสมุนไพร

ตรีผลาตอระบบภูมิคุมกัน
ในหนูเมาสที่มีการทํางาน
ของภูมิคุมกันปกติ

2.  ศึกษาฤทธิ์ของตํารับสมุนไพร
ตรีผลาตอระบบภูมิคุมกัน
ในหนูเมาสที่มีการทํางาน
ถูกกดภูมิคุมกัน

งบเงิน
งบประมาณ 
ป 2558 จํานวน 
1,043,300 บาท
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ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ/

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วัตถุประสงค
ของการวิจัย

แหลง
งบประมาณ

โครงการยอยที่ 2
ผลของสมนุไพรตาํรบัตรผีลาตอ
ระบบภูมิคุมกันในหนูเมาสท่ีได
รับการปลูกถายเซลลมะเร็ง

ดร. ผองพรรณ ศิริพงษ
3 ป (1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2560)

ทาํการศกึษาศกัยภาพของสมนุไพร
ตาํรบัตรผีลา ซึง่เปนสมุนไพรตาํรบั
ทีช่าวบานและผูปวยนยิมใชในการ
รักษาโรคมะเร็งและใชเปน
ยาอายุวัฒนะ โดยศึกษาฤทธิ์ของ
ตํารับสมุนไพรตรีผลาตอระบบ
ภูมิคุมกันในหนูเมาสที่ไดรับ
การปลูกถายเซลลมะเร็ง

15 การตรวจหาการแสดงออกของ 
Human papillomavirus16 
E5 mRNA ในเซลลปากมดลูก
ที่มีความผิดปรกติกอนเปน
เซลลมะเร็งและเซลลมะเร็ง

นางสาวจรัญญา งามขํา
2 ป (1 ตุลาคม 2556 - 
30 กันยายน 2558)

เพือ่ศกึษาการแสดงออกของ HPV E5
ของฮิวแมนแพพพิวโลมาไวรัส
สายพันธุที่ 16 ซึ่งเปนสายพันธุ
ที่พบมากที่สุดและมีความรุนแรง
ตอการเหนี่ยวนําใหเกิดเซลลมะเร็ง 
ในเซลลปากมดลูกที่มีความผิดปรกต ิ
แบบ precancerous และเซลลมะเรง็ 
(cancerous) รวมทัง้การแสดงออก
ของสารพันธุกรรมอื่นๆ ที่อาจ
เกี่ยวของ

งบเงินบํารุง
ป 2558 
จํานวน 
200,000 บาท

16 การกลายพันธุของยีน PIK3CA 
ในผูปวยมะเร็งเตานม
ที่มารับการรักษา
ที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ

นางอดิศร เจษฎปยะวงศ
3 ป (1 ตุลาคม 2556 - 
30 กันยายน 2559)

ตรวจวิเคราะหการกลายพันธุของ
ยีน PIK3CA ในผูปวยโรคมะเร็ง
เตานมที่มารับการรักษา
ที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ เพื่อใช
เปนตัวบงชี้ในการวินิจฉัย ใชเปน
แนวทางในการวางแผนการรักษา
ที่มีประสิทธิภาพ การเลือกใชยา 
ใชในการพยากรณโรค

งบเงินบํารุง 
ป 2558 
จํานวน 
346,000 บาท

17 ผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส
ฮวิแมนแพพพวิโลมากบัการรอดชีพ
ของผูปวยมะเร็งชองคอที่ไดรับ
การรักษา ณ สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ ประเทศไทย

นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช
2 ป (1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2559)

เพื่อเปรียบเทียบผลของ
การแสดงออกของ p16 
และผลการตรวจ HPV DNA 
กับอัตราการรอดชีพแตละปจจัย
ที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งชองคอ
ของผูปวยที่ไดรับการรักษา 
ที่สถาบันมะเร็งแหงขาติ

งบเงินบํารุง
ป 2558 
จํานวน 
550,000 บาท

18 การศึกษาซีรั่ม phosphoprotein 
ในผูปวย  โรคมะเร็งตับ ทอนํ้าดี 
ปอด  ลําไสใหญ และเตานม

ดร. ดนัย ทิวาเวช
1 ป (1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2558)

ศึกษาประโยชนของการตรวจหา 
phosphoprotein ในการตรวจหา
โรคมะเร็งตับ ทอนํ้าดี ปอด 
ลําไสใหญ และเตานม 
ในประชากรไทย

งบเงินบํารุง
ป 2558 
จํานวน 
1,230,000 บาท
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ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ/

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วัตถุประสงค
ของการวิจัย

แหลง
งบประมาณ

19 ความสัมพันธระหวางจํานวน 
CD4, CD8 และ NK - cells 
ในเลือดกับสภาวะสุขภาพ
ของผูปวยมะเร็งเตานม

นางเสาวคนธ ศุกรโยธิน
2 ป (1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2559)

เพื่อหาความสัมพันธระหวาง
จาํนวน CD4, CD8 and NK - cells 
ในเลือดกับสภาวะสุขภาพ
ของผูปวยมะเร็งเตานม

งบเงินบํารุง
ป 2558 
จํานวน 
480,000 บาท

20 ฤทธิ์ของสมุนไพรตํารับตรีผลา
ในการยับยั้งการสราง
เสนเลือดใหมและกลไก
การออกฤทธิ์

ดร. สุรัสวดี ปยะวิริยะกุล
3 ป (1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2560)

ทาํการศกึษาศกัยภาพของสมนุไพร
เชงิเดีย่ว และตาํรบัสมนุไพรตรผีลา 
ในการยบัยัง้การสรางเสนเลอืดใหม 
(angiogenesis)  จากนัน้จะทาํการ
ศกึษากลไกการออกฤทธิข์องสารสกดั
และสาระสําคัญที่ออกฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีน 
(protein expression) 

งบเงินบํารุง 
ป 2558 
จํานวน 
605,000 บาท

21 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์
ยับยั้งการแบงตัวของ
เซลลมะเร็งของผลตะขบปา

นางสาวกันตกนิษฐ
สุริยะจันทร
2 ป (1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2559)

เพื่อศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และ 
ฤทธิย์บัยัง้การแบงตัวของเซลลมะเรง็ 
จากสารสกัดผลตะขบปา

งบเงินบํารุง
ป 2558 
จํานวน 
250,000 บาท

22 ผลของสารสกัดสมุนไพรมะรุม
ตอการเจริญของเซลล adi-
pocytes และการปรับเปลี่ยน 
adipocytokines ในเซลล 3T3 
- L1 mouse pre - adipocytes

นางสาวปรายุมาศ 
อนศรีสวัสดิ์
3 ป (1 ตุลาคม 2557 - 30 
กันยายน 2560)

1.  ศึกษาประสิทธิผลของสารสกัด
จากสมนุไพรมะรมุในการยบัยัง้
ขบวนการสรางเซลลไขมันที่
เปนสาเหตุของการเกิดโรค
เมตาบอลิกซินโดรมและโรค
เรื้อรังหลายชนิด รวมทั้งโรค
มะเร็ง กอนที่จะนําไปพัฒนา
เปนโภชนเภสัชภัณฑสําหรับ
ใชในผูปวยและสงเสรมิสขุภาพ
ในผูที่ตองการมีสุขภาพที่ดี

2.  ศึกษากลไกการออกฤทธิ์จําเพาะ
เจาะจงของสารสกดัและสารหลกั
ที่ออกฤทธิ์ของสมุนไพรมะรุม
ตอการทําลายเซลลไขมัน

งบเงินบํารุง 
ป 2558 
จํานวน 
450,000 บาท

23 การสังเคราะหสารไรนาแคนโทน
ที่มีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง 
จากสมุนไพรทองพันชั่งเพื่อเปน
สารตนแบบในการพัฒนาเปน
ยารักษาโรคมะเร็ง

นางสาวจันทรนรินทร
นนทะขาม
2 ป (1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2559)

เพื่อเพิ่มปริมาณสารตนแบบ 
Rhinacanthone ที่เคยแยกได
จากสมุนไพรทองพันชั่ง ซึ่งเปน
สารทีม่คีณุสมบตัอิอกฤทธิใ์นการตาน
เซลลมะเร็งที่ดี ในระดับนาสนใจ
ที่จะทําการศึกษาในระดับเชิงลึก ให
มีปริมาณเพียงพอสําหรับนําไปใช
ในการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็ง
เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ยับยั้ง
เซลลมะเร็งในสัตวทดลองตอไป

งบเงินบํารุง
ป 2558 
จํานวน 
480,000 บาท
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ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ/

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วัตถุประสงค
ของการวิจัย

แหลง
งบประมาณ

24 การศกึษาศกัยภาพของเปปไทด
จากสมุนไพรตอการรักษาโรค
มะเร็งเตานม : ในหลอดทดลอง
และสัตวทดลอง

นางสาววันวิสา สนิทเชื้อ
2 ป (1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2559)

1.  คัดกรองแยกบริสุทธิ์ และ
ระบุชนิดเปปไทดอยางนอย 
1 สาย ที่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเซลลมะเร็ง
เตานมเพาะเลี้ยงจากโปรตีน
ไฮโดรไลเสทของพืชสมุนไพร
จํานวนอยางนอย 20 ชนิด 
(พุทธรักษา ไฟเดือนหา 
หญาปกไกดํา ลิ้นงูเหา 
ขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต 
ฟาทะลายโจร ตะคึก 
ทองพันชั่ง อัญชัญ สะเดา 
กระเจี๊ยบเขียว พุงทะลาย 
เถาวัลยเปรียง ขมิ้นออย 
มะกา มะระขี้นก ขี้เหล็ก 
บัวบก ชะอม เปนตน)

2.  วิเคราะหโครงสราง ดัดแปลง
โมเลกลุของเปปไทดอยางนอย 
1 สาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
เติบโตของเซลลมะเร็งเตานม
เพาะเลี้ยง แตไมเปนพิษตอ
เซลลปกติและเม็ดเลือดแดง

3.  ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ
เปปไทดตอการยบัยัง้การเจรญิ
ของเซลลมะเรง็เตานมในเซลล
เพาะเลี้ยงดวยเทคนิค
โปรตีโอมิกส

งบเงินบํารุง
ป 2558 
จํานวน
995,500 บาท

25 การกลายพนัธุของยนี   PIK3CA 
ที่ codon 542, 545 และ 1047 
ในผูปวยมะเร็งลําไสใหญ
ที่มารับการรักษาที่สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ

นางอดิศร เจษฎปยะวงศ
3 ป (1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2560)

ตรวจวิเคราะหการกลายพันธุของ
ยีน PIK3CA ที่ codon542, 545 
และ codon1047 ในผูปวยโรคมะเรง็
มะเรง็ลาํไสใหญและไสตรงทีม่ารบั
การรักษาที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
เพื่อใชเปนตัวบงชี้ในการวินิจฉัย 
ใชเปนแนวทางในการวางแผนการ
รกัษาท่ีมีประสทิธภิาพ การเลอืกใชยา 
ใชในการพยากรณโรค

งบเงินบํารุง
ป 2558 
จํานวน 
346,000 บาท
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ลําดับ ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ/

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วัตถุประสงค
ของการวิจัย

แหลง
งบประมาณ

26 การศึกษาระดับวิตามินดี
ผูปวยมะเร็งเตานมในหญิงไทย

นพ.สมชาย 
ธนะสิทธิชัย
5 ป (1 ตุลาคม 2555 – 
30 กันยายน 2559)

1.  เพื่อศึกษาระดับวิตามินดี 
ในผูปวยมะเร็งเตานมกับ
ประชากรทั่วไป

2.  เพื่อศึกษาระดับวิตามินดี
กับการพยากรณโรคในผูปวย
มะเร็งเตานมกับประชากร
ทั่วไป

งบเงินบํารุง
ป 2558
จํานวน
612,000 บาท

27 ผลของสารสกัดขิงแคปซูลตอ
การปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุมกัน
ในผูปวยมะเร็งเตานมกอนและ
หลังการไดรับยาเคมีบําบัด

ดร. ผองพรรณ ศิริพงษ
2 ป (1 ตุลาคม 2557 - 30 
กันยายน 2559)

1.  ศึกษาประสิทธิผลของสารสกัด
ขิงแคปซูลตอการปรับเปล่ียน
ภูมิคุมกันในระดับ cellular 
response ของผูปวยมะเร็ง
เตานม ทั้งกอนและหลังไดรับ
ยาเคมีบําบัด

2.  ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ
สารสกัดขิงแคปซูลต อการ
เปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ มกัน
ของร  างกายผู ป  วยมะเร็ ง
เตานม กอนและหลังไดรับ
ยาเคมีบําบัด

3.  ศึกษาความสัมพันธของ
การเปลีย่นแปลงระดบัไซโตไคน
สําคัญที่มีผลต อสมมุติฐาน
ของการเกิดโรค

4.  พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห
ความสัมพันธของการปรับเปล่ียน
ระดับไซโตไคนตัวบงชี้ 
(Biomarker)

งบประมาณ
จากกองทุน
สนับสนุน
วิชาการ 
กรมการแพทย 
จํานวน
950,000 บาท
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1.3 องค�ความรู�และเทคโนโลยีทางการแพทย�เร่ืองโรคมะเร็งที่ถ�ายทอดให�แก�บุคลากร
 ภายนอก
ลําดับ

ที่
วัน เดือน ป
ที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร
กลุมเปาหมาย

จํานวนคน/จํานวนครั้ง
จัดโดย/

สถานที่จัดอบรม

1 11 ก.พ. 2558 หัวขอบรรยาย “ความสําคัญของการตรวจ
ทางคลินิก Tumor marker” ในโครงการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
โรคมะเร็ง รุนที่ 17 (Oncology Nursing 
Course)

พยาบาลวิชาชีพ 
90 คน/ 1ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
ณ หองประชุมสุพรรณกิาร 
โรงแรมวังสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร

2 17 ก.ค. 2558 หัวขอบรรยาย “Tumor markers: the 
Importance of Laboratory Testing” 

แพทย 
นักเทคนิคการแพทย 
พยาบาล 
รวม 100 คน

โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี 
ณ หองประชุมชั้น 5 
อาคารบําบัดและสงเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาลมะเรง็
อุบลราชธานี

3 16 ก.พ.2558 Cancer biology บทบาทเคมีบําบัด
กับการรักษาโรคมะเร็ง

พยาบาล แพทย รพ.มะเร็งชลบุรี

4 1 เม.ย.2558 Cancer Treatment พยาบาล แพทย โรงแรมวังใต สุราษฎรธานี

5 25 - 27 ม.ีค.2558 
(ภาคทฤษฎี) 
1  - 24 เม.ย.2558 
(ภาคปฏิบัติ)

โครงการพัฒนาบุคลากรดานโรคมะเร็ง
สําหรับเภสัชกร

เภสัชกรผูมีหนาที่
เกี่ยวของกับการเตรียมยา
เคมีบําบัดในผูปวยมะเร็ง
และผูสนใจ/100 คน

กลุมงานเภสัชกรรม 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ/
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

6 มิถุนายน 2557 - 
กรกฎาคม 2559

อบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขา
ศัลยศาสตร มะเร็งวิทยา (หลักสูตร 2 ป)

ศัลยแพทยไดรับวุฒิบัตร 
2 ป/คน

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

7 16 กุมภาพันธ - 
17 กรกฎาคม 
2558

โครงการการอบรมหลักสูตรการผาตัด
มะเร็งเตานม (Short Course for Breast 
Surgery) หลักสูตร 6 เดือน

ศัลยแพทย 
แพทยประจําบาน รพท. 
รพช. 4 คน/1 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

8 1 - 3 เมษายน 
2558

โครงการอบรม Cancer Registry 
สําหรับแพทย

ศัลยแพทย, 
แพทยประจําบาน 
90 คน/1 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

9 25 พฤษภาคม - 
24 กรกฎาคม 
2558

โครงการอบรมหลักสูตร Workshop on 
the practice of preinvasive cervical 
cancer (หลักสูตร 3 เดือน)

สูติ - นรีแพทย
รพ.ทั่วประเทศ 
4 คน/1ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

10 9 - 27 มีนาคม 
2558

โครงการการอบรมหลกัสตูรเพิม่พนูความรู 
Clinical Diagnosis on Cytology in FNA, 
head and neck, thyroid and breast 
(15 วัน)

นกัวทิยาศาสตรการแพทย 
ดานเซลลวิทยา 
9 คน/1 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

11 20 - 22 พฤษภาคม 
2558

หลักสูตร “การรักษาโรคมะเร็งเตานม 
Update” (3 วัน)

�  แพทย
�  บุคลากรทางการแพทย 
350 คน/1 ครั้ง

โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� 43



ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป
ที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร
กลุมเปาหมาย

จํานวนคน/จํานวนครั้ง
จัดโดย/

สถานที่จัดอบรม

12 20 - 22 พฤษภาคม 
2558

หลักสูตร “การแปรผลการตรวจเตานม
ทางรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐาน BIRADS” 
(3 วัน)

รังสีแพทยและ
แพทยผูสนใจ 
40 คน/1 ครั้ง

โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

13 20 - 22 พฤษภาคม 
2558

หลักสูตร “ตรวจวินิจฉัยทางเซลลวิทยา
ของสิ่งสงตรวจจากเตานมโดยวิธีเจาะดูด
ดวยเข็มเล็ก (Fine Needle Aspiration 
(3 วัน)”

บุคลากรการแพทย
เซลลวิทยา พยาธิวิทยา 
35 คน/1 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ/
โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

14 20 - 22 พฤษภาคม 
2558

หลักสูตร “การผาตัดเตานม” 
(Breast Surgery Workshop) (3 วัน)

ศัลยแพทย/ทีมงาน 
35 คน/1 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ/
โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

15 20 - 22 พฤษภาคม 
2558

หลักสูตร “พยาบาลกับการดูแลผูปวย
มะเร็งเตานม” (3 วัน)

พยาบาล 
100 คน/1 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ/
โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

16 20 - 22 พฤษภาคม 
2558

หลักสูตร “Immunohistochemistry 
and molecular pathology in breast 
carcinoma”

นกัวทิยาศาสตรการแพทย 
30 คน/1 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ/
โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

17

22 มิถุนายน - 
25 กนัยายน 2558

1  - 31 กรกฎาคม 
2558

โครงการอบรมการตรวจมะเร็งเตานม
ทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร 4 สัปดาห) 
2 หลักสูตร ดังนี้

�  หลักสูตรการแปลผลฟลมเอกซเรย
เตานม (BIRADS) (หลักสูตร 1 เดือน 
เดือนละ 1 สัปดาห)

�  หลักสูตรเทคนิคการตรวจมะเร็งเตานม
ทางรังสีวินิจฉัย (Mammogram) 
(1 เดือน)

รังสีแพทย
นักรังสีการแพทย
แพทยประจําบาน
จาก รพช. รพท และ รพศ 
ทั่วประเทศ 12 คน/1 ครั้ง
รังสีแพทย 
นักรังสีการแพทย 
จนท.รังสีการแพทย 
6 คน/1 ครั้ง
แพทยประจําบานจาก 
รพช. รพท และ รพศ 
ทั่ว 6 คน/ 1 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

18 4 - 8 มีนาคม 
2558

โครงการอบรมศักยภาพบุคลากรดานการ
จัดการขอมูลผูปวยโรคมะเร็ง (5 วัน)

บุคลากรการแพทย 
39 คน/1 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

19 8 - 9 มิถุนายน 
2558

โครงการอบรมหลักสูตรการแปรผล
ฟลมเอกซเรยเตานม (BIRADS) สําหรับ
รังสีแพทยในประเทศกลุมอาเซียน (2 วัน)

รังสีแพทยในประเทศ
กลุมอาเซียน 
20 คน/1 ครั้ง

รร.เอเชีย กรุงเทพฯ

20 8 - 10 มิถุนายน 
2558

โครงการอบรมหลักสูตรการผาตัดมะเร็ง
เตานมสาํหรบัแพทยในกลุมอาเซยีน (3 วนั)

ศัลยแพทยในประเทศ
กลุมอาเซียน 20 คน

รร.เอเชีย กรุงเทพฯ

21 23 - 25 มีนาคม 
2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Basic Principle of Colposcopy and 
Management of Abnormal Cervical 
Cancer Screening (3 วัน)

สูตินรีแพทยโรงพยาบาล
รัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
40 คน/1 ครั้ง

รัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป
ที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร
กลุมเปาหมาย

จํานวนคน/จํานวนครั้ง
จัดโดย/

สถานที่จัดอบรม

22 1 - 3 พฤษภาคม 
2558

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคัดกรอง
และรักษา Cervical Intraepithelial 
Neoplasia (หลักสูตรนานาชาติ) (3 วัน)

บุคลากรการแพทย 
26 คน/1 ครั้ง

กัมพูชา

23 8 - 19 มิถุนายน 
2558

โครงการพยาบาลผูปวยมะเร็งที่ไดรับ
ยาเคมีบําบัด (10 วัน)

พยาบาลในกลุมประเทศ
อาเซียน 20 คน/1 ครั้ง

รร.เอเชีย กรุงเทพฯ

24 ทฤษฎี 19 - 23 
มกราคม 2558
ปฏิบัติกลุม 1
: 26 - 30 มกราคม 
2558
ปฏิบัติกลุม 2
: 2 - 6 กุมภาพันธ 
2558

โครงการอบรมการพยาบาลผูปวยมะเร็ง
ที่ไดรับยาเคมีบําบัด หลักสูตร 10 วัน 
(ทฤษฎี 5 วัน/1 รุนเรียนรวมกัน 
ปฏิบัติแบงฝก 2 กลุม กลุมละ 5 วัน)

พยาบาลวิชาชีพ
มีประสบการณ 2 ป 
40 คน/1 ครั้ง

รร.แกรนด ทาวเวอรอินน

25 2 กุมภาพันธ - 
5 มิถุนายน 2558

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคมะเร็ง 
(18 สัปดาห)

พยาบาลวิชาชีพ
มีประสบการณ 2 ป 
40 คน/1 ครั้ง

รร.สวนสุนันทา

26 6 - 10 กรกฎาคม 
2558

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากร
สุขภาพในการพยาบาลผูปวยโรคมะเร็ง
ภายหลังผาตัดลําไสออกทางหนาทอง
และแผล (5 วัน)

พยาบาลวิชาชีพ 
40 คน/1 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

27 23  - 27 กุมภาพนัธ 
2558

หลักสูตรแนวทางการใหการปรึกษาผูปวย
โรคมะเร็ง (Counseling in Cancer 
patient) (5 วัน)

พยาบาลวิชาชีพ 
30 คน/1 ครั้ง)

รร.เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

28 24 - 26 มิถุนายน 
2558

อบรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลและ
บุคลากรสุภาพในการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง
ภายหลังรับการรักษาและระยะสุดทาย
ในชุมชน (3 วัน)

พยาบาลวิชาชีพจาก
เขตสุขภาพ 
150 คน/1 ครั้ง

รร.เทพนคร จ.บุรีรัมย

29 8 - 19 มิถุนายน 
2558

โครงการพัฒนาความรูและทักษะ
การพยาบาลผูปวยออสโตมแีละแผล (5 วนั)

พยาบาลวิชาชีพในกลุม 
30 คน/1 ครั้ง

รร.เอเชีย กรุงเทพฯ

30 27 เมษายน - 
1 พฤษภาคม 
2558

อบรมการใหรหัสโรค ICD - 03 แพทย พยาบาลหรือ
จนท.ผูเกี่ยวของกับการ
ทําทะเบียนมะเร็งจาก
รพ.ตางๆ 70 คน/1 ครั้ง

รร.พรีมาวิลลา จ.ชลบุรี

31 8 - 9 มิ.ย. 2558 International Training Course on 
Interpretation of BIRADS 
Mammography

บุคลากรทางการแพทย
สาขารังสีแพทย 
ระดับนานาชาติ จํานวน 
22 คน/1 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
ณ โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป
ที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร
กลุมเปาหมาย

จํานวนคน/จํานวนครั้ง
จัดโดย/

สถานที่จัดอบรม

32 1 - 31 ก.ค. 2558 หลักสูตรเทคนิคการถายภาพเตานม
ทางรังสีวินิจฉัย

นักรังสีการแพทย 
6 คน/1 เดือน

งานรังสีวินิจฉัย 
กลุมงานรังสีวินิจฉัยและ
เวชศาสตรนิวเคลียร 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

33 8 มิ.ย. 2558 เรื่อง Anatomy / Physioligy / Disease 
and Management of Genito - Urinary 
Tract

50 คน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

34 27 พ.ค. 2558 เรื่อง การใช Indocyanine Green 
สําหรับการวินิจฉัยการทํางานของตับ

80 คน ณ หองประชุมโรงแรม
ตะวันนา กรุงเทพฯ

35 28 ต.ค. 2557 เรื่อง การประเมินประสิทธิผลการตรวจ
เตานมดวยตนเองของสตรีไทย

60 คน ณ โรงแรมเวียงอินทร 
จ.เชียงราย

36 14 พ.ย. 2557 เรื่อง การผาตัดเตานมในผูปวยมะเร็ง
เตานม

60 คน ณ หองประชุมโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทาบอ 
จ.หนองคาย

37 22 ธ.ค. 2557 เรือ่ง มะเรง็เตานมรกัษาได คนหาไดไมยาก 
จริงหรือคะ

60 คน ณ หองประชุมศรีวิชัย 
AB โรงแรมวังใต อ.เมือง 
จ.สุราษฎรธานี

38 8 - 9 พ.ย. 2557 เรื่อง Laparoscopic Hepatectomy : 
How I do it

ณ หองธาราเทวี ราชาคีรี
รีสอรท รีสอรทแอนดสปา 
อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช

39 17 ก.ค. 2558 เรื่อง 3rd  MIS Hatyao Conference : 
General and Gyne - Urological 
Laparoscopic Complication

80 คน ณ หองประชุมชั้น 3 
อาคารศูนยแพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลหาดใหญ

40 20 - 21 ส.ค. 
2558

เรื่อง Sympoaium : How do it better 
in liver ablation

30 คน โรงพยาบาลวัฒโนสถ

41 28 ส.ค. 2558 เรื่อง Minimally invasive in HPB : 
Laparoscopic hepatectomy

80 คน ณ หองประชุม 204 
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 
คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

42 2 ก.พ. - 29 พ.ค.
2558

การพยาบาลโรคมะเร็งรุนที่ 17 พยาบาลวิชาชีพ 
12 เขตสุขภาพ 
จํานวน 72 คน

สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
หองประชุมสุพรรณิการ 
โรงแรมวังสวนสุนันทา
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ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป
ที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร
กลุมเปาหมาย

จํานวนคน/จํานวนครั้ง
จัดโดย/

สถานที่จัดอบรม

43 รุนที่ 1 - ระยะที่ 1 
9 - 13 ก.พ.2558              
ระยะที่ 2 
9 - 13 มี.ค.2558
รุนที่ 2 - ระยะที่ 1
3 - 7 ส.ค.2558
ระยะที่ 2 
24 - 28 ส.ค.
2558

การพัฒนาศักยภาพ Cancer Nurse 
Coordinator

พยาบาลวิชาชีพ
ผูประสานงาน 
จาก 12 เขตสุขภาพ 
จํานวน 51 คน

สถาบันมะเร็งแหงชาติ/
โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอรพอรต

44 5 - 7 ส.ค. 
2558

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในทีมหมอ
ครอบครัวในการดูแล

พยาบาลและบุคลกร
สาธารณสุขเขตบริการ
สุขภาพที่ 9

โรงแรมเทพนคร 
จังหวัดบุรีรัมย

1.4   ผลการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
1.4.1  บุคลากรในหน�วยงานได�รับเชิญเป�นกรรมการในองค�กรวิชาชีพ 

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

(ประธาน, กรรมการ, เลขาฯ)
ชื่อองคกรวิชาชีพที่แตงตั้ง

1 นพ.วิชิต  อาภรณวิรัตน กรรมการในคณะอนุกรรมการผูเชี่ยวชาญ
โรคมะเร็งลําไสใหญและไสตรง

มะเร็งวิทยาสมาคม
แหงประเทศไทย

2 นพ.วิชิต  อาภรณวิรัตน แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ดานอายุรศาสตรมะเร็งวิทยา

สํานักงานประกันสังคม

3 นพ.อารยะ อดุลพันธุ แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ดานอายุรศาสตรมะเร็งวิทยา

สํานักงานประกันสังคม

4 นพ.วิโรจน เหลาสุนทรศิริ ทีป่รกึษาวทิยานพินธ นกัศกึษาปริญญาเอก 
และกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ

คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

5 นพ.วิชิต อาภรณวิรัตน
พญ.กนกพร ใจสถาพร
นพ.อารยะ อดุลพันธุ

คณะกรรมการคมุสอบเพ่ือหนงัสือวฒิุบตัรฯ  
สาขาอายุรศาสตรมะเร็งวิทยาประจําป 
2558

มะเร็งวิทยาสมาคม
แหงประเทศไทย

6 นพ.วิชิต อาภรณวิรัตน
นพ.วิโรจน เหลาสุนทรศิริ
พญ.กนกพร ใจสถาพร
นพ.อารยะ อดุลพันธุ

คณะกรรมการโครงการประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายดานสุขภาพ(HITAP)

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข

7 นพ.วิโรจน เหลาสุนทรศิริ คณะกรรมการและที่ปรึกษาการวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข

8 นพ.วิโรจน เหลาสุนทรศิริ ที่ปรึกษาวารสารทางการแพทย กรมการแพทย

9 นพ.วิโรจน เหลาสุนทรศิริ คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

(ประธาน, กรรมการ, เลขาฯ)
ชื่อองคกรวิชาชีพที่แตงตั้ง

10 ภญ.นภาภรณ  อุดมผล คณะทํางาน จัดทําแนวทางการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของยา

กระทรวงสาธารณสุข

11 พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ กรรมการกลางสมาคมเวชบําบัดวิกฤต
แหงประเทศไทย

สมาคมเวชบําบัดวิกฤต
แหงประเทศไทย

12 พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ กรรมการสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย

13 พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม

แพทยสภา

14 พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ อนุกรรมการสมาคมการศึกษาเรื่อง
ความปวดแหงประเทศไทย

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหง
ประเทศไทย

15 พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ สมาคมโรคมะเร็งแหงชาติ

16 พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ คณะอนุกรรมการประชุมวิชาการ
1st  Nationnal Palliative And Hospice 
Care Conference Theme “Better 
Health Through Palliative Care”

กรมการแพทย

17 นายนรินทร  เจษฏาภูริ กรรมการประชาสัมพันธ สมาคมเซลลวิทยาแหงประเทศไทย

18 นางวนิดา  โชควาณิชยพงษ กรรมการ เครอืขายพฒันาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13

19 นางสมจิตร  ประภากร กรรมการ เครอืขายพฒันาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13

20 นางสมจิตร  ประภากร กรรมการ สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง
แหงประเทศไทย

21 นางสมจิตร  ประภากร ประธาน คณะกรรมการจัดทําโครงการ
ฝกอบรมพยาบาล ดานการพยาบาล
แบบประคบัประคอง สภาการพยาบาล

22 นางสมจิตร  ประภากร กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพสาขาโรคมะเร็ง 
กระทรวงสาธารณสุข

23 น.ส.อลิสา  ชวงอรุณ กรรมการ สมาคมนักบริหารคุณภาพ
การพยาบาล

24 น.ส.อลิสา  ชวงอรุณ กรรมการ สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง
แหงประเทศไทย

25 นางพัชรี  เจริญพร กรรมการ สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง
แหงประเทศไทย

26 นางพัชรี  เจริญพร กรรมการ คณะกรรมการจัดทําโครงการฝกอบรม
พยาบาล ดานการพยาบาลแบบ
ประคับประคอง สภาการพยาบาล

27 นางกรชฎา  ลีลาเลิศประเสริฐ กรรมการ เครอืขายพฒันาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

(ประธาน, กรรมการ, เลขาฯ)
ชื่อองคกรวิชาชีพที่แตงตั้ง

28 น.ส.อรสา  อัครวัชรางกูร กรรมการ คณะกรรมการบริหารศิษยเกา
วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ

29 น.ส.อรสา  อัครวัชรางกูร เลขานุการ คณะกรรมการจัดทําโครงการฝกอบรม
พยาบาล ดานการพยาบาลแบบ
ประคับประคอง สภาการพยาบาล

30 น.ส.อรสา  อัครวัชรางกูร กรรมการ สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง
แหงประเทศไทย

31 นางไกรรวี  ประภากร กรรมการ ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย

32 นางพรจันทร  สัยละมัย กรรมการ สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง
แหงประเทศไทย

33 นางนรลักษณ  เสนหา กรรมการ เครอืขายพฒันาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13 Best Practice (FALL)

34 น.ส.ลัดดาวัลย  ชื่นสนิท กรรมการ เครอืขายพฒันาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13 Best Practice (FALL)

35 น.ส.นิรมล  พจนดวง กรรมการ สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง
แหงประเทศไทย

36 นางโสรยา  บัวศรี กรรมการ เครอืขายพฒันาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13 Best Practice 
(Pressure Sore)

37 นางมัลลิกา  ไวยรุต กรรมการ เครอืขายพฒันาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13 Best Practice 
(Pressure Sore)

38 น.ส.บุญรัตน  เคนงาม กรรมการ เครอืขายพฒันาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13 Best Practice 
(Pressure Sore)

39 นางศิริพร  สวยพริ้ง กรรมการ เครอืขายพฒันาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13 Best Practice 
(Pallitive Care)

40 น.ส.ศิริพร  ตาละชีพ กรรมการ เครอืขายพฒันาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13 Best Practice 
(Pallitive Care)

41 นางกุลนภา  บุญมากุล กรรมการ เครอืขายพฒันาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13 Best Practice 
(Pallitive Care)

42 ดร.ดนัย  ทิวาเวช กรรมการสอบวิทยานิพนธ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

(ประธาน, กรรมการ, เลขาฯ)
ชื่อองคกรวิชาชีพที่แตงตั้ง

43 ดร.ศุลีพร  แสงกระจาง กรรมการสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

44 ดร.ศุลีพร  แสงกระจาง ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

1.4.2 บุคลากรได�รบัเชิญไปเป�นวทิยากรเร่ืองโรคมะเร็งให�แก�หน�วยงานภายนอกท่ีจดัโดยองค�กร
 วิชาชีพ

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
(ผูไดรับเชิญ
เปนวิทยากร)

หัวขอบรรยาย
กลุมผูเขาฟงบรรยาย
(แพทย, พยาบาล 

ฯลฯ) จํานวนคนฟง

วัน เดือน ป
ที่จัดบรรยาย

สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

1 นพ.วิชิต อาภรณวิรัตน
พญ.กนกพร ใจสถาพร
นพ.อารยะ อดุลพันธุ
นพ.ภัทรพงศ พรโสภณ

เคมีบําบัด แพทย
จํานวน 1 คน

1 - 31 
ม.ค.58

ใหการฝกอบรม
แพทยประจําบาน
ตอยอด สาขา
ศัลยศาสตรมะเร็ง
วิทยา จาก ม.มหิดล

2 พญ.กนกพร ใจสถาพร Predictive markers and 
management of breast 
cancer carcinoma

บุคลากรทางการ
แพทย 

จํานวน 50 คน

21 พ.ค. 58 จดัโดยศนูยถนัยเวชช 
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ณ โรงแรม
เรือรัษฎา จ.ตรัง

3 พญ.กนกพร ใจสถาพร
นพ.อารยะ อดุลพันธุ

 ความรูเกี่ยวกับเคมีบําบัด ประชาชน 28 ก.ค. 58 จัดโดย
ศูนยมหาวชิราลงกรณ

4 นพ.วิโรจน เหลาสุนทรศิริ Radiation in the Era of 
cancer Immunotherapy

อาจารยแพทย 
แพทยประจําบาน 

และผูสนใจ
50 คน

29 ก.ค. 58 สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา 
ฝายรังสีวิทยา 
โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ  

5 ภญ.วรัญญา  ครองแกว Safe handling of 
cytotoxic drugs
Drug Development 
clinical trial

พยาบาล

พยาบาล
Oncology Asian 

nurses

10 มิ.ย. 58 หองประชมุสพุรรณกิาร 
โรงแรมแกวเจาจอม 
มหาวิทยาลัย
สวนสุนันทา/ 
สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
(ผูไดรับเชิญ
เปนวิทยากร)

หัวขอบรรยาย
กลุมผูเขาฟงบรรยาย
(แพทย, พยาบาล 

ฯลฯ) จํานวนคนฟง

วัน เดือน ป
ที่จัดบรรยาย

สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

6 ภญ.วรัญญา  ครองแกว Safe handling of 
cytotoxic drugs

พยาบาล
Oncology Asian 

nurses

15 พ.ค. 58 สุพรรณิการ 
โรงแรมแกวเจาจอม 
มหาวิทยาลัย
สวนสุนันทา/ 
สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ

7 พญ.สมจินต จินดาวิจักษณ Thai Clinical practice 
guideline for management 
of laryngeal cancer

แพทย พยาบาล 7 ต.ค. 2557 ณ อาคารเฉลิมพระ
บารมี 50 ป 
ซอยศนูยวจิยั กรุงเทพฯ/
ราชวิทยาลัยโสต ศอ 
นาสิก แพทยแหง
ประเทศไทย

8 พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ What’s New in Head and 
Neck Cancer Treatment

แพทย พยาบาล 19 พ.ย. 
2557

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ/สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ

9 พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ New Concepts in the 
management of head 
and neck cancer 13th 
international course

แพทย พยาบาล 9 - 11 
ก.พ. 2558

อาคารอาํนวยการเกา 
โรงพยาบาลราชวิถี/
กลุมศูนยการแพทย
เฉพาะทางดานโสต 
ศอ นาสกิ โรงพยาบาล
ราชวิถี ราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสกิ แพทย
แหงประเทศไทย

10 พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง 
และ Staging

พยาบาล 10 ก.พ. 
2558

โรงแรมวัง
สวนสุนันทา/สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ

11 พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ Clinical indication and 
application of FNA, Head 
Neck

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานเซลลวิทยา

9 มี.ค. 
2558

สถาบันมะเร็งแห ง
ชาติ/สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ

12 พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ บุหรี่กับมะเร็งกลองเสียง ประชาชนผูสนใจ
ทั่วไป

21 มี.ค.
2558

โรงแรมอลิซาเบธ/
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
รวมกับสมาคม
ผูไรกลองเสียง
ในประเทศไทย
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
(ผูไดรับเชิญ
เปนวิทยากร)

หัวขอบรรยาย
กลุมผูเขาฟงบรรยาย
(แพทย, พยาบาล 

ฯลฯ) จํานวนคนฟง

วัน เดือน ป
ที่จัดบรรยาย

สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

13 พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ การรักษาโรคมะเร็ง
ศีรษะและคอ

แพทย พยาบาล 
เจาหนาที่

24 ส.ค.
2558

สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ/สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ

14 พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ Cancer Treatment พยาบาล 9 มิ.ย. 
2558

โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ/สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ

15 พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
มะเร็งโพรงหลังจมูก

ผูปวยมะเร็งโพรง
หลังจมูก เจาหนาที่

3 ก.ค. 
2558

สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ/สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ

16 นพ.เอกภพ  แสงอริยวนิช การบริหารเพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซอน

ผูปวยมะเร็งโพรง
หลังจมูกและญาติ 
พยาบาลและเจา

หนาที่

3 ก.ค. 
2558

สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ/สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ

17 นพ.เอกภพ  แสงอริยวนิช มะเร็งศีรษะและคอ
กับการผาตัด

พยาบาล 17 ก.ค. 
2558

อาคารกาญจนบารม/ี
โรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณ 
ธัญบุรี

18 พญ.สมจินต  จินดาวิจักษณ Head and Neck Cancer พยาบาล 7 ก.ย. 
2558

สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ/สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ

19 พญ.ฉันทนา  
หมอกเจริญพงศ

แนวทางการดูแลและ
จัดความปวดในผูปวยมะเร็ง

แพทย, พยาบาล, 
เจาหนาที่สาธารณสุข

23 ก.พ. 
2558

หองประชุม 
รพ.พระนั่งเกลา/
รพ.พระนั่งเกลา

20 พญ.ฉันทนา  
หมอกเจริญพงศ

จินตนาการสรางสรรค
คุณภาพ

เจาหนาที่สาธารณสุข 11 - 13 
มี.ค. 2558

ณ ศูนยประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี/
สถาบันรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล

21 พญ.ฉันทนา  
หมอกเจริญพงศ

Symptom management 
in Palliative care and end 
of Life care

แพทย, พยาบาล, 
เจาหนาที่สาธารณสุข

20 พ.ค. 
2558

ณ หองประชุม 
ร.พ.ลพบุรี/
ร.พ.ลพบุรี

22 พญ.ฉันทนา  
หมอกเจริญพงศ

แนวคดิการดแูลแบบประคับ
ประคอง/การจดัการอาการ/
การสื่อสารเพื่อบําบัด

แพทย, พยาบาล, 
เจาหนาที่สาธารณสุข

17 มิ.ย. 
2558

สถาบันเวชศาสตร 
สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวร
เพื่อผูสูงอายุ

23 พญ.ฉันทนา  
หมอกเจริญพงศ

Pain management พยาบาล 10 ก.ค. 
2558

หองประชุมอาคาร
สันทนาการ ชั้น 3 
สถาบันมะเร็งฯ/
ฝายทรัพยากรบุคคล
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สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

24 นางสุกัญญา  
ยังหอกิจไพศาล

การฟนฟูสภาพผูปวย
นอนนาน

เจาหนาที่สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ

10 ก.ค. 
2558

หองประชุมอาคาร
สันทนาการ ชั้น 3 
สถาบันมะเร็งฯ/
วิชาการพยาบาล

25 พญ.ฉันทนา  
หมอกเจริญพงศ

Pain Control แพทย 15 ก.ค. 
2558

ณ สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ/สนับสนุน
วิชาการ

26 พญ.ฉันทนา  
หมอกเจริญพงศ

แนวทางการดูแลผูปวย
แบบประคับประคอง และ
ระยะทายในมิติกฎหมาย
และจริยธรรมและ 
Mechanism of Pain and 
Pain assessment

แพทย, พยาบาล, 
เจาหนาที่สาธารณสุข

7 ส.ค. 
2558

ณ โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธานี/
รพ.มะเร็ง
อุบลราชธานี

27 พญ.ฉันทนา  
หมอกเจริญพงศ

Concept of Palliative 
care และ Assessmentin 
Palliative care and 
Practice

แพทย, พยาบาล, 
เภสัชกร

24 - 25 
ส.ค.2558

ณ หองประชุม
โรงพยาบาลเบตง/
ร.พ.เบตง จ.ยะลา

28 นพ.ประติรพ  ปุณโณทก �  FNA breast mass 
�  Breast biopsy 

(Workshop)

ศัลยแพทย 23 มิ.ย. 
2558

สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ

29 นพ.อดิศักดิ์  ศรพรหม เรื่อง Lung Cancer ผูเขาฟง 100 คน 26 ก.พ. 
2558

ณ หองประชุม
สุพรรณณิการ 
ชั้น 2 โรงแรมวัง
สวนสุนันทา

30 พญ.หทัยวรรณ  มวงตาด เรื่อง Laparoscopic 
Diagnosis

ผูเขาฟง 100 คน 12 ก.พ. 
2558

ณ หองประชุม
สุพรรณณิการ 
ชั้น 2 โรงแรมวัง
สวนสุนันทา

31 นพ.ศุกล  ภักดีนิติ เรื่อง Interventional 
In Lung Cancer

ผูเขาฟง 100 คน 26 ก.พ. 
2558

ณ หองประชุม
สุพรรณณิการ 
ชั้น 2 โรงแรมวัง
สวนสุนันทา

32 นพ.วิษณุ  ปานจันทร เรื่อง มะเร็งลําไสไมนากลัว
อยางที่คิด

ผูเขาฟง 80 คน 10 ก.พ. 
2558

ร.ร. เฟลิกซ 
ริเวอรแควรีสอรท 
จ.กาญจนบุรี

33 นพ.วิษณุ  ปานจันทร เรื่อง กินอยูอยางไรหางไกล
มะเร็ง

ผูเขาฟง 80 คน 11 ก.พ. 
2558

ณ เฟลิกซ ริเวอรแคว
รีสอรท จ.กาญจนบุรี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� 53



ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
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34 นพ.วิษณุ  ปานจันทร เรื่อง Gastrointestinal 
tract Cancer

ผูเขาฟง 100 คน 25 ก.พ. 
2558

ณ หองประชุม
สุพรรณณิการ 
ชั้น 2 โรงแรมวัง
สวนสุนันทา

35 นพ.ปยศักดิ์  ทหราวานิช เรื่อง การประชุมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รพ.สต. 
โครงการประเมินประสิทธผิล 
การตรวจเตานมดวยตนเอง
ของสตรไีทย ภายใตโครงการ
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม

ผูเขาฟง 80 คน 3 ธ.ค. 
2557

โรงแรมบานสวน
คณุตา กอลฟ รสีอรท 
จ.สุราษฎรธานี

36 นพ.ปยศักดิ์  ทหราวานิช เรื่อง สัมมนาศัลยศาสตร 
ศีรษะ คอ และเตานม 
ครั้งที่ 9 (Difficult Issues 
in Head, Neck and Breast 
Surgery)

ผูเขาฟง 60 คน 28 - 29 
มี.ค.2558

หองประชุม
อทิตยาทรกิติคุณ 
ตึกสยามินทร ชั้น 7 
โรงพยาบาล
ศิริราช

37 นพ.ดนัย  มโนรมณ เรื่อง Cancer of Urinary 
Tract and Prostate

ผูเขาฟง 80 คน 25 ก.พ. 
2558

ณ หองประชุม
สุพรรณณิการ 
ชั้น 2 โรงแรมวัง
สวนสุนันทา

38 นพ.ชนินทร  อภิวาณิชย เรื่อง การประชุมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รพ.สต. 
โครงการประเมินประสิทธผิล 
การตรวจเตานมดวยตนเอง
ของสตรไีทย ภายใตโครงการ
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม

ผูเขาฟง 80 คน 20 - 21 
พ.ย.2557

โรงแรมไดมอนด 
จ.สุราษฎรธานี

39 นพ.ชนินทร  อภิวาณิชย เรื่อง การประชุมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รพ.สต. 
โครงการประเมินประสิทธผิล 
การตรวจเตานมดวยตนเอง
ของสตรไีทย ภายใตโครงการ
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม

ผูเขาฟง 100 คน 3 ธ.ค. 
2557

โรงแรมบานสวน
คณุตา กอลฟ รสีอรท 
จ.สุราษฎรธานี
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40 นพ.ชนินทร  อภิวาณิชย เรือ่ง แนวทางการพฒันาเพือ่
บรรลุตัวชี้วัดดานโรคมะเร็ง

ผูเขาฟง 20 คน 26 ก.พ. 
2558

ณ โรงแรมเดอะ ทวิน 
ทาวเวอร 
กรุงเทพมหานคร

41 นพ.ชนินทร  อภิวาณิชย เรื่อง การบําบัดรักษาโรค
มะเร็งเตานม Update และ
หลักสูตร Oncoplastic 
Breast Surgery

ผูเขาฟง 80 คน 20 - 22 
พ.ค. 2558

ณ โรงแรมเรือรัษฎา 
จ.ตรัง

42 นพ.ชัยรัตน  บุญเฉลียว เรื่อง Hepatobiliary 
Cancer

ผูเขาฟง 60 คน 25 ก.พ. 
2558

ณ หองประชุม
สุพรรณณิการ 
ชั้น 2 โรงแรมวัง
สวนสุนันทา

43 นพ.ระวิศักดิ์  จันทรวาสน เรื่อง Laparoscopic 
Hepatectomy

ผูเขาฟง 60 คน 4 - 8 มี.ค.
2558

ณ โรงแรมภูเก็ต
เกรซแลนด ปาตอง 
จ.ภูเก็ต

44 นพ.ระวิศักดิ์  จันทรวาสน เรื่อง การทํา Work shop 
การผาตัดตับดวยการ
สองกลองผานหนาทอง

ผูเขาฟง 20 คน 9 เมษ.2558 โรงพยาบาลรอยเอ็ด

45 นางสาวมณีรัตน  มัสอูดี Immnohistochemistry 
and Molecular 
Pathology in Breast 
Cacinoma

แพทย, 
นักวิทยาศาสตร

การแพทย 
50 คน

21 - 22 
พ.ค. 2558

สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ/โรงแรม
เรือรัษฎา จ.ตรัง

46 นางสาวสมร  คงเทียน Immnohistochemistry 
and Molecular 
Pathology in Breast 
Cacinoma

แพทย, 
นักวิทยาศาสตร

การแพทย 
50 คน

21 - 22 
พ.ค. 2558

สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ/ โรงแรม
เรือรัษฎา จ.ตรัง

47 นางสาวสมร  คงเทียน เทคนิคทางเซลลวิทยา และ
การจัดการสิ่งสงตรวจ

นักศึกษา 1 เม.ย. 
2558

มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุรี

48 นพ.ปยวัฒน  
เลาวหุตานนท

Referral System and 
Management : เกณฑใน
การสงตอและขอมูลจําเปน
ในการ Refer ผูปวยมะเร็ง

พยาบาล 9 - 13 
ก.พ. 2558

โรงแรมอมารี
ดอนเมือง แอรพอรต 
จ.กรุงเทพ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� 55



ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
(ผูไดรับเชิญ
เปนวิทยากร)

หัวขอบรรยาย
กลุมผูเขาฟงบรรยาย
(แพทย, พยาบาล 

ฯลฯ) จํานวนคนฟง

วัน เดือน ป
ที่จัดบรรยาย

สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

49 นพ.ปยวัฒน  
เลาวหุตานนท

�  แนวทางการพัฒนา
เพื่อบรรลุตัวชี้วัดดาน
โรคมะเร็ง (รอยละของ
สัดสวนมะเร็งปากมดลูก 
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
ไมนอยกวา 70)

�  ปญหาอุปสรรค 
ความตองการและ
แผนพัฒนางานบริการ
ดานโรคมะเร็งในพื้นที่

บุคลากร
ทางการแพทย

26 - 27 
ก.พ.2558

โรงแรมเดอะ ทวิน 
ทาวเวอร จ.กรุงเทพ

50 นพ.ปยวัฒน  
เลาวหุตานนท

Gynecological Cancer พยาบาล 3 มี.ค.
2558

โรงแรม
วังสวนสุนันทา

51 นพ.ปยวัฒน  
เลาวหุตานนท

เปนวิทยากรในการอบรม
โครงการ “Workshop on 
the practice of preinvasive 
cervical cancer”

แพทย 22 - 26 มิ.ย./
20 - 23 ก.ค. 

2558

สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ

52 นพ.ปยวัฒน  
เลาวหุตานนท

ความรูและทักษะการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม

บุคลากร
ทางการแพทย

10 ก.ค. 
2558

หองประชุม
สํานกังานสาธารณสขุ
จังหวัดหนองคาย 
จ.หนองคาย

53 นพ.ปยวัฒน  
เลาวหุตานนท

�  ความรูเรื่องโรคมะเร็ง
ปากมดลูก

�  การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

บุคลากร
ทางการแพทย

14 - 15 ก.ค.
2558

โรงแรม
ลําปางเวียงทอง 
จ.ลําปาง

54 นพ.ปยวัฒน  
เลาวหุตานนท

�  ความรูเรื่องโรคมะเร็ง
ปากมดลูก

�  การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

บุคลากร
ทางการแพทย

21 - 22 ก.ค.
2558

โรงแรมสุนีย 
แกรนด แอนด 
คอนเวนชัน่ เซน็เตอร 
จ.อุบลราชธานี

55 นพ.ปยวัฒน  
เลาวหุตานนท

�  ความรูเรื่องโรคมะเร็ง
ปากมดลูก

�  การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

บุคลากร
ทางการแพทย

5 ส.ค. 
2558

โรงแรมบางแสนเฮอริ
เทจ จ.ชลบุรี

56 นพ.ปยวัฒน  
เลาวหุตานนท

Update in Cervical 
Cancer Screening in 
Thailand (TSCCP Session)

บุคลากร
ทางการแพทย

7 - 9 ส.ค.
2558

โรงแรมเฟลิกซ 
ริเวอรแคว รีสอรท 
จ.กาญจนบุรี
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57 นพ.ศุภชัย  เรืองแกวมณี �  แนวทางการพัฒนา
เพื่อบรรลุตัวชี้วัดดาน
โรคมะเร็ง (รอยละของ
สัดสวนมะเร็งปากมดลูก 
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
ไมนอยกวา 70)

�  ปญหาอุปสรรค 
ความตองการและ
แผนพัฒนางานบริการ
ดานโรคมะเร็งในพื้นที่

บุคลากร
ทางการแพทย

26 - 27 
ก.พ.2558

โรงแรมเดอะ ทวิน 
ทาวเวอร จ.กรงุเทพฯ

58 นพ.ศุภชัย  เรืองแกวมณี �  ความรูเรื่องโรคมะเร็ง
ปากมดลูก

�  การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

บุคลากร
ทางการแพทย

27 - 28 
ก.ค.2558

โรงแรมลีการเดนส
พลาซา หาดใหญ 
จ.สงขลา

59 นพ.ศุภชัย  เรืองแกวมณี �  แนวทางการพัฒนา
เพื่อบรรลุตัวชี้วัดดาน
โรคมะเร็ง (รอยละของ
สัดสวนมะเร็งปากมดลูก 
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
ไมนอยกวา 70)

�  ปญหาอุปสรรค 
ความตองการและ
แผนพัฒนางานบริการ
ดานโรคมะเร็งในพื้นที่

บุคลากร
ทางการแพทย

26 - 27 
ก.พ.2558

โรงแรมเดอะ ทวิน 
ทาวเวอร จ.กรงุเทพฯ

60 นพ.ศุภกร  พิทักษการกุล �  ความรูเรื่องโรคมะเร็ง
ปากมดลูก

�  การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

บุคลากร
ทางการแพทย

13 ส.ค. 
2558

โรงแรมกรุงศรีริเวอร 
จ.พระนครศรีอยุธยา

61 นพ.ศุภกร  พิทักษการกุล Basic Principle of 
Colposcopy and 
Management of 
Abnormal Cervical 
Cancer Screening

บุคลากร
ทางการแพทย

25 - 28 
ส.ค.2558

โรงแรมลองบีชชะอํา 
จ.เพชรบุรี
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62 นางสมจิตร  ประภากร ประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการขอมูล
พยาบาลผูจัดการเฉพาะโรค
มะเร็ง บรรยายเรื่องการเก็บ
ตัวชี้วัด Service Plan สาขา
มะเร็ง การใชประโยชน
ขอมูลเพื่อการดูแลตอเนื่อง

พยาบาล 28 - 29 
ต.ค. 2557

โรงพยาบาลหาดใหญ

63 นางสมจิตร  ประภากร เสวนาเรื่องการดูแลผูปวย
แบบบริบาลบรรเทา 
“Who Cares? We Do?”

บุคลากรวิชาชีพ
ทุกระดับ 

ผูปวยและครอบครัว 
อาสาสมัคร 

ประชาชนทั่วไป

22 พ.ย. 
2557

โรงพยาบาลบาํรุงราษฏร
อินเตอรเนชั่นแนล 
รวมกับชมรมพยาบาล
แบบประคับประคอง 
และสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ

64 นางสมจิตร  ประภากร เรื่อง “บันทึกทางการพยาบาล
อยางมืออาชีพ : ปลอดภัย
ทั้งผูใหและผูใชบริการ” 
บรรยายเรื่อง Information 
Technology กับการบันทึก
ทางการพยาบาลอยาง
มืออาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ 28 พ.ย. 
2557

โรงแรมแมนดาริน 
แมนเนจ บาย 
เซ็นเตอรพอยท 
(สามยาน)/ 
สมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทย

65 นางสมจิตร  ประภากร ประชุมวิชาการ เรื่อง 
การรักษาโรคมะเร็งและ
มุมมองของพยาบาล 
(Cancer Treatment and 
Service Plan in Oncology 
Nursing Perspective) 
บรรยายเรื่อง Service Plan 
in Oncology Nursing 
Perspective

พยาบาลวิชาชีพ 19 ธ.ค. 
2557

โรงพยาบาลวฒัโนสถ 
กรุงเทพมหานคร/
สมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทย

66 นางสมจิตร  ประภากร โครงการฝกอบรมติดอาวุธ
ผูบริหารมือใหมรุนที่ 8 
บรรยายเรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร

พยาบาลวิชาชีพ 
บุคลากรของฝาย

พยาบาลและ
บุคลากรในสังกัด
คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

25 ก.พ. 
2558

หองประชุม
ฝายการพยาบาลฯ 
ตึก 84 ป ชั้น 11 
โรงพยาบาลศิริราช/
โรงพยาบาลศิริราช
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
(ผูไดรับเชิญ
เปนวิทยากร)

หัวขอบรรยาย
กลุมผูเขาฟงบรรยาย
(แพทย, พยาบาล 

ฯลฯ) จํานวนคนฟง

วัน เดือน ป
ที่จัดบรรยาย

สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

67 นางสมจิตร  ประภากร ชี้แจงตัวชี้วัดการดําเนินงาน
มะเร็งป 2558

พยาบาลวิชาชีพ 19 มี.ค. 
2558

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
วัดโสธรวราราม 
จ.ฉะเชิงเทรา/
สํานกังานสาธารณสขุ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

68 นางสมจิตร  ประภากร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
วิชาการดานโรคมะเร็ง 
ครั้งที่ 6 บรรยายเรื่อง 
Rloe of Nurse Coordinator 
in cancer care

บุคลากร
ทางการแพทย

โรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี

30 เม.ย.
2558

โรงแรมฮอลเิดย อนิน 
พัทยา จ.ชลบุรี/
โรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี

69 นางสมจิตร  ประภากร โครงการพัฒนาระบบเครือขาย
การดูแลผูปวยมะเร็ง
อยางตอเนื่อง บรรยายเรื่อง 
พยาบาลกับการดําเนินงาน 
Service plan

บุคลากรสาธารณสุข 6 พ.ค. 
2558

โรงแรมแกวสมุย
รีสอรท/โรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎรธานี

70 นางสมจิตร  ประภากร ประชุมวิชาการเรื่อง 
“วิทยาการในการพยาบาล
ผูปวยโรคมะเร็ง” ผูดําเนิน
รายการ เรือ่ง “Legal risk in 
Oncology nursing practice”

พยาบาลวิชาชีพทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
จํานวน 200 คน

11 พ.ค. 
2558

ศูนยการแพทย
โรงพยาบาลกรงุเทพ/
สมาคมพยาบาล
โรคมะเร็งและ
โรงพยาบาลวฒัโนสถ

71 นางสมจิตร  ประภากร โครงการฝกอบรมติดอาวุธ
ผูบริหารมือใหม รุนที่ 8 
บรรยายเรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร

บุคลากรของฝาย
การพยาบาลและ
บุคลากรในสังกัด
คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

18 มิ.ย. 
2558

หองประชุม
ฝายการพยาบาลฯ 
ตึก 84 ป ชั้น 11/
โรงพยาบาลศิริราช

72 นางสมจิตร  ประภากร เรือ่ง Key Success Factors 
in Palliative Care และ 
“Palliative Care and 
Service Plan, Relationships 
in Palliative care”

พยาบาลวิชาชีพ 28 ก.ค. 
2558

หองประชุมสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ/
รวม 3 สถาบัน ไดแก 
ฝายการพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ 
และโรงพยาบาล
ศิริราชรวมกับ
กลุมภารกิจ
ดานการพยาบาล
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
(ผูไดรับเชิญ
เปนวิทยากร)

หัวขอบรรยาย
กลุมผูเขาฟงบรรยาย
(แพทย, พยาบาล 

ฯลฯ) จํานวนคนฟง

วัน เดือน ป
ที่จัดบรรยาย

สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

73 นางสมจิตร  ประภากร เรื่อง ทบทวนตัวชี้วัด 
Service Plan สาขาโรค
มะเร็ง เรื่อง ชี้ทบทวน
ตัวชี้วัด Service Plan 
สาขาโรคมะเร็งและ
การจัดการขอมูล เรื่อง 
นําเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวทางการจัดเก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด

บุคลากรสาธารณสุข 25 ส.ค. 
2558

โรงแรมรอยเกาะ 
จ.สุราษฎรธานี/
สํานกังานเขตสขุภาพ
ที่ 11

74 นางสมจิตร  ประภากร การพยาบาล Palliative 
care สําหรับผูปวยมะเร็ง : 
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ลงสูการปฏิบัติ

บุคลากร
ทางการแพทย 

จํานวน 100 คน

28 ส.ค. 
2558

โรงแรมโกลเดน ซิตี้/
โรงพยาบาลระยอง

75 นางสมจิตร  ประภากร เรื่อง นโยบาย และตัวชี้วัด 
การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการ (Service Plan) 
สาขามะเร็ง เรื่อง การดูแล
ผูปวยโรคมะเรง็ตอเนือ่งและ
การเชื่อมโยงเครือขาย
สถานบริการ เรื่อง 
การพัฒนาฐานขอมูล
ผูปวยโรคมะเร็ง

บุคลากรสาธารณสุข 10 ก.ย. 
2558

โรงพยาบาลพทุธโสธร/
โรงพยาบาลพุทธโสธร

76 นางสมจิตร  ประภากร Palliative care 
Performance Scale

พยาบาลวิชาชีพ 
จํานวน 90 คน

21 ก.ย. 
2558

คณะพยาบาลศาสตร 
วชิรพยาบาล/
คณะพยาบาลศาสตร
วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช

77 นางสมจิตร  ประภากร การพัฒนาฐานขอมูล : 
หลักการและการปฏิบัติ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร

มหาบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบด ี
จํานวน 10 คน

28 ก.ย. 
2558

สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ/
มหาวิทยาลัยมหิดล

78 นางกุลนภา  บุญมากุล ประชุมการดูแลแบบ
ประคับประคองแหงชาติ 
ครั้งที่ 1 บรรยายเรื่อง 
Reflective Competencies 
Nurse Experience

บุคลากรสาธารณสุข 25 มี.ค. 
2558

โรงแรมริชมอนด 
นนทบุรี/
กรมการแพทย
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
(ผูไดรับเชิญ
เปนวิทยากร)

หัวขอบรรยาย
กลุมผูเขาฟงบรรยาย
(แพทย, พยาบาล 

ฯลฯ) จํานวนคนฟง

วัน เดือน ป
ที่จัดบรรยาย

สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

79 นางไกรรวี  ประภากร ทีมประเมินการดูแลผูปวย
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
สาํหรับสถานพยาบาล หวัขอ
เรือ่ง การลงเยีย่มสาํรวจและ
ใหความรูโรงพยาบาล
ศูนยแมขายระดับเขต

บุคลากรสาธารณสุข 17 ต.ค. 
2557

โรงพยาบาลสระบุรี/
โรงพยาบาลสระบุรี

80 นางไกรรวี  ประภากร การฝกอบรมการเตรียม
ความพรอมสถานพยาบาล
เพื่อดูแลผูปวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา อภิปราย 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ
การดูแลรักษากรณีผูปวย
สงสัย/ยืนยัน โรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลาในโรงพยาบาล

บุคลากรสาธารณสุข 30 ต.ค. 
2557

โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค/
โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค

81 นางไกรรวี  ประภากร โครงการอบรมการปองกัน
การติดเชื้อพื้นฐานสําหรับ
บุคลากรในโรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎรธานี

บุคลากรทางการ
แพทย โรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎรธานี 
จํานวน 120 คน

18 - 19 
ก.พ.2557

โรงพยาบาล
สุราษฎรธานี/
โรงพยาบาล
สุราษฎรธานี

82 นางไกรรวี  ประภากร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีม
เฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เรว็เพือ่เตรยีมพรอมรบัผูปวย
โรคติดตอเชื้อไวรัสอีโบลา 
บรรยายเรื่อง การฝกปฏิบัติ
การถอดใสอุปกรณปองกัน
รางกาย (PPE)

บุคลากรโรงพยาบาล 
สังกัดกองทัพบก 
จํานวน 100 คน 
กรมการแพทย

18 มี.ค. 
2558

โรงแรมหลุยส 
แทเวิรน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร/
โรงแรมหลุยส 
แทเวิรน เขตหลักสี่ 
กรมการแพทย

83 นางจริยา  สงวนไทร เรื่อง Management of 
patient with Neuro - 
Oncology and Radeation 
และ เรื่อง Nursing care of 
patient with Neuro - 
Oncology and RADIATION

พยาบาลวิชาชีพ 11 ก.ย. 
2557

สถาบันประสาท/
สถาบันประสาท

84 น.ส.นิรมล  พจนดวง ประชุมวิชาการเรื่อง การรักษา
โรคมะเร็งและมุมมองของ
พยาบาล (Cancer Treatment 
and Service Plan in 
Oncology Nursing 
Perspective) บรรยายเรื่อง 
Service Plan in Oncology 
Nursing Perspective

พยาบาลวิชาชีพ 19 ธ.ค. 
2557

โรงพยาบาลวฒัโนสถ 
กรุงเทพมหานคร/
สมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� 61



ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
(ผูไดรับเชิญ
เปนวิทยากร)

หัวขอบรรยาย
กลุมผูเขาฟงบรรยาย
(แพทย, พยาบาล 

ฯลฯ) จํานวนคนฟง

วัน เดือน ป
ที่จัดบรรยาย

สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

85 น.ส.นิรมล  พจนดวง บทบาทพยาบาลในการดูแล
ผูปวยมะเร็งศีรษะและคอ

พยาบาลวิชาชีพ 19 ก.พ. 
2558

โรงพยาบาลมะเร็ง
ลพบุรี/โรงพยาบาล
มะเร็งลพบุรี

86 โครงการพัฒนาระบบเครือขาย
การดูแลผูปวยมะเร็ง
อยางตอเนื่อง บรรยายเรื่อง 
การดูแลผูปวยระหวางและ
หลงัฉายแสง (Acute & Late 
Complication)

บุคลากรสาธารณสุข 7 พ.ค. 
2558

โรงแรมแกวสมุย 
รีสอรท/โรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎรธานี

87 น.ส.นิรมล  พจนดวง การพยาบาลผูปวยมะเร็ง
เตานมหลงัการรกัษาดวยรงัสี

บุคลากร
ทางการแพทย 

จํานวน 100 คน

28 ส.ค. 
2558

โรแรมโกลเดน ซิตี้/
โรงพยาบาลระยอง

88 น.ส.นิรมล  พจนดวง เรื่อง ทบทวนตัวชี้วัด 
Service Plan 
สาขาโรคมะเร็ง

บุคลากร
ทางการแพทย

25 ส.ค. 
2558

โรงแรมรอยเกาะ 
จ.สุราษฎรธานี/
สํานกังานเขตสขุภาพ
ที่ 11       

89 น.ส.นิรมล  พจนดวง เรื่อง นโยบาย และตัวชี้วัด 
การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการ (Service Plan) 
สาขามะเร็ง เรื่อง การดูแล
ผูปวยโรคมะเรง็ตอเนือ่งและ
การเชื่อมโยงเครือขาย
สถานบริการ เรื่อง 
การพัฒนาฐานขอมูล
ผูปวยโรคมะเร็ง

บุคลากรสาธารณสุข 10 ก.ย. 
2558

โรงพยาบาล
พุทธโสธร/สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

90 น.ส.บุปผาชาติ  ขุนอินทร โครงการพัฒนาระบบเครือขาย
การดูแลผูปวยมะเร็ง
อยางตอเนื่อง บรรยายเรื่อง 
การพยาบาลผูปวยมะเร็ง
ทางดานศัลยกรรม

บุคลากรสาธารณสุข 6 พ.ค. 
2558

โรงแรมแกวสมุย 
รีสอรท/โรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎรธานี

91 น.ส.บุปผาชาติ  ขุนอินทร การพยาบาลผูปวยมะเรง็เตา
นมที่ไดรับการผาตัดเตานม

บุคลากร
ทางการแพทย 

จํานวน 100 คน

28 ส.ค. 
2558

โรงแรมโกลเดน ซิตี้/
โรงพยาบาลระยอง

92 น.ส.เปรมฤดี  บุญภัทรานนท บทบาทพยาบาลในการดูแล
ผูปวยมะเร็งทางเดินอาหาร

พยาบาลวิชาชีพ 17 ก.พ. 
2558

โรงพยาบาลมะเร็ง
ลพบุรี/โรงพยาบาล
มะเร็งลพบุรี
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
(ผูไดรับเชิญ
เปนวิทยากร)

หัวขอบรรยาย
กลุมผูเขาฟงบรรยาย
(แพทย, พยาบาล 

ฯลฯ) จํานวนคนฟง

วัน เดือน ป
ที่จัดบรรยาย

สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

93 นางพรจันทร  สัยละมัย วิชา TMPN 022 : Adult 
and Elderly Care การดูแล
ผูปวยวัยผูใหญและผูสูงอายุ
1.  โรคเนื้องอกตางๆ กับ

การใหการบําบัดรักษา 
และการชวยเหลือดูแล

นักเรียนผูชวย
พยาบาล

11 พ.ย. 
2557

อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป 
คณะเวชศาสตร
เขตรอน มหาวทิยาลัย
มหิดล/โรงเรียน
ผูชวยพยาบาล 
คณะเวชศาสตร
เขตรอนมหาวทิยาลยั
มหิดล

94 นางพรจันทร  สัยละมัย การพยาบาลผูปวย
ที่ไดรับยาเคมีบําบัด

พยาบาลวิชาชีพ 17 ก.พ. 
2558

โรงพยาบาลมะเร็ง
ลพบุรี/โรงพยาบาล
มะเร็งลพบุรี

95 นางวิลาวัลย  เลาสกุล โครงการฝกอบรมระยะสั้น
การพยาบาลผูปวยมะเร็ง
ทีไ่ดรบัยาเคมีบาํบัด บรรยาย
เรื่อง การพยาบาลผูปวย
มะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด

พยาบาลวิชาชีพ 9 ก.ค. 
2558

โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี/
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

96 นางสุจิรา  ฟุงเฟอง บทบาทพยาบาลในการดูแล
ผูปวยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ
สตรี

พยาบาลวิชาชีพ 18 ก.พ. 
2558

โรงพยาบาลมะเร็ง
ลพบุรี/โรงพยาบาล
มะเร็งลพบุรี

97 นางอนันทิยา  พุมเพ็ชร ประเด็นและแนวโนม
ในการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลผูปวยมะเร็ง

พยาบาลวิชาชีพ 11 ส.ค. 
2558

หองเรียน 301 ชั้น 3 
คณะพยาบาลศาสตร 
บางกอกนอย/
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

98 นางอรวรรณ  เมืองสาํราญ โครงการพฒันาระบบเครอืขาย
การดูแลผูปวยมะเร็ง
อยางตอเนื่อง บรรยายเรื่อง 
Nursing Management : 
ผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมี
บําบัดกับการสงกลับชุมชน
จาก รพ.ที่รักษา

บุคลากรสาธารณสุข 8 พ.ค. 
2558

โรงแรมแกวสมุย
รีสอรท/โรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎรธานี

99 นางอรวรรณ  เมอืงสาํราญ การพยาบาลผูปวยมะเร็ง
ที่ไดรับยาเคมีบําบัดและ
การจัดการทางการพยาบาล
ในภาวะฉุกเฉินของ
โรคมะเร็ง

บุคลากร
ทางการแพทย 

จํานวน 100 คน

28 ส.ค. 
2558

โรงแรมโกลเดน ซิตี้/
โรงพยาบาลระยอง
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
(ผูไดรับเชิญ
เปนวิทยากร)

หัวขอบรรยาย
กลุมผูเขาฟงบรรยาย
(แพทย, พยาบาล 

ฯลฯ) จํานวนคนฟง

วัน เดือน ป
ที่จัดบรรยาย

สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

100 นางอรวรรณ  เมอืงสาํราญ เรื่อง นโยบาย และตัวชี้วัด 
การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการ (Service Plan) 
สาขามะเร็ง เรื่อง การดูแล
ผูปวยโรคมะเร็งตอเนื่อง 
และการเชื่อมโยงเครือขาย
สถานบรกิาร เรือ่ง การพฒันา
ฐานขอมูลผูปวยโรคมะเร็ง

บุคลากรสาธารณสุข 10 ก.ย. 
2558

โรงพยาบาล
พุทธโสธร/
สํานกังานสาธารณสขุ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

101 นางอัญชลี  สุขขัง Palliative care 
Performance Scale

พยาบาลวิชาชีพ 
จํานวน 90 คน

21 ก.ย. 
2558

คณะพยาบาลศาสตร
วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช/
คณะพยาบาลศาสตร
วชิรพยาบาล

102 นพ.พีรวิชญ  ทัพวงษ รังสีรักษา การดูแลผูปวย
และ Complication

พยาบาล 50 คน 9 ก.ค. 
2558

โรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี

103 นางอรทัย  สิงหอุสาหะ ความปลอดภยัในการทาํงาน
กับผูปวยฝงวัสดุกัมมันตรังสี

แพทย พยาบาล และ
บุคลากร

ทางการแพทย

21 ส.ค. 
2558

โรงพยาบาลสงฆ

104 พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ Symposium : Palliative 
Care Assessment & 
Management Palliative 
Care in non - cancer 
(ESRD, COPD, Elderly) 
Palliative Communication : 
Family Conference Care 
Plan

แพทยประจําบาน 
ปที่ 1 ทุกสาขา

16 ก.ย. 
2558

โรงพยาบาลราชวิถี

105 ดร. ดนัย ทิวาเวช Cancer control by 
multi - omics approach

อาจารย และ
นักศึกษา

15 ต.ค. 
2557

หอง ภ.1207 อาคาร
ศูนยศึกษาและวิจัย
เภสัชภัณฑทักษิณ            
คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
(ผูไดรับเชิญ
เปนวิทยากร)

หัวขอบรรยาย
กลุมผูเขาฟงบรรยาย
(แพทย, พยาบาล 

ฯลฯ) จํานวนคนฟง

วัน เดือน ป
ที่จัดบรรยาย

สถานที่บรรยาย/
จัดโดย

106 ดร. ดนัย ทิวาเวช Biomarkers for human 
cancer I : tumor markers 
และ Biomarkers for 
human cancer II : 
genomics and 
proteomics

นักศึกษา 17 และ 24 
ก.พ. 2558

หองประชุม
กลุมงานวิจัย ชั้น ๔ 
ตึกดํารงนิราดูร 
สถาบันมะเร็งแหงชาต/ิ
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
และคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชา
พิษวิทยาทางอาหาร
และโภชนาการ 
(หลักสูตรปกติ) 
สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

107 ดร. ผองพรรณ
ศิริพงษ

สมุนไพรกับผูปวยมะเร็ง บุคลากร
ทางการแพทย

3 เม.ย. 
2558

โรงแรมวังใต 
จงัหวดัสรุาษฎรธาน/ี
สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ

108 นพ. สมชาย 
ธนะสิทธิชัย

โครงการสัมมนาเพื่อเตรียม
พัฒนาคุณภาพระบบ
การจัดการของทีมนํา 
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

บุคลากร
ทางการแพทย

8 - 10 พ.ค. 
2558

โรงแรมแกรนด
แปซิฟก ซอฟเฟอริน 
รีสอรทแอนดสปา 
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี/
โรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี

109 ดร. ผองพรรณ
ศิริพงษ

พืชผักผลไมและสมุนไพร
ปองกันโรคมะเร็ง

พยาบาล
ประมาณ 100 คน

7 ส.ค. 
2558

โรงแรมเทพนคร 
จังหวัดบุรีรัมย
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1.4.3  บุคลากรภายนอกมาศึกษา/ดูงาน/ฝ�กปฏิบัติงานในสถาบันมะเร็งแห�งชาติ
 ● ระดับก�อนปริญญาตรี

ลําดับ
ที่

หนวยงานตนสังกัด
ที่มาศึกษาดูงาน

เรื่องที่มาศึกษาดูงาน
บุคลากรที่มาศึกษาดูงาน

(จํานวนคน)
วัน เดือน ป

1 นักศึกษาชั้นปที่ 4 
คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

งานดานหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
(งานธนาคารเลือด งานโลหิตวิทยา 
งานชีวเคมี งานจุลทัศนวิทยา 
งานอิมมูโนวิทยา งานจุลชีววิทยา 
หนวยเจาะเลือด) กลุมเทคนิคการแพทย

2 คน 22 ธ.ค.2557 - 
26 ธ.ค.2557, 
5 ม.ค.2558 - 
9 ม.ค.2558, 
12 ม.ค.2558 - 
23 ม.ค.2558 และ 
9 ก.พ. - 29 เม.ย. 
2558

2 นักศึกษาชั้นปที่ 4
คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยรังสิต

งานดานหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
(งานธนาคารเลือด งานโลหิตวิทยา 
งานชีวเคมี งานจุลทัศนวิทยา 
งานอิมมูโนวิทยา งานจุลชีววิทยา 
หนวยเจาะเลือด) กลุมเทคนิคการแพทย

4 คน 9 พ.ย. 2557 -  
23 ม.ค. 2558, 
23 ก.พ. 2558 - 
6 มี.ค. 2558, 
23 มี.ค. 2558 - 
3 เม.ย. 2558 และ 
7 เม.ย. 2558 - 
17 เม.ย. 2558

3 นักศึกษาชั้นปที่ 2
คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานดานหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
กลุมงานเทคนิคการแพทย

6 คน 27 - 29 ก.ค. และ 
3 - 4 ส.ค. 2558

4 คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติงาน
โภชนบริการและงานโภชนบําบัดงาน 
กลุมงานโภชนศาสตร

4 คน 2 มิ.ย. 2558 - 
11 ส.ค. 2558

5 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติงาน
โภชนบริการและงานโภชนบําบัดงาน 
กลุมงานโภชนศาสตร

1 คน 17 ส.ค. 2558 - 
18 ธ.ค. 2558

6 คณะโรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติงาน
โภชนบริการและงานโภชนบําบัดงาน 
กลุมงานโภชนศาสตร

1 คน 5 ต.ค. 2558 - 
15 ธ.ค. 2558

7 คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2 คน 29 พ.ค. 2558 - 
2 ก.ค. 2558

8 คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการจติอาสานกัศกึษาเภสชัศาสตร 3 คน 2 มิ.ย. 2558 - 
26 มิ.ย. 2558

9 คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการจติอาสานกัศกึษาเภสชัศาสตร 4 คน 29 มิ.ย. 2558 - 
24 ก.ค. 2558

10 คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2 คน 6 ก.ค. 2558 - 
11 ส.ค. 2558
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ลําดับ
ที่

หนวยงานตนสังกัด
ที่มาศึกษาดูงาน

เรื่องที่มาศึกษาดูงาน
บุคลากรที่มาศึกษาดูงาน

(จํานวนคน)
วัน เดือน ป

11 คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานพยาธิวิทยา 5 คน 1 ต.ค. - 28 พ.ย.
2557

12 คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานพยาธิวิทยา 2 คน 3 พ.ย. - 13 มี.ค.
2558

13 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ฝกที่กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน 10 พ.ย. 2557 - 
6 ก.พ.2558

14 คณะสาธารณสุขศาสตร 
สาขาโภชนวิทยา 
มหาวิทยามหาสารคาม

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
ที่กลุมงานโภชนวิทยา

5 คน 12 ม.ค. - 
6 มี.ค.2558

15 คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานรังสีรักษา 2 คน 29 ต.ค. - 26 ธ.ค.
2558

16 คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานพยาธิวิทยา 2 คน 3 พ.ย.2557 - 
23 ม.ค.2558

17 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานวิจัย
และประเมินเทคโนโลยี

2 คน 5 ม.ค. - 24 เม.ย.
2558

18 วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติที่กลุมงาน
รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตรนิวเคลียร

3 คน 30 มี.ค. - เม.ย.
2558

19 คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยรังสิต

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติที่กลุมงาน
พยาธิวิทยา

4 คน 2 ก.พ. - 17 เม.ย.
2558

20 คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติที่กลุมงาน
โภชนวิทยา

5 คน 5 ม.ค. - 6 มี.ค.
2558

21 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี

2 คน 1 มิ.ย. - 31 ก.ค.
2558

22 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาสงขลานครินทร

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี

3 คน 1 มิ.ย. - 31 ก.ค.
2558

23 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี

1 คน 1 มิ.ย. - 1 ส.ค.
2558

24 คณะวิทยาศาสตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี

9 คน 1 มิ.ย. - 31 ก.ค.
2558

25 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี

2 คน 15 มิ.ย. - 31 ก.ค. 
2558

26 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี

2 คน 20 พ.ค. - 20 ก.ค. 
2558

27 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานวิจัย
และประเมินเทคโนโลยี

2 คน 15 มิ.ย. - 31 ก.ค.
2558
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28 ภาควิชาพฤกษศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานวิจัย
และประเมินเทคโนโลยี

2 คน 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
2558

29 คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
ที่กลุมงานพยาธิวิทยา

2 คน 1 มิ.ย. - 1 ส.ค.
2558

30 คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานวิจัย
และประเมินเทคโนโลยี

2 คน 1 มิ.ย. - 31 ก.ค.
2558

31 คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
ที่กลุมงานพยาธิวิทยา

2 คน 1 ส.ค. - 30 ก.ย.
2558

32 คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงาน
เทคนิคการแพทย

4 คน 27 ส.ค. - 4 ก.ย.
2558

33 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตนวชิระ

การพยาบาลผูปวยมะเร็ง 43 คน 7 พ.ย. 2557

34 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฎ
บานสมเด็จเจาพระยา

งานดานการวิจัยสมุนไพร 16 คน 20 ธ.ค. 2557

35 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานดานการพยาบาลผูปวยมะเร็ง 52 คน 3 มี.ค. 2558

36 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานดานการพยาบาลผูปวยมะเร็ง 50 คน 29 พ.ค. 2558

37 มหาวิทยาลัยบูรพา ฝกเตรียมสิ่งสงตรวจ และอานสไลด
จากระบบอวัยวะสืบพันธุสตรี

6 คน 1 มิ.ย. - 30 พ.ย.
2558

38 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การพยาบาลผูปวยมะเร็งที่ไดรับ
การรักษาดวยวิธีตางๆ

นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 4 (50 คน)

3 มี.ค. 2558

39 มหาวิทยาลัยมหิดล การฝกปฏิบัติงาน
วิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร ปที่ 2 

จํานวน 2 รุน 
(รุนละ 56 คน)

รุน 1
21 ม.ค. - 25 ก.พ.
2558
รุน 2
18 ม.ีค. - 29 เม.ย.
2558

40 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รังสีรักษา นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ชั้นปที่ 3 51 คน

26 พ.ค. 2558

41 ภาควิชารังสีเทคนิค 
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รังสีรักษา นิสิตชั้นปที่ 4 
สาขาวิชารังสีเทคนิค 

6 คน

9 ม.ีค. ถงึ 17 เม.ย.
2558

A n n u a l   R e p o r t68



ลําดับ
ที่

หนวยงานตนสังกัด
ที่มาศึกษาดูงาน

เรื่องที่มาศึกษาดูงาน
บุคลากรที่มาศึกษาดูงาน

(จํานวนคน)
วัน เดือน ป

42 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา

ศึกษาดูงานเร่ืองการวิจัยและพัฒนายา
รักษามะเร็งจากสมุนไพรไทย
งานวิจัยสมุนไพรและการแพทย
ผสมผสาน กลุมงานวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยี

16 คน 20 ธ.ค. 2557

43 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานระบาดวิทยา กลุมงานวิจัย
และประเมินเทคโนโลยี

2 คน 5 ม.ค. - 24 เม.ย. 
2558

44 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานระบาดวิทยา กลุมงานวิจัย
และประเมินเทคโนโลยี

2 คน 20 พ.ค. - 20 
ก.ค. 2558

45 คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานพัฒนาสารบงชี้ทางการแพทย 
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

2 คน 1 - 30 มิ.ย. 
2558

46 คณะวิทยาศาสตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานสนับสนุนและประสานการวิจัย 
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

1 คน 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 
2558

47 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานพัฒนาสารบงชี้ทางการแพทย 
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

2 คน 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 
2558

48 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานพัฒนาสารบงชี้ทางการแพทย 
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

3 คน 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 
2558

49 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานพัฒนาสารบงชี้ทางการแพทย 
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

2 คน 2 มิ.ย. - 31 ก.ค. 
2558

50 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานพัฒนาสารบงชี้ทางการแพทย 
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

1 คน 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 
2558

51 คณะวิทยาศาสตร
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานระบาดวิทยา และงานพัฒนา
สารบงชี้ทางการแพทย กลุมงานวิจัย
และประเมินเทคโนโลยี

8 คน 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 
2558

52 คณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานพัฒนาสารบงชี้ทางการแพทย 
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

2 คน 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 
2558

53 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานพัฒนาสารบงชี้ทางการแพทย 
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

2 คน 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 
2558
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54 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานพัฒนาสารบงชี้ทางการแพทย 
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

1 คน 2 มิ.ย. - 1 ส.ค. 
2558

55 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
งานพัฒนาสารบงชี้ทางการแพทย 
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

2 คน 15 มิ.ย. - 31 
ก.ค. 2558

 ● ระดับหลังปริญญาตรี

ลําดับ
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1 อาจารยและนักเทคนิค
การแพทยบรรจุใหม 
จากคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทักษะทางหองปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย สาขางานภูมิคุมกันวิทยา
และการตรวจสารบงชี้มะเร็ง

2 คน 22 - 24 ก.ค. 
2558

2 พยาบาล Oncology Asian 
Nurses

ระบบการเตรียมยาเคมีบําบัด 20 คน 10 มิ.ย.2558

3 โรงพยาบาลราชวิถี ฝกปฏิบัติงานที่กลุมงานโสต ศอ นาสิก 3 คน 1)  1 ธ.ค.2557 - 
31 ม.ค.2558

2)  1 ต.ค.2557 - 
31 มี.ค.2558

3)  1 พ.ย.2557 - 
31 พ.ค.2558

4 โรงพยาบาลตํารวจ ศัลยกรรมทั่วไป 1 คน 1 - 31 ต.ค.2557

5 โรงพยาบาลราชวิถี ศัลยกรรมทั่วไป 1 คน 1 - 31 ต.ค.2557

6 โรงพยาบาลตํารวจ ศัลยกรรมทั่วไป 1 คน 1 - 28 ก.พ.2558

7 โรงพยาบาลตํารวจ ศัลยกรรมทั่วไป 1 คน 1 - 31 มี.ค.2558

8 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ศลัยศาสตรทางเดนินํา้ด ีตบัออน (HPB) 1 คน 2 - 31 ก.ค.2558

9 คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ฝกปฏิบัติงานเทคนิคการทํา 
Tumor marker

2 คน 22 - 24 ก.ค.2558

10 โรงพยาบาลนครปฐม ฝกปฏบิตังิานการพยาบาลผูปวยมะเร็ง 
โสต ศอ นาสิก

2 คน 8 - 18 ก.ย.2558

11 โรงพยาบาลศิริราช ศกึษาดงูานทีก่ลุมงานวชิาการพยาบาล 25 คน 25 ส.ค.2558

12 คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พยาธิวิทยา 1 คน 17 - 18 ก.ค.2558

13 โรงพยาบาลมะเรง็สรุาษฎรธานี ดานรังสีวิทยา 2 คน 4 - 6 ส.ค.2558

14 โรงพยาบาลสงฆ ดานการเงินและบัญชี 3 คน 14 ส.ค.2558
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15 คณะผูบริหารดานสาธารณสุข
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
ประเทศเวียดนาม

งานดานมะเร็งนรีเวช 
และมะเร็งปากมดลูก

22 คน 8  ก.ค. 2558

16 คณะผูเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ดานการศัลยกรรมมะเร็ง
จากประเทศญี่ปุน

งานดานศัลยกรรมมะเร็ง 20 คน

17 แพทยประจําบานตอยอด
เฉพาะทางดานโสต ศอ นาสิก 
โรงพยาบาลราชวิถี

การผาตัดผูปวยมะเร็งศีรษะและลําคอ แพทยประจําบาน
ตอยอด 

จํานวน 1 คน

1 - 30 ก.ย. 2558 
และวันที่ 1 ธ.ค.
2557 - 31 ม.ค. 
2558

18 แพทยประจําบานตอยอด
เฉพาะทางดานโสต ศอ นาสิก 
โรงพยาบาลราชวิถี

การผาตัดผูปวยมะเร็งศีรษะและลําคอ แพทยประจําบาน
ตอยอด 

จํานวน 1 คน

1 - 31 ต.ค. 2557 
และวันที่ 1 ก.พ. - 
31 มี.ค.2558

19 แพทยประจําบานตอยอด
เฉพาะทางดานโสต ศอ นาสิก 
โรงพยาบาลราชวิถี

การผาตัดผูปวยมะเร็งศีรษะและลําคอ แพทยประจําบาน
ตอยอด 

จํานวน 1 คน

1 - 30 พ.ย.2557 
และวันที่ 1 เม.ย. - 
31 พ.ค.2558

20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พยาธิวิทยา 1 คน 26 พ.ค.2558

21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พยาธิวิทยา 2 คน 22 พ.ค.2558

22 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท งานดานมะเร็งนรีเวช แพทย 
จํานวน 1 คน

1 ม.ค. -  31 ธ.ค.
2557

23 ภาควิชาสูติศาสตร - 
นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร
วชิรพยาบาล 
(มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

งานดานมะเร็งนรีเวช แพทย 
จํานวน 4 คน

1 เม.ย. 2557 - 
30 มิ.ย. 2558

24 ภาควิชาสูติศาสตร - 
นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล 
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

งานดานมะเร็งนรีเวช แพทย 
จํานวน 1 คน

1 - 30 ธ.ค. 2557

25 ภาควิชาสูติศาสตร - 
นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

งานดานมะเร็งนรีเวช แพทย จํานวน 1 คน 1 - 15 ม.ค. 2558

26 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

Cervical cancer situation in 
Thailand and cervical cancer 
management which focus on 
precancerous lesions screening/
cervical cancer prevention

คณะแพทยและ
ผูบริหารสาธารณสุข

ระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ จากประเทศ

เวียดนาม 
(จํานวน 25 คน)

7 ก.ค. 2558

27 โรงพยาบาลนครปฐม การพยาบาลผูปวยมะเร็งศีรษะและคอ 2 คน 7 - 18 ก.ย. 2558
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ลําดับ
ที่

หนวยงานตนสังกัด
ที่มาศึกษาดูงาน

เรื่องที่มาศึกษาดูงาน
บุคลากรที่มาศึกษาดูงาน

(จํานวนคน)
วัน เดือน ป

28 ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช

รังสีรักษา นักศึกษาแพทย 
ชั้นปที่ 5 
29 คน

2 - 6 ก.พ. 2558

29 ศัลยแพทยจากโรงพยาบาล
ตางจังหวัด

Role of Radiation in Breast Cancer ศัลยแพทย 5 คน 14 ก.ค. 2558

30 โรงพยาบาลมะเร็ง
สุราษฎรธานี

การฉายรังสีดวยเทคนิคแบบสามมิติ แพทย 1 คน 
นักรังสีการแพทย 1 คน

4 - 6 ส.ค. 2558

31 คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝกปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ 
งานวิจัยสมุนไพรและ
การแพทยผสมผสาน 
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

1 คน 1 ต.ค. - 28 พ.ย.
2557

1.4.4  การสนับสนุนให�บุคลากรภายนอกมาเก็บข�อมูลเพื่อการทําวิจัยและวิทยานิพนธ�

ลําดับ
ที่

หนวยงานที่ขอเก็บ
ขอมูลเพื่อทําการวิจัย/

วิทยานิพนธ

ชื่อ - นามสกุล
ผูเก็บขอมูล

ตําแหนง
เรื่องที่ทําการวิจัย/

วิทยานิพนธ วัน เดือน ป

1 โครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบาย
ดานสุขภาพ (HITAP)

โครงการคัดกรองรอยโรค
กอนมะเร็งชองปาก

1 ก.ย. - 31 ต.ค.
2558

2 องคกรเจไปโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมกับคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และกระทรวงสาธารณสุข

�  ศ.กิตติคุณ พญ.
คุณหญิงกอบจิตต  
ลิมปพยอม

�  นพ.วัชระ  
เอี่ยมรัศมีกุล
และคณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการวิจัย 
เรื่อง “การประเมินผล 
การขยายบริการและ
ความยั่งยืนของโครงการ
ปองกันมะเร็งปากมดลูก
ในประเทศไทยหลังสิ้นสุด
โครงการสาธิต”

มิ.ย. 2558

3 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นางสาวดวงดาว  
บานไมรูโรย

นักศึกษาพยาบาล
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต

ผลลัพธของการใช
โปรแกรมการดูแลตนเอง
ในการจัดการพยาธิสภาพ
ของปลายประสาทจาก
ยาเคมีบําบัดในผูปวย
มะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด

2 มิ.ย. 2558

4 คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสยาม

นายธัชนนท  แดนเขต โครงการศึกษา
ความเปนไปไดในการ
ลงทุนผลิตนํ้าลายเทียม

27 ต.ค. 2558
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ยุทธศาสตร�ที่ 2 : 
พัฒนาศักยภาพด�านบริหารจัดการ ด�านบริการ ด�านวิชาการของเขตสุขภาพ
และเครือข�ายโรคมะเร็ง ให�มีความเข�มแข็ง

(1).  “โครงการหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู�ป�วยมะเร็ง รุ�นที่ 17 
 Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing “ ประกาศนียบัตรการพยาบาล
 เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู�ป�วยมะเร็ง (Certificate of Nursing Specialty in 
 Oncology Nursing) 
 ดําเนินการวันที่ 2 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมราชภัฎสวนสุนันทา โดยกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล สถาบันมะเร็งแหงชาติ รวมกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(องครกัษ) จดัขึน้เพือ่พฒันาพยาบาลวชิาชพีใหมคีวามรู ความสามารถในการคดักรอง การวนิจิฉยัโรคมะเรง็ ดแูล
การจัดการขอมลูทางสขุภาพของผูปวยขณะรบัการรกัษาพยาบาล ใหการพยาบาลผูปวยมะเรง็ทีม่ปีญหาซบัซอน 
ทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตฉุกเฉิน และภาวะเร้ือรัง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และใหการฟนฟูสุขภาพ
ในขณะปลอดโรคมะเร็ง รวมทั้งเฝาระวังการเกิดโรคซ้ํา และติดตามดูแลแบบประคับประคองในระยะลุกลาม 
และระยะสุดทายของผูปวยกลุมโรคมะเร็งไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� 73



(2).  “โครงการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู�ป�วยท่ีได�รับเคมีบําบัด เพื่อรับอนุญาตฉีดยา
 เคมีบําบัด” ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู�ป�วยมะเร็งท่ีได�รับ
 ยาเคมีบําบัด 
 ฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัด 2 รุน/2 กิจกรรม ภาคทฤษฎีวันที่ 9-22 มกราคม 2558 และ
ภาคปฏิบัติ แบงเปน 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 23-30 มกราคม 2558 และรุนที่ 2 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ 2558 
ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน โดยกลุมงานวิชาการพยาบาล กลุมภารกิจดานการพยาบาล สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ จัดขึ้นเพื่ออธิบายหลักการรักษาและวิทยาการกาวหนาในการรักษาผูปวยมะเร็งดวยเคมีบําบัด 
บริหาร ยาเคมีไดอยางถูกตองและปลอดภัย ปฏิบัติการพยาบาลทั้งในระยะกอน ขณะและหลังไดรับเคมีบําบัด
ได สามารถหาวิธีจัดการหรือบรรเทาอาการขางเคียงท่ีเกิดจากยาเคมีบําบัดตอผูปวยมะเร็งได และอธิบาย
ผลกระทบที่เกิดจากยาเคมีบําบัดตอผูปวยมะเร็งและครอบครัว ท้ังดานรางกายจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็ง รวมทั้งแนวทางแกไขได 
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(3). “โครงการอบรม การพยาบาลผู�ป�วยออสโตมีและแผล” 
 ดําเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยกลุมงาน
วชิาการพยาบาล กลุมภารกิจดานการพยาบาล สถาบนัมะเรง็แหงชาต ิจดัขึน้เพือ่ใหบคุลากรสาธารณสขุมคีวามรู 
สามารถจัดการกับอาการของผูปวยมะเร็งภายหลังทําผาตัดเปดลําไสออกทางหนาทอง และผูปวยมะเร็งที่มีแผล 
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพือ่เปนการลดคาใชจายของผูปวยมะเรง็ในการเดนิทางเขาไปรกัษาในโรงพยาบาล
ใหญโดยไมจาํเปน และเพือ่สรางเครอืขายการดแูลผูปวยมะเรง็ระหวางสถาบนัมะเรง็แหงชาต ิ/ โรงพยาบาลมะเรง็
ภูมิภาคกับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในชุมชน โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 40 คน
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(4).  “โครงการอบรม พฒันาศกัยภาพพยาบาลและบุคลากรสขุภาพในการดูแลผู�ป�วยโรคมะเร็ง 
 ภายหลังรับการรักษาและผู�ป�วยระยะท�ายในชุมชน”
 ดําเนินการเมื่อวันท่ี 5 - 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย โดยกลุมงานวิชาการ
พยาบาล กลุมภารกิจดานการพยาบาล สถาบันมะเร็งแหงชาติ จัดขึ้นเพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลในชุมชน 
และสถานีอนามัยสามารถจัดการกับอาการของผูปวยมะเร็งท่ีอยูระหวางการรักษา หลังการรักษา และผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายไดอยางถูกตองและเหมาะสม และเพื่อเปนการลดคาใชจายในการเดินทางเขาไปรักษา
ในโรงพยาบาลใหญโดยไมจําเปน และยังสรางเครือขายการดูแลผูปวยมะเร็งระหวางสถาบันมะเร็งแหงชาติ/
โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคกับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในชุมชน โดยมีผูเขารวมอบรมจาก
เขตสุขภาพที่ 9 จํานวน 135 คน
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(5). “โครงการ การพัฒนาศักยภาพ Cancer Nurse Coordinator” 
 แบงการอบรมเปน 2 รุน โดยรุนที่ 1 ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ - 13 มีนาคม 2558 และรุนที่ 2 ระหวาง
วันที่ 22 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี แอรพอรต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
มีพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 150 คนตอรุน ประกอบดวยพยาบาลจากสวนตางๆ ดังนี้ พยาบาลผูรับผิดชอบ
งานมะเร็งระดับจังหวัด พยาบาลผูเกี่ยวของกับผูปวยมะเร็งจากโรงพยาบาลประจําจังหวัด (รพศ., รพท.) และ
พยาบาลผูเกี่ยวของกับผูปวยมะเร็งจากโรงพยาบาลชุมชน โดยกลุมงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
จัดขึน้เพ่ือสงเสรมิใหพยาบาลมคีวามรูดานวทิยาการระบาด พยาธกิาํเนดิ และการวทิยาการกาวหนาในการรกัษา
โรคมะเร็ง มีสมรรถนะในการใหคําปรึกษาแกผูปวยมะเร็งและครอบครัวแตละราย มีสมรรถนะในการประสาน
ความรวมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยมะเร็งเพ่ือเอื้อใหเกิดการเขาถึงการตรวจ วินิจฉัย รักษา 
และฟนฟูสภาพ ยังหนวยบริการเฉพาะทางภายในเวลาที่เหมาะสมและไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพื่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพและบริบทของผูปวย มีความรูความเขาใจระบบเครือขายบริการและระบบการสงตอ 
สามารถบริหารจัดการในเชิงระบบไดถูกตอง เหมาะสม ลดบริการที่ไมจําเปนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดานการรักษา และลดคาใชจายที่ไมจําเปน 

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� 77



(6).  “โครงการพัฒนาบุคลากรด�านโรคมะเร็งสําหรับเภสัชกร” 
 ดําเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 และฝกปฏิบัติวันที่ 1-24 เมษายน 2558 ณ โรงแรม
เอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยกลุมงานเภสัชกรรม กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
ผูเขารวมอบรมโครงการฯ คือเภสัชกรผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการเตรียมยาเคมีบําบัดในผูปวยมะเร็งและผูที่สนใจ 
จัดขึ้นเพื่อใหบุคลากรมีองคความรูดานโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา แบบแผนของยาเคมีบําบัด และการจัดการ
เพื่อลดหรือปองกันฤทธิ์ไมพึงประสงคของยาเคมีบําบัด เพื่อใหแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงาน ความรู
เกี่ยวกับความคงสภาพของการผลิตยาที่ผสมขึ้นใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อใหความรูเกี่ยวกับเทคนิค
เบื้องตนในการผสมยาเคมีบําบัด ฝกเทคนิคและสรางทักษะการผสมยาเคมีบําบัดใหไดมาตรฐานความปลอดภัย
และปราศจากเชื้อ โดยมุงหวังใหผูเขารับการอบรมนําไปพัฒนางานของโรงพยาบาล ใหมีคุณภาพตอไป
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(7).  “โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน Service Plan ด�านโรคมะเร็ง” 
 แบงเปน 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการนิเทศจังหวัดลําปาง วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 
ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลําปาง โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 200 คน, จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 21-22 
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่นเซนเตอร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 180 คน และ
อําเภอหาดใหญ วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลีการเดนท พลาซา หาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 
185 คน กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอรพอรต กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 205 คน และกิจกรรมที่ 3 ดําเนินการผลิตสื่อคูมือ 
จัดโดยกลุมภารกจิทางวชิาการและการแพทย สถาบนัมะเรง็แหงชาต ิมีผูเขารวมโครงการฯจากโรงพยาบาลตางๆ
ในเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต จัดขึ้นเพ่ือนิเทศติดตามการดําเนินงานของโรงพยาบาลตางๆในเขตสุขภาพ ใหมี
การดําเนินงานที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน ถูกตองตามมาตรฐาน สงผลใหโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ
มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเปนไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแกไขปญหาสุขภาพ
ของประชาชนในเขตรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(8).  “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย�ด�านมะเร็งเต�านม” 
 ประกอบดวยการอบรมดานมะเร็งเตานม 7 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการรักษาโรคมะเร็งเตานม Update , 
หลักสูตรเทคนิคการตรวจเตานมทางรังสีวินิจฉัย (Mammogram), หลักสูตรการแปรผลการตรวจเตานมทาง
รังสีวินิจฉัยตามมาตรฐาน BIRADS, หลักสูตรตรวจวินิจฉัยเซลลวิทยาของส่ิงสงตรวจจากเตานมโดยวิธีเจาะดูด
ดวยเข็มเล็ก (Fine Needle Aspiration), หลักสูตรการผาตัดเตานม (Breast Surgery Workshop), หลักสูตร
พยาบาลกับการดูแลผูปวยมะเร็งเตานม และหลักสูตรเทคนิคการตรวจยอมพิเศษ (Immuno-histo chemistry 
ทางพยาธิ) ดําเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง โดยกลุมงาน
สนับสนุนวิชาการ กลุมงานรังสีวินิจฉัย กลุมงานพยาธิวิทยาและกลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ โดยมีผูเขารวมอบรมจํานวน 309 คน จัดขึ้นเพื่อถายทอดความรูดานการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง
ตามแนวทาง CPG ท่ีมีการปรับใหทันสมัย เพื่อใหแพทยและพยาบาลมีความสามารถในการดูแลรักษาผูปวย
มะเร็งเตานมที่เหมาะสมตามระดับของสถานบริการและมีระบบสงตอที่เหมาะสม ใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การวินิจฉัยโรคมะเร็งเตานมจากโรงพยาบาลท่ีมีเคร่ืองมือและตองการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอม
ในการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งเตานมตามแผนพัฒนาองคความรูเทคโนโลยี และบุคลากรระดับทุติยภูมิ
และ ตติยภูมิ เปนการใหผู เขาอบรมไดแลกเปล่ียนความรู และประสบการณในการดูแล รักษาพยาบาล 
และใหคําปรึกษา เพื่อเสริมสรางสุขภาพแกผู ปวยมะเร็งเตานม และยังชวยลดอัตราการพบมะเร็งเตานม
ระยะลุกลามในสตรีไทยและเพิ่มการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเตานม 
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(9). ”โครงการอบรม Cancer Registry สําหรับแพทย�” 
 ดําเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค กรุงเทพมหานคร 
โดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการ และกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จัดขึ้นเพื่อถายทอด
ความรูดานการทาํทะเบยีนผูปวยโรคมะเรง็ และระบาดวทิยาโรคมะเร็งใหแกแพทยประจําบาน ใหสามารถนาํไปใช
ในการวางแผนเพื่อพัฒนางานดานการปองกัน รักษาและควบคุมโรคมะเร็งไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
มีผูเขารวมอบรมโครงการฯ เปนแพทยประจําบานที่เกี่ยวของจาก รพศ, รพท, รพช ทั่วประเทศ จํานวน 90 คน 
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(10).  “โครงการ การอบรมหลักสูตรการผ�าตัดมะเร็งเต�านม (Short Course for Breast 
 Surgery)” (หลักสูตร 6 เดือน)
 ดําเนินการจัดอบรม 6 ครั้ง ระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ โดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการ และกลุมงานศัลยศาสตร สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีผูเขารวมอบรม
จํานวน 4 คน จัดขึ้นเพื่อฟนฟูความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการผาตัดใหแกศัลยแพทย แพทยประจําบาน 
โดยเฉพาะการผาตัดเพื่อการรักษาผูปวยมะเร็งเตานม และเปนการเพิ่มพูนประสบการณใหเกิดทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในการผาตัดมะเร็งเตานมที่ถูกตองตามมาตรฐาน และทันตอวิทยาการสมัยใหม เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูปวย 
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(11). “โครงการ อบรมหลักสตูร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer” 
 (หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน)
 ดําเนินการชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558, ชวงท่ี 2 ระหวางวันท่ี 22-26 กรกฎาคม 
2558 และชวงที่ 3 ระหวางวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยกลุมงาน
สนบัสนนุวิชาการ และกลุมงานมะเรง็นรีเวช สถาบนัมะเร็งแหงชาต ิจดัขึน้เพือ่ใหสตู ิ- นรแีพทยไดฝกทกัษะการใช 
Colposcopy ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของปากมดลูก และรักษาความผิดปกติของมะเร็งปากมดลูก
กอนระยะเปนมะเร็งไดถูกตองตามมาตรฐาน และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการตรวจวินิจฉัยและรักษา 
เพื่อปองกันมะเร็งปากมดลูก 
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(12). “โครงการ การอบรมหลักสูตร Clinical Diagnosis on Cytology in FNA, head 
 and neck thyroid and breast” (หลักสูตร 15 วัน) 
 ดําเนินการเมื่อวันที่ 9-27 มีนาคม 2558 ณ สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
และกลุมงานพยาธิวิทยา มีผูเขารวมอบรมจํานวน 7 คน จัดข้ึนเพ่ือถายทอดความรูดาน Clinical Diagnosis 
on Cytology และเพือ่พฒันาศักยภาพบุคลากรทีป่ฏบิตังิานดานเซลลวทิยาใหมคีวามพรอม และมปีระสทิธภิาพ
ในการตรวจวินจิฉยัโรคไดอยางถกูตอง มคุีณภาพตามมาตรฐาน ใหแก นกัวทิยาศาสตรการแพทย หรือเจาพนกังาน
วิทยาศาสตรการแพทยดานเซลลวิทยาที่มีประสบการณการทํางานไมนอยกวา 3 ป จากหนวยงานภายใน
และภายนอกประเทศ ซึ่งจะทําใหผูเขารับการอบรมไดรับการฟนฟู และเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
ใหมีความชํานาญเพิ่มมากข้ึนในการวินิจฉัยทางเซลลวิทยา เพื่อใหสถานบริการดานสุขภาพและระบบเครือขาย
การสงตอไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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(13). “โครงการ อบรมการตรวจเต�านมทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร 1 เดือน)” 
 ประกอบดวยหลกัสตูรการแปรผลฟลมเอกซเรยเตานม (BIRADS) ดาํเนนิการอบรมเม่ือวนัที ่13-17 กรกฎาคม 
2558 และหลักสูตรเทคนิคการตรวจมะเร็งเตานมทางรังสีวินิจฉัย (Mammogram) เมื่อวันที่ 1-31 กรกฎาคม 
2558 ณ สถาบันมะเรง็แหงชาต ิโดยกลุมงานสนบัสนนุวชิาการ และกลุมงานรงัสวิีนจิฉยัและเวชศาสตรนวิเคลยีร 
สถาบนัมะเรง็แหงชาต ิจดัขึน้เพือ่ฟนฟคูวามรูและพฒันาศกัยภาพดานวนิจิฉยัและเทคนคิการตรวจเตานมทางรงัสี 
และเปนการเพิ่มพูนประสบการณใหเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญดานรังสีวินิจฉัย และเทคนิคการใชอุปกรณ
การตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยตามมาตรฐานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีผูเขารวมจํานวน 5 คน 
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(14). “โครงการสนับสนุนเขตบริการลดระยะโรคมะเร็งเต�านมและปากมดลูก” 
 ประกอบดวย 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 เปนการจัดประชุมช้ีแจง และมีการทํา Workshop 
ของกลุมเขตสขุภาพ และ Present เมือ่วนัที ่25-26 กมุภาพันธ 2558 ณ โรงแรมทวนิ ทาวเวอร กรงุเทพมหานคร 
มีผูเขารวมอบรมจํานวน 238 คน และกิจกรรมท่ี 2 การจัดโครงการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาตัวชี้วัด 
12 ครั้ง ในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ ระหวางวันท่ี 11-30 พฤษภาคม 2558 โดยสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แหง จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ 
จากหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขามะเร็ง เสริมสราง
การพัฒนางานและขีดความสามารถของแพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทยท่ีเกี่ยวของในการคนหา
มะเร็งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเตานมและปากมดลูก
เปนมาตรฐานเดยีวกนั และเพือ่ระดมขอคดิเหน็ในความตองการรบัการสนบัสนนุจากหนวยงานระดบัดาํเนนิงาน
ในเขตสุขภาพทั้ง 12 เขตสุขภาพ เพื่อนํามาปรับวิธีการทํางานเชิงบูรณาการ 
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(15). “โครงการสื่อมวลชนรุ�นใหม�ร�วมพลังต�านภัยมะเร็ง” 
 ดาํเนนิการเมือ่วนัที ่13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท ปทมุธาน ีโดยงานสรางเสรมิ
สุขภาพ สถาบันมะเร็งแหง จัดขึ้นเพื่อกระตุนเตือนใหสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน เกิดความตื่นตัว 
และตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และเห็นความสําคัญตอการปองกัน
โรคมะเร็ง ซึ่งเปนการสรางความรูความเขาใจและสรางเครือขายความรวมมือกับสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ 
โทรทศัน เพือ่ถายทอดสือ่ประชาสมัพนัธขอมลูทางวิชาการสูประชาชน และเพือ่เผยแพรขอมลูเกีย่วกบัโรคมะเรง็ 
ขอมูลสถิติ สถานการณปญหาปจจุบัน ใหสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศนไดรับทราบและนําไปเผยแพร
ตอไป 
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(16).  “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการจัดทําฐานข�อมูลผู�ป�วยโรคมะเร็ง” 
 ดําเนินการจัดอบรมจํานวน 2 รุน หลักสูตรรุนละ 3 วัน จัดอบรมรุนที่ 1 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 
ณ โรงแรมคุมภูคํา โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม จํานวน 65 คน และรุนที่ 2 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 
ณ โรงแรม อมารี แอรพอรต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จํานวน 250 คน ใหแก โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
และสาธารณสุขจังหวัดท่ีทําทะเบียนมะเร็ง จัดข้ึนโดยงานทะเบียนมะเร็ง กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทําทะเบียนมะเร็ง ใหมีความรู
ความเขาใจและสามารถใชโปรแกรม Thai cancer base ไดถูกตอง จากการดําเนินโครงการฯดังกลาว 
ทําใหโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยมีขอมูลทะเบียนมะเร็งที่ไดคุณภาพตามที่ WHO กําหนด สามารถ
ใชเปนแหลงอางอิงได ท้ังยังมีฐานขอมูลผูปวยมะเร็งเพ่ือใชในการประเมินผลการรักษาและติดตามผูปวย 
และยังมีสถิติโรคมะเร็งของประเทศที่ตรงกับสถานการณปจจุบันอีกดวย
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ยุทธศาสตร�ที่ 3 : 
ส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการแก� ไขป�ญหาด�านโรคมะเร็ง

(1).  “โครงการรณรงค�ป�องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก” 
 จัดขึ้นเนื่องในวันที่ 4 กุมภาพันธ ของทุกป ซึ่งทางองคการอนามัยโลก (World Health Organization) 
กําหนดใหเปนวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โดยดําเนินการเปดโครงการเมื่อวันอาทิตยที่ 1 กุมภาพันธ 
2558 ณ บริเวณ ลานปารค ดิ อเวนิว รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงคหรือกระตุนใหกลุมเด็ก ครอบครัว 
และประชาชนท่ัวไปมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการสรางสุขภาพ และนํามาสูความตระหนักในการที่จะ
หันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นเพื่อปองกันโรคมะเร็ง
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(2).  “โครงการรณรงค�ป�องกันมะเร็งลําไส�ใหญ�และทวารหนัก” 
 ดําเนินการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ใหแกประชาชนทั่วไป และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โดยงานสรางเสริมสุขภาพ กลุมงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
จดัขึน้เพือ่รณรงคกระตุนใหประชาชนท่ัวไปมคีวามรูเกีย่วกบัโรคมะเรง็ลาํไสใหญและทวารหนกั และรบัรูตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพตนเอง และบุคคลรอบขางมากขึ้น ไดมีการเผยแพรความรู เรื่องมะเร็งลําไสใหญและ
ทวารหนักผานสื่อมวลชน จัดอภิปรายวิชาการใหความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งลําไสและทวารหนักแกกลุมเปาหมาย 
จัดนิทรรศการและกิจกรรมรณรงคท่ีเนนเรื่องการสรางสุขภาพ และการปองกันมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก 
รวมทั้งไดประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการผานสื่อตางๆ ซึ่งทําใหกลุมเปาหมายไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก และมีการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น อีกทั้งเครือขายสุขภาพทั้งภาครัฐ 
และเอกชนรวมรณรงคตานภยัมะเรง็ลาํไสใหญและทวารหนกัอยางกวางขวาง รวมไปถงึส่ือมวลชนใหความสนใจ
และรวมประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
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(3).  “โครงการรณรงค�ป�องกันมะเร็งเต�านม” 
 ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันมะเร็งเตานม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ โรงละครอักษรา 
คิงพาวเวอร กรุงเทพมหานคร ใหแก กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) กลุมสตรีประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
(เนนกลุมเสี่ยงสตรีอายุ 35 ปขึ้นไป) โดยมีนายแพทยสุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย และนายแพทย 
วีรวุฒิ อิ่มสําราญ ผู อํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ พรอมดวยประธานมูลนิธิสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
และหนวยงานภาคภีาครฐั ภาคเอกชน เปดงานมหกรรมตานภยัมะเร็งเตานม คร้ังที ่13 จัดขึน้เพ่ือรณรงคกระตุน
ใหประชาชนท่ัวไปมีความรูเกีย่วกบัโรคมะเรง็เตานม ใหรบัรูตระหนกัในการดูแลสขุภาพตนเองและบคุคลรอบขาง
มากขึ้น และเพื่อรณรงคกระตุนใหกลุมเปาหมายรูจักวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง และสามารถตรวจเตานม
ดวยตนเองได 
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(4).  “โครงการรณรงค�ถ�ายทอดความรู�เรื่องโรคมะเร็งเพื่อสร�างเสริมสุขภาพ” 
 มีการจัดกิจกรรมท้ังหมดดังนี้ 1.ออกหนวยจัดกิจกรรมที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, 
2. จัดกิจกรรม “วันสุขภาพดี” ณ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร, 3. จัดกิจกรรมงานมหกรรม
รวมพลคนรักสุขภาพ 2014 (Thailand medical Expo 2014), 4. จัดกิจกรรม “เรารักตับ” ครั้งที่ 14 ณ สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ, 5. จัดกิจกรรม “สัปดาหรักษสุขภาพ” ณ หองนิทรรศการ อาคารบี การทาเรือแหงประเทศไทย 
กรงุเทพมหานคร วนัที ่10-12 มนีาคม 2558, 6. จัดกิจกรรม “การแขงขันฟุตบอลการกศุล” ณ สนามกีฬากองทพับก 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 มีนาคม 2558, 7. จัดกิจกรรม M-Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย 
ณ MRT พหลโยธนิ วนัที ่22-24 เมษายน 2558, 8. จัดซ้ือเตานมเทยีม, 9. กจิกรรม “มติชนเฮลแคร” วนัที ่11-16 
มิถุนายน 2558 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต, 10. กิจกรรมออกหนวยท่ีชุมชนสวนหลวง 2 เจริญกรุง 87 
เรื่องมะเร็งเตานม วันที่ 22 มิถุนายน 2558, 11. กิจกรรม วันงดดื่มสุราแหงชาติ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
ณ เดอะมอลลงามวงศวาน และ 12. กิจกรรมโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา มหากุศล วันที่ 29 กรกฎาคม 
2558 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ซึ่งจัดใหแกประชาชนทั่วไป โดยงานสรางเสริมสุขภาพ กลุมงานสนับสนุน
วิชาการ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จัดขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมรณรงคถายทอดความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เพื่อเผยแพร
ความรู ความเขาใจ และการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในการปองกันโรคที่เปนปญหาดานสาธารณสุข โดยเฉพาะโรค
มะเร็งใหแกประชาชนทั่วไป และเพื่อสรางคานิยมใหประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ่งรอยละ 80 ของประชาชนกลุมเปาหมายที่สนใจเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมรณรงค หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
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(5).  “โครงการรณรงค�ต�อต�านโรคมะเร็งแห�งชาติ” 
 ดาํเนนิการจดักิจกรรมเมือ่วันที ่10 ธนัวาคม 2557 จัดใหแกประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจรับชมการถายทอดสด
ทางโทรทศัน โดยงานสรางเสรมิสขุภาพ กลุมงานสนบัสนนุวชิาการ สถาบนัมะเรง็แหงชาติ จัดข้ึนเพ่ือกระตุนเตอืน 
และเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ใหประชาชนเกิดความตระหนัก มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพในทางที่ถูกตอง และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งเปนการปองกันโรคที่เปนปญหา
ทางดานสาธารณสุข และเพื่อใหสื่อมวลชนรวมประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปไดรับรูวา วันที่ 10 ธันวาคม 
ของทุกป เปนวันแหงการตอตานโรคมะเร็งแหงชาติ 

(6).  “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต�านมเชิงรุก” 
 ดําเนินการตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดใหแกสตรี
ทีม่ปีระวตัคิรอบครวัหรอืญาตสิายตรงเปนมะเรง็เตานม เชน แม พีส่าว นองสาว สตรทีีม่ปีระวตักิารใชฮอรโมนเพศ
ทดแทนติดตอกันเปนเวลานานกวา 5 ป และสตรีที่มีอายุมากกวา 40 ป ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยงานสรางเสริมสุขภาพ กลุมงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
จดัขึน้เพือ่สนบัสนนุใหประชาชนเขาถงึบรกิารอยางครอบคลมุ ในการตรวจคดักรองโรคมะเรง็เตานมระยะเริม่แรก
ในกลุมสตรีที่ไมสามารถเขาถึงการตรวจดวยเคร่ืองแมมโมแกรม รวมทั้งกลุมเปาหมายสตรีที่ไมมีเวลาไปตรวจ
แมมโมแกรมตามโรงพยาบาล หรือสถานที่ใหบริการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับ
คือบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมเชิงรุกสามารถครอบคลุมสตรีกลุมเปาหมายไดมากขึ้น และมีการพัฒนา
ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมเชิงรุกในกลุมสตรีไทยที่ไมมีเวลาไปตรวจแมมโมแกรมในโรงพยาบาล
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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(7).  “โครงการรณรงค�วันงดสูบบุหรี่โลก” 
 ดําเนินการภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ใหแกประชาชนทั่วไป ผูปวย 
และญาตผิูปวย รวมถงึผูสนใจท่ีมารบับรกิารในสถาบนัมะเรง็แหงชาต ิโดยงานสรางเสรมิสขุภาพ กลุมงานสนบัสนนุ
วิชาการ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จัดขึ้นเพื่อสรางกระแส รณรงคประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบถึง
ผลกระทบทีเ่กดิจากการสบูบหุรี ่ใหเกดิความตระหนกั และรบัรูถงึอนัตรายทีเ่กิดจากการมพีฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 
สรางความรู ความเขาใจในการเลอืกปฏิบตัตินเองใหปลอดภยัและหางไกลจากบหุร่ีทีจ่ะสงผลตอการเกดิโรคมะเร็ง 
และเพ่ือผลิตและเผยแพรชุดนิทรรศการและสื่อสิ่งพิมพตามโครงการ ทั้งนี้จากการดําเนินโครงการฯดังกลาว 
ทําใหผู เขารวมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และมีคานิยมในการไมสูบบุหรี่ 
และทําใหเกิดความรู ความเขาใจในการเลือกปฏิบัติตนเองใหปลอดภัยและหางไกลจากบุหรี่ และลดปญหา
โรคมะเร็งที่เกิดจากบุหรี่
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ยุทธศาสตร�ที่ 4 : 
สร�างความร�วมมือทางวิชาการและบริการด�านโรคมะเร็ง
ร�วมกับประชาคมอาเซียนและสุขภาพโลก

(1).  “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย�ด�านโรคมะเร็งในประชาคมอาเซียน” 
 ดําเนินการระหว�างวันที่ 8-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 
 ประกอบด�วย 6 โครงการย�อย ดังนี้

 โครงการย�อยท่ี 1 “โครงการอบรมหลักสูตรการแปรผลฟ�ล�มเอกซเรย�เต�านม (BIRADS) สําหรับรังสีแพทย�
ในประเทศกลุ�มอาเซยีน” โดยกลุมงานรงัสวีนิจิฉยัและเวชศาสตรนวิเคลยีร สถาบนัมะเรง็แหงชาต ิจดัข้ึนเพือ่ถายทอด
องคความรูดานตางๆเกี่ยวกับโรคมะเร็งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยดานโรคมะเร็ง และสราง
ภาคีเครือขายดานการบริการทางการแพทยในกลุมประชาคมอาเซียน มีผูรวมโครงการฯ คือรังสีแพทยจาก
ประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียน จํานวน 22 คน ประกอบดวย Cambodia จํานวน 16 คน, Indonesia 
จํานวน 3 คน, Philippines จํานวน 1 คน, Vietnam จํานวน 1 คน และ Thailand จํานวน 1 คน ซึ่งจะทําให
ผูเขาอบรมไดรับความรูความเขาใจในดานการวินิจฉัยโรค การผาตัดมะเร็งเตานมและทักษะการรักษาไดตาม
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ นํากลับไปปฏิบัติงานได และทําใหเกิดภาคีเครือขายและความรวมมือของกลุม
ประชาคมอาเซียนในการควบคุมปองกันและรักษาผูปวยโรคมะเร็งใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

 โครงการย�อยท่ี 2 “โครงการอบรมหลักสตูรการผ�าตัดมะเร็งเต�านมสาํหรับแพทย�ในกลุ�มอาเซียน (International 
Training Course on Modern Breast Surgery)” โดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จัดขึ้น
เพื่อถายทอดองคความรูดานตางๆเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยดานโรคมะเร็ง 
และสรางภาคีเครือขายดานการบริการทางการแพทยในกลุมประชาคมอาเซียน มีผูเขารวมโครงการฯ คือ
ศัลยแพทยจากประเทศตางๆในประชาคมอาเซียน จํานวน 23 คน ประกอบดวย Cambodia จํานวน 5 คน, 
Indonesia จํานวน 3 คน, Philippines จํานวน 9 คน, Vietnam จํานวน 2 คน, Malaysia จํานวน 3 คน 
และ Thailand จํานวน 1 คน ซึ่งจะทําใหผูเขาอบรมไดรับความรูความเขาใจในดานการวินิจฉัยโรค การผาตัด
มะเร็งเตานมและทักษะการรักษาไดตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ นํากลับไปปฏิบัติงานได และทําใหเกิด
ภาคีเครือขายและความรวมมือของกลุมประชาคมอาเซียนในการควบคุมปองกันและรักษาผูปวยโรคมะเร็ง
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

 โครงการย�อยที่ 3 “โครงการ Training course on cervical cancer screening and colposcopy for 
nurse Practitioners (การอบรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการใช�กล�อง colposcopy สําหรับพยาบาล)” 
โดยกลุมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการแพทย สถาบันมะเร็งแหงชาติ จัดขึ้นเพื่อใหผูรับการอบรมเขาใจ
ขั้นตอนในการสืบคน และรักษาผูปวยท่ีมีความผิดปกติของเซลลเยื่อบุปากมดลูก และสามารถชวยแพทยตรวจ
ในการทาํ Colposcopy ไดอยางถกูตองแมนยาํ เพือ่ใหพยาบาลวชิาชพีมีความรู ความเขาใจ วธิกีารดแูลรกัษากลอง 
Colposcopy & LEEP ไดอยางถูกตอง และสามารถใหคําปรึกษาแกผูปวยที่เปนมะเร็งปากมดลูกที่เขามารักษา
ในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบสงตอ การวินิจฉัยและรักษาผูปวยมะเร็งปากมดลูกอยางครบวงจร กอใหเกิด
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ความรวมมือและประสานงานกันในดานการปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง ระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศเพิ่มขึ้น มีผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพจากประเทศตางๆ จํานวน 26 คน 
ประกอบดวย Myanmar จํานวน 11 คน, Cambodia จํานวน 1 คน, Indonesia จํานวน 5 คน, Philippines 
จํานวน 1 คน, USA จํานวน 1 คน, Papua new guinea จํานวน 1 คน และ Thailand จํานวน 6 คน 
ซึ่งการจัดฝกอบรมครั้งน้ีมีวิทยากรจํานวนมากที่มารวมบรรยายใหความรู แกพยาบาลผูเขาฝกอบรมจาก
ประเทศตางๆ ซึ่งวิทยากรเปนแพทยและผู เช่ียวชาญจากประเทศไทย และตางประเทศ IARC/WHO 
ซึ่งในการจัดฝกอบรมครั้งนี้มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ผูเขารวมอบรมใหความสนใจในการอบรมครั้งนี้
เปนอยางมาก

 โครงการย�อยที ่4 “โครงการการพยาบาลผู�ป�วยมะเรง็ท่ีได�รับเคมบํีาบดั Training Course on Chemotherapy 
for Nurses” โดยกลุ มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแหงชาติ จัดข้ึนเพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาล
ในกลุมประเทศอาเซียนใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งดวยยาเคมีบําบัด ผลขางเคียง
ที่เกิดจากยาเคมีบําบัดและการดูแลผูปวย และเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการพยาบาลผูปวยมะเร็ง
ที่ไดรับยาเคมีบําบัด ในกลุมประเทศอาเซียน มีผูเขารวมโครงการฯ คือพยาบาลวิชาชีพ จากกลุมประเทศ
ในประชาคมอาเซียน จํานวน 21 คน ประกอบดวย Myanmar จํานวน 8 คน, Philippines จํานวน 3 คน, 
Vietnam จํานวน 6 คน และ Thailand จํานวน 4 คน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมตอการอบรม
ครั้งนี้ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด

 โครงการย�อยที ่5 “โครงการการพฒันาความรู�และทักษะการพยาบาลผู�ป�วยออสโตมีและแผล Training Course 
on Ostomy Nursing Care and Wound Management” โดยกลุมงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
จดัขึน้เพือ่พฒันาบคุลากรพยาบาลในกลุมประเทศอาเซยีนใหมคีวามรู ความเขาใจ เกีย่วกบัวธิกีารรกัษาโรคมะเรง็
ลาํไสใหญและทวารหนกัดวยการผาตดัเปด Colostomy การดแูลใหการพยาบาลผูปวยทีม่ชีองเปดทางหนาทอง
และแผล และเพือ่ใหเกดิการแลกเปลีย่นเรียนรูดานการพยาบาลผูปวยออสโตมแีละแผล ในกลุมประเทศอาเซยีน 
มีผูเขารวมโครงการฯ เปนพยาบาลวิชาชีพ จากกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน จํานวน 30 คน ประกอบดวย 
Myanmar จํานวน 11 คน, Indonesia จํานวน 1 คน, Vietnam จํานวน 7 คน และ Thailand จํานวน 11 คน 
ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมตอการอบรมครั้งนี้ อยูในระดับพึงพอใจมาก สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปปรับใชในการทํางานได

 โครงการย�อยที ่6 “โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรด�านการทําทะเบียนมะเร็งของประเทศในประชาคมอาเซยีน” 
โดยกลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย สถาบันมะเร็งแหงชาติ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในดาน
การทําทะเบียนมะเร็งในกลุมประเทศอาเซียนใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนมะเร็ง
อยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการทําทะเบียนมะเร็ง
ในเครือขายการทําทะเบียนมะเร็งของกลุมประเทศอาเซียน มีผูเขารวมโครงการฯ คือ พยาบาลวิชาชีพทั้งหมด 
21 คน ประกอบดวย Cambodia จาํนวน 1 คน, Indonesia จาํนวน 9 คน, Philippines จาํนวน 2 คน, Vietnam 
จํานวน 3 คน, Malaysia จํานวน 1 คน Myanmar จํานวน 1 คน, Netherlands จํานวน 1 คน และ Thailand 
จํานวน 1 คน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมตอการอบรมครั้งนี้ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
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ASEAN Collaborative Training on Cancer
8 - 17 June 2015 

Asia Hotel, Bangkok, Thailand 
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(2). “โครงการการเสริมสร�างศักยภาพบุคลากรด�านการทําทะเบียนมะเร็งในราชอาณาจักร
 กัมพูชา (Capacity Building for Personal on Cancer Registry in Union of 
 Cambodia)” 

 ดําเนินการ ณ ประเทศไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ 2558 โดยงานทะเบียน
มะเร็ง กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จัดขึ้นเพื่อถายทอดความรูและสนับสนุนให
ราชอาณาจักรกัมพูชา มีหนวยทะเบียนมะเร็ง โดยเริ่มตนจากการทําทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ชวยให
ราชอาณาจักรกัมพูชามีขอมูลทะเบียนมะเร็ง ที่ไดมาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบขอมูลกับประเทศอ่ืนๆ 
ในภูมิภาคได และเพื่อสรางเครือขายในการทําทะเบียนมะเร็งในภูมิภาค สงเสริมศักยภาพการทํางานของ
แตละประเทศ ผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวยแพทย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิจัย และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของกับการทําทะเบียนมะเร็งในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งผลลัพธทําใหประเทศตางๆในกลุมประชาคม
อาเซยีนมขีอมลูผูปวยมะเรง็ เพือ่ใชวางแผนในการปองกนัและควบคมุโรคมะเรง็ไดอยางถูกตองตามความเปนจรงิ 

Training course on cancer registration
Phnom Penh, Cambodia

25-27 February 2015
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(3). “โครงการ Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal 
 Cervical cancer Screening ในสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร�” 

 ดําเนินการ ณ University of Medicine, Magway ประเทศ Myanmar เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2558 
โดยกลุมงานพฒันานโยบายและยทุธศาสตรการแพทย สถาบนัมะเรง็แหงชาต ิจดัขึน้เพือ่ใหผูรบัการอบรมพฒันา
คณุภาพการใหบรกิารดานการตรวจวนิจิฉยั และการรักษา Cervical Intraepithelial Neoplasia โดยการใชกลอง 
Colposcopy & LEEP เขาใจขั้นตอนในการสืบคน และรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติของเซลลเยื่อบุปากมดลูก 
และเพื่อกอใหเกิดความรวมมือประสานงานกันในดานการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งระหวางหนวยงานตางๆ 
เพิ่มขึ้น ผูเขารวมโครงการฯ คือ สูตินรีแพทยจากโรงพยาบาลในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารจํานวน 35 คน 
ซึ่งสูตินรีแพทยท่ีเขารับการอบรม สามารถนําความรูและจํานวนผูปวยที่ไดรับการทํา Colposcopy ไปใชใน
หนวยงานไดอยางเหมาะสม

Training course on colposcopy and LEEP procedures in
the management of abnormal cytology

Magway, Myanmar
23-25 March 2015
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(4). “โครงการ Establishment of website of ASEAN Cancer Prevention and Treatment 
 Network (การจัดทําเว็บไซต�เครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการด�านการป�องกันและ
 รักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน)” 

 ดําเนินการ ณ สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยงานทะเบียนมะเร็ง กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดขึ้น
เพื่อเปนศูนยขอมูลวิชาการดานโรคมะเร็งของประชาคมอาเซียน ศูนยขอมูลรวบรวมแผนงานของโครงการ
การปองกันและควบคุมโรคมะเร็งแหงชาติในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปนศูนยเผยแพรการจัดประชุมหรืออบรม
ดานโรคมะเร็งของภูมิภาค และเปนสื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิชาการดานโรคมะเร็งของประชาชน ซึ่งสงผล
ใหไดเว็บไซตท่ีรวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งของประเทศตางๆในภูมิภาค ทําใหเกิดเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการดานโรคมะเร็ง และเพ่ิมศักยภาพในการส่ือสาร สงตอขอมูลใหมีความรวดเร็วและ
สะดวกขึ้น

A n n u a l   R e p o r t100



ยุทธศาสตร�ที่ 5 :  
พัฒนาระบบบริหารจัดการด�านโรคมะเร็ง

5.1  โครงการ/ผลงาน/กิจกรรมสําคัญของหน�วยงานท่ีดําเนินการเพื่อสนับสนุน
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป
ที่จัด

ชื่อโครงการ
บุคลากรกลุมเปาหมาย

(แพทย, พยาบาล, 
นักวิชาการ ฯลฯ)

จัดโดย/
สถานที่จัดอบรม

1 14 ส.ค. 
2558

การตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ
หองปฏบิตักิาร ตามมาตรฐานงานเทคนคิ
การแพทย

นักเทคนิคการแพทย
3 คน

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ
ธัญบุรี

2 14 ส.ค. 
2558

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะ
ดานการดูแลผูปวยมะเร็ง
แบบประคับประคองและการสงเสริม
คุณภาพชีวิต

แพทย, พยาบาล, เภสัชกร 
จํานวน 80 คน

กลุมงานเวชศาสตรประคับ
ประคอง/ณ หองประชุม
สมชาย สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

3 26 ธ.ค. 
2557

พัฒนาพฤติกรรมบริการ
เพื่อความเปนเลิศดานโรคมะเร็ง

เจาหนาที่ในสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ จํานวน 900 คน

ฝายบริหารทั่วไป 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

4 29 - 30 ม.ค.
2558

พัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน
ดานงานสารบรรณ 
“การเขียนหนังสือราชการ”

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ดานงานสารบรรณ 60 คน

ฝายบริหารทั่วไป 
ณ หองประชุมสมชาย 
สมบูรณเจริญ ชั้น 5

5 9 เม.ย. 
2558

พัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540

เจาหนาที่สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ จํานวน 70 คน

ฝายบริหารทั่วไป 
ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5

6 15 16 มิ.ย.
2558

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องตน
และโครงการเตรียมความพรอมรับมือ
แผนดินไหว

เจาหนาที่บรรจุใหม จํานวน 
126 คน

ฝายบริหารทั่วไป 
ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5

7 21 มิ.ย. 
2558

ซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จํานวน 60% ของเจาหนาที่
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

คณะกรรมการ ENV และ
ฝายบริหารทั่วไป ณ หอผูปวย
และลานจอดรถสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ

8 23 ก.ย. 
2558

ปจฉิมนิเทศและแสดงมุทิตาจิต
ขาราชการและลูกจางประจํา 
เกษียณอายุราชการ ป 2558

เจาหนาที่สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ จํานวน 716 คน

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

9 27 และ 28  
ม.ค. 2558

ทักษะการเตรียมและประเมินสภาพ
ผูปวยกอนใหยาระงับความรูสึก
เพื่อการผาตัด

พยาบาลวิชาชีพ 70 คน ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� 101



ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป
ที่จัด

ชื่อโครงการ
บุคลากรกลุมเปาหมาย

(แพทย, พยาบาล, 
นักวิชาการ ฯลฯ)

จัดโดย/
สถานที่จัดอบรม

10 ทุกเดือน
�  ทีมนํา QST
รวม 7 ครั้ง

 �  ทีมพัฒนา
คุณภาพตางๆ 
รวม 172 ครั้ง

โครงการประชุมสัมมนาทีมพัฒนา
คุณภาพ (ทีมนํา QST และทีมพัฒนา
คุณภาพตางๆ)

แพทย, พยาบาล, เภสัชกร, 
นักกายภาพ, เจาหนาที่ ฯลฯ

�  ทีมนํา QST 
จํานวน 65 - 70 คน

 �  ทีมพัฒนาคุณภาพ 
จํานวน 15 - 30 คน

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ/
หองประชุมภายในสถาบัน
มะเร็งแหงชาติ

11 9 - 15 พ.ย.
2558

โครงการ 5ส และ Big Cleaning Day 
ประจําป 2558

แพทย, พยาบาล, เภสัชกร, 
นักกายภาพ, เจาหนาที่ 

ฯลฯ 
จํานวน 420 คน

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ/
ภายในหนวยงานและบริเวณ
โดยรอบสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ

12 26 - 27 
มี.ค.2558

โครงการมหกรรมคุณภาพ CQI 
ประจําป 2558

แพทย, พยาบาล,
เภสัชกร, นักกายภาพ, 

เจาหนาที่ ฯลฯ 
จํานวน 150 คน

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ/
ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

20 เม.ย.
2558

�  อบรมการเขียนเรื่องเลา พยาบาล, เภสัชกร 
และเจาหนาที่
จํานวน 60 คน

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ/
ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

13 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนา
คุณภาพหลังผานการรับรองคุณภาพ
ตอเนื่อง โดยจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
ดังนี้

แพทย, พยาบาล,
เภสัชกร, นักกายภาพ, 

เจาหนาที่ ฯลฯ

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ

(ต.ค. 2557 - 
ก.ย. 2558)

1)  เชิญวิทยากรดานพัฒนาคุณภาพ
มาสอน บรรยาย ใหคําแนะนํา
การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลอยางตอเนือ่ง เปนประจาํ
ทุกเดือน ณ กลุมงานพัฒนาคุณภาพ 
ชั้น 2 

แพทย, พยาบาล,
เภสัชกร, นักกายภาพ, 

เจาหนาที่ ฯลฯ

ณ กลุมงานพัฒนาคุณภาพ 
ชั้น 2 สถาบันมะเร็งแหงชาติ

รุนที่ 1 
(10 พ.ย.2557)

รุนที่ 2 
(12 พ.ย.2557)

รุนที่ 3 
(13 พ.ย.2557)

2)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการเขียนแบบประเมินตนเอง 
(Service Profile) ใหแกกลุมงาน/
ฝาย/หนวยงาน และทีมพัฒนา
คุณภาพตางๆ โดยแบงการอบรม
เปน 3 รุน

แพทย, พยาบาล,
เภสัชกร, นักกายภาพ, 

เจาหนาที่ ฯลฯ
รุนที่ 1 จํานวน 50 คน
รุนที่ 2 จํานวน 75 คน
รุนที่ 3 จํานวน 85 คน

ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

26 - 28 
พ.ย. 2557

3)  จัดการเยี่ยมสํารวจดานสิ่งแวดลอม
เพือ่ความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
โดยคณะวิทยากรจากกองวิศวกรรม
การแพทย กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

คณะกรรมการ
ทีมพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (ENV)

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

A n n u a l   R e p o r t102



ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป
ที่จัด

ชื่อโครงการ
บุคลากรกลุมเปาหมาย

(แพทย, พยาบาล, 
นักวิชาการ ฯลฯ)

จัดโดย/
สถานที่จัดอบรม

รุนที่ 1 
(19 ม.ค.2558)

รุนที่ 2 
(20 ม.ค.2558)

รุนที่ 3 
(21 ม.ค.2558)

รุนที่ 4 
(22 ม.ค.2558)

รุนที่ 5 
(23 ม.ค.2558)

4)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
(CPR : Cardio - pulmonary 
Resuscitation” ใหแกเจาหนาที่
สถาบันมะเร็งแหงชาติ จํานวน 5 รุน

เจาหนาที่สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ

รุนที่ 1 จํานวน 61 คน
รุนที่ 2 จํานวน 61 คน
รุนที่ 3 จํานวน 58 คน
รุนที่ 4 จํานวน 49 คน
รุนที่ 5 จํานวน 67 คน

ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

6 พ.ค. 2558 5)  จัดการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวัง 
การพฒันาระบบยาและกระบวนการ
ดูแลผูปวย โดยวิทยากร 
รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท และ
อาจารยเรวดี ศิรินคร จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล

แพทย, พยาบาล, เภสัชกร 
จํานวน 80 คน

ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

รุนที่ 1 (13 
มิ.ย.2558)
รุนที่ 2 (14 
มิ.ย.2558)
รุนที่ 3 (28 
มิ.ย.2558)

6)  จัดบรรยายหัวขอเรื่อง “การทบทวน
บันทึกทางการพยาบาล” ใหแก
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 3 รุน

พยาบาลวิชาชีพ
รุนที่ 1 จํานวน 58 คน
รุนที่ 2 จํานวน 44 คน
รุนที่ 3 จํานวน 29 คน

ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

23 - 24 ก.ค.
2558

7)  จัดการเยี่ยมสํารวจเพื่อการฝกเยี่ยม 
External Surveyor ของสรพ.

แพทย, พยาบาล, เภสัชกร, 
นักกายภาพ, เจาหนาที่ 
ฯลฯ จํานวน 120 คน

ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

8 ส.ค.2558 8)  จัดบรรยายหัวขอเรื่อง “บันทึก
ทางการพยาบาล Focus Charting” 
สําหรับผูปวยนอก

พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 
67 คน

ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

28 ก.ย.2558 9)  รับการเยี่ยมสํารวจของสมาคม
เภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 
โดยเภสัชกรหญิงวิชชุนี  พิตรากูล

แพทย, พยาบาล, เภสัชกร 
จํานวน 40 คน

ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

14 25 - 26 พ.ค.
2558

โครงการอบรมพฒันาความคิดสรางสรรค : 
1)  จัดสัมมนาเตรียมความพรอมของ

ทีมพัฒนาคุณภาพ กอนการ 
Re - accreditation ครั้งที่ 2

แพทย, พยาบาล,
เภสัชกร, นักกายภาพ, 

เจาหนาที่ ฯลฯ 
จํานวน 101 คน

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ/
ณ โรงแรมเทวมันตรทรา 
รีสอรท แอนด สปา 
จังหวัดกาญจนบุรี

30 - 31 ต.ค.
2558 และ 
1 พ.ย.2558

2)  จัดสัมมนาเตรียมความพรอมทีม
เพื่อนําเสนอในการ 
Re - accreditation ครั้งที่ 2

แพทย, พยาบาล,
เภสัชกร, นักกายภาพ, 

เจาหนาที่ ฯลฯ 
จํานวน 120 คน

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ/
ณ โรงแรมการเดน คลิฟ 
รสีอรทแอนดสปา พทัยาเหนอื 
จังหวัดชลบุรี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� 103



ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป
ที่จัด

ชื่อโครงการ
บุคลากรกลุมเปาหมาย

(แพทย, พยาบาล, 
นักวิชาการ ฯลฯ)

จัดโดย/
สถานที่จัดอบรม

15 รุนที่ 1 
17 ก.ย. 2558

รุนที่2 
18 ก.ย. 2558

รุนที่ 3 
24 ก.ย. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพระดับกลุมงาน
เชิงลึก : จัดอบรม “การคนหาความเสี่ยง
ในหนวยงาน” เพื่อทบทวนการรายงาน
และคนหาอุบัติการณความเสี่ยงที่สําคัญ 
5 อนัดบัแรกของหนวยงาน จํานวน 3 รุน

แพทย, พยาบาล,
เภสัชกร, นักกายภาพ, 

เจาหนาที่ ฯลฯ
รุนที่ 1 จํานวน 90 คน
รุนที่ 2 จํานวน 70 คน
รุนที่ 3 จํานวน 66 คน

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ/
ณ หองประชุมสมชาย
สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

16 ครั้งที่ 
1/2558 (มี.ค.

2558)
ครั้งที่ 

2/2558 (ก.ย.
2558)

โครงการสาํรวจความพงึพอใจผูรับบรกิาร 
ประจําป 2558 (OP/IP Voice) จํานวน 
2 ครั้ง

ผูปวย
และญาติที่มารับบริการ
ในสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
แบงเปน OPD และ IPD 

จํานวน 700 ชุด

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ/
�  หอผูปวยทุกหอผูปวย 

กลุมงานการพยาบาล
ผูปวยใน

�  OPD ทุกคลินิก 
กลุมงานการพยาบาล
ผูปวยนอก

17 3 ก.ค. 2558 โครงการแบงปนเรื่องดีๆ ของชาวมะเร็ง
โพรงหลังจมูก ประจําป 2558

ผูปวยและญาติ
ที่มารับบริการ
จํานวน 50 คน

สถาบันมะเร็งแหงชาติ
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5.2  การพัฒนาบุคลากร
5.2.1  การส�งบุคลากรเข�าร�วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/ฝ�กปฏิบัติงาน ในประเทศ 

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� 105



5.2.2  การส�งบุคลากรเข�าร�วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ณ ต�างประเทศ

5.2.3  การส�งบุคลากรศึกษาต�อ

ลําดับ ชื่อ - สกุล
ชื่อหลักสูตร
ที่ไปศึกษา

สถาบันที่ไปศึกษา วัน เดือน ป

1 นางสาวสุธินี  มังคละ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

6 มิ.ย. 2554 - 
6 มิ.ย. 2558

2 นางสาวสุชานุช  ออนดี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ 
พฤกษเภสัชศาสตร

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

1 ก.ค. 2554 - 
30 มิ.ย. 2557 

ขยายเวลาการลา
ศึกษาตอ 1 ป 
1 ก.ค. 2557 - 
30 มิ.ย. 2558

3 นายวิชัย  ปุริสา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเอกวิทยาการระบาด 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
Doctor of Public Health 

Programme in Epidemiology 
(International Programme)

คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

14 พ.ค. 2555 - 
13 พ.ค. 2558
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ลําดับ ชื่อ - สกุล
ชื่อหลักสูตร
ที่ไปศึกษา

สถาบันที่ไปศึกษา วัน เดือน ป

4 นางสาวพรรณทิพา  
บุญสง

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

การพยาบาลผูใหญ 
ภาควิชาพยาบาลศาสตร 

คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

13 ส.ค. 2556 - 
12 ส.ค. 2558

5 นางสาววรยุพา ถมปด วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาชีวเวชศาสตร (ป.เอก)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2557 - 
1 ก.พ. 2560

6 นางสาววรพรรณ  
เตี๊ยะตาชาง

ฝกอบรมในหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง 

อนุสาขาการพยาบาลออสโตมีและ
แผลควบคุมขับถายไมได รุนที่ 15 

โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

29 มิ.ย. - 28 ส.ค.
2558

7 นางสาวสุมาลี  นุชิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและ

การกําหนดอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ก.ค. 2558 - 
19 ก.ค. 2561

8 นางสาวพิชญา  
เหลืองสุขสาคร

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤต รุน

ที่ 29/2558

คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

3 ส.ค. 2558 - 
29 ม.ค. 2559

9 นางสาวธิดารัตน  
พิเชฐรุจิโรจน

อบรมพยาบาลไตเทียม รุนที่ 39 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
การบําบัดทดแทนไต 

(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม)

มูลนิธิโรคไต
แหงประเทศไทย

3 ส.ค. 2558 - 
5 ก.พ. 2559

10 นางสาววิไลลักษณ  
ผองอําไพ

การพยาบาลวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญี 
คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลราชวิถี

1 ต.ค. 2557 - 
30 ก.ย.2558

11 นางสาวจุฑามาศ  
เชี่ยวชาญ

การพยาบาลวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญี 
คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลราชวิถี

1 ต.ค. 2557 - 
30 ก.ย.2558

12 นายวิชัย  ปุริสา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเอกวิทยาการระบาด 
(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประเทศไทย

14 พ.ค.2555 - 
13 พ.ค.2558
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ผลงานด�านบริการบําบัดรักษาผู�ป�วยใน - นอก
ลําดับ

ที่
รายการ หนวยนับ ผลการปฏิบัติงาน

กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ
กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ขอมูลเกี่ยวกับการบริการบําบัดรักษา

1.  จํานวนเตียง เตียง 200

2.  อัตราการครองเตียง (Bed Occipancy Ratio) เปอรเซ็นต 100

3.  ชวงเวลาวางของเตียง (Turn Over Interval) วัน 2

4.  จํานวนวันโดยเฉลี่ยที่ผูปวยรักษาในโรงพยาบาล 
(Average Length of Stay)

คน - วัน 10

5.  จํานวนผูปวยนอกทั้งหมด ครั้ง 267,292

6.  จํานวนผูปวยนอกรับใหม ราย 14,161

7.  จํานวนผูปวยในทั้งหมด ครั้ง 11,288

8.  จํานวนผูปวยในรับใหม ราย 7,347

9.  จํานวนผูปวยในจําหนายและตาย ครั้ง 7,362

10.  จํานวนวันผูปวยในจําหนาย คน - วัน 64,806

11.  จํานวนวันอยูในโรงพยาบาล (Patient - Day) คน - วัน 92,710

12.  จํานวนผูปวยระบบสงตอ ราย 3,905

กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย
1 กลุมงานเคมีบําบัด

1.  จํานวนผูปวยที่มารับบริการ ราย/ครั้ง 10,028/23,636

2.  Special study

     •  Bone marrow aspiration ราย 39

     •  Bone marrow biopsy ราย 39

     •  Hemoculture ราย 5

3.  จํานวนผูปวยแยกตามการวินิจฉัยโรค

     •  Head & Neck

        ▲  Tongue CA ราย/ครั้ง 26/84

        ▲  Parotid gland ราย/ครั้ง 8/29

        ▲  Salivary gland ราย/ครั้ง 1 /2

        ▲  Tonsil ราย/ครั้ง 13/58

        ▲  Oropharynx ราย/ครั้ง 6/21

        ▲  Nasopharynx ราย/ครั้ง 137/615

        ▲  Pyriform sinus ราย/ครั้ง 9/35
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ลําดับ
ที่

รายการ หนวยนับ ผลการปฏิบัติงาน

        ▲  Hypopharynx ราย/ครั้ง 10/67

        ▲  Mouth ราย/ครั้ง 4/11

        ▲  Gum ราย/ครั้ง 8/50

        ▲  Palate ราย/ครั้ง 6/20

     •  Digestive system

        ▲  Esophagus ราย/ครั้ง 78/330

        ▲  Stomach ราย/ครั้ง 83/431

        ▲  Small intestive ราย/ครั้ง 22/141

        ▲  Colon ราย/ครั้ง 325/1,473

        ▲  Rectum ราย/ครั้ง 334/1,548

        ▲  Recto sigmoid colon ราย/ครั้ง 237/1,088

        ▲  Anus and anal canal ราย/ครั้ง 10/39

     •  Digestive system

        ▲  Liver and intrahepatic bile duct ราย/ครั้ง 61/246

        ▲  Gall bladder ราย/ครั้ง 8/37

        ▲  Orther and unspecificed part of biliary tract ราย/ครั้ง 7/51

        ▲  Pancreas ราย/ครั้ง 19/113

     •  Respiratory

        ▲  Nasal cavity ราย/ครั้ง 3/9

        ▲  Maxilary sinus ราย/ครั้ง 8/61

        ▲  Larynx ราย/ครั้ง 16/68

        ▲  Lung ราย/ครั้ง 378/2,115

        ▲  Thymus ราย/ครั้ง 5/30

        ▲  Mediastinum and pleura ราย/ครั้ง 7/26

        ▲  Bone and articular cartilage ราย/ครั้ง 5/20

     •  Skin

        ▲  Melanoma ราย/ครั้ง 11/46

        ▲  Other of skin ราย/ครั้ง 14/45

     •  Soft tissue ราย/ครั้ง 28/106

     •  Retro peritoneum ราย/ครั้ง 3/10

     •  Breast cancer ราย/ครั้ง 2,807/12,027

     •  Brain ราย/ครั้ง 3/20

        ▲  Spinal cord ,cranial ราย/ครั้ง 1/1

     •  Thyroid gland ราย/ครั้ง 6/16

     •  Endocrine gland ราย/ครั้ง 1/2
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ลําดับ
ที่

รายการ หนวยนับ ผลการปฏิบัติงาน

     •  Other and ill - defined sites ราย/ครั้ง 3/8

     •  Genitourinary system

        ▲  Cervix ราย/ครั้ง 36/83

        ▲  Corpus uteri ราย/ครั้ง 13/28

        ▲  Ovary ราย/ครั้ง 54/165

        ▲  Penis ราย/ครั้ง 13/52

        ▲  Prostate ราย/ครั้ง 39/220

        ▲  Testis ราย/ครั้ง 15/68

        ▲  Kidney/Renal Pelvis ราย/ครั้ง 13/70

        ▲  Bladder ราย/ครั้ง 13/39

        ▲  Ureter ราย/ครั้ง 2/2

     •  Lymphoma

        ▲  Hodgkin’s disease ราย/ครั้ง 31/116

        ▲  Folliah Non Hodgkin’s lymphoma ราย/ครั้ง 27/105

        ▲  T - cell lymphoma ราย/ครั้ง 7/45

     •  Diffuse Non Hodgkin’s lymphoma ราย/ครั้ง 148/678

     •  Multiple myeloma

        ▲  Myeloid leukemia ราย/ครั้ง 1/1

     •  Lymphoid leukemia ราย/ครั้ง 2/12

     •  Monotypic leukemia ราย/ครั้ง 1/7

     •  Secondary of lymph nodes ราย/ครั้ง 1,673/8,144

     •  Secondary of respiratory organ ราย/ครั้ง 482/3,315

     •  Secondary other site ราย/ครั้ง 280/1,963

     •  Without specification of site ราย/ครั้ง 23/71

2 กลุมงานเทคนิคการแพทย

2.1 งานโลหิตวิทยา

1.  การตรวจ Complete Blood Count CBC รายการวิเคราะห 76,795

2.  การตรวจ Hematocrit (HCT) รายการวิเคราะห 1,043

3.  การตรวจ Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) รายการวิเคราะห 20

4.  การตรวจ Prothrombin Time (PT) รายการวิเคราะห 5,353

5.  การตรวจ Activated Thromboplastin Time (APTT) รายการวิเคราะห 5,185

6.  การตรวจ Bleeding Time รายการวิเคราะห 298

7.  การตรวจ Reticulocyte Count รายการวิเคราะห 13

8.  การตรวจ Cell count รายการวิเคราะห 23

9.  การตรวจ Tzank smear รายการวิเคราะห 1
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ลําดับ
ที่

รายการ หนวยนับ ผลการปฏิบัติงาน

10.  การตรวจ Malaria รายการวิเคราะห 2

11.  การยอมสี Bone Marrow รายการวิเคราะห 29

รวม รายการวิเคราะห 88,762

2.2 งานภูมิคุมกันวิทยา

1.  การตรวจกรองโรคซิฟลิส (RPR) รายการวิเคราะห 6,012

2.  การตรวจยืนยันโรคซิฟลิส (TP syphilis) รายการวิเคราะห 47

3.  การตรวจสารบงชี้มะเร็ง Alpha fetoprotein ( AFP) รายการวิเคราะห 47,050

4.  การตรวจสารบงชี้มะเร็ง Carcinoembryonic (CEA) รายการวิเคราะห 13,847

5.  การตรวจสารบงชี้มะเร็ง Cancer antigen (CA125) รายการวิเคราะห 2,538

6.  การตรวจสารบงชี้มะเร็ง Cancer antigen (CA15 - 3) รายการวิเคราะห 5,558

7.  การตรวจสารบงชี้มะเร็ง Carbohydrate antigen (CA19 - 9) รายการวิเคราะห 5,294

8.  การตรวจสารบงชี้มะเร็ง Human epididymal protein 4 (HE4) รายการวิเคราะห 322

9.  การตรวจ Hepatitis B surface antigen (HBsAg) รายการวิเคราะห 42,758

10.  การตรวจ Hepatitis B surface antibody (HBsAb) รายการวิเคราะห 983

11.  การตรวจ HBV DNA Quantitative รายการวิเคราะห 1,666

12.  การตรวจ Hepatitis e antigen (HBeAg) รายการวิเคราะห 902

13.  การตรวจ Hepatitis C antibody ( Anti - HCV) รายการวิเคราะห 1,750

14.  การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ( Anti - HIV) รายการวิเคราะห 9,781

15.  การตรวจภาวะการตั้งครรภ (Pregnancy test) รายการวิเคราะห 86

รวม รายการวิเคราะห 138,599

2.3 งานจุลทรรศนวิทยา

1.  การตรวจปสสาวะ (Urinalysis) รายการวิเคราะห 42,087

2.  การตรวจอุจจาระ (Stool examination) รายการวิเคราะห 30,392

3.  การตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood) รายการวิเคราะห 30,522

2.4 งานเคมีคลินิก

1.  การตรวจ Glucose รายการวิเคราะห 41,102

2.  การตรวจ Blood Urea Nitrogen รายการวิเคราะห 58,850

3.  การตรวจ Creatinine รายการวิเคราะห 64,315

4.  การตรวจ Uric Acid รายการวิเคราะห 37,787

5.  การตรวจ Cholesterol รายการวิเคราะห 40,607

6.  การตรวจ HDL Cholesterol รายการวิเคราะห 37,264

7.  การตรวจ LDL Cholesterol รายการวิเคราะห 39,793

8.  การตรวจ Triglycerides รายการวิเคราะห 40,419

9.  การตรวจ Total Protein รายการวิเคราะห 69,746

10.  การตรวจ Albumin รายการวิเคราะห 70,486
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ลําดับ
ที่

รายการ หนวยนับ ผลการปฏิบัติงาน

11.  การตรวจ Total Bilirubin รายการวิเคราะห 69,841

12.  การตรวจ Direct Bilirubin รายการวิเคราะห 69,785

13.  การตรวจ SGOT (Aspartate Transaminase, AST) รายการวิเคราะห 72,254

14.  การตรวจ SGPT (Alanine Transaminase, ALT) รายการวิเคราะห 72,435

15.  การตรวจ Alkaline Phosphatase (ALP) รายการวิเคราะห 72,079

16.  การตรวจ Lactate Dehydrogenase, LDH รายการวิเคราะห 1,315

17.  การตรวจ Amylase รายการวิเคราะห 104

18.  การตรวจ Gamma Glutamyl Transpeptidase, GGT รายการวิเคราะห 101

19.  การตรวจ Total Prostatic Specific Antigen, total PSA รายการวิเคราะห 9,791

20.  การตรวจ Free Prostatic Specific Antigen, free PSA รายการวิเคราะห 168

21.  การตรวจ Electrolytes รายการวิเคราะห 12,652

22.  การตรวจ total Calcium รายการวิเคราะห 3,512

23.  การตรวจ Inorganic Phosphorus รายการวิเคราะห 2,455

24.  การตรวจ Magnesium รายการวิเคราะห 2,897

25.  การตรวจ Blood Gases (Arterial) รายการวิเคราะห 158

26.  การตรวจ Tri - iodothyronine, T3 รายการวิเคราะห 331

27.  การตรวจ total Thyroxine, total T4 รายการวิเคราะห 608

28.  การตรวจ Free Thyroxine, free T4 รายการวิเคราะห 579

29.  การตรวจ Thyroid Stimulating Hormone, TSH รายการวิเคราะห 1,131

30.  การตรวจ Thyroglobulin level รายการวิเคราะห 339

31.  การตรวจ Anti - Thyroglobulin Antibody รายการวิเคราะห 95

32.  การตรวจ Urine Chemistry รายการวิเคราะห 103

33.  การตรวจอื่น ๆ รายการวิเคราะห 83

รวม รายการวิเคราะห 893,185

2.5 งานจุลชีววิทยา

1.  Culture and sensitivity รายการวิเคราะห 887

2.  Hemoculture รายการวิเคราะห 1,075

3.  Gram’s stain รายการวิเคราะห 281

4.  AFB stain รายการวิเคราะห 435

5.  KOH รายการวิเคราะห 11

รวม 2,689

2.6 งานธนาคารเลือด

1.  การตรวจ blood group รายการวิเคราะห 21,230

2.  blood transfusion ในเวลา รายการวิเคราะห 31,029

3.  ตรวจสอบเลือดและสวนประกอบเลือดจากสภากาชาด ยูนิต 4,008
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4.  blood transfusion นอกเวลา รายการวิเคราะห 10,584

5.  Identify antibody รายการวิเคราะห 288

3 กลุมงานโสต ศอ นาสิก

1.  จํานวนผูปวยที่ตรวจใหม ราย 965

2.  จํานวนผูปวย Refer ราย 393

3.  รับ Consult ราย 315

4.  ติดตามการรักษา ราย 5,300

5.  ฟงผลการรักษา ราย 983

6.  Endoscope ราย 1,247

7.  FNA ราย 326

8.  Biopsy ราย 208

9.  Major Operation ราย 265

10.  Minor Operation ราย 100

4 กลุมงานเวชศาสตรประคับประคอง

1.  งานเวชศาสตรฟนฟู

•  ผูปวยนอก ราย 946

•  ผูปวยใน ราย 32

2.  งานคลินิกระงับปวด

•  ผูปวยนอก ราย 171

•  ผูปวยใน ราย 366

5 กลุมงานศัลยศาสตร

1.  ผูปวยใน ราย 1,150

2.  ผูปวยนอก ราย 1,088

6 กลุมงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตรนิวเคลียร

1.  เอกซเรยทั่วไป (General X - ray)
•  เอกซเรยทรวงอก (Chest check - up)
•  เอกซเรยทั่วไป (Plain X - ray)

ราย
ราย
ราย

50,565
39,733
10,832

2.  อัลตราซาวด (Ultrasound) ราย 10,599

3.  เอกซเรยเตานม (Mammography)
•  เอกซเรยเตานม (Mammography)
•  เอกซเรยเตานม (Mammography Mobile)

ราย
ราย
ราย

8,537
6,845
1,692

4.  เอกซเรยคอมพิวเตอร (CT - scan) ราย 2,273

5.  เอกซเรยสองตรวจ (Fluoroscopy) ราย 84

6.  เอกซเรยทอทางเดินปสสาวะ (Urethrography) ราย 12

7.  เอกซเรยทางเดินปสสาวะ (IVP) ราย 40

8.  รังสีรวมรักษา (Intervention) ราย 968
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7 กลุมงานพยาธิวิทยา

1.  การตรวจวิเคราะหสไลดทางนรีเวชจากเทคนิค Conventional Pap smear ราย 7,118

2.  การตรวจวิเคราะหสไลดทางนรีเวชจากเทคนิค Thin Prep ราย 26,720

3.  การตรวจวิเคราะหสไลดจากระบบอื่น (Non GYN) ของรางกาย ราย 6,115

4.  การตรวจหา HPV mRNA ดวยเครื่องอัตโนมัติ (PANTHER) ราย 3,881

5.  Consult slides จากโรงพยาบาลสวนภูมิภาค ราย 3,955

6.  การตรวจวิเคราะหสไลดทางนรีเวชจากโรงพยาบาลสวนกลาง 
และสวนภูมิภาคที่ไมมีนักเซลลวิทยา

ราย 2,556

8 กลุมงานวิสัญญีวิทยา

1.  จํานวนผูปวยแบงตามสถานที่

•  งานหองผาตัดใหญ (ชั้น 3) 1,567

•  หองสองกลองตรวจ (Endo) 3,188

•  CT Scan (RFA) 11

2.  จํานวนผูปวยแบงตามความเรงดวนของการผาตัด

•  Elective 1,357

•  Emergency Intime 20

•  Emergency Outtime 11

•  OPD 69

•  OPD > Admit 2

3.  จํานวนผูปวยแบงตามความผิดปกติ/ความเสี่ยงทางวิสัญญี

•  ASA I : แข็งแรง 187

•  ASA II : มีโรคประจําตัวที่ควบคุมได 227

•  ASA III : มีโรคประจําตัวที่ควบคุมไมได 1,143

•  ASA IV : มีโรคประจําตัวรายแรงและภาวะแทรกซอน 6

•  ASA V : ผูปวยที่อาการหนัก  - 

4.  จํานวนผูปวยแบงตามชนิดการใหยาระงับความรูสึก

•  GA 621

•  GA.C 589

•  RA 50

•  GA+RA 9

•  GA+RA.C 88

•  RA - >GA  - 

•  RA - >GA.C  - 

•  MAC 26

•  IVA 179
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5.  จํานวนชั่วโมงที่ยาระงับความรูสึก

•  จํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ใหยาระงับความรูสึก/ราย 2 : 44

•  จํานวนชั่วโมงการเยี่ยมกอนใหยาระงับความรูสึก (40 นาที/case) 1,132

•  จํานวนชั่วโมงการดูแลผูปวยในหองพักฟน 1,400

•  จํานวนชั่วโมงการนําสงผูปวยกลับหอผูปวย (25 นาที/case) 675

•  จํานวนชั่วโมงการเยี่ยมหลังใหยาระงับความรูสึก (15 นาที/case) 423

6.  จํานวนครั้งการปฏิบัติการทางวิสัญญี

•  จํานวนครั้งการเยี่ยมประเมินกอนใหยาระงับความรูสึก 1,561

•  จํานวนครั้งของการใหยาระงับความรูสึก 1,571

•  จํานวนครั้งการดูแลผูปวยในหองพักฟน 1,549

•  จํานวนครั้งการนําสงผูปวยกลับหอผูปวย/ICU 1,489

•  จํานวนครั้งการเยี่ยมประเมินหลังใหยาระงับความรูสึก 1,559

7.  Special Care

•  Post - po Care for Epidual Block  - 

•  Respiratory Care in ICU  - 

•  CPR 5

•  Consult for Central Venous line 11

•  ใสทอชวยหายใจ 3

9 กลุมงานรังสีรักษา

1.  ผูปวยเขารับการปรึกษา ราย 1,874

•  ชาย ราย 680

•  หญิง ราย 1,194

2.  ใหบริการรักษาดวยรังสีระยะไกล ราย 1,554

•  มะเร็งโพรงหลังจมูก ราย 62

•  มะเร็งระบบสืบพันธุสตรี ราย 393

•  มะเร็งลําไสใหญ ราย 108

•  มะเร็งสวนศีรษะและลําคอ ราย 197

•  มะเร็งระบบทางเดินหายใจ ราย 88

•  มะเร็งระบบทางเดินอาหาร ราย 133

•  มะเร็งผิวหนัง ราย 20

•  เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อออน ราย 18

•  มะเร็งในเด็ก ราย 31

•  มะเร็งสวนอื่นๆ ราย 348

•  ผูปวยโรคมะเร็งที่มีภาวะฉุกเฉินทางรังสี ราย 156

3.  ใหบริการรักษาดวยรังสีระยะใกลแบบอัตราปริมาณรังสีสูง (HDR) ครั้ง 870
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•  Intracavitary Insertion ครั้ง 866

•  Interstitial Implantation ครั้ง 4

•  Moulding ครั้ง  - 

10 กลุมงานทันตกรรม

1.  ใหบริการรักษาทางทันตกรรมแกผูปวยนอก ครั้ง 666

2.  ใหบริการรักษาทางทันตกรรมแกผูปวยใน ครั้ง 47

3.  ตรวจวินิจฉัยโรคในชองปาก ครั้ง 400

4.  ตรวจวินิจฉัยโรคในชองปากและขูดหินปูน ครั้ง 50

5.  ตรวจวินิจฉัยโรคในชองปากและอุดฟน ครั้ง 70

6.  ตรวจวินิจฉัยโรคในชองปากและถอนฟน ครั้ง 79

7.  ใหทันตสุขศึกษา, ความรูทั่วไปทางทันตกรรมและบริการอื่นๆ แกผูปวย ครั้ง 64

11 กลุมงานอายุรศาสตร

1.  อายุรกรรมทั่วไป

จํานวนผูปวยที่รับปรึกษา ราย 1

จํานวนผูปวยที่มา Visit ครั้ง 16

2.  งานอายุรศาสตรโรคปอด

จํานวนผูปวยที่รับปรึกษา ราย 10

จํานวนผูปวยที่มา Visit ครั้ง 48

หัตถการ (เจาะปอด) ราย 1

หัตถการ (เจาะปอด) ครั้ง 1

3.  งานอายุรศาสตรโรคไต

จํานวนผูปวยที่รับปรึกษา ราย 7

จํานวนผูปวยที่มา Visit ครั้ง 18

หัตถการ (ลางไต) ราย 1

หัตถการ (ลางไต) ครั้ง 1

12 กลุมงานเภสัชกรรม

1.  จายยาผูปวยนอก (OPD) 

•  จํานวนผูปวยที่รับยา ราย 54,593

ขนาน 154,663

บาท 121,061,818.00

•  จํานวนผูปวยที่รับบริการใหคําปรึกษาดานยา ราย 486

•  จํานวนผูปวยรายใหมที่รับบริการใหคําปรึกษาดานยาเคมีบําบัด
ชนิดเม็ด

ราย 452
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2.  จายยาผูปวยใน (IPD) ราย 37,203

ขนาน 152,903

บาท 55,914,117.44

3.  ผสมยาเคมีบําบัดเพื่อใหบริการ

•  ผสมยาเคมีบําบัดและยา Premedication (ผูปวยนอก) ราย 8,987

ขนาน 49,740

•  ผสมยาเคมีบําบัด (ผูปวยใน) ราย 8,501

ขนาน 20,113

4.  จายยาและเวชภัณฑ (คลังยา) ใบ 827

ขนาน 12,391

5.  ขออนุมัติซื้อยาและเวชภัณฑ เรื่อง 1,688

รายการ 3,975

•  จัดซื้อยาดวยเงินบํารุง บาท 152,160,175.98

•  จัดซื้อยาดวยเงินงบประมาณ บาท  - 

รายการ  - 

•  จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา เรื่อง 26

กลุมภารกิจดานการพยาบาล
กลุมงานการพยาบาลผูปวยวิสัญญี

1 จํานวนผูปวยแบงตามสถานที่

•  งานหองผาตัด (ชั้น 3) ราย 1,703

•  หองสองกลองตรวจ (Endo) ราย 3,188

•  CT Scan (RFA) ราย 11

2 จํานวนผูปวยแบงตามความเรงดวนของการผาตัด

•  Elective ราย 1,475

•  Emergency In time ราย 21

•  Emergency out time ราย 11

•  OPD ราย 77

•  OPD>Admit ราย 2

•  คลินิกพิเศษ ราย 112

3 จํานวนผูปวยแบงตามความผิดปกติ/ความเสี่ยงทางวิสัญญี

•  ASA I : แข็งแรง ราย 199

•  ASA II : มีโรคประจําตัวที่ควบคุมได ราย 1,238

•  ASA III : มีโรคประจําตัวที่ควบคุมไมได ราย 254

•  ASA IV : มีโรคประจําตัวรายแรงและภาวะแทรกซอน ราย 7

•  ASA V : ผูปวยที่อาการหนัก ราย  - 
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4 จํานวนผูปวยแบงตามชนิดการใหยาระงับความรูสึก

•  GA ราย 673

•  GA.C ราย 638

•  RA ราย 54

•  GA+RA ราย 9

•  GA+RA.C ราย 100

•  RA - >GA ราย  - 

•  RA - >GA.C ราย  - 

•  MAC ราย 29

•  IVA ราย 196

5 จํานวนชั่วโมงที่ยาระงับความรูสึก

•  จํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ใหยาระงับความรูสึก / ราย ชั่วโมง : นาที 2 : 50

•  จํานวนชั่วโมงการเยี่ยมกอนใหยาระงับความรูสึก (45 นาที/case) ชั่วโมง : นาที 1,269 : 45

•  จํานวนชั่วโมงการดูแลผูปวยในหองพักฟน (80 นาที/case) ชั่วโมง : นาที 2250 : 40

•  จํานวนชั่วโมงการนําสงผูปวยกลับหอผูปวย (60 นาที/case) ชั่วโมง : นาที 1,619

•  จํานวนชั่วโมงการเยี่ยมหลังใหยาระงับความรูสึก (30 นาที/case) ชั่วโมง : นาที 846 : 30

6 จํานวนครั้งการปฏิบัติการทางวิสัญญี

•  จํานวนครั้งการเยี่ยมประเมินกอนใหยาระงับความรูสึก ครั้ง 1,694

•  จํานวนครั้งของการใหยาระงับความรูสึก ครั้ง 1,698

•  จํานวนครั้งการดูแลผูปวยในหองพักฟน ครั้ง 1,688

•  จํานวนครั้งการนําสงผูปวยกลับหอผูปวย / ICU ครั้ง 1,619

•  จํานวนครั้งการเยี่ยมประเมินหลังใหยาระงับความรูสึก ครั้ง 1,696

7 Special Care

•  CPR ราย 5

•  เปดเสนเลือดเพื่อใหสารนํ้าในรายที่หาเสนยาก ราย 20

กลุมภารกิจดานอํานวยการ
ฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

1 การใหบริการหลักประกันสุขภาพ

1.1  ตรวจสอบสิทธิในการรักษาพยาบาลผูปวยนอก

1.  ตรวจฐานขอมูลการใชสิทธิ ครั้ง 99,440

2.  พิจารณาการใชสิทธิ ครั้ง 77,396

3.  รับรองสิทธิ ราย 98,971

4.  ใหคําแนะนํา (Advice) การใชสิทธิ ไดแก ราย 2,565

•  ดานใหคําแนะนํา/แกไขสิทธิบัตร
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•  ดานกฎหมาย ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหากฎหมาย เชน 
ปญหาไมมีบัตรประชาชน ไมมีทะเบียนบาน ซึ่งเปนสาเหตุ
ที่ไมสามารถทําบัตรประกันสุขภาพได เปนตน

•  ดานสวัสดิการสังคม ใหคําแนะนําบริการทางสังคมเพื่อชวย
ใหผูปวยเขาถึงบริการทางสังคมที่รัฐจัดให

5.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดแก

ราย 11,042

•  ประสานงานกับหนวยงานองคการ บุคคลเกี่ยวกับสิทธิและ
ผลประโยชนที่ผูปวยพึงไดรับในการรักษาพยาบาล เชน 
การใชสิทธิบัตรตางๆ, การติดตอทําสิทธิบัตร

•  ประสานงานกับหนวยงาน ร.พ.หนวยงานทางสังคมสงเคราะห
ในการสงผูปวยมารับการรักษาตอที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ

•  ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับแผนการรักษา

6.  ใหบริการปรึกษา (Counseling) ใหบริการปรึกษาแกผูปวย 
และครอบครัวเกี่ยวกับปญหาการใชสิทธิ กอนรับการรักษา
ระหวางการรักษา

ราย 1,376

1.2  ตรวจสอบสิทธิในการรักษาพยาบาลผูปวยใน

1.  ตรวจฐานขอมูลการใชสิทธิ ครั้ง 8,176

2.  พิจารณาการใชสิทธิ ครั้ง 8,572

3.  รับรองสิทธิ ราย 7,636

4.  ใหคําแนะนํา (Advice) การใชสิทธิ ไดแก ราย 2,565

•  ดานใหคําแนะนํา/แกไขสิทธิบัตร

•  ดานกฎหมาย ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหากฎหมาย เชน 
ปญหาไมมบีตัรประชาชน ไมมทีะเบยีนบาน ซึง่เปนสาเหตทุีไ่ม
สามารถทําบัตรประกันสุขภาพได เปนตน

•  ดานสวัสดิการสังคม ใหคําแนะนําบริการทางสังคมเพื่อชวย
ใหผูปวยเขาถึงบริการทางสังคมที่รัฐจัดให

5.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดแก

ราย 3,267

•  ประสานงานกับหนวยงานองคการ บุคคลเกี่ยวกับสิทธิและ
ผลประโยชนที่ผูปวยพึงไดรับในการรักษาพยาบาล เชน 
การใชสิทธิบัตรตางๆ, การติดตอทําสิทธิบัตร

6.  ใหบริการปรึกษา (Counseling) ใหบริการปรึกษาแกผูปวย 
และครอบครัวเกี่ยวกับปญหาการใชสิทธิ กอนรับการรักษา
ระหวางการรักษา

ราย 702

7.  อนุโลมการใชสิทธิสวัสดิการขาราชการกอนนําหนังสือตนสังกัด
มาใชสิทธิ

ราย/ครั้ง 159/184
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รายการ หนวยนับ ผลการปฏิบัติงาน

1.3  บริการสิทธิสวัสดิการขาราชการ

1.  รับลงทะเบียนโครงการเบิกจายตรงคารักษาพยาบาล ราย 3,470

2.  ออกบัตรรับรองสิทธิสวัสดิการขาราชการ ครั้ง 24

3.  จายบัตรรับรองสิทธิสวัสดิการขาราชการ ราย 2,589

1.4  บริการผูปวยที่มีสิทธิประกันชีวิตในการรักษาพยาบาล

1.  รับ - สงแบบชดเชยการประกันชีวิต ราย 687

2.  ประสานหนวยงานภายในและภายนอกสถาบันมะเร็งแหงชาติ
เพื่อผูปวยประกันชีวิต

ครั้ง 2,300

3.  รับ - จายคาธรรมเนียมทางการแพทย ราย 632

2 การใหบริการสวัสดิการสังคม

1.  บริการวินิจฉัยทางสังคม

1.1  ศึกษา, รวบรวม, วิเคราะหขอมูลทางสังคมเพื่อนํามา
ประเมินใหความชวยเหลือ

ราย 514

1.2  เยี่ยมผูปวยบนหอผูปวย ICU, หอผูปวยหญิง 4, 
หอผูปวยหญิง 6, หอผูปวยหญิง 7

ราย/ครั้ง 637/200

1.3  เยี่ยมบาน เพื่อหาขอมูลทางสังคม ราย/ครั้ง 4/4

2.  บริการบําบัดทางสังคม

2.1  การใหบริการดานสวัสดิการสาธารณสุข ดานสงเคราะห
คารักษาพยาบาล

ราย 22

2.2  การใหคําปรึกษา

•  ปญหาเศรษฐกิจ ราย 174

•  ปญหาสุขภาพอนามัย ราย 122

•  ปญหาที่พักอาศัย ราย 120

•  ปญหาการดูแล ราย 3

2.3  การใหคําแนะนําบริการทางสังคม ราย 786

2.4  การใหความสนับสนุนทางดานจิตใจ ราย 999

2.5  การโนมนาวใหยอมรับพยาธิภาพของโรค ราย  - 

2.6  ประสานงานกับผูบริจาคในการนําเครื่องอุปโภคมาบริจาค
แกผูปวยในสถาบันมะเร็งแหงชาติ

ราย/ครั้ง 24/26

2.7  ประสานงานเกี่ยวกับปญหาทางสังคมกับหนวยงานภายใน
และภายนอก

ราย 357

2.8  ประสานงานกับหนวยงานภายนอกในการสงผูปวยไปรับ
การรักษาตอ

ครั้ง 23

2.9  การติดตอผูปวยหรือญาติเพื่อติดตามผลการรักษาและปองกัน
ปญหาผูปวยถูกทอดทิ้งไวในโรงพยาบาล โดยมีบริการดังนี้

ราย 1,376
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•  ติดตามเรื่องผลการรักษากับโรงพยาบาล, หนวยงานตางๆ 
ที่สงผูปวยมารับการรักษา และขอผลการรักษาเดิมติดตาม
ผูปวยที่ไมมารักษาตามแพทยนัดใหมารักษาตอ

3,267

•  ติดตามญาติใหมาเยี่ยมผูปวย 5

•  ติดตอเลื่อนนัดผูปวย 0

3.  บริการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม

3.1  การพัฒนาศักยภาพของผูปวยใหสามารถกลับคืนสังคม 
พึ่งตนเองไดและดํารงชีวิตไดตามปกติ

•  รายบุคคล ราย/ครั้ง

•  รายกลุม หมายถึง การจัดกิจกรรมกลุมในหอผูปวย
กลุมฝกอาชีพ, งานประดิษฐ

ราย/ครั้ง 537/16

3.2  การจัดหาและบริหารทรัพยากรทางสังคมเพื่อนํามาสงเคราะห
ดานการรักษาพยาบาล และบริการทางดานสังคมในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา

1.  เงินงบประมาณสถาบันมะเร็งแหงชาติ

การชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูปวยมะเร็งยากจน

•  ผูปวยนอก ราย/บาท  - 

•  ผูปวยใน ราย/บาท  - 

2.  เงินบริจาคมูลนิธิวิจัยโรคมะเร็ง

•  การชวยเหลือดานคาพาหนะ ราย/บาท 265/80,000

3.  เงินบริจาคผูปวยมะเร็งยากจน ราย/บาท  - 

4.  เงินบริจาคชวยเหลือผูปวยอนาถาสถาบันมะเร็งแหงชาติ

•  คาอุปกรณทางการแพทย ราย/บาท 6/13,199

•  คารักษาพยาบาล ราย/บาท 8/22,535.50

•  คายาพิเศษ ราย/บาท 8/42,670

•  การชวยเหลือดานคาครองชีพ ราย/บาท 68/23,696

•  การชวยเหลือคาพาหนะกลับภูมิลําเนา ราย/บาท 314/91,310

•  การชวยเหลือคาฌาปนกิจศพผูปวยยากจน ราย/บาท  - 

•  สงจดหมายลงทะเบียน ราย/บาท 64/1,314

•  โทรศัพททางไกล ราย/บาท 72/1,033.62

•  สงพัสดุ ราย/บาท  - 

4.  บริการสังคมสงเคราะหชุมชนงานเยี่ยมบาน

4.1  การเยี่ยมบาน ศึกษาสภาพแวดลอมของผูปวยเพื่อนํามาวินิจฉัย
ใหความชวยเหลือ และติดตามผลอยางตอเนื่อง

ราย/ครั้ง 4/4

4.2  การชวยเหลือผูปวยดานเศรษฐกิจ, สังคม, จิตใจ ในโครงการ 
“การดูแลผูปวยในระยะสุดทาย”

ราย/ครั้ง 18/37
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5.  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ 

5.1  โครงการฟนฟูสภาพจิตสังคมผูปวยโรคมะเร็ง

•  กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสรางสภาพจิตใจผูปวยโรคมะเร็ง ราย/ครั้ง 100/2

•  กิจกรรมธรรมะ ราย/ครั้ง 156/8

•  กิจกรรมกลุมประดิษฐ/ฝกอาชีพ ราย/ครั้ง 157/11

•  กิจกรรมจัดสวัสดิการตัดผมฟรี ราย/ครั้ง 122/17

5.2  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยโรคมะเร็งหลังรับการรักษา ราย/ครั้ง  - 

5.3  โครงการอาชีวบําบัด ราย/วัน 380/5

5.4  โครงการจัดหาที่พักอาศัย ราย 84

5.5  โครงการคายเสริมสรางพลังชีวิตผูปวยโรคมะเร็งและผูดูแล ราย  - 

3 การพัฒนาคุณภาพวิชาการ

1.  ศึกษาคนควาทางวิชาการทางสังคมสงเคราะห ครั้ง 1

2.  งานฝกอบรม/งานสอนทางสังคมสงเคราะห ครั้ง 1

3.  ประชาสัมพันธเผยแพรความรูทางหลักประกันสุขภาพและ
สวัสดิการสังคม

ครั้ง 1

4.  งานทะเบียนสถิติ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ครั้ง 1

5.  งานวิจัยและวางแผน  - 

4 การใหบริการธุรการ

1.  งานสารบรรณและธุรการ

•  พิมพหนังสือโตตอบทางราชการภายในและภายนอกสถาบัน ฉบับ 396

•  ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือราชการ ฉบับ 1,252

•  แยกประเภทหนังสือเก็บเขาแฟม ฉบับ 1,252

•  เบิกจายพัสดุ อุปกรณตางๆ ครั้ง 30
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28 ตุลาคม 2556 ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ศูนยคัดกรองโรคมะเร็งแหงชาติ 
/ณ จ. สุรินทร

141 ราย

9 ธันวาคม 2556 ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ศูนยคัดกรองโรคมะเร็งแหงชาติ 
/ณ จ. พะเยา

399 ราย

10 กุมภาพันธ 2557 ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ศูนยคัดกรองโรคมะเร็งแหงชาติ 
/ณ จ. นาน

209 ราย

27 มกราคม 2557 ออกหนวยงานบําเพ็ญพระราชกุศล
ศพ สมเด็จพระสังฆราช

องคกรแพทย/วัดบวร กรุงเทพฯ ประชาชน 
จํานวน 50  คน

9, 16, 23  มีนาคม 2557 โครงการถายทอดความรูเพื่อการ
คัดกรองโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก
ในชุมชน จัดการรณรงคและคัดกรอง
โรคมะเร็งระยะเริ่มแรกในชุมชน 
เรื่อง มะเร็งลําไสใหญ

งานสรางเสริมสุขภาพ/ 
ณ เขตราชเทวี  ชุมชนเพชรบรีุ 7, 
ชุมชนสวนเงิน, ชุมชนโคงรถไฟ, 
ชุมชนวิศวะรวมใจ เขตราชเทวี 

250 ราย

29 เมษายน 2557 ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ศูนยคัดกรองโรคมะเร็งแหงชาติ 
/ณ จ. มุกดาหาร

210 ราย

11 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมวันโรคหืดโลก งานสรางเสริมสุขภาพ/ 
ณ โรงแรมตะวันนา กทม.

ประชาชน 
จํานวน 300 คน

20-21 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
รถ Mobile Mammography

อาคารสํานักงานเพชรบุรี กทม. ประชาชน 
จํานวน 80 คน

21 -23 พฤษภาคม2557 กิจกรรม M Care สุขภาพดี
ชีวีปลอดภัย

งานสรางเสริมสุขภาพ/ 
ณ สถานีรถไฟฟา MRT กทม.

ประชาชน 
จํานวน 500 คน

22 -23 พฤษภาคม2557 กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
รถ Mobile Mammography

อาคารมาบุญครอง กรุงเทพฯ ประชาชน 
จํานวน 80 คน

31 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก งานสรางเสริมสุขภาพ/ 
ณ ศูนยการคาฟวเจอรปารค 
รังสิต ปทุมธานี

ประชาชน 
จํานวน 300 คน

9 มิถุนายน 2557 ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ศูนยคัดกรองโรคมะเร็งแหงชาติ 
/ณ จ. กาฬสินธุ

78 ราย

16-17 มิถุนายน 2557 กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
รถ Mobile Mammography

อาคารธนชาติ กรุงเทพฯ ประชาชน 
จํานวน 80 คน

18-19 มิถุนายน 2557 กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
รถ Mobile Mammography

ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุรี กรุงเทพฯ

ประชาชน 
จํานวน 80 คน

30 มถินุายน - 1 กรกฎาคม 
2557

กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
รถ Mobile Mammography

ณ กรมทางหลวง กรุงเทพฯ ประชาชน 
จํานวน 80 คน

ผลงานด�านบริการชุมชนและการออกหน�วย
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2-3 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
รถ Mobile Mammography

อาคารธนชาติ กรุงเทพฯ ประชาชน 
จํานวน 80 คน

28-31 กรกฎาคม 2557 จัดกิจกรรมรณรงค “เรารักตับโลก” สถาบันมะเร็งแหงชาติ ประชาชน 
จํานวน 300 คน

4 สิงหาคม 2557 ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ศูนยคัดกรองโรคมะเร็งแหงชาติ 
/ ณ จ. มหาสารคาม

229 ราย

5-6 สิงหาคม 2557 ตรวจหามะเร็งปากมดลูก 
(Pap Smear)

ศูนยคัดกรองโรคมะเร็งแหงชาติ 
/ ณ สวนอัมพร

26 ราย

7 สิงหาคม 2557 ตรวจหามะเร็งปากมดลูก 
(Pap Smear)

ศูนยคัดกรองโรคมะเร็งแหงชาติ 
/ ณ จ. อยุธยา

41 ราย

7 สิงหาคม 2557 โครงการแมลูกผูกพัน ตานภัยมะเร็ง
เนือ่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนีินาถ 

� กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
รถ Mobile Mammography 
และการจัดนิทรรศการใหความรู
มะเร็งเตานม

งานสรางเสริมสุขภาพ / 
ณ สถานสงเคราะหคนชรา 
วาสนะเวศน จังหวัดอยุธยา

ผูสูงอายุ 
จํานวน 41 คน

8 สิงหาคม 2557 � กิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
รถ Mobile Mammography 
และการจัดนิทรรศการใหความรู
มะเร็งเตานม

งานสรางเสริมสุขภาพ / 
ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
กรุงเทพฯ

สตรีกลุมเสี่ยงเขารวม 
จํานวน 42 คน

13 - 22 สิงหาคม 2557 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี 
Pap Smear

 งานสรางเสริมสุขภาพ/
ณ สถาบันมะเร็งแหงชาติ

สตรีกลุมเสี่ยงเขารวม 
จํานวน 42 คน

21 สิงหาคม 2557 โครงการ อสม.เชี่ยวชาญ โรคมะเร็ง กลุมภารกิจวิชาการ/
อิมแพคเมืองทองธานี

ประชาชน 
จํานวน 500 คน

21 - 24 สิงหาคม 2557 กิจกรรมถายทอดงานมติชนเฮลแคร ณ ศูนยการคาเซนทรัลพลาซา 
กรุงเทพฯ

ประชาชน 
จํานวน 500 คน

21-22 สิงหาคม 2557 โครงการ อสม. รวมใจสรางสขุอนามยั
เพื่อหางไกลมะเร็ง 
กิจกรรมการอบรมใหความรู 
เรื่องโรคมะเร็งแก อสม. ทั้งประเทศ

งานสรางเสริมสุขภาพ/ 
ณ อมิแพคเมอืงทองธาน ีนนทบรุี

อสม. 
จํานวน 500 คน

26 กันยายน 2557 โครงการรูเทาทันตานภัยมะเร็ง สถาบันโรคผิวหนัง พยาบาล+เจาหนาที่ 
50 คน
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รวมภาพ
กิจกรรมสําคัญ 
ประจําป� 2558
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สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
กรมการแพทย� กระทรวงสาธารณสุข

ความหมายตราสัญลักษณ�
 โรคมะเร็ง (Cancer) เปนภาษาลาตินที่มีรากศัพทมาจากภาษากรีก จากคําวา Carcinos 
แปลวา “ปู” เนื่องจากเนื้องอกมะเร็งสามารถจับติดกับเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกายอยางเหนียวแนน
คลายกับกามปู และยังลุกลามไปยังเนื้อเยื่อปกติท่ีอยูรอบๆ ตลอดจนแพรกระจายไปยังอวัยวะ
สวนอื่นๆ เปรียบเสมือนขาปูท่ีแผออกจากตัวปู และพรอมที่จะเดินไปยังทิศทางใดก็ได ดังนั้นจึงใช 
“ปู” เปนสัญลักษณแทน “โรคมะเร็ง” และตราสัญลักษณของสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดใชรูปทรง
ของกามปูแทนตัวปู โดยจัดวางเปนสัญลักษณของหัวใจสื่อความหมายวา “สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
รวมใจ รวมพลัง ตอสูโรคมะเร็ง”

วิสัยทัศน�
 สถาบันชั้นนําดานโรคมะเร็งระดับชาติ

พันธกิจ
 ผลิตและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานโรคมะเร็ง เพ่ือเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สามารถถายทอดสูเครือขายองคกร บุคลากรทางการแพทยและประชาชน ใหบริการทางการแพทย
ในระดับที่มีความซับซอน ตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงอยางเหมาะสม
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ค�านิยมร�วม
 NCI Comes First  เราพรอมใจพัฒนาองคกร องคกรตองมากอน
 We are Mister Cancer เรามั่นใจ เราคือผูเชี่ยวชาญโรคมะเร็ง
 We are National Body เราภูมิใจ เราคือองคกรระดับชาติ

วัฒนธรรมองค�กร
“เคารพความคิดที่หลากหลาย แตมีเปาหมายเดียวกัน”
(Respect in Diversity but One Common Goal)

ภารกิจหน�าที่ตามกฎหมาย
(กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552)
● ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคมะเร็ง
● ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยดานโรคมะเร็งแกสถานบริการสุขภาพ 

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
● จัดใหมีบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยดานโรคมะเร็ง
● ใหการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยดานโรคมะเร็ง แกแพทยและบุคลากรทางดานสุขภาพ ในสถานบริการ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

● กํากับและดูแลการดําเนินงานของศูนยโรคมะเร็งในสวนภูมิภาค
● ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย
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ผู�อํานวยการ
สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

คณะกรรมการ
บริหารหน�วยบริการ

โครงสร�างภายในสถาบันมะเร็งแห�งชาติ

คณะกรรมการ
วิชาการ

ผู�ช�วย
ผู�อํานวยการ

ศูนย�พัฒนา
คุณภาพ

กลุ�มภารกิจ
ด�านอํานวยการ

กลุ�มภารกิจ
ด�านวิชาการและการแพทย�

กลุ�มภารกิจ
ด�านการพยาบาล

กลุ�มภารกิจด�าน
การพัฒนาระบบสุขภาพ

1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายการเงินและบัญชี
3. ฝายพัสดุและบํารุงรักษา
4. ฝายแผนงานและประเมินผล
5. ฝายสวัสดิการสังคมและ
 ประกันสุขภาพ
6. ฝายทรัพยากรบุคคล

1. กลุมงานมะเร็งนรีเวช
2. กลุมงานศัลยศาสตร
3. กลุมงานวิสัญญีวิทยา
4. กลุมงานอายุรศาสตร
5. กลุมงานเคมีบําบัด
6. กลุมงานโสต ศอ นาสิก
7. กลุมงานรังสีรักษา
8. กลุมงานรังสีวินิจฉัย
 และเวชศาสตรนิวเคลียร
9. กลุมงานพยาธิวิทยา
10. กลุมงานเวชศาสตร
 ประคับประคอง
11. กลุมงานทันตกรรม
12. กลุมงานเภสัชกรรม
13. กลุมงานเทคนิคการแพทย
14. กลุมงานโภชนศาสตร

1. กลุมงานวิชาการพยาบาล
2. กลุมงานการพยาบาล
 ผูปวยนอก
3. กลุมงานการพยาบาล
 ผูปวยใน
4. กลุมงานการพยาบาลปองกัน
 และควบคุมการติดเชื้อ
5. กลุมงานการพยาบาล
 ผูปวยหนัก
6. กลุมงานการพยาบาล
 ผูปวยผาตัด
7. กลุมงานการพยาบาล
 ผูปวยวิสัญญี
8. กลุมงานการพยาบาล
 สงเสริมคุณภาพชีวิต
9. กลุมงานพยาบาล
 ผูปวยรังสีรักษา
10. กลุมงานการพยาบาล
 ผูปวยเคมีบําบัด

1. กลุมงานวิจัยและ
 ประเมินเทคโนโลยี
2. กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
3. กลุมงานเทคโนโลยี
 และสารสนเทศ
4. กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
5. กลุมงานพัฒนานโยบาย
 และยุทธศาสตรการแพทย
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ทําเนียบผู�อํานวยการ
สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

01

03

05

07

01

02

03

04

05

06

07

08

นพ.สมชาย สมบูรณ�เจริญ
12 ม.ค. 2513 - 31 ต.ค. 2529

เรือโท นพ.พิสิษฐ� พันธุมจินดา
1 พ.ย. 2529 - 31 ก.ค. 2533

ร.ท.นพ.สิริศักดิ์ ภูริพัฒน�
12 ส.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2537

นพ.กิติ จินดาวิจักษณ�
1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2540

ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี
1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2544

พันตรี นพ.ชล กาญจนบัตร
19 ก.พ. 2545 - 7 มี.ค. 2546

นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ
8 มี.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2556

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสําราญ
17 ต.ค. 2556 - ปจจุบัน

02

04

06

08
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คณะกรรมการบริหารหน�วยบริการ
สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

01

03

05

07

09

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ
ประธานกรรมการ

นายอาคม ชัยวีระวัฒนะ
กรรมการ

นางวนิดา โชควาณิชย�พงษ�
กรรมการ

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ
กรรมการ

นางสาวศุลีพร แสงกระจ�าง
กรรมการ

นางศราวรรณ บุญลิขิต
กรรมการ

นายภูวศิษฐ� วรารัฐเรืองวุฒิ
กรรมการ

นางรัตนา เฟ��องทรัพย�
กรรมการ

นางสาววรารัตน� กันอรุณภูวิสิฐ
กรรมการ

นายโชคชัย สุขเหลือง
กรรมการ

02

04

08

10

11 12

11

12

นางศิริพรรณ พิษาภาพ
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสมพร ป�ญญาประทีป
ผูชวยเลขานุการ

06
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กลุ�มภารกิจด�านอํานวยการ

01

05

03

01

02

03

04

05

06

07

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ
รองผูอํานวยการดานอํานวยการ

นางศิริพรรณ พิษาภาพ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

น.ส.วรารัตน� กันอรุณภูวิสิฐ
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี

นางรัตนา เฟ��องทรัพย�
หัวหนาฝายพัสดุและบํารุงรักษา (รก.)

นายโชคชัย สุขเหลือง
หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล

นางสิริลักษณ� ชูทวด
หัวหนาฝายลูกคาสัมพันธ

นายโชคชัย สุขเหลือง
หัวหนาฝายทรัพยากรบุคคล

02

06

04

07

กลุ�มภารกิจวิชาการและการแพทย�

01 04

07

10

13

02

05 08

11

14

03

06

09 12

15

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ
รองผูอํานวยการดานการแพทย

นพ.ป�ยวัฒน� เลาวหุตานนท�
หัวหนากลุมงานมะเร็งนรีเวช

นพ.ระวิศักดิ์ จันทร�วาสน�
หัวหนากลุมงานศัลยศาสตร

พญ.อรชร เอี่ยมอารีรัตน�
หัวหนากลุมงานวิสัญญีวิทยา

พญ.กนกพร ใจสถาพร
หัวหนากลุมงานอายุรศาสตร

นพ.วิชิต อาภรณ�วิรัตน�
หัวหนากลุมงานเคมีบําบัด

พญ.สมจินต� จินดาวิจักษณ�
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก

นพ.ภูวศิษฐ� วรารัฐเรืองวุฒิ
หัวหนากลุมงานรังสีรักษา (รก.)

พญ.ศราวรรณ บุญลิขิต
หัวหนากลุมงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตรนิวเคลียร

นพ.อนันต� กรลักษณ� 
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยา

พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ�
หัวหนากลุมงานเวชศาสตรประคับประคอง

ทพญ.กัทลี กิตติประสาร
หัวหนากลุมงานทันตกรรม

นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม

14

15

นางอารีย� ประสิทธิพยงค�
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย

นพ.เรือเอก นพ.อารยะ อดุลพันธุ�
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
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01

04

01

02

03

04

นางวนิดา โชควาณิชย�พงษ� 
รองผูอํานวยการดานการพยาบาล

นางสมจิตร ประภากร
หัวหนากลุมงานวิชาการพยาบาล

นางสาวอลิสา ช�วงอรุณ
หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก

นางพัชรี เจริญพร
หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน

02 03

กลุ�มภารกิจด�านการพยาบาล

05 06

07 08 09

05

06

07

08

นางไกรรวี ประภากร 
หัวหนากลุมงานการพยาบาลปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อ

นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ
หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยหนัก

นางปารณีย� รัตนภาสุร
หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยผาตัด

นางสาวเบ็ญจพร ไพบูลย�พลาย�อย
หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยวิสัญญี

10 11

09

10

11

นางสมจิตร ประภากร
หวัหนากลุมงานการพยาบาลสงเสริมคณุภาพชวีติ

นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร
หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยรังสีรักษา

นางธีราพร หลาบเลิศบุญ
หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยเคมีบําบัด

01

04

01

02

03

04

ดร.ศุลีพร แสงกระจ�าง 
รองผูอํานวยการดานพัฒนาระบบสุขภาพ

เรืออากาศเอก นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย
หัวหนากลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

นพ.วิษณุ ปานจันทร�
หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการ

นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ
หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

02 03

กลุ�มภารกิจด�านการพัฒนาระบบสุขภาพ

05 06

05

06

พญ.สมจินต� จินดาวิจักษณ�
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพ

ดร.ศุลีพร แสงกระจ�าง
หัวหนากลุมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการแพทย
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อัตรากําลังบุคลากรสถาบันมะเร็งแห�งชาติ

1. กลุ�มภารกิจด�านอํานวยการ

2. กลุ�มภารกิจด�านวิชาการและการแพทย�

ป�งบประมาณ 2558
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3. กลุ�มภารกิจด�านการพยาบาล

4. กลุ�มภารกิจด�านการพัฒนาระบบสุขภาพ
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
อัตรากําลังบุคลากร
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งบประมาณรายได� และรายจ�าย

งบประมาณรายได� ป� พ.ศ. 2558

งบประมาณรายได� จําแนกตามประเภทของรายได�

งบประมาณรายได� ป� พ.ศ. 2557งบประมาณรายได� ป� พ.ศ. 2557
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งบประมาณรายจ�าย ป� พ.ศ. 2558

งบประมาณรายจ�าย จําแนกตามประเภทของรายจ�าย

งบประมาณรายจ�ายป� พ.ศ. 2557
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“งานแถลงข�าว การใช� Oncothermia รักษามะเร็ง 
ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน”

 10 ตุลาคม 2557 นายแพทยสุพรรณ ศรีธรรมมา 
อธิบดีกรมการแพทย และนายแพทยวีรวุฒิ อิ่มสําราญ 
ผู อํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ แถลงข าวการใช  
Oncothermia เครือ่งใหความรอนระดบัปานกลาง รกัษามะเรง็
ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ณ หองประชุม
สมชาย สมบรูณเจริญ ชัน้ 5 อาคารดาํรงนริาดรู สถาบนัมะเรง็
แหงชาติ

วันที่ 10 ตุลาคม 2557

“ประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห�งชาติ ครั้งที่ 12”“ประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห�งชาติ ครั้งที่ 12”
วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

 19 พฤศจิกายน 2557 นายแพทยภาสกร ชยัวานชิศริิ 
รองอธบิดกีรมการแพทย เปนประธานเปดการประชมุวชิาการ
โรคมะเร็งแหงชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง National Strategies to 
Nationwide Cancer Care โดยมนีายแพทยวรีวฒุ ิอิม่สาํราญ 
ผู อํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ เปนผู กลาวรายงาน 
ซึง่จัดโดยสถาบนัมะเรง็แหงชาต ิและโรงพยาบาลมะเรง็ภมูภิาค 
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
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 นายแพทยวีรวฒุ ิอิม่สาํราญ ผูอาํนวยการสถาบนัมะเรง็แหงชาต ิเปนประธานในพธิทีาํบญุเลีย้งพระ เนือ่งในวนัคลายวนัสถาปนา
สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยมีคณะผูบริหาร เจาหนาที่ อดีตผูบริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแหงชาติ รวมพิธีในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 
ณ หองประชุมสมชาย สมบูรณเจริญ ชั้น 5 อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแหงชาติ

“พิธีทําบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล�ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห�งชาติ”“พิธีทําบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล�ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห�งชาติ”
วันที่ 10 ธันวาคม 2557

“การถ�ายทอดสด วันต�อต�านโรคมะเร็งแห�งชาติ”
วันที่ 11 ธันวาคม 2557

 นายแพทยสพุรรณ ศรีธรรมมา อธบิดกีรมการแพทย 
และนายแพทยวีรวุฒิ อิ่มสําราญ ผูอํานวยการสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ พรอมดวยคณะผูบริหารกรมการแพทย ทีมแพทย 
พยาบาล นกัวิชาการ ไดใหความรูเร่ืองโรคมะเรง็ ในการถายทอดสด
วันตอตานโรคมะเร็งแหงชาติ ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
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 วนัที ่22 ธนัวาคม 2557 สถาบนัมะเรง็แหงชาต ิรวมกบั
สมาคมโรคมะเร็งแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 
และ iCare Thailand ไดจัดกิจกรรมงานปใหมใหกับ
ผูปวยมะเร็ง โดยมีศิลปน โจนัสและคริสตี้ มารวมใหกําลังใจ
และใหความบันเทิง นอกจากนี้ ภัตตาคารบลูเอเลเฟน 
ยังได นําอาหารมามอบใหกับผู ป วยในหอผู ป วยทุกคน 
ณ บริเวณหอผูปวยมะเร็งสตรี ชั้น 6 อาคารวิเคราะหบําบัด
โรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

“กิจกรรม งานป�ใหม�ผู�ป�วยมะเร็ง”“กิจกรรม งานป�ใหม�ผู�ป�วยมะเร็ง”
วันที่ 22 ธันวาคม 2557

“กิจกรรม งานกีฬาสีสัมพันธ�สถาบันมะเร็งแห�งขาติ”
วันที่ 26 ธันวาคม 2557

 นายแพทยวีรวุฒิ อิ่มสําราญ ผูอํานวยการสถาบัน
มะเร็งแหงชาติพรอมคณะผูบริหาร เปดงานกีฬาสีสัมพันธ 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สนาม
หนาอาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแหงชาติ
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 นายแพทยวีรวุฒิ อ่ิมสําราญ ผูอํานวยการสถาบัน
มะเรง็แหงชาต ิเปนประธานในพธีิทาํบญุตักบาตร พระภกิษสุงฆ 
39 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ.2558 ในวันที่ 5 
มกราคม 2558 ณ หองประชุมสมชาย สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

“กิจกรรม พิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นป�ใหม� พ.ศ.2558”

“พระเจ�าหลานเธอ พระองค�เจ�าสิริวัณณวรีนารีรัตน� 
โปรดให�ผู�แทนพระองค�นําอาหารมาเลี้ยงผู�ป�วย”

วันที่ 8 มกราคม 2558

วันที่ 5 มกราคม 2558

 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน 
โปรดใหผู แทนพระองคนําอาหารมาเลี้ยงผู ปวยโรคมะเร็ง 
จํานวน 200 คน ณ สถาบันมะเร็งแหงชาติ เพ่ือถวายเปน
พระกุศล เนื่องในวันคลายวันประสูติ 8 มกราคม 2558
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“กิจกรรม สถาบันมะเร็งแห�งชาติ รณรงค�ให�คนไทยตรวจคัดกรองมะเร็ง 
เนื่องในวันมะเร็งโลก 2015”

วันที่ 3 กุมภาพันธ� 2558

“รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องให�ความอบอุ�น”“รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องให�ความอบอุ�น”
วันที่ 4 กุมภาพันธ� 2558

 3 กุมภาพันธ 2558 นายแพทยภาสกร ชัยวานิชศิริ 
รองอธบิดกีรมการแพทย พรอมดวยนายแพทย วรีวฒุ ิอิม่สาํราญ 
ผูอาํนวยการสถาบนัมะเรง็แหงชาต ิและคณะผูบรหิารฯ นาํทมี
ศิลปนแกรมมี่  ได แก ซีดี-กันตธีร  ป ติธัญ และเชอรีน 
ณัฐจารี หรเวชกุล เขาติดเข็มสัญลักษณวันมะเร็งโลก 2015 
(World Cancer Day 2015) ใหกบัพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล

 4 กุมภาพันธ 2558 นายแพทยวีรวุฒิ อิ่มสําราญ 
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดรับมอบเคร่ืองผลิต
ออกซเิจน และเครือ่งใหความอบอุน รวมมลูคา 477,500 บาท 
จากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป องกันราชอาณาจักร ณ 
หองประชมุสมชาย สมบรูณเจรญิ ชัน้ 5 สถาบนัมะเรง็แหงชาติ
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“ข�าราชการดีเด�น ประจําป� 2557”
วันที่ 10 มีนาคม 2558

“พระเจ�าหลานเธอ พระองค�เจ�าสิริวัณณวรีนารีรัตน�
เสด็จเป�นองค�ประธานเป�ดการแข�งขันฟุตบอล มหากุศลนัดพิเศษ”

วันที่ 28 มีนาคม 2558

 นายแพทยระวิศักดิ์ จันทรวาสน ตําแหนง นายแพทย
ชํานาญการพิเศษ ดานเวชกรรม สาขาศัลยกรรม ไดรับคัดเลือก
เปนขาราชการดีเดน ประจําป 2557 โดยเขารับโลเชิดชูเกียรติ 
ในงานวันสถาปนาครบรอบ 73 ปกรมการแพทย เม่ือวันท่ี 10 
มีนาคม 2558 

 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสริวิณัณวรนีารรีตัน 
เสด็จเปนองคประธานเปดการแขงขันฟุตบอลมหากุศล
นัดพิเศษ ระหวางทีมรวมใจ นําโดยขาราชการ ทหาร ตํารวจ 
นักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติ อดีตนักกีฬาทีมชาติ ผูใหการ
สนับสนุน และเหลาศิลปนดารา ภายใตการคุมทีมของ 
“โคชซโิก” เกยีรตศัิกดิ ์เสนาเมือง แขงขนักบั ทมีฟตุบอลหญงิ
ทีมชาติไทย ชุดชิงแชมปโลก ป 2015 นําโดย คุณนวลพรรณ 
ล่ําซํา ผูจัดการทมีฟตุบอลหญิงทมีชาตไิทย ในวนัที ่28 มีนาคม 
2558 ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
ภายในงานมีการจําหนายเสื้อการกุศลที่ออกแบบพิเศษ 
โดยพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน 
เพื่อนํารายไดหลังหักคาใชจายมอบใหสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
สําหรับนําไปจัดซื้อเครื่องถายภาพรังสีแกมมา เฉพาะอวัยวะ 
(Organ Specific Gamma Camera) พรอมอปุกรณตดัชิน้เนือ้
สงตรวจ ซึ่งเปนเครื่องแรกของกระทรวงสาธารณสุข
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“โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค�กร 
(Town Hall Meeting)”

10 เมษายน 2558

“NCI รวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย”
วันที่ 10 เมษายน 2558

 นายแพทยวีรวุฒิ อิ่มสําราญ ผูอํานวยการสถาบัน
มะเรง็แหงชาต ิเปนประธานเปดโครงการพฒันาประสทิธภิาพ
การสื่อสารภายในองคกร (Town Hall Meeting) วันที่ 10 
เมษายน 2558 ณ หองประชุมสมชาย สมบูรณเจริญ ชั้น 5 
สถาบันมะเร็งแหงชาติ

 นายแพทยวรีวฒุ ิอิม่สาํราญ ผูอาํนวยการสถาบนัมะเรง็แหงชาต ิเปนประธานในพธิสีรงนํา้พระพทุธรปู และรดนํา้ขอพรผูบรหิาร 
รวมทั้งอดีตผูบริหาร เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และสืบทอดประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันสงกรานต วันศุกรที่ 10 เมษายน 2558 
ณ หองประชุมสมชาย สมบูรณเจริญ ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแหงชาติ
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“โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ�งสู�การเป�นองค�กรสุขภาพระดับชาติ”

“ประชุมความร�วมมือ ระหว�างสถาบันมะเร็งแห�งชาติ 
กับ Nagoya University Hospital”

วันที่ 20 สิงหาคม 2558

 นายแพทยวีรวุฒิ อ่ิมสําราญ ผูอํานวยการสถาบัน
มะเร็งแหงชาติ เปนประธานเปดการประชุมความรวมมือ
ระหวางสถาบันมะเร็งแหงชาติ กับ Nagoya University 
Hospital ระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุม
สมชาย สมบูรณเจริญ ชั้น 5 อาคารดํารงนิราดูร สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ

 นายแพทยวรีวฒุ ิอิม่สาํราญ ผูอาํนวยการ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ เปนประธานเปดโครงการ 
พัฒนาบุคลากรเพื่อมุงสู การเปนองคกรสุขภาพ
ระดับชาติ จํานวน 10 รุ น ซึ่งจัดขึ้นระหวาง
เดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2558

เมษายน - สิงหาคม 2558
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“โครงการ ส�งต�อความห�วงใยจากแม�สู�ลูก”“โครงการ ส�งต�อความห�วงใยจากแม�สู�ลูก”
วันที่ 25 สิงหาคม 2558

“ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สรุปผลการดําเนินงานตาม Service plan สาขาโรคมะเร็ง”

วันที่ 24 สิงหาคม 2558

 นายแพทยวีรวุฒิ อ่ิมสําราญ ผูอํานวยการสถาบันมะเร็ง
แห งชาติ เป นประธานเป ดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผล
การดําเนินงานตาม Service plan สาขาโรคมะเร็ง ในวันที่ 24 สิงหาคม 
2558 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร

 นายแพทยสุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย พรอมดวยคุณจําลอง สิงหโตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
และนายแพทยวรีวฒุ ิอิม่สาํราญ ผูอาํนวยการสถาบนัมะเรง็แหงชาต ิเปดโครงการสงตอความหวงใยจากแมสูลกู ในวนัที ่25 สงิหาคม 2558 
ณ กรมประชาสัมพันธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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“ผู�อํานวยการสถาบันมะเร็งแห�งชาติ 
รับโล�รางวัลหน�วยงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด�น” ประจําป� 2558

วันที่ 28 สิงหาคม 2558

“โครงการอบรม แนวทางการจัดทําร�างขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) และหลักเกณฑ�การกําหนดราคากลาง”

วันที่ 1 กันยายน 2558

 นายแพทยวีรวุฒิ อ่ิมสําราญ ผูอํานวยการสถาบัน
มะเร็งแหงชาติ เปนประธานเปดโครงการอบรมแนวทาง
การจดัทาํรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
และหลักเกณฑการกําหนดราคากลาง วันที่ 1 กันยายน 2558 
ณ หองประชุมสมชาย สมบูรณเจริญ ช้ัน 5 สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ

 นายแพทยวีรวุฒิ อ่ิมสําราญ ผู อํานวยการสถาบัน
มะเร็งแหงชาติ เขารับพระราชทานรางวัลหนวยงานพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมดีเดน กระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2558 
จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2558
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“โครงการ Pink Ribbon Charity ครั้งที่ 9”
วันที่ 7 กันยายน 2558

“โครงการ ป�นความรัก ด�วยความรู� ตอนสู�มะเร็ง”“โครงการ ป�นความรัก ด�วยความรู� ตอนสู�มะเร็ง”
วันที่ 9 กันยายน 2558

 นายแพทยวีรวุฒิ อ่ิมสําราญ ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ พรอมดวยนายแพทยธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ประธานมูลนิธิ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ เขารวมพิธีเปดโครงการ Pink Ribbon Charity ครั้งที่ 9 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ บริเวณ ชั้น 3 ศูนยการคา 
ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปง คอมเพล็กซ

 วนัที่ 9 กนัยายน 2558 นายแพทยวรีวุฒ ิอิม่สาํราญ 
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ ใหการตอนรับ คุณระพี 
อุทกะพันธุ ในนามผูบริหารและพนักงานบริษัท อมรินทร บุค 
เซ็นเตอร จํากัด ในการจัดโครงการ ปนความรัก ดวยความรู 
ตอนสูมะเรง็ โดยการรบับรจิาคเงินผานรานนายอนิทรทัว่ประเทศ 
ณ หองประชุมสมชาย สมบูรณเจริญ ช้ัน 5 สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ
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“โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห�อัตรากําลัง เพื่อจัดทํา
แผนความต�องการกาํลังคนสถาบนัมะเร็งแห�งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภมิูภาค”

วันที่ 15 กันยายน 2558

“งานแสดงมุทิตาจิต วาระเกษียณอายุราชการ ประจําป� พ.ศ.2558”
วันที่ 23 กันยายน 2558

 15 กันยายน 2558 นายแพทยวีรวุฒิ อ่ิมสําราญ ผูอํานวยการสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ เปนประธานเปดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหอัตรากําลัง 
เพ่ือจดัทาํแผนความตองการกาํลงัคน สถาบนัมะเรง็แหงชาต ิและโรงพยาบาลมะเรง็ภูมภิาค 

ณ ห องประชุมสมชาย สมบูรณเจริญ 
อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแหงชาติ

 23 กนัยายน 2558 นายแพทยวีรวุฒ ิอิม่สาํราญ ผูอาํนวยการสถาบันมะเรง็แหงชาติ 
เปนประธานในงานเล้ียงเกษียณอายุราชการ ประจําป พ.ศ.2558 ซึ่งสถาบันมะเร็งแหงชาติ
จดัข้ึนเพือ่เชดิชเูกยีรตใิหกบับคุลากรของสถาบนัฯทีค่รบวาระเกษยีณอายรุาชการในป พ.ศ.2558 
ณ หองประชุมสมชาย สมบูรณเจริญ อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแหงชาติ
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