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	 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	กรมการแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิหลกั 

ทีส่�าคญั 2 ดา้น ไดแ้ก ่ภารกิจในการก�าหนดนโยบาย

การควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งระดับชาติ  

โดยมกีารจดัท�าแผนการป้องกนัและควบคมุโรคมะเรง็

แห่งชาตมิาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 จนถงึ

ปัจจุบนั และไดน้�าไปสู่การปฏบิตัจิรงิในเขตสุขภาพ

ทัว่ประเทศ ผา่นแผนพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ หรอื 

Service Plan สาขาโรคมะเรง็ และภารกจิที่ส�าคญั 

อกีดา้นคอื การเป็นศนูยค์วามเป็นเลิศด้านโรคมะเรง็ 

อย่างครบวงจร โดยการใหบ้รกิารรกัษาผูป่้วยมะเรง็ 

ในระดบัตตยิภมูแิละสงูกวา่ การเป็นศนูยป์ระสานงาน 

รบัส่งต่อ การวิจยัและพฒันา การเป็นศูนย์อ้างอิง 

ในระดบัชาต ิการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี

ดา้นโรคมะเรง็ การสรา้งเครอืขา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ 

รวมทัง้การจดัท�าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายระดบัชาต ิ 

ทัง้ น้ีการด�า เ นินงานดังกล่ าวมีเ ป้าหมายหลัก 

เพือ่ลดอตัราการป่วย ลดอตัราการตายจากโรคมะเรง็ 

และเพื่อให้ผู้ร ับบริการและประชาชนตระหนักถึง 

ความส�าคญัของโรคมะเรง็ ซึง่เป็นปัญหาสาธารณสขุ 

ทีส่�าคญัของประเทศ

 หนังสอืรายงานประจ�าปี 2562 ฉบบัน้ีไดร้วบรวม 

ผลการด�าเนินงานและกิจกรรมส�าคัญที่สนับสนุน

ภารกจิของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาตใินรอบปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 (ตัง้แต ่1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 

2562) ทีผ่า่นมา จดัท�าขึน้เพือ่เผยแพรแ่ละใชเ้ป็นขอ้มลู

อา้งองิ โดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

และผูส้นใจ จะสามารถน�าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ไดต้อ่ไป

สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ
กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสขุ
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สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร ไดม้กีารปฏริปูการปกครองแผน่ดนิ โดยใหม้กีารแบ่งสว่น
ราชการใหม ่ใหส้ถาบนัมะเรง็แหง่ชาตมิาสงักดักรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ

ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรฐัมนตรี ไดใ้หเ้กยีรตมิาเป็นประธานในพธิวีางศลิาฤกษ์
อาคารหลงัแรกของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ไดเ้สดจ็พระราชด�าเนินมาทรงเปิดอาคารสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ 
และพระราชทานนามอาคารวา่ “อาคารด�ารงนิราดรู” หมายความวา่ ปราศจากความเศรา้โศก 
อาดูรตลอดไป (จากโรคมะเรง็) และ ณ โอกาสที่ส�าคญัยิง่ ฯพณฯ คุณพระบ�าราศนราดูร  
ไดก้ราบบงัคมทูลพระกรุณาขอบรมราชานุญาต ถอืเอาวนัที ่ 10 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนั 
ตอ่ตา้นโรคมะเรง็

คณะรฐัมนตรีได้มีมติอนุมติัการก่อตัง้สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ โดยใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบ 
ของส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข และได้มอบให้สภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาต ิ 
จดัโครงการการกอ่ตัง้สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่2  
(พ.ศ. 2510 - 2514)  โดยมวีตัถุประสงคข์องโครงการฯ ดงัน้ี
1. เป็นศนูยร์วบรวมและเผยแพรส่ถติขิอ้มลูตา่ง ๆ  ซึง่เกีย่วกบัมะเรง็ในประเทศไทย และเพือ่ตดิตอ่ 
 แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความคดิเหน็กบัสถาบนัมะเรง็ในตา่งประเทศ
2. เป็นศนูยต์รวจมะเรง็ระยะเริม่แรกของรา่งกายทกุระบบ
3. เป็นศนูยว์นิิจฉยั บ�าบดั และวจิยัเกีย่วกบัมะเรง็
4. เป็นศนูยป์ระสานงานและรว่มมอืกบัสถานทีท่ีม่กีารตรวจ วนิิจฉยั และบ�าบดัรกัษาโรคมะเรง็ 
 ภายในประเทศ รวมทัง้ตดิต่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคดิเหน็กบัสถาบนัมะเรง็ 
 ในตา่งประเทศ น�าวธิกีารรกัษาทีท่นัสมยัมาใช้
5. เป็นศนูยอ์บรมเรือ่งมะเรง็ใหแ้ก ่แพทย ์พยาบาล นกัศกึษาแพทย ์และนกัวทิยาศาสตร์
6. ให้การศกึษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เป็นประโยชน์ของการตรวจค้นหามะเรง็ระยะเริม่แรก 
 และการบ�าบดัรกัษาทีถ่กูตอ้ง

นายแพทยส์มชาย สมบรูณ์เจริญ ซ่ึงขณะนัน้เป็นแพทยส์งักดัโรงพยาบาลหญิง (โรงพยาบาล
ราชวถิใีนปัจจบุนั) ไดเ้สนอโครงการตอ่กระทรวงสาธารณสขุ ใหก้อ่ตัง้สถาบนัมะเรง็แหง่ชาตขิึน้  
ซึง่เป็นสถานทีต่รวจมะเรง็ระยะเริม่แรกแหง่แรกในประเทศไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาต	ิ
(National Cancer Institute) 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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นายแพทยส์มชาย สมบรูณ์เจริญ ผูอ้�านวยการสถาบนัมะเรง็แห่งชาติคนแรก มคีวามคดิรเิริม่
ใหจ้ดัตัง้โครงการบา้นพกัฟ้ืนผูป่้วยโรคมะเรง็ เพือ่ใหผู้ป่้วยทีม่าจากตา่งจงัหวดัไดม้ทีีพ่กั รอการตรวจ 
วนิิจฉยัและรบัการรกัษา แตท่ัง้น้ีในขณะนัน้จ�านวนเตยีงยงัมไีมเ่พยีงพอทีจ่ะรองรบัผูป่้วย จงึไดม้ี
การเสนอโครงการบา้นพกัฟ้ืนผูป่้วยโรคมะเรง็ตอ่กรมการแพทย ์ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบและไดร้บั 
ความชว่ยเหลอืจากกรมธนารกัษ ์กระทรวงการคลงั ในการจดัหาทีด่นิราชพสัด ุณ บรเิวณต�าบล 
บงึสนัน่ อ�าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี เน้ือทีจ่�านวน 100 ไร่

ฯพณฯ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ พล.ต.อ.ประเสิฐ  รจิุรวงศ ์ไดเ้ป็นประธานในพธิี
เปิดอาคารหลงัที ่2 อาคารวเิคราะหบ์�าบดัโรคมะเรง็ ซึง่เป็นอาคาร 9 ชัน้ สามารถรองรบัผูป่้วยใน 
ไดถ้งึ 200 เตยีง

คณะรฐัมนตรี ไดม้มีตอินุมตัใิหก้ระทรวงสาธารณสุขจดัตัง้ศูนยป้์องกนัและควบคุมโรคมะเรง็ 
ในสว่นภมูภิาค จ�านวน 6 แหง่ ไดแ้ก ่จงัหวดัลพบรุ ีชลบรุ ีอุบลราชธานี ล�าปาง สรุาษฎรธ์านี และ
อุดรธานี 

กระทรวงสาธารณสขุ ไดม้กีารปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารงานสว่นราชการตา่ง ๆ  โดยเฉพาะ
ดา้นบุคลากรสาธารณสุขสาขาต่างๆ ใหร้วมอยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วยงานเดยีวกนั คอื 
สถาบนัพฒันาก�าลงัคนดา้นสาธารณสขุ สงักดัส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ จงึไดม้กีารโอน
หลกัสตูรตา่ง ๆ  ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมการแพทย ์และกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ใหอ้ยู่
ในความรบัผดิชอบของวทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ สถาบนัพฒันาก�าลงัคน
ดา้นสาธารณสขุ ดงันัน้ โรงเรยีนเซลลว์ทิยา โรงเรยีนเวชสถติ ิและโรงเรยีนรงัสกีารแพทย ์ซึง่อยูใ่น 
ความรบัผดิชอบของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ กรมการแพทย ์ จงึไดโ้อนไปอยูใ่นความรบัผดิชอบ 
ของวทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ

สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ ไดม้กีารเสนอโครงการจดัตัง้ศนูยม์ะเรง็ในสว่นภมูภิาค 8 แหง่ เพือ่ให ้
การป้องกนัและควบคมุโรคมะเรง็ ด�าเนินการไดผ้ลตามเป้าหมายครอบคลุมทกุพืน้ทีท่ ัว่ภมูภิาค
ของประเทศไทย

นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พนัธมุจินดา ผูอ้�านวยการสถาบนัมะเรง็แห่งชาติ ไดใ้หม้กีารด�าเนินการ
กอ่สรา้งบา้นพกัฟ้ืนผูป่้วยโรคมะเรง็ธญับรุ ีซึง่ตอ่มาในปี พ.ศ. 2531 ไดม้กีารเปลีย่นชือ่เรยีกเป็น 
“สถานรบัผูป่้วยโรคมะเรง็ธญับรีุ” โดยมฐีานะเป็นฝ่ายหน่ึงของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาติ
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ตรา
สัญลักษณ	์

สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ

Cancer เป็นภาษาละตินที่มีรากศัพท์มาจาก 
ภาษากรีก จากค�าว่า Carcinos แปลว่า “ปู” 
เ น่ืองจากเ น้ืองอกมะเร็ง  สามารถจับติดกับ 
เน้ือเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายอย่างเหนียวแน่น 
คล้ายกบัก้ามปู และยงัลุกลามไปยงัเน้ือเยื่อปกต ิ
ทีอ่ยูร่อบ ๆ  ตลอดจนแพรก่ระจายไปยงัอวยัวะอืน่ ๆ   
เปรยีบเสมอืนขาปทูีแ่ผ่ออกจากตวัป ู และพรอ้มที ่
จะเดนิไปยงัทศิทางใดกไ็ด ้ ดงันัน้จงึใช ้ “ป”ู เป็น
สญัลกัษณ์แทน “โรคมะเรง็” และตราสญัลกัษณ์ 
ของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ ไดใ้ชร้ปูทรงของกา้มปู
แทนตวัปู โดยจดัวางเป็นสญัลกัษณ์ของรูปหวัใจ  
สือ่ความหมายวา่ “สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ รวมใจ 
รวมพลงั ต่อสู้โรคมะเรง็” โดยใชล้กัษณะตวัอกัษร 
“NCI” และ “สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ” ทีบ่่งบอก
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ส่วนสโลแกน “Vision 
with Action” สะท้อนให้เห็นว่าเป็นองค์กรที่มี
การน�าเอาวสิยัทศัน์ ดา้นโรคมะเรง็ระดบัชาตลิงสู่
การปฏบิตัไิดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ

วัฒนธรรมองค์กร

เป้าประสงค์

สถาบนัชัน้น�าดา้นโรคมะเรง็ระดบัชาติ

ผลติและพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นโรค
มะเรง็ เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย สามารถ
ถ่ายทอดสูเ่ครอืขา่ยองคก์ร บคุลากรทางการแพทย์
และประชาชน ให้บรกิารทางการแพทย์ในระดบั 
ที่มคีวามซบัซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยชีัน้สูงอย่าง
เหมาะสม 

“เคารพความคิดท่ีหลากหลาย แต่มีเป้าหมาย
เดียวกนั” (Respect in diversity but one common 
goal)

ระบบบริการสุขภาพด้านโรคมะเร็ง 
มคีวามเป็นเลศิและสรา้งความพงึพอใจแก่ 
ผูร้บับรกิาร (Service Excellence) 

แพทย์และบุคลากรด้านโรคมะเร็ง 
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (People  
Excellence)

ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร ท่ี เ ป็ น เ ลิ ศแล ะม ี
ธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค
มะเรง็ มปีระสทิธภิาพและครอบคลุมผู้รบั
บรกิารทกุภาคสว่น (P&P Excellence)

1

2

3

4

ความ
หมาย

ยุทธ
ศาสตร์	
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ยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแขง็ของเครือข่ายบริการ
และวชิาการดา้นโรคมะเรง็ของประเทศและ
เขตสขุภาพ

พฒันาองค์กรเป็นสถาบนัเฉพาะทางที่มี
ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง (Center of  
Excellence)

พฒันาระบบบริหารจดัการดา้นโรคมะเรง็
เพือ่สนบัสนุนใหเ้กดิความเป็นเลศิ

พฒันาระบบดูแลสุขภาพด้านโรคมะเร็ง
แบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless 
Comprehensive HealthCare)

พฒันาระบบการส่งเสริม ป้องกนั คุม้ครอง
ประชาชน และการคดักรองโรคมะเรง็ระดบั
ประชากร

ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย
(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสขุ  พ.ศ. 2562)

ค่านิยมร่วม
NCI Comes First  เราพร้อมใจพฒันาองค์กร 
องคก์รตอ้งมากอ่น

We are Mister Cancer เรามัน่ใจ เราคอืผูเ้ชีย่วชาญ
โรคมะเรง็

We are National Body เราภูมใิจ เราคอืองคก์ร
ระดบัชาต ิ

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

ศึกษา วิเคราะห ์วิจยั และพฒันาองคค์วามรู ้
และเทคโนโลยทีางการแพทยด์า้นโรคมะเรง็

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ทางการแพทยด์า้นโรคมะเรง็แกส่ถานบรกิาร
สขุภาพทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

จดัให้มีบริการเพ่ือรองรบัการส่งต่อผูป่้วย
ดา้นโรคมะเรง็

ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการ
ปฏิบติังานด้านการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง 
แก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพ 
ในสถานบริการสุขภาพทัง้ภาครัฐและ 
ภาคเอกชน

ก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของโรงพยาบาล
มะเรง็ในสว่นภมูภิาค

ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง
หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย
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มิติที่	1	:	มิติด้านประสิทธิผล	(ร้อยละ	70)

ตัวชี้วัดที ่1.1 ทิศทางงานวิชาการเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดที ่1.2 ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการประเมิน
   เทคโนโลยีทางการแพทย์

ตัวชี้วัดที ่1.3 ระดับความส�าเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
   ทางการแพทย์

ตัวชี้วัดที ่1.4 ระดับความส�าเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการ
   และบริการกับเขตสุขภาพ

ตัวชี้วัดที ่1.5 PA อธิบดี / ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
   ด้านสาธารณสุข / ภารกิจหลักของกรม

   1.5.2 ระดับความส�าเร็จในการรายงานผลตัวชี้วัด
      ตามแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  1.5.2.6 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการ  
                     รักษาภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

  1.5.2 (6.1) ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
                     ภายใน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70

  1.5.2 (6.2) ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด
                     ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70

  1.5.2 (6.3) ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
                     ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60

มิติที่	2	:	มิติด้านคุณภาพการให้บริการ	(ร้อยละ	10)

ตัวชี้วัดที ่2.1 DMS smart services

ตัวชี้วัดที ่2.2 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าคู่มือการให้บริการ
   ประชาชน

ตัวชี้วัดที ่2.3 ระดับความส�าเร็จในการเตรียมความพร้อมในการ  
   ขอสมัครรางวัลเลิศรัฐ

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส�าเร็จของหน่วยงานที่ด�าเนินการตาม
   เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
   ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
   and Transparency Assessment : ITA)
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0.350

0.294
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงานน�้าหนัก

(ร้อยละ) ผลการ
ด�าเนินงาน1 2 3 4 5 ค่าคะแนน

ที่ได้
คะแนนถ่วง

น�้าหนัก

การปฏิบัติราชการ
ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สรุปผล

Inbook.indd   8 10/9/2020   18:30:55



9Annual Report 2019
National Cancer Institute

มิติที่	3	:	มิติด้านประสิทธิภาพ	(ร้อยละ	15)

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
   รายจ่ายภาพรวม

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
   รายจ่ายประจ�า

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
   รายจ่ายลงทุน

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความส�าเร็จของการก่อหนี้ผูกพันรายจ่าย
   ลงทุน

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุน
   ต่อหน่วยผลผลิตระดับหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละความส�าเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   ผลการปฏบิตังิานด้านบญัชรีะดบัหน่วยงาน ตามที่ 
   กรมบัญชีกลางก�าหนด

ตัวชี้วัดที่ 3.7 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงาน
   การควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการตามมาตรการ
   ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 3.9 ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการตามมาตรการ
   ประหยัดน�้าของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.10 ระดับความส�าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
     ในรายงานผลการตรวจสอบภายใน

มิติที่	4	:	มิติด้านการพัฒนาองค์กร	(ร้อยละ	5)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 Digital DMS

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการประเมินผล
            การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ระดับความส�าเร็จของการสร้างองค์กร
            แห่งความสุข (Happy Workplace)

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความส�าเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์ 
   (ของหน่วยงาน)

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ผู้รายงาน นายโชคชัย สุขเหลือง  หน่วยงาน กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

ต�าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล  โทรศัพท์ 02-2026800  ต่อ 1524, 3205

น�า้หนักรวม	(100) 100.0 4.984รวม
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงานน�้าหนัก

(ร้อยละ) ผลการ
ด�าเนินงาน1 2 3 4 5 ค่าคะแนน
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คะแนนถ่วง

น�้าหนัก

Inbook.indd   9 10/9/2020   18:30:55



10 รายงานประจ�าปี 2562
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การบริหาร
และทรัพยากรด�าเนินงาน

โครงสร้างภายใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ท�าเนียบผู้อ�านวยการ	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยการ	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

อัตราก�าลังบุคลากร	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

งบรายได้	และรายจ่าย	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
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1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. กลุ่มงานการเงิน
 และบัญชี
3. กลุ่มงานพัสดุและบ�ารุงรักษา
4. กลุ่มงานแผนงาน
 และประเมินผล
5. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
 ทางการแพทย์
6. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

1. กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
2. กลุ่มงานศัลยศาสตร์
3. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
4. กลุ่มงานอายุรศาสตร์
5. กลุ่มงานเคมีบ�าบัด
6. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
7. กลุ่มงานรังสีรักษา
8. กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย
 และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
9. กลุ่มงานพยาธิวิทยา
10. กลุ่มงานเวชศาสตร์
  ประคับประคอง
11. กลุ่มงานทันตกรรม
12. กลุ่มงานวิจัย
13. กลุ่มงานเภสัชกรรม
14. กลุ่มงานโภชนศาสตร์
15. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
16. กลุ่มงานเทคโนโลยี
  สารสนเทศ
17. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

1. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
2. กลุ่มงานการพยาบาล
 ผู้ป่วยนอก
3. กลุ่มงานการพยาบาล
 ผู้ป่วยใน

1. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
2. กลุ่มงานพัฒนานโยบาย
 และยุทธศาสตร์การแพทย์

สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ

โครงสร้าง
ภายใน	

ผู้อ�านวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

คณะกรรมการ
บริหารหน่วยบริการ

 กลุ่มภารกิจ
ด้านอ�านวยการ

กลุ่มภารกิจ
ด้านวิชาการ
และการแพทย์

กลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล

กลุ่มภารกิจ
ด้านการพัฒนา

ระบบสุขภาพ

ผู้ช่วย
ผู้อ�านวยการ
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ผู้อ�ำนวยกำร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติท�ำเนียบ

นพ.วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ

17 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน

นพ.กิติ จินดาจักษณ์

1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2540

นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ

8 มี.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2556

ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี

1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2544

นพ.สมชาย สมบรูณ์เจริญ

12 ม.ค. 2513 - 31 ต.ค. 2529

เรือโท นพ.พิสิษฐ์ พันธุมจินดา

1 พ.ย. 2529 - 31 ก.ค. 2533

พันตรี นพ.ชล กาญจนบัตร

19 ม.ค. 2545 - 7 มี.ค. 2546

ร.ท.นพ.สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์

12 ส.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2537
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บริหารหน่วยบริการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

คณะ
กรรมการ

นพ.วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ
ประธานกรรมการ

นายสมชาย  ธนะสิทธิชัย นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ นางสาวศุลีพร  แสงกระจ่าง นางสาวอลิสา  ช่วงอรุณ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

นายภูวศิษฐ์  วรารัฐเรืองวุฒิ นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์ นางสาวผกากมล  จนัทร์สพุรประภา นางสาววรารตัน์  กนัอรณุภวูสิฐิ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

นางรัตนา  เฟื่องทรัพย์ นายโชคชัย  สุขเหลือง นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด นางสาวสมพร  ปัญญาประทีป

กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ร.อ.นพ.สมชาย  ธนะสิทธิชัย  นพ.ปิยวัฒน์  เลาวหุตานนท์ นพ.ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์ พญ.อรชร  เอี่ยมอารีรัตน์
รองผู้อ�านวยการ
ด้านการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงาน
มะเร็งนรีเวช

หัวหน้ากลุ่มงาน
ศัลยศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงาน
วิสัญญีวิทยา

นายโชคชัย  สุขเหลือง นางพิมพ์วีรา  ชูทวด นางสาวผกากมล  จันทร์สุพรประภา
หัวหน้ากลุ่มงาน

แผนงานและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มงาน

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
หัวหน้ากลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

 นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด  นางสาววรารัตน์  กันอรุณภูวิสิฐ  นางรัตนา  เฟื่องทรัพย์
รองผู้อ�านวยการ
ด้านอ�านวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงาน
การเงินและบัญชี

หัวหน้ากลุ่มงาน
พัสดุและบ�ารุงรักษา

ด้านอ�านวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่ม
ภารกิจ

ด้านวิชาการและการแพทย	์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่ม
ภารกิจ
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นพ.เอกภพ  แสงอริยวนิช นพ.ดนัย  มโนรมณ์
หัวหน้ากลุ่มงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มงาน

สนับสนุนวิชาการ

นพ.โสฬส  อนุชปรีดา พญ.กนกพร  ใจสถาพร นพ.เอกภพ  แสงอริยวนิช นพ.พีรวิชญ์  ทัพวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงาน

อายุรศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มงาน

เคมีบ�าบัด
หัวหน้ากลุ่มงาน
โสต ศอ นาสิก

หัวหน้ากลุ่มงาน
รังสีรักษา

พญ.ศราวรรณ  บุญลิขิต นพ.ภูวศิษฐ์  วรารัฐเรืองวุฒิ พญ.จิดาภา  ธรรมศิริ ทพญ. กัทลี  กิติประสาร
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัย

และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
หัวหน้ากลุ่มงาน

เวชศาสตร์ประคับประคอง
หัวหน้ากลุ่มงาน

พยาธิวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงาน

ทันตกรรม

นางสาววรัญญา  ครองแก้ว นางอารีย์  ประสิทธิพยงค์ พญ.ณัษฐา  พิภพไชยสิทธิ ดร.ศุลีพร  แสงกระจ่าง
หัวหน้ากลุ่มงาน

เภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงาน

เทคนิคการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงาน

โภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงาน

วิจัย
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ดร.ศุลีพร  แสงกระจ่าง ร.อ.นพ.สมชาย  ธนะสิทธิชัย (รก.) นพ.จุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์
รองผู้อ�านวยการ

ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การแพทย์ 

นางสาวอลิสา  ช่วงอรุณ นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร นางพัชรี  เจริญพร นางกรชฎา  ลีลาเลิศประเสริฐ
รองผู้อ�านวยการ
ด้านการพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการพยาบาล 

หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยนอก

หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยใน

ด้านการพยาบาล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ	
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่ม
ภารกิจ

กลุ่ม
ภารกิจ
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บุคลากร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2562

อัตรา
ก�าลัง

กลุม่ภารกจิด้านอ�านวยการ	จ�านวน 161 คน

กลุม่ภารกจิด้านวชิาการและการแพทย์ จ�านวน 353 คน

ข้าราชการ
30 คน

ข้าราชการ
160 คน

พนกังานราชการ
12 คน

พนกังานราชการ
6 คน

พนกังาน
กระทรวงสาธารณสขุ
83 คน

พนกังาน
กระทรวงสาธารณสขุ
125 คน

ลกูจ้างรายคาบ
15 คน

ลกูจ้างรายคาบ
35 คน

ลกูจ้างชัว่คราว
16 คน

ลกูจ้างประจ�า
21 คน 

ลกูจ้างประจ�า
11 คน 
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กลุม่ภารกจิด้านการพยาบาล	จ�านวน 335 คน

กลุม่ภารกจิด้านการพฒันาระบบสขุภาพ	จ�านวน 22 คน

ข้าราชการ
237 คน

ข้าราชการ
7 คน

พนกังานราชการ
10 คน

พนกังานราชการ
3 คน

พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ
62 คน

พนกังาน
กระทรวงสาธารณสขุ
12 คน

ลกูจ้างรายคาบ
13 คน

ลกูจ้างประจ�า
13 คน 
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อตัราก�าลงับคุลากร	ณ	วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

อัตราก�าลังบุคลากร
อัตราก�าลังบุคลากร จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

ต�า่กว่าปรญิาตรี

ต�า่กว่าปรญิาตรี

ปรญิาตรี

ปรญิาตรี

ปรญิาโท

ปรญิาโท

ปรญิาเอก

ปรญิาเอก

 ข้าราชการ

 ลกูจ้างประจ�า

 พนักงานราชการ

 พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ

 ลกูจ้างชัว่คราว

 ลกูจ้างรายคาบ

 รวม
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ข้าราชการ
ลกูจ้างประจ�า
พนกังานราชการ
พนกังาน
กระทรวงสาธารณสขุ
ลกูจ้างชัว่คราว
ลกูจ้างรายคาบ
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Inbook.indd   19 10/9/2020   18:31:02



20 รายงานประจ�าปี 2562
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

จ�าแนกตาม
ประเภทของรายได้

งบ
รายได้

งบรายได้	ปี 2561

งบรายได้	ปี 2562

รายได้จากงบประมาณ

27.64 %

รายได้จากงบประมาณ

22.85 %

รายได้จากการขายสนิค้า
และบรกิาร

70.07 %

รายได้จากการขายสนิค้า
และบรกิาร

76.29 %

รายได้จากการอดุหนนุและบรจิาค

0.85 %

รายได้จากการอดุหนนุและบรจิาค

0.30 %

รายได้อืน่	ๆ

1.44%

รายได้อืน่	ๆ

0.55%
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จ�าแนกตาม
ประเภทของรายจ่าย

งบ
รายจ่าย

งบรายจ่าย	ปี 2561

งบรายจ่าย	ปี 2562

ค่าใช้จ่ายบคุลากร

19.48%

ค่าใช้จ่ายบคุลากร

18.71%

ค่าตอบแทน

2.33%

ค่าตอบแทน

2.21%

ค่าใช้สอย

14.38%

ค่าใช้สอย

15.38%

ค่าวสัดุ

37.50%

ค่าวสัดุ

32.92%

ค่าสาธารณปูโภค

2.13%

ค่าสาธารณปูโภค

2.54%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย
(ครภุณัฑ์	และสิง่ก่อสร้าง)

18.64%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย
(ครภุณัฑ์	และสิง่ก่อสร้าง)

22.21%

ค่าใช้จ่ายอืน่	ๆ

5.54%

ค่าใช้จ่ายอืน่	ๆ

6.02%
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ผลการด�าเนินงาน
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็ง
ของประเทศและเขตสุขภาพ

พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายบริการด้านโรคมะเร็ง
พัฒนาความเข้มแข็งของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์
พัฒนาเครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งกับต่างประเทศ

องค์ความรู้ด้านการแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการวิจัย พัฒนา 
ได้น�าไปตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือน�าเสนอในที่ประชุมวิชาการ
องค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งที่ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนาในปี พ.ศ. 2562
ผลการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ

ด้านการพัฒนาองค์กรเป็นสถาบันเฉพาะทางที่มีความเป็นเลิศ
ด้านโรคมะเร็ง	(Center	of	Excellence)

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านโรคมะเร็ง
การพัฒนาบุคลากร

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านโรคมะเร็งเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาระบบการส่งเสริม	ป้องกัน	คุ้มครองประชาชน	
และการคัดกรองโรคมะเร็งระดับประชากร	

ด้านการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพด้านโรคมะเร็งแบบครบวงจร
อย่างไร้รอยต่อ	(Seamless	Comprehensive	Health	Care)	
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ด้านการ
สร้างความเข้มแข็ง

ของเครือข่ายบริการ
และวิชาการด้านโรคมะเร็ง

ของประเทศและเขตสุขภาพ
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ศักยภาพของเครือข่าย
บริการด้านโรคมะเร็งพัฒนา

โครงการ	
“พัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ด้านมะเร็งตับในเขตบริการสุขภาพ
  ที่มีความเสี่ยงสูง”

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ศัลยแพทย ์
ในเขตบรกิารสขุภาพทีม่คีวามเสีย่งสงู มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ความเชีย่วชาญในการผา่ตดัมะเรง็ตบัโดยใชเ้ทคโนโลยี
ข ัน้สงูมากขึน้ ด�าเนินการจดัอบรมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยมผีูเ้ขา้รว่มอบรม จ�านวน 60 คนต่อครัง้ ดงัน้ี

ครัง้ท่ี 1 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่24 - 25 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์จงัหวดัเชยีงราย

ครัง้ท่ี 2 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่26 - 27 กุมภาพนัธ ์2562 ณ โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์จงัหวดัอุบลราชธานี

ครัง้ท่ี 3 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์- 1 มนีาคม 2562 ณ โรงพยาบาลศนูยข์อนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่

ครัง้ท่ี 4 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่8 - 9 มนีาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

ครัง้ท่ี 5 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่14 - 15 มนีาคม 2562 ณ โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็
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โครงการ	
“อบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อทางเดินน�้าดี” 

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพ 
ดา้นการผ่าตดัมะเรง็ตบัและท่อทางเดนิน�้าดใีหแ้ก่ศลัยแพทย ์ เพิม่พูนประสบการณ์ใหเ้กดิทกัษะและความรู ้ 
ความเชีย่วชาญในการผา่ตดัมะเรง็ตบัและทอ่ทางเดนิน�้าดทีีถ่กูตอ้งตามมาตรฐาน และทนัตอ่วทิยาการสมยัใหม ่
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูป่้วย ด�าเนินการจดัอบรมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยมผีูเ้ขา้รว่มอบรม จ�านวน 60 คน 
ต่อครัง้ ดงัน้ี 

ครัง้ท่ี 1 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่17 - 18 ธนัวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็

ครัง้ท่ี 2 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่20 - 21 ธนัวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสรุนิทร ์จงัหวดัสรุนิทร์

ครัง้ท่ี 3 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่3 - 4 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลล�าปาง จงัหวดัล�าปาง

ครัง้ท่ี 4 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่15 - 16 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

ครัง้ท่ี 5 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่20 - 21 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลศนูยอุ์ดรธานี จงัหวดัอุดรธานี

Inbook.indd   25 10/9/2020   18:31:04



26 รายงานประจ�าปี 2562
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โครงการ	
“อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 ส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร” 

ด�าเนนิการโดย กลุม่งานศลัยศาสตร์ สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิมวีตัถุประสงคเ์พือ่ฝึกอบรมแพทยใ์หม้ทีกัษะ
ในการตรวจ และรกัษาโรคทางกลอ้งส่องทางเดนิอาหาร และฝึกอบรมพยาบาลหรอืเจา้หน้าทีห่อ้งส่องกลอ้ง 
ใหม้คีวามรูเ้ป็นผูช้ว่ยเหลอืแพทยไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีในการใหบ้รกิารผูป่้วยทีม่ปัีญหาโรคทางเดนิอาหาร และสง่เสรมิ
การพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในสถานบรกิารทัว่ประเทศ เพือ่ใหโ้รงพยาบาลต่าง ๆ ทีจ่ะพฒันาหน่วยงาน 
ส่องกลอ้งระบบทางเดนิอาหารในโรงพยาบาลไดอ้งคค์วามรูโ้ดยภาพรวม ด�าเนินการจดัอบรมทัง้สิน้ 2 ครัง้  
โดยมผีูเ้ขา้รว่มอบรม จ�านวน 40 คนต่อครัง้ ดงัน้ี

ครัง้ท่ี 1 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่26 - 27 มนีาคม 2562 ณ โรงพยาบาลนครนายก จงัหวดันครนายก

ครัง้ท่ี 2 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่5 - 6 มถุินายน 2562 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม
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โครงการ	
“ประชุมวิชาการ Service Plan สาขามะเร็ง” 

ด�าเนินการโดย กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มวีตัถุประสงค ์
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประเมนิผลการด�าเนินงานตามตวัชีว้ดัการพฒันาระบบการบรกิารสขุภาพ (Service Plan) 
สาขาโรคมะเรง็ของเขตสขุภาพ และหาแนวทางในการด�าเนินงานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย เพือ่ใหก้ารสนบัสนุน 
และใหค้�าแนะน�าการด�าเนินงานพฒันาระบบการบรกิารสขุภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเรง็ของเขตสขุภาพ
และโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูใินเขตสขุภาพ

ด�าเนินการเมื่อวนัที่ 21 - 22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอมาร ี ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยม ี
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ จ�านวนทัง้สิน้ 206 คน
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28 รายงานประจ�าปี 2562
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โครงการ	
“การเตรียมยาเคมีบ�าบัดส�าหรับเภสัชกร” 

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหบุ้คลากรมอีงคค์วามรู ้
ด้านโรคมะเร็ง แนวทางการรกัษา แบบแผนของยาเคมีบ�าบดั และการจดัการเพื่อลดหรือป้องกนัฤทธิ ์
ไม่พงึประสงคข์องยาเคมบี�าบดั เพือ่ใหแ้นวทางการปฏบิตังิานเกีย่วกบัระบบงาน และความรูเ้กีย่วกบัยาเคมี
บ�าบดัเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคนิคเบือ้งตน้ในการผสมยาเคมบี�าบดั ฝึกเทคนิค
และสรา้งทกัษะการผสมยาเคมบี�าบดัใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยัและปราศจากเชือ้ โดยแบง่เป็นภาคทฤษฎ ี
และภาคปฏบิตัิ

ภาคทฤษฎี มผีูเ้ขา้ร่วมการอบรมเป็นเภสชักรผูส้นใจหรอืมหีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเตรยีมยาเคมบี�าบดั 
ในผูป่้วยมะเรง็จ�านวน 100 คน ด�าเนินการอบรมระหวา่งวนัที ่4 - 6 มนีาคม 2562 

ภาคปฏิบติั มผีูเ้ขา้รว่มการอบรมจ�านวน 2 คน แบง่เป็น 2 รุน่
(รุน่ที ่1)  ระหวา่งวนัที ่11 - 15 มนีาคม 2562 และอบรมภาคปฏบิตั ิ
(รุน่ที ่2)  ระหวา่งวนัที ่18 - 22 มนีาคม 2562 
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โครงการ	
“อบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย 
 (หลักสูตร 1 เดือน)”

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ร่วมกับกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิมวีตัถุประสงคเ์พือ่ฟ้ืนฟูความรู ้เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นวนิิจฉยั และการตรวจเตา้นม
ทางรงัสใีหแ้ก่รงัสแีพทย ์นกัรงัสกีารแพทย ์และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เพิม่พนูประสบการณ์ใหเ้กดิทกัษะและ
ความเชีย่วชาญดา้นรงัสวีนิิจฉยั และเทคนิคการใชอุ้ปกรณ์การตรวจวนิิจฉยัทีท่นัสมยัตามมาตรฐาน เพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ ซึง่ประกอบดว้ย 2 หลกัสตูร ดงัน้ี

หลกัสตูรท่ี 1 หลกัสตูรการแปรผลฟิลม์เอกซเรยเ์ต้านม 2 เดือน เดือนละ 1 สปัดาห ์ด�าเนินการเมือ่วนัที ่ 
17 มถุินายน - 12 กรกฎาคม 2562 มผีูเ้ขา้รว่มอบรมทัง้สิน้ 7 คน

หลกัสตูรท่ี 2 หลกัสูตรเทคนิคการตรวจมะเรง็เต้านมทางรงัสีวินิจฉัย ด�าเนินการเมื่อวนัที ่ 4 - 28 
มถุินายน 2562 มผีูเ้ขา้รว่มอบรมทัง้สิน้ 5 คน
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สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โครงการ	
“ประชุมวิชาการนานาชาติด้านมะเร็งตับและท่อน�้าดี” 

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาวิชาการ 
ดา้นการผา่ตดั รกัษาพยาบาล และดแูลผูป่้วยมะเรง็ตบัและทอ่น�้าด ีด�าเนินการระหวา่งวนัที ่8 - 9 พฤศจกิายน 
2561 โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชมุรวมจ�านวนทัง้สิน้ 250 คน การด�าเนินงานแบง่ออกเป็น 2 รปูแบบ ดงัน้ี

1. ภาคบรรยายวิชาการด้านการผา่ตดั รกัษาพยาบาล และดแูลผูป่้วยมะเรง็ตบัและท่อน�้าดี 
 จากวทิยากรในประเทศและต่างประเทศ

2. ภาคสาธิตการผา่ตดัผูป่้วยมะเรง็ตบัและท่อน�้าดี (Live surgery) ณ โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ 
 จงัหวดัรอ้ยเอด็
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โครงการ	
“Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal     
 Cervical Cancer Screening ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์”

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ 
มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ร้บัการอบรมพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการตรวจวนิิจฉยั และการรกัษา Cervical 
Intraepithelial Neoplasia โดยการใชก้ลอ้ง Colposcopy & LEEP มคีวามเขา้ใจขัน้ตอนในการสบืคน้ และรกัษา 
ผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองเซลลเ์ยือ่บปุากมดลกู รวมทัง้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ วธิกีารดแูลรกัษากลอ้ง Colposcopy 
& LEEP ไดถ้กูตอ้ง สามารถใหค้�าปรกึษาแก่ผูป่้วยทีเ่ป็นมะเรง็ปากมดลกูทีเ่ขา้มารกัษาในโรงพยาบาล พฒันา
ระบบสง่ต่อ เพือ่การวนิิจฉยั และรกัษาผูป่้วยมะเรง็ปากมดลกูอยา่งครบวงจร ด�าเนินการ 2 ครัง้ ดงัน้ี

ครัง้ท่ี 1 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่28 - 30 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง จงัหวดัล�าปาง มบีุคลากร
ทางการแพทยเ์ขา้รบัการอบรมทัง้สิน้ 84 คน

ครัง้ท่ี 2 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
มบีุคลากรทางการแพทยเ์ขา้รบัการอบรมทัง้สิน้ 83 คน
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สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โครงการ	
“การฝึกอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบ�าบัด” 

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ 
มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการเสรมิสรา้งศกัยภาพ ความรูค้วามสามารถใหก้บัแพทยศ์ลัยกรรมในการใหย้าเคมบี�าบดั
กบัผูป่้วยโรคมะเรง็ และเพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิารการรกัษาดว้ยยาเคมบี�าบดั 

ด�าเนินการเมือ่วนัที ่ 14 - 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร มผีูเ้ขา้อบรม 
ทัง้สิน้ 60 คน
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โครงการ	
“อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคมะเร็ง 
 รุ่นที่ 21 (Program of Nursing Specialty in Oncology Course) 
 18 สัปดาห”์

ด�าเนนิการโดย กลุม่ภารกจิด้านการพยาบาล สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาพยาบาล
วชิาชพีใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการคดักรอง วนิิจฉยัโรคมะเรง็ ดแูลการจดัการขอ้มลูทางสขุภาพของผูป่้วย
ขณะรบัการรกัษาพยาบาล มคีวามรูเ้ชงิลกึเกีย่วกบัพยาธสิรรีวทิยาโรคมะเรง็ ของสาเหตุ อาการ การรกัษา และ
สามารถใหก้ารพยาบาลผูป่้วยมะเรง็ทีม่ปัีญหาซบัซอ้น ทัง้ในภาวะเฉียบพลนั วกิฤตฉุกเฉิน ภาวะเรือ้รงั และ
จดัการกบัอาการรบกวนจากโรคและการรกัษา รวมไปถงึใหก้ารฟ้ืนฟูสขุภาพในขณะปลอดโรคมะเรง็ รวมทัง้
เฝ้าระวงัการเกดิโรคซ�้า และตดิตามดแูลแบบประคบัประคองในระยะลุกลาม และระยะสดุทา้ยของผูป่้วยกลุ่ม
โรคมะเรง็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ด�าเนินการเมือ่วนัที ่7 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์กรงุเทพฯ มผีูเ้ขา้รว่มอบรม
ทัง้สิน้ จ�านวน 42 คน
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โครงการ	
“อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด  
 (หลักสูตร 1 เดือน)”

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานวิชาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจ เกีย่วกบัสถานการณ์ปัญหาสุขภาพผูป่้วยมะเรง็  
วธิกีารรกัษาโรคมะเรง็ดว้ยยาเคมบี�าบดั ผลขา้งเคยีงทีเ่กดิจากยาเคมบี�าบดั สามารถใหก้ารพยาบาลผูป่้วยมะเรง็
แบบองคร์วมใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการรกัษาหรอืวทิยาการทีท่นัสมยั รวมทัง้สามารถบรหิารยาเคมบี�าบดั 
ใหไ้ดม้าตรฐาน ลดความเสีย่งจากการสมัผสัสารเคมตี่อผูป่้วย บุคลากร และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการพทิกัษส์ทิธิ
กฎหมายและจรยิธรรม เพือ่การดแูลผูป่้วยทีไ่ดร้บัยาเคมบี�าบดั ด�าเนินการจดัอบรมระหวา่งวนัที ่ 14 มกราคม 
ถงึ 8 กุมภาพนัธ ์2562 ระยะเวลา 1 เดอืน มผีูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นพยาบาลวชิาชพีจากภาครฐัและภาคเอกชน  
ทัง้ในสว่นภมูภิาคและสว่นกลาง รวมจ�านวนทัง้สิน้ 36 คน โดยแบง่เป็น 

อบรมภาคทฤษฎี ระหวา่งวนัที ่14 - 24 มกราคม 2562 

อบรมภาคปฏิบติั ระหวา่งวนัที ่25 มกราคม - 8 กุมภาพนัธ ์2562
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ความเข้มแข็งของหน่วยงาน
ด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์พัฒนา

โครงการ	
“บูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง   
 กรมการแพทย์ พ.ศ. 2562”

ด�าเนนิการโดย กลุม่งานแผนงานและประเมนิผล กลุม่ภารกจิด้านอ�านวยการ สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ
มวีตัถุประสงค์เพื่อระดมความคดิเหน็ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ให้การสนับสนุนด้านวชิาการ และขอ้เสนอแนะ 
การด�าเนินงานดา้นโรคมะเรง็ รว่มก�าหนดทศิทางการด�าเนินงานดา้นโรคมะเรง็ใหช้ดัเจน และเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั เพือ่ขบัเคลือ่นการปฏริปูดา้นโรคมะเรง็ รวมทัง้จดัท�า Reform Roadmap ในแตล่ะดา้น ซึง่ประกอบดว้ย 
Function Reform, Agenda Reform, Area Reform และ System Reform ทัง้น้ีมผีูเ้ขา้รว่มประชมุครัง้ละ 150 คน  
ซึง่ประกอบดว้ย คณะผูบ้รหิารกรมการแพทย ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
มะเรง็ภมูภิาคทัง้ 7 แหง่ รวมไปถงึรองผูอ้�านวยการ หวัหน้ากลุม่งาน แพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
ด�าเนินการทัง้สิน้ 4 ครัง้ ดงัน้ี 

ครัง้ท่ี 1 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่27 – 28 พฤศจกิายน 2561 ณ โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง จงัหวดัล�าปาง

ครัง้ท่ี 2 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่7 – 8 มนีาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมะเรง็สรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ครัง้ท่ี 3 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่12 – 14 มถุินายน 2562 ณ โรงพยาบาลมะเรง็อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี

ครัง้ท่ี 4 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่27 – 29 สงิหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมะเรง็ชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุี
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กิจกรรม 
“การตรวจติดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิค
 การแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี” 

ด�าเนินการโดย กลุ ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันา 
ความเขม้แขง็ของระบบคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์ และเพื่อสรา้งเครอืขา่ย 
หอ้งปฏบิตักิารทางเทคนิคการแพทยด์า้นโรคมะเรง็ 

ด�าเนินการเมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2562 ณ หอ้งปฏบิตักิารเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลมะเรง็ลพบุร ี
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เครือข่ายบริการและวิชาการ
ด้านโรคมะเร็งกับต่างประเทศพัฒนา

โครงการ	
 “สร้างความร่วมมือการท�าทะเบียนมะเร็งในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ประจ�าปีงบประมาณ 2562” 

ด�าเนนิการโดย กลุม่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ารสนบัสนุน
การจดัท�าทะเบยีนมะเรง็ของกลุ่มประเทศอาเซยีน ได้มาตรฐานตาม WHO และมขีอ้มูลที่ถูกต้องสมบูรณ์  
และเพือ่เพิม่คณุภาพของขอ้มลูทะเบยีนมะเรง็ของประเทศกลุม่ประชาคมอาเซยีน 

ด�าเนินการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร “Advance ICD - 03 Coding” เมือ่วนัที ่20 - 22 กุมภาพนัธ ์
2562 มผีูเ้ขา้รว่มอบรมทัง้สิน้ จ�านวน 40 คน
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โครงการ 
“ความร่วมมือทางการแพทย์ สาขาผ่าตัดทางกล้องมะเร็ง
 ระบบทางเดินอาหาร ณ University Medical Center of 
 Ho Chi Minh City, Vietnam” 

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพ 
ด้านความรู้วชิาการ เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ทัง้ในด้านการเรยีนการสอน และทกัษะทางศลัยศาสตร์ผ่าตดั 
ผา่นกลอ้งมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการรกัษาพยาบาลใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และเพือ่สรา้งเครอืขา่ยศลัยแพทย์
ผา่ตดัผา่นกลอ้งในการศกึษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาศกัยภาพผูเ้ชีย่วชาญดา้นศลัยศาสตรม์ะเรง็วทิยา ระหวา่ง
ประเทศไทยกบัประเทศเวยีดนาม 

ด�าเนินการเมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2562 มผีูเ้ขา้รว่มเจรจาความรว่มมอืและลงนาม MOU จ�านวน 11 คน
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โครงการ 
“ความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ของอาจารย์แพทย์
 และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ณ  
 Peritoneal Dissemination Center, Kishiwada Tokushukai 
 Hospital, Japan” 

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาศกัยภาพความรู้
ดา้นวชิาการ เทคโนโลยทีีท่นัสมยัทัง้ในดา้นการเรยีน และทกัษะทางศลัยศาสตรม์ะเรง็วทิยามาใชเ้ป็นประโยชน์
ในการรกัษาพยาบาลใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และเพือ่สรา้งเครอืขา่ยศลัยแพทยม์ะเรง็วทิยาในการศกึษา 
คน้ควา้ วจิยั และพฒันาศกัยภาพผูเ้ชีย่วชาญดา้นศลัยศาสตรม์ะเรง็วทิยา ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศญีปุ่่ น 

ด�าเนินการวนัที ่25 มนีาคม 2562 มผีูเ้ขา้รว่มเจรจาความรว่มมอืและลงนาม MOU จ�านวนทัง้สิน้ 12 คน
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โครงการ 
“การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระดับอาเซียนส�าหรับพยาบาล
 ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” 

ด�าเนนิการโดย กลุม่ภารกจิด้านการพยาบาล สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาบคุลากร
พยาบาลในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารรกัษา
โรคมะเรง็ดว้ยยาเคมบี�าบดั และการรกัษาโรคมะเรง็แบบประคบัประคอง ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 
กบัประเทศไทย 

ด�าเนินการเมือ่วนัที ่25 - 27 กุมภาพนัธ ์2562 ณ โรงพยาบาลมณัฑะเลย ์เมอืงมณัฑะเลย ์ประเทศเมยีนมา 
โดยมผีูเ้ขา้รบัการอบรมทัง้สิน้ 115 คน
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ด้านการ
พัฒนาองค์กร

เป็นสถาบันเฉพาะทาง
ที่มีความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง 

(Center of Excellence)
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ด้านการแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการวิจัย	
พัฒนา ได้น�าไปตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ 
หรือน�าเสนอในที่ประชุมวิชาการ

องค์
ความรู้

ผลงานวิชาการ	ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่

ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจพบติ่งเนื้อ
ที่ล�าไส้ใหญ่ในผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ

การกลายพันธุ์ของยีน PIK3CA 
ที่ codon 542, 545 และ 1047 ในผู้ป่วย
มะเร็งล�าไส้ใหญ่และไส้ตรง

การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง   
การแสดงออกของยีน และโปรตีนในเซลล์
ต้นก�าเนิดชนิดมีเซนไคมอลจากไขกระดูก
หลังจากได้รับอะฟลาท็อกซิน B1

Antioxidant and Antiproliferative 
Activities of Carissa carandas Linn. 
Fruits

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรีวัยก่อนหมด
ประจ�าเดือน

คุณลักษณะผู้ป่วยมะเร็งปอด
และการเข้าถึงการรักษาเคมีบ�าบัด
ในระบบส่งต่อ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ทัศนคติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ต่อการแพทย์เสริมและแพทย์ทางเลือก

ระดับวิตามินดีในซีรัมกับการพยากรณ์
โรคในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

การป้องกันและควบคุมมะเร็งตับ

โสฬส  อนุชปรีดา, ประพิมพรรณ  อ�าพันทรัพย์, 
ปัทม์ดวงพักตร์  เพ็งสุทธิ์, รัชดาภรณ์  วรรณสุ, 
เจนจิรา  บัวเชย, จุลจักร  ลิ่มศรีวิไล

อดิศร  เจษฎ์ปิยะวงศ์, สิทธิรักษ์  รอยตระกูล, 
วิชัย ปุริสา, อนันท์นุช ศักดิ์อภิญนันท์, 
อาทิตย์ ทิมอ่วม, สมชาย  ธนะสิทธิชัย

สุธาสินี  อาษายุทธ์, ดนัย  ทิวาเวช, เสาวคนธ์  
ศุกรโยธิน, สิทธิรักษ์  รอยตระกูล, จันทิมา  
จเรสิทธิกุลชัย, สมชาย  ธนะสิทธิชัย

Suchanuch  Ondee

ศุลีพร  แสงกระจ่าง, รังษีนพดล โถทอง,
โสภิตตรา สมหารวงศ์, ณัฐจาพร  พิชัยณรงค์, 
ปรารถนา  สถิตวิภาวี, ศุภชัย  ปิติกุลตัง, 
วิศิษฏ์  ฉวีพจน์ก�าจร

สุจิรา  ฟุ้งเฟื่อง, สมศรี  ทิพย์ประสบโชค

ปัทมา พลอยสว่าง, รังษีนพดล  โถทอง, 
ปภาวิน  แจ่มศรี, โสภิตตรา  สมหารวงค์, 
ศุลีพร  แสงกระจ่าง

สมชาย ธนะสทิธชิยั, วชิยั ปรุสิา, กมลชนก กวยรกัษา, 
กฤติกา บุญมาก, อารีย์ ประสิทธิพยงค์

ศิวนันท์  ฟองจันทร์, สุรีย์พันธุ์  วรพงศธร, 
พนัชกร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, 
เกษม  ชูรัตน์

วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
หน้า 145 - 153

วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
หน้า 154 - 164

วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
หน้า 165

วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มีนาคม 2562 
หน้า 6 - 15

วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มีนาคม 2562 
หน้า 16 - 27

วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 
เมษายน - มิถุนายน 2562 
หน้า 39 - 46

วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 39  ฉบับที่ 2 
เมษายน - มิถุนายน 2562 
หน้า 47 - 57

วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 
เมษายน - มิถุนายน 2562 
หน้า 58 - 63

วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 
เมษายน - มิถุนายน 2562 
หน้า 64 - 76
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การรกัษาผูป่้วยมะเรง็ทีม่กีารแพร่กระจาย
ในช่องท้องด้วยการผ่าตดัลดจ�านวนเซลล์ 
และให้ยาเคมบี�าบดัอณุหภมูสิงูในช่องท้อง

ต้นทุน-ประสิทธิผลของการใช้ Tamoxifen 
10 ปี เปรียบเทียบกับ 5 ปี ในผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านม

ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล 
ประจ�าปี 2561 Hospital - Bases 
Cancer Registry 2018

สถิติโรคมะเร็งระดับประชากร Cancer 
in Thailand

Accounting for Immigrant Status 
when Calculating Cancer Incidence 
Rates for Bangkok

The functional ALDH2 polymorphism 
is associated with breast cancer risk : 
A pooled analysis from the Breast 
Cancer Association Consortium

Human papillomavirus (HPV) DNA 
and mRNA primary cervical cancer 
screening : Evaluation and triaging 
options for HPV-positive women

Erythrosaponin-A-J, triterpene 
saponins from the roots and stem 
bark of Gardenia erythroclada”

Xanthones and biphenyls from the
stems of Garcinia cylindrocarpa and 
their cytotoxicity

Rhinacanrhin-C extracted from 
Rhinacanthus nasutus (L.) inhibits 
cholangiocarcinoma cell migration 
and invasion by decreasing MMP-2, 
uPA, FAK and MAPK pathways

Negative Impact of 25 - 
hydroxyvitamin D Deficiency on 
Breast Cancer Survival

ชญานิษฐ์  ศิริไสย

สมชาย  ธนะสิทธิชัย, อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ, 
อรุณี  ไทยะกุล,กมลชนก กวยรักษา, 
กฤติกา บุญมาก

วีรวุฒิ  อิ่มส�าราญ, ศุลีพร  แสงกระจ่าง, 
เอกภพ  แสงอริยวนิช, รังสิยา  บัวส้ม  

W. Imsamran, A. Pattatang, P. Supaattagorn, 
I. Chiawiriyabunya, K. Namthaisong, 
M. Wongsena, P. Puttawibul, I. Chitapanarux, 
K. Suwanrungruang, S. Sangrajrang, 
R. Buasom

Buasom R, Roder D, Singhakosit N, 
Sitthikong S, Buckley E, Sangrajrang S.

Ugai T, Milne RL, Ito H, Aronson KJ, 
Sangrajrang S, Chan T, et al.

Sangrajrang S, Laowahutanont P, 
Wongsena M, Muwonge R,  
Imsamran W, Ploysawang P, et al.

Kaennakam S, Aree T, Yahuafai J, 
Siripong P, Tip-pyang S (2018).

Sukandar ER, Kaennakam S,  
Rassamee K, Siripong P, 
Fatmawati S, Ersam T, Tip-pyang S

Boueroy P, Saensa-Ard S, Siripong P, 
Kanthawong S, Hahnvajanawong

Somchai Thanasitthichai, 
Aree Prasitthipayong, Krittila Boonmark, 
Wichai Purisa, Kamolchanok Guayraksa

วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม - กันยายน 2562 
หน้า 111

วารสารกรมการแพทย์ ปีที่  44 
ฉบับที่  3  พฤษภาคม  - มิถุนายน  
2562

หนังสือทะเบียนมะเร็งระดับ
โรงพยาบาล ประจ�าปี 2561

หนังสือสถิติโรคมะเร็งระดับ
ประชากร Cancer in Thailand 
Vol.IX, 2013 - 2015

Asian Pacific journal of cancer 
prevention : APJCP. 2019; 20 (3) :
737-41.

Molecular genetics & genomic 
medicine. 2019;7(6) : e707.

Journal of medical screening. 
2019 : 969141319865922.

Phytochemistry, 2018

Fitoterapia, 2018

Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention, 2018

Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention, Vol 20
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ผลงานวิชาการ	ที่น�าเสนอในการประชุมวิชาการ

น�าเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์
“นวัตกรรมการวัดองศาการเคลื่อนไหว
ข้อไหล่ ในผู้ป่วยมะเร็ง”

Pik3 CA Mutation in Breast Cancer

Prognostic of Human papillomavirus 
(HPV) status on Concurrent 
Chemoradiotherapy Response 
Oropharyngeal cancer patients.

In vitro anti-proliferative activity of 
Kaempferia parviflora and Psidium 
guajava  extracts on human gastric 
cancer

The Thai Arthrometric Navigator 
(TAN) Scale Smartphone Application 
for Cancer Patients

Comparing the performance of 
Human Papillomavirus DNA and 
mRNA testing for Cervical Cancer 
Screening

การประเมินคุณภาพบริการ
และความต้องการข้อมูลสุขภาพ
ของผู้รับบริการในคลินิกตรวจสุขภาพ
ค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง

The Reduction of hospitalized 
length of stay in Patients after 
Breast Cancer Surgery

ศึกษาความสอดคล้องของการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมของพยาบาล
หรือนักวิชาการสาธารณสุข โดยใช้
โปรแกรมการตรวจเต้านมส�าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ ของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทย

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงาน
เวชศาสตร์ประคับประคอง / 
กภ.สุกัญญา ยังหอกิจไพศาล

กลุ่มงานวิจัย / 
นางอดิศร  เจษฎ์ปิยะวงศ์

Research Division / 
Krittika B, Jarunya N, 
Thainsang P, et al.

กลุ่มงานวิจัย / 
น.ส.กันต์กนิษฐ์  สุริยะจันทร์

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุม่งาน
เวชศาสตร์ประคบัประคอง /
กภ.สุกัญญา  ยังหอกิจไพศาล

งานคัดกรองโรคมะเร็ง 
กลุ่มงานพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การแพทย์ / 
น.ส.ปัทมา พลอยสว่าง

น.ส.นิรมล  พจน์ด้วง

นางบุปผาชาติ  ขุนอินทร์

นางบุปผาชาติ  ขุนอินทร์

การประชุมวิชาการ 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
กรุงเทพฯ  ประจ�าปี  2561 
Geriatric Health Span

การประชุมวิชาการโรค
มะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 
“Moving Together 
Cancer 4.0”

การประชุมวิชาการโรค
มะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 
“Moving Together 
Cancer 4.0”

การประชุมวิชาการโรค
มะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 
“Moving Together 
Cancer 4.0”

การประชุมวิชาการโรค
มะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 
“Moving Together 
Cancer 4.0”

การประชุมวิชาการโรค
มะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 
“Moving Together 
Cancer 4.0”

การประชุมวิชาการโรค
มะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 
“Moving Together 
Cancer 4.0”

การประชุมวิชาการโรค
มะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 
“Moving Together 
Cancer 4.0”

การประชุมวิชาการ 20 ปี 
โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ / 
11 - 13  ตุลาคม 2561

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ / 
12 - 14 ธันวาคม 2561  

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ / 
12 - 14 ธันวาคม 2561  

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ / 
12 - 14 ธันวาคม 2561

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ / 
12 - 14 ธันวาคม 2561  
 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ / 
12 - 14 ธันวาคม 2561  

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ / 
12 - 14 ธันวาคม 2561    

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ / 
12 - 14 ธันวาคม 2561  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 
จังหวัดล�าปาง / 
28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562
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การเตรียมผู้ป่วยส่องกล้องระบบ
ทางเดินอาหารด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร
ยุคดิจิทัล

พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง 
ในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม

Cytoreductive Surgery and 
Hyperthermic Intraperitoneal 
Chemotherapy in Thailand : 
Single Center Experience 
(Poster Presentation)

Outcome of extraperitoneal 
laparoscopic radical prostatectomy : 
single-surgeon initial experience for 
the first 100 case (Oral Presentation)

การพัฒนาแนวทางการประเมิน
และเฝ้าระวังภาวะ Hypersensitivity 
Reaction ในผูป่้วยมะเรง็ได้รบัเคมบี�าบดั : 
Hyper sense ค้นพบง่าย ช่วยได้ทัน

The development of continuous care 
system for breast cancer surgery 
patients

Service Quality Assessment and 
Health Information Needs of Clients 
in Cancer Screening Clinic

How Thailand improved access to 
high cost anti-cancer medicines and 
opioid for pain relief?

Cervical Cancer Prevention and 
Control in Thailand

Cytoreductive Surgery and Hyperthermic 
Intraperitoneal Chemotherapy in 
Thailand : Single Center Experience 
(Poster Presentation)

Evaluation of Human Papillomavirus 
DNA and mRNA testing for Cervical 
Cancer Screening in National Cancer 
Institute, Thailand

นายชินกร นารัตน์

นางบุปผาชาติ  ขุนอินทร์ 

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ / 
พญ.ชญานิษฐ์  ศิริไสย

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ / 
นพ.ดนัย  มโนรมณ์

น.ส.ศุภลักษณ์  แนววงศ์

Mrs. Bubpachat  Kunin

Miss Niramon Pojdoung

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การแพทย์ /
นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์

กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนา
ระบบสุขภาพ /
น.ส.ศุลีพร  แสงกระจ่าง

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ /
พญ.ชญานิษฐ์  ศิริไสย

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ / 
นพ.ศุภกร  พิทักษ์การกุล

การประชุมวิชาการ 20 ปี 
โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

HA National Forum 20

การประชุมแลกเปลี่ยน
การพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ
ทางการแพทย์

การประชุมแลกเปลี่ยน
การพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ
ทางการแพทย์

ประชุมวิชาการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ : 
Service Plan Sharing 
เขตบริการสุขภาพที่ 13

The 2019 Global 
Academic Programs 
Conference

The 2019 Global 
Academic Programs 
Conference

Regional Workshop 
to Accelerate Cancer 
Prevention and Control 
in the South-East Asia

Regional Workshop 
to Accelerate Cancer 
Prevention and Control 
in the South-East Asia

3rd Perioneal Surface 
Malignancy Conference 
2019

The Japanese Society 
of Medical Oncology 
Annual Meeting

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 
จังหวัดล�าปาง / 
28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562

อิมแพค เมืองทองธานี / 
12 - 15 มี.ค. 2562

โรงแรมเซนทรา บาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการ 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ / 
22 - 23 กรกฎาคม 2562

โรงแรมเซนทรา บาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการ 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ / 
22 - 23 กรกฎาคม 2562

โรงแรมนารายณ์ สีลม 
กรุงเทพฯ / 
19 ส.ค. 2562

MD Anderson Cancer 
Center / 
April 30th- May 2nd, 2019

MD Anderson Cancer 
Center / 
April 30th- May 2nd, 2019

New Delhi, India 
24 - 27 June 2019 

New Delhi, India 
24-27 June 2019

ประเทศสิงคโปร์ / 
25 – 29 มิถุนายน 2562

Kyoto International 
Conference Center, 
Kyoto, Japan, 
18-20 July 2019
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ผลงานวิชาการ / นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รบัรางวลัเลศิรฐั ประจ�าปี 2562 สาขาบรกิารภาครฐัแห่งชาต ิ ประเภทพฒันาการ
บรกิาร (Thailand Public Service Awards) ระดบัด ีผลงานเรือ่ง “15 ปี โครงการคดักรองมะเรง็ระดบัชาติ  

เพ่ือหญิงไทยห่างไกลมะเรง็ปากมดลูก” ในงานสมัมนาวชิาการและพธิมีอบรางวลัเลศิรฐั ประจ�าปี 2562  
“Shift to the future : ภาครฐัปรบั อนาคตเปลีย่น” ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   
ณ หอ้งรอยลั จบูลิี ่บอลรมู อมิแพค เมอืงทองธานี จงัหวดันนทบุร ีเมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2562
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ด้านโรคมะเร็งที่ ได้ศึกษา	วิจัย	
และพัฒนา ในปี พ.ศ. 2562

องค์
ความรู้

การศึกษาเบื้องต้นเรื่อง การแสดงออก
ของ p95HER2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่
มีการแสดงออกของ HER2 ที่มารับการ
รักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง Vitronectin 
ในซีรัมและพลาสมาของผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านม

การศึกษาสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักโดยดูจาก 
Mutational Signature

แผนงานวิจัย : ประสิทธิผลของสมุนไพร
ต�ารับตรีผลาในการใช้บ�าบัดมะเร็ง : 
การวิจัยทางปรีคลินิก ระยะที่ 1 
โครงการย่อยที่ 1. ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง
เต้านมของสมุนไพรต�ารับตรีผลาในหนู
พร่องภูมิคุ้มกันที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์
มะเร็งเต้านมของคน 
โครงการย่อยที ่2. ฤทธิต้์านเซลล์มะเรง็ตบั
ของสมุนไพรต�ารับตรีผลาในหนูพร่อง
ภูมิคุ้มกันที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็ง
ตับของคน 
โครงการย่อยที ่3. เภสัชจลนศาสตร์ของ
สมุนไพรต�ารับตรีผลาในหนูทดลอง

การพัฒนาสารธรรมชาติและสมุนไพร
ไทยในการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
Helicobacter pylori

นางอดศิร  เจษฎ์ปิยะวงศ์, 
น.ส.อนันท์นุช  
ศักดิ์อภิบุญนันท์ / 
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 
2563  

น.ส.จรัญญา งามข�า,  
นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย,  
น.ส.เทียนแสง พันธ์ศรี,  
น.ส.กฤติกา บุญมาก 
และคณะ ระยะเวลา 2 ปี   
(1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2562)

ดร.ศุลีพร  แสงกระจ่าง, 
นายรังษีนพดล โถทอง, 
น.ส.โสภติตรา สมหารวงค์ 
/ ระยะเวลา 5 ปี 
(ต.ค. 2559 - ก.ย. 2564)

ดร.ผ่องพรรณ ศิริพงษ์ 
ปีงบประมาณ 2561 - 
2563) 
โครงการย่อยที่ 1
น.ส.ปรายมุาศ อ้นศรสีวสัดิ์
โครงการย่อยที่ 2           
ดร.จันทนา ยะหัวฝาย 
โครงการย่อยที่ 3      
น.ส.จนัทร์นรทิร์ นนทะขาม

น.ส.กนัต์กนษิฐ์ สรุยิะจนัทร์ 
/ ปีงบประมาณ 2562

ตรวจวิเคราะห์ p95HER2 ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เต้านมที่มี HER2-positive ที่มารับการรักษา
ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ใน
การวินิจฉัย ใช้ในการพยากรณ์โรค และใช้ใน
การตัดสินใจเลือกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้า
นมที่มี HER2-positive

เพื่อประเมินการตรวจหาปริมาณของสาร 
vitronectin ในตัวอย่างซีรั่มและพลาสมาของ
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะต่างๆ, ผู้ป่วยที่พบ
ความผิดปรกติของเซลล์เต้านม (benign 
tumor) และคนปรกติทั่วไปเปรียบเทียบกับผล
การตรวจในซีรั่มด้วยสารบ่งชี้มาตรฐาน CEA 
และ CA15-3

เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักโดยดูจาก Mutational 
Signature

ศึกษาศักยภาพของสารสกัดสมุนไพรต�ารับ
ตรีผลา ในการต้านมะเร็งชนิดที่พบบ่อยในผู้
ป่วยไทย ได้แก่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับใน
สัตว์ทดลอง รวมทั้งศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
ของ สารสกัดและสารออกฤทธิ์ ในสัตว์ทดลอง  
ก่อนจะน�าไปวิจัยต่อยอดทางคลินิกในผู้ป่วย
มะเร็งและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการ
รักษาและส่งเสริมสุขภาพในเชิงพาณิชย์

ศึกษาผลการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย H. pylori 
ของสารจากธรรมชาติและสารสกัดสมุนไพร
ไทยในหลอดทดลอง (in vitro)

เงนิงบประมาณ

เงนิงบประมาณ 
2561 - 2562

งบสนับสนุน
จากภาค
เอกชน

เงนิงบประมาณ

งบเงินบ�ารุง 
สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ

1

2

3

4

5

ล�าดับ ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ / ระยะเวลา
ด�าเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
แหล่ง
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48 รายงานประจ�าปี 2562
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่มจ�านวนเซลล์
มะเร็งของสารสกัดกัญชา

การหาอัตราส่วนของสาร THC : CBD 
ที่เหมาะสมในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง
แต่ละชนิด เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรค

“Randomized, Multicenter, Phase III, 
Open-label study of Alectinib versus 
Crizotinibin treatment-naïve 
Anaplastic Lymphoma Kinase-
positive advanced non-small cell 
lung cancer”

Cost-effectiveness analysis of 
esophageal cancer screening  in  
patients  with hypopharyngeal cancer 
using Transnasal esophagoscopy 
compared with Rigid esophagoscopy

การศึกษาวิจัยระยะที่ 1b/2 แบบเปิดเผย
ข้อมูลการรักษาของการให้วัคซีนเปปไทด์ 
IMU-131 ของตัวรับ  เฮอร์ทูร่วมกับ
ยาซิสพลาตินและการให้ยาเคมีบ�าบัดด้วย
ยา 5-ฟลอูอโรยรูาซลิหรอืยาเคพไซตาบนี
อย่างใดอย่างหนึง่ในผูป่้วยมะเรง็กระเพาะ
อาหาร หรือมะเร็งบริเวณรอยต่อระหว่าง
หลอดอาหารกับกระเพาะอาหารระยะ
แพร่กระจายหรือระยะลุกลามที่มีระดับ
การแสดงออกของตัวรับเฮอร์ทู (HER2/
NEU) มากกว่าปกติ

การใช้สัดส่วนของนิวโทรฟิลต่อลิมโฟไซต์
และเกล็ดเลือดต่อลิมโฟไซต์ก่อนได้รับ
การรักษาเป็นปัจจัยพยากรณ์โรคมะเร็ง
เต้านมในหญิงไทย

น.ส.กนัต์กนษิฐ์ สรุยิะจนัทร์ 
/ ปีงบประมาณ 2562

น.ส.กนัต์กนษิฐ์ สรุยิะจนัทร์ 
/ ปีงบประมาณ 2562

พญ.ณษัฐา พภิพไชยาสทิธิ์ 
/ กุมภาพันธ์ 2558 
ถึงปัจจุบัน

นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช

พญ.หทยัวรรณ ม่วงตาด 
/ พ.ศ. 2559 – 2569 

น.ส.สุชานุช  อ่อนดี, 
นายรังษีนพดล โถทอง, 
น.ส.โสภติตรา สมหารวงค์ 
/ ระยะเวลาด�าเนนิโครงการ 
1 ต.ค. 2560 ถงึ 30 ก.ย. 
2562

เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ของ
สารสกัดกัญชา

เพื่อหาอัตราส่วนของสารTHC : CBD 
ที่เหมาะสมในการยับยั้งเซลล์มะเร็งแต่ละชนิด 
เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรค

เพื่อการศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่ม ไม่ปกปิด
การรักษา ด�าเนินการศึกษาในหลายสถาบัน
ของยา อเลค็ทนิบิ เปรยีบเทยีบกบัยาครโิซทนิบิ 
ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่
เซลล์เล็ก ระยะลุกลาม ที่มีผลอนาพลาสติก
ลิมโฟมาไคเนสเป็นบวก ไม่เคยได้รับการ
รักษาใด ๆ มาก่อน

ประเมินความคุ้มค่าของการส่องกล้อง
ด้วยวธิ ีTransnasal esophagoscopy (TNE) 
เปรียบเทียบกับ Rigid esophagoscopy 
ในการคัดกรองหามะเร็งหลอดอาหารในผู้ป่วย
คอหอยส่วนล่าง

เพื่อการศึกษาวิจัยระยะที่ 1b/2 แบบเปิดเผย
ข้อมูลการรักษาของการให้วัคซีนเปปไทด์ 
IMU-131 ของตัวรับเฮอร์ทูร่วมกับยาซิส
พลาตินและการให้ยาเคมีบ�าบัดด้วยยา 5-
ฟลูออโรยูราซิลหรือยาเคพไซตาบีนอย่างใด
อย่างหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารหรือ
มะเร็งบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหาร
กับกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจายหรือระยะ
ลุกลามที่มีระดับการแสดงออกของตัวรับ
เฮอร์ทู (HER2/NEU) มากกว่าปกติ

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของ
นิวโทรฟิลต่อลิมโฟไซต์ และสัดส่วนของเกล็ด
เลือดต่อลิมโฟไซต์กับการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
การพยากรณ์โรคและอัตราการรอดชีพของผู้
ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต่าง ๆ

งบประมาณ
จากกองทุน
สนับสนุน
วิชาการ 
กรมการแพทย์

งบประมาณ
จากกองทุน
สนับสนุน
วิชาการ 
กรมการแพทย์

งบสนับสนุน
จากภาค
เอกชน

งบประมาณ
จากกองทุน
สนับสนุน
วิชาการ 
กรมการแพทย์

งบสนับสนุน
จากภาค
เอกชน

งบบ�ารุง 
(2561) 
งบประมาณ 
(2562)
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การสร้างและการตรวจสอบแบบจ�าลอง
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อการพยากรณ์
กระจายโรคโดยล�าดับการแพร่กระจาย
ต่อมน�้าเหลืองและชนิดของ HPV ในมะเร็ง
ปากมดลูกระยะลุกลามซึ่งรักษาโดยการ
ฉายรังสีร่วมกับเคมีบ�าบัดในระยะเวลา 
5 ปี

ความสัมพันธ์ของสื่อออนไลน์ต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
มะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมี
บ�าบัด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ
ของสารสกัดมาตรฐานเห็ดแครงที่มีฤทธิ์
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและฤทธิ์ต้านมะเร็ง

ประสิทธิผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก 
ECa 233 ในการลดภาวะเยื่อบุช่องปาก
อักเสบจากการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและคอ 

ประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวี ในกลุ่ม
ผู้หญิงอายุเท่ากับหรือมากกว่า 20 ปี 
(Effectiveness of HPV vaccine 
among women age equal or 
more than 20 years)

น.ส.จรัญญา งามข�า 
และคณะ / ระยะเวลา 5 ปี 
(ต.ค. 2561 - ต.ค. 2566) 

นายรังษีนพดล โถทอง 
น.ส.โสภติตรา สมหารวงค์ 
/ ระยะเวลาด�าเนิน
โครงการ 1 ปี 
(ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) 

ดร.ผ่องพรรณ ศิริพงษ์  
และคณะ / ระยะเวลา
ด�าเนินโครงการ 1 ปี 
(ม.ีค. 2561 - ม.ีค. 2562)

ดร.ผ่องพรรณ ศิริพงษ์  
และคณะ / ระยะเวลา
ด�าเนินโครงการ 31 ก.ค. 
2561 - 31 ก.ค. 2562 

ศาสตราจารย์แพทย์หญงิ
พรรณี ปิตสุทธิธรรม / 
4 ก.ย. 2561- 31 ก.ค. 
2562

เพื่อสร้างและการตรวจสอบแบบจ�าลองทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อการพยากรณ์กระจายโรค
โดยล�าดับการแพร่กระจายต่อมน�า้เหลือง
และชนิดของ HPV ในมะเร็งปากมดลูกระยะ
ลุกลามซึ่งรักษาโดยการฉายรังสีร่วมกับ
เคมีบ�าบัด

เพื่อหาความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด

1. คัดเลือกสายพันธุ์ของเห็ดแครง 
 ด้านความสามารถในการสะสมปริมาณ
 สารพอลิแซ็กคาไรด์และสารออกฤทธิ์หลัก
 ในการต้านเซลล์มะเร็ง 
2. ท�ามาตรฐานสารสกัด วิเคราะห์ปริมาณ
 สารส�าคัญ  
3. ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด สารกลุ่ม
 พอลิแซ็กคาไรด์และสารออกฤทธิ์หลัก
 ในการต้านเซลล์มะเร็ง 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเห็ดแครงให้เป็นเภสัช
 โภชนาภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

เพื่อพัฒนาสูตรต�ารับและศึกษาประสิทธิผล
ของผลิตภัณฑ์น�า้ยากลั้วช่องปากและคอ 
(Mouthwash) จากสารมาตรฐานบัวบก 
ECa233 ในการป้องกันและลดภาวะเยื่อบุช่อง
ปากอักเสบ อันเนื่องมาจากการฉายรังสี ใน
ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่มารับการรักษา ณ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

1. เพื่อวัดประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวี
 ในการลดความชุกของการติดเชื้อเอชพีวี
 สายพันธุ์16 และ 18 
2. เพื่อวัดประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวี
 ในการลดผลตรวจแพปเสมียร์ที่ผิดปกติ

งบโครงการ
วิจัยของคณะ
แพทยศาสตร์   
ศิริราช
พยาบาล 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

งบภายนอก 
โรงพยาบาล
มะเร็ง
อุบลราชธานี

งบภายนอก 
ส�านักงาน
พัฒนาการ
วิจัย
การเกษตร 

กลุ่มงาน
รังสีรักษา / 
สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ

สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ

12

13

14

15

16

ล�าดับ ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ / ระยะเวลา
ด�าเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
แหล่ง

งบประมาณ
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เพื่อสนับสนุน
งานวิชาการ

ผลการ
ด�าเนินงาน

บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับเชิญเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพ

ล�าดับ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ประธาน, กรรมการ, เลขาฯ) ชื่อองค์กรวิชาชีพที่แต่งตั้ง

พญ.จิดาภา  ธรรมศิริ 

นพ. คงปภพ  ปัญญา

นพ. คงปภพ  ปัญญา

นายนรินทร์  เจษฎาภูริ

นายนรินทร์  เจษฎาภูริ

นายนรินทร์  เจษฎาภูริ

นายนรินทร์  เจษฎาภูริ

นางอุษณีย์  พรหมประกอบ

นพ.อารยะ อดุลพันธุ์

พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์

คณะอนุกรรมการโครงการประกันคุณภาพ
ด้านการวินิจฉัย ทางพยาธิวิทยากายวิภาค (EQA)

คณะอนุกรรมการโครงการประกันคุณภาพ
ด้านการวินิจฉัย ทางพยาธิวิทยากายวิภาค (EQA)

คณะอนุกรรมการศึกษาพยาธิวิทยาเต้านม

กรรมการประชาสัมพันธ์

คณะท�างานเยี่ยมส�ารวจห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา
ทั่วประเทศ

คณะท�างานการศึกษาต่อเนื่อง

กรรมการและวิชาการ

อนุกรรมการโครงการประกันคุณภาพภายนอกด้าน
เซลล์วิทยานรีเวช

คณะกรรมการคุมสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตรฯ  
สาขาอายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา ประจ�าปี 2562

คณะกรรมการคุมสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตรฯ  
สาขาอายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา ประจ�าปี 2562

กรรมการด้านปฎิคม

เลขานุการและกรรมการ

กรรมการ

วิเทศน์สัมพันธ์

สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ 
สาขาประเทศไทย

สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ 
สาขาประเทศไทย

ราชวทิยาลยัพยาธแิพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

สมาคมพฒันาศลัยแพทย์ผ่าตดัผ่านกล้อง
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น�า้โขง (MESDA)

International Association of Surgeons, 
Gastoenterologists and Oncologists 
(IASGO), Thailand Chapter.

Laparoscopic and Endoscopic 
Surgeons of Thailand (LEST)

ชมรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน�า้ดี
แห่งประเทศไทย
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ล�าดับ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ประธาน, กรรมการ, เลขาฯ) ชื่อองค์กรวิชาชีพที่แต่งตั้ง

นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว

พญ.หนึ่งฤทัย  โอฬารนภาลัย

นางอารีย์ ประสิทธิพยงค์

นางอารีย์ ประสิทธิพยงค์

นายอนุพงษ์ ไชยมูล

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ์

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ์

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ์

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ์

นพ.พีรวิชญ์  ทัพวงษ์

นางพรจันทร์  สัยละมัย

นางพรจันทร์  สัยละมัย

น.ส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท์

น.ส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท์

นพ.ปิยวัฒน์  เลาวหุตานนท์

นพ.ปิยวัฒน์  เลาวหุตานนท์

นพ.ปิยวัฒน์  เลาวหุตานนท์

นพ.ปิยวัฒน์  เลาวหุตานนท์

พญ.ปานวาด  รัตนศรีทอง

นพ.ศุภกร  พิทักษ์การกุล

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขาธิการ

อนุกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์

กรรมการ

กรรมการ

อนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

กรรมการ

คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์

คณะท�างานจัดท�าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ต้นแบบ

คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย

คณะท�างานจัดท�าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ต้นแบบ

คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

คณะกรรมการชมรมคอลโปสโคปีสและพยาธิ
สภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการมะเร็งนรีวิทยา

คณะกรรมการชมรมคอลโปสโคปีสและพยาธิ
สภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย

อนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนสุาขามะเรง็วทิยา
นรีเวช วาระ 2562 - 2564

International Association of Surgeons, 
Gastoenterologists and Oncologists 
(IASGO), Thailand Chapter.

International Association of Surgeons, 
Gastoenterologists and Oncologists 
(IASGO), Thailand Chapter.

สภาเทคนิคการแพทย์

สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวด
แห่งประเทศไทย

แพทยสภา

สมาคมเวชบ�าบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สภาการพยาบาล

สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง
แห่งประเทศไทย

สภาการพยาบาล

สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง
แห่งประเทศไทย

สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

ชมรมคอลโปสโคปีสและพยาธิ
สภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย

ชมรมคอลโปสโคปีสและพยาธิ
สภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย

แพทยสภา
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บุคลากรได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร
เรื่องโรคมะเร็งให้แก่หน่วยงานภายนอกที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ

ดร.ผ่องพรรณ  ศิริพงษ์

พญ.อรชร  เอี่ยมอารีรัตน์

พญ.ศุกลิน  จันทวิบูลย์

นพ.คงปภพ  ปัญญา

พญ.จิดาภา  ธรรมศิริ

พญ.อนนัท์นชุ  ศกัดิอ์ภบิญุนนัท์

นายพล  กองแก้ว

นพ.อารยะ  อดุลพันธุ์

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์

Blue ocean strategy : Practical 
application in surgery

Anesthesia for Cancer patients

Anesthesia for HIPEC

Interpretation Workshop for 
Pathologists

Pathology Cytopathology 
Terminology and Classification 
of Tumor

Hormonal receptors and 
Immunohistochemistry for 
Breast Cancer

Urinary cytology I : 
Normal, benign and malignant 
conditions

การใช้กัญชาทางการแพทย์
บนหลักฐานทางวิชาการ

“Laparoscopic HBP Surgery : 
How far We Can Go” ใน 360 
HERNIA Workshop 2019

“Laparoscopic Anatomical 
Segment 8 Resection ” in The 
44th Congress of KSELS and 
9th International Symposium 
(KSELS 2019)

ศัลยแพทย์ 
จ�านวน 100 คน

วิสัญญีแพทย์ และวิสัญญี
พยาบาล จ�านวน 120 คน

วิสัญญีแพทย์ และวิสัญญี
พยาบาล จ�านวน 120 คน

พยาธิแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ�านวน 20 คน

พยาบาลวิชาชีพ
จ�านวน 40 คน

พยาบาลวิชาชีพ
จ�านวน 40 คน

นิสิตสาขาพยาธิวิทยา
กายวิภาค 
จ�านวน 12 คน

แพทย์, เภสัชกร และ
บุคลากรสาธารณสุข 
จ�านวน 300 คน

ศัลยแพทย์ 
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 
แพทย์ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่สนใจ 
จ�านวน 500 คน

ศัลยแพทย์ 
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 
แพทย์ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่สนใจ 
จ�านวน 500 คน

2 – 4 ม.ีค. 2561 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ / 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย

20 เม.ย. 2562 
โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า 
กรุงเทพฯ / กรมการแพทย์

20 เม.ย. 2562 
โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า 
กรุงเทพฯ / กรมการแพทย์

6 พ.ย. 2561 
โรงแรม s31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ / 
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
แห่งประเทศไทย

10 ม.ค. 2562 
โรงแรมแกรน ทาวเวอร์ อินน์ / 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ
วิทยาลัยพยาบาล

10 ม.ค. 2562 
โรงแรมแกรน ทาวเวอร์ อินน์ / 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ
วิทยาลัยพยาบาล

18 ก.พ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
/ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ.พิษณุโลก

7 ส.ค. 2562 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

18 เม.ย. 2562
คณะแพทยศาสตร์พยาบาล 
กรุงเทพฯ / ชมรมศัลยกรรม
ด้วยกล้องแห่งประเทศไทย
ร่วมกับชมรมศัลยศาสตร์
ไส้เลื่อนแห่งประเทศไทย

25 - 27 เม.ย. 2562
Grand Walker hill Seoul 
in Korea
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ล�าดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อบรรยาย กลุ่มผู้เข้าฟังบรรยาย 
/ จ�านวนผู้เข้าร่วมฟัง

วัน เดือน ปี สถานที่ 
จัดบรรยาย / จัดโดย
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นพ.ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์

นพ.รพพีฒัน์  ถนอมเพช็รสง่า /
พญ.หนึ่งฤทัย  โอฬารนภาลัย

นพ.รพีพัฒน์  ถนอมเพ็ชรสง่า

นพ.ดนัย  มโนรมณ์ / 
นพ.ศุภวัฒน์  ศิริคุปต์

พญ.ชญานิษฐ์  ศิริไสย

พญ.ชญานิษฐ์  ศิริไสย

“Better Outcomes whith 
Quality Improvemaent ” 
in The 2nd  World Congress 
of International Laparoscopic 
Liver Society (ILLS 2019)

“Hand on Laparoscopic 
workshop” in 1st International 
Conference & Workshop 
Minimally Invasive Liver 
Surgery 

“Precise parenchymal 
transection for laparoscopic 
major hepatectomy” in The 1st 
Regional Meeting of IASGO in 
Belgrade postgraduate Course 
in HBP Surgery and Research

“การผ่าตดัในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคมะเรง็
ในท่อน�า้ดส่ีวนปลายแบบการผ่าตดั
ผ่านการส่องกล้อง”

“Peptic ulcer perforation” 
ใน 360 HERNIA Workshop 
2019

Laparoscopic Radical 
nephrectomy : transperitoneal 
approach ใน 5th MISUR : 
Unbound MIS UROLOGY

“HIPEC : Right hemicolectomy 
+ cytoreductive surgery + HIPEC”  
ในโครงการประชุมวิชาการให้
ความรู้แก่ศัลยแพทย์ พยาบาล
ห้องผ่าตดัเกีย่วกบัการผ่าตดัผูป่้วย
มะเรง็ทีม่กีารกระจายในช่องท้อง และ
ให้ยาเคมีบ�าบัดอุณหภูมิสูงระหว่าง
ผ่าตัด (HIPEC : Carcinomatosis, 
A chance for cure)

“Role & Hyperthermic 
Intraperitoneal Chemotherapy 
(HIPEC) In peritoneal cancer” 
และ “สาธิตการผ่าตัด HIPEC” 
ใน กิจกรรมวิชาการหน่วย
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล

ศัลยแพทย์ 
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 
แพทย์ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่สนใจ 
จ�านวน 500 คน

ศัลยแพทย์ 
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 
แพทย์ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่สนใจ 
จ�านวน 500 คน

ศัลยแพทย์ 
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 
แพทย์ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่สนใจ 
จ�านวน 500 คน

ศัลยแพทย์ 
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 
แพทย์ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่สนใจ 
จ�านวน 100 คน

ศัลยแพทย์ 
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 
แพทย์ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่สนใจ 
จ�านวน 500 คน

ศัลยแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์ 
จ�านวน 500 คน

ศัลยแพทย์ พยาบาล 
และบุคลากรสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้อง 
จ�านวน 100 คน

ศัลยแพทย์ พยาบาล 
และบุคลากรสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้อง 
จ�านวน 200 คน

8 - 12 พ.ค. 2562 
Tokyo, Japan

16 - 19 ส.ค. 2562
สาธารณรัฐอินเดีย / 
GEM Hospital (Institute of 
Gastroenterology, Laparoscopy 
& Robotic Surgery)

23 - 24 ก.ย. 2562 
ประเทศเซอร์เบีย / IASGO

29 ต.ค. 2561 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ 
ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี / 
สาขาศัลยกรรม ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน 
จังหวัดนนทบุรี

18 เม.ย. 2562
คณะแพทยศาสตร์พยาบาล 
กรุงเทพฯ / ชมรมศัลยกรรม
ด้วยกล้องแห่งประเทศไทย
ร่วมกับชมรมศัลยศาสตร์
ไส้เลื่อนแห่งประเทศไทย

3 ม.ิย. 2562
โรงพยาบาลราชวิถี / 
โรงพยาบาลราชวิถี

29 พ.ย. 2561
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
จังหวัดเชียงใหม่ / 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
จังหวัดเชียงใหม่

18 เม.ย. 2562
หน่วยศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
วชิรพยาบาล / 
หน่วยศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล

11

12

13

14

15

16

17

18

ล�าดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อบรรยาย กลุ่มผู้เข้าฟังบรรยาย 
/ จ�านวนผู้เข้าร่วมฟัง

วัน เดือน ปี สถานที่ 
จัดบรรยาย / จัดโดย

Inbook.indd   53 10/9/2020   18:31:26



54 รายงานประจ�าปี 2562
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นพ.วรพงศ์  อนุพงศ์อนันต์

นพ.วรพงศ์  อนุพงศ์อนันต์

นพ.วรพงศ์  อนุพงศ์อนันต์

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ์

พญ.ชุติมา  สิมะสาธิตกุล

น.ส.เนตรชนก  สิงห์เห

นพ.พีรวิชญ์  ทัพวงษ์ / 
พญ.อัจจิมา  ชลไพศาล / 
พญ.ศิริกันยา  จงเสถียรธรรม

นางอนันทิยา  พุ่มเพ็ชร

นางพรจันทร์  สัยละมัย

นพ.ศุภกร   พิทักษ์การกุล

“Common problem and surgical 
technique in general surgery” 
ในการประชมุวชิาการประจ�าปี 2561 
ครั้งที่ 17

“Surgical approach to locally 
advanced esophageal cancer” 
ในการอบรมระยะสัน้ประจ�าปี 2562 
ครั้งที่ 32 “Practical decision 
making in General surgery”

Hand on workshop 
การเรียนการสอนฝึกผ่าตัด
ในร่างอาจารย์ใหญ่ (Soft Cadaver) 
ในหลักสูตรการผ่าตัดของแพทย์
ประจ�าบ้าน คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การใช้สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์ ส�าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์

การใช้สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์ ส�าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์

ดนตรีบ�าบัดกับการดูแล
แบบประคับประคอง

วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขารังสีเทคนิค

อบรมเชงิปฏบิตักิาร ส�าหรบัพยาบาล 
เรื่อง Principle and practice in 
colonoscopy and management 
of abnormal cervical cancer 
screening results

บทบาทพยาบาลกับกัญชา
ทางการแพทย์

การประชุมวิชาการ Refresher 
course 2019 Update in 
Management of Gynecologic 
Oncology

ศัลยแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์ จ�านวน 
100 คน

ศัลยแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์ 
จ�านวน 100 คน

แพทย์ประจ�าบ้าน 
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ�านวน 100 คน

บุคลากรทางการแพทย์ 
จ�านวน 200 คน

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 
และทันตแพทย์ 
จ�านวน 200 คน

ประชาชนทั่วไป จ�านวน 
50 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 60 คน

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ และ
บุคลากรสาธารณสุข
ทั่วประเทศ

บุคลากรทางการแพทย์ 
จ�านวน 200 คน

21 - 23 พ.ย. 2561 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ กรุงเทพฯ / สมาคม
ศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชนูปถัมภ์

23 พ.ค. 2562
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชนูปถัมภ์ / 
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชนูปถัมภ์

31 ม.ค. 2561 – 19 ธ.ค. 2562  
(เดอืนละ 1 ครัง้)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย /  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

25 - 26 ก.ย. 2562 
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี / 
ส�านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ

14 ส.ค. 2562
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค / 
สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์

5 ก.ย. 2562
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ม.ค. - เม.ย. 2562
คณะรังสีเทคนิค 
มหาวิทยาลัยรังสิต

โรงพยาบาลหัวหิน / สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติร่วมกับชมรม
คอลโปสโคปีและพยาธิ
สภาพปากมดลกูแห่งประเทศไทย 
และโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง
 
13, 19 ธ.ค. 2562
โรงพยาบาลราชวิถี / 
สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

5 - 7 เม.ย. 2562
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ /
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ล�าดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อบรรยาย กลุ่มผู้เข้าฟังบรรยาย 
/ จ�านวนผู้เข้าร่วมฟัง

วัน เดือน ปี สถานที่ 
จัดบรรยาย / จัดโดย
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บุคลากรภายนอกมาศึกษา	/	ดูงาน	/ฝึกปฏิบัติงาน
ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก 
โภชนวิทยา และการก�าหนดอาหาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรอาหารและโภชนาการ 
คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
เอกคหกรรมศาสตร์ สาขาการก�าหนด
อาหารและโภชนบ�าบดั คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาโภชนาการ และการก�าหนดอาหาร 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เซลล์วิทยานรีเวช และระบบอื่น ๆ

การให้บริการด้านรังสีรักษา

โภชนบ�าบัดทางการแพทย์
โภชนคลินิก และโภชนบริการ

โภชนบ�าบัดทางการแพทย์
โภชนคลินิก และโภชนบริการ

โภชนบ�าบัดทางการแพทย์
โภชนคลินิก และโภชนบริการ

ฝึกปฏิบัติงาน

โภชนบ�าบัดทางการแพทย์
โภชนคลินิก และโภชนบริการ

ฝึกปฏิบัติงาน

งานด้านห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ (งานธนาคารเลือด  
โลหิตวิทยา เคมีคลินิก  ภูมิคุ้มกันวิทยา  
จุลทรรศน์วิทยา จุลชีววิทยา  และ
งานเจาะเลือดและจัดการสิ่งส่งตรวจ)

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องลดอาการผมร่วง ส�าหรับผู้ป่วย
มะเร็งขณะรักษาด้วยเคมีบ�าบัด

วิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน

กิจกรรมพัฒนาจิตอาสานักศึกษา
ช่วยงานเภสัชกรรม

นิสิตชั้นปีที่ 4 
จ�านวน 4 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 10 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 8 คน

นิสิต 
จ�านวน 4 คน

นิสิต 
จ�านวน 13 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 6 คน

นิสิต 
จ�านวน 13 คน

นิสิต 
จ�านวน 6 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
จ�านวน 6 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 3 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 79 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 2 คน

1 ต.ค. 2561 - 29 พ.ย. 
2562

31 ต.ค. 2561

17 ธ.ค. 2561 - 5 เม.ย. 
2562

2 ม.ค. - 26 เม.ย. 2562

2 ม.ค. - 16 ส.ค. 2562

6 ม.ค. - 19 ก.พ. 2562

7 ม.ค. - 31 พ.ค. 2562

4 ก.พ. - 15 ม.ีค. 2562

11 ก.พ. - 26 เม.ย. 2562

20 ก.พ. 2562

19 ม.ีค. - 7 พ.ค. 2562

2 – 31 พ.ค. 2562

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ล�าดับ หน่วยงานต้นสังกัด
ที่มาศึกษาดูงาน เรื่องที่มาศึกษาดูงาน

ประเภทและ
จ�านวนบุคลากร
ที่มาศึกษาดูงาน

วัน เดือน ปี

ระดับก่อนปริญญาตรี
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ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรโภชนศาสตร์ การก�าหนด
อาหาร และอาหารปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
ลีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

HPV detection and genotyping 
และเทคนิคการวิจัยทางด้านโรคมะเร็ง

HPV detection and genotyping 
และเทคนิคการวิจัยทางด้านโรคมะเร็ง

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม

เลี้ยงเซลล์ เลี้ยงแบคทีเรีย การทดสอบ
สารต้านอนุมูลอิสระ การทดสอบโคเมท

เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
และการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเซลล์ของสารต้านมะเร็งช
นิดต่างๆ

กิจกรรมพัฒนาจิตอาสานักศึกษา
ช่วยงานเภสัชกรรม

โภชนบ�าบัดทางการแพทย์ 
โภชนคลินิก และโภชนบริการ

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม

เคมีบ�าบัด

มะเร็งวิทยาระบบทางเดินอาหาร

ฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษา 
จ�านวน 1 คน

นิสิต 
จ�านวน 2 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 1 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 1 คน 

นิสิต 
จ�านวน 2 คน

นิสิต 
จ�านวน 3 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 2 คน

นิสิต 
จ�านวน 4 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 1 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 1 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 1 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 1 คน

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 
จ�านวน 1 คน

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 
จ�านวน 1 คน

นักศึกษา 
จ�านวน 8 คน

6 พ.ค. - 14 ม.ิย. 2562

27 พ.ค. - 12 ก.ค. 2562

27 พ.ค. – 28 ม.ิย. 2562

27 พ.ค. – 28 ม.ิย. 2562

1 ม.ิย. - 31 ก.ค. 2562

1 ม.ิย. - 1 ก.ค. 2562

3 – 28 ม.ิย. 2562

3 ม.ิย. - 31 ก.ค. 2562

3 ม.ิย. - 31 ก.ค. 2562

3 ม.ิย. - 2 ส.ค. 2562

3 ม.ิย. - 3 ส.ค. 2562

1 ก.ค. – 7 ส.ค. 2562

15 - 18 ก.ค. 2562

15 - 28 ก.ค. 2562

22 ก.ค. - 3 ก.ย. 2562

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ล�าดับ หน่วยงานต้นสังกัด
ที่มาศึกษาดูงาน เรื่องที่มาศึกษาดูงาน

ประเภทและ
จ�านวนบุคลากร
ที่มาศึกษาดูงาน

วัน เดือน ปี
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หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จังหวัดนนทบุรี

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลสงฆ์ 

ประเทศญี่ปุ่น

Dharmais NCC Indonesia

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

JDWNR Hospital, 
Thimphu  Bhutan

โรงพยาบาลกลาง

กองศัลยกรรม 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประเทศพม่า

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินสภาวะข้อไหล่
ทางกายภาพ ด้วย iot

ฝึกปฏิบัติการพยาบาล

ศลัยศาสตร์ตบั ตบัอ่อน และทางเดนิน�า้ดี
ศัลยศาสตร์ล�าไส้และทวารหนัก

ศัลยศาสตร์ล�าไส้และทวารหนัก

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการดูแลแบบประคับประคอง 
(4 เดือน) รุ่นที่ 1

เทคโนโลยีเครื่องฉายรังสี

Management system in Pathology 
Departement particulary in molecular 
field and Biobank

การพัฒนาระบบบริการและบริการ
แบบประคับประคอง และการบริการ
ดนตรีบ�าบัด

ศึกษาดูงานระบบบริการด้านการ
พยาบาลเคมีบ�าบัดและรังสีรักษา

ระบบ Cancer Registry

ศัลยศาสตร์เกี่ยวกับโรคมะเร็งทั่วไป

ด้านรังสีรักษา

ฝึกปฏิบัติงาน

นักศึกษา 
จ�านวน 2 คน

นักศึกษาพยาบาล        
ชั้นปีที่ 2 
จ�านวน 32 คน

บคุลากรทางการแพทย์ 
จ�านวน 1 คน

บคุลากรทางการแพทย์ 
จ�านวน 1 คน

พยาบาล 
จ�านวน 42 คน

ผู้อ�านวยการ 
จ�านวน 1 คน

พยาธิแพทย์ และ
นักวิทยาศาสตร์ 
จ�านวน 5 คน

บคุลากรทางการแพทย์ 
จ�านวน 10 คน

พยาบาล 
จ�านวน 3 คน

แพทย์ 
จ�านวน 4 คน 
และพยาบาล 
จ�านวน 1 คน

บคุลากรทางการแพทย์ 
จ�านวน 5 คน

แพทย์ จ�านวน 2 คน  
นกัฟิสกิส์ จ�านวน 2 คน
นักรังสีการแพทย์ 
จ�านวน 2 คน

แพทย์ 
จ�านวน 2 คน

16 ก.ย. 2562

30 ก.ย. 2562 - 21 ม.ิย. 
2563

1 - 31 ต.ค. 2561

1 - 31 ต.ค. 2561

8 ต.ค. - 16 พ.ย. 2561

1 - 30 พ.ย. 2561

6 พ.ย. 2561

6 พ.ย. 2561

12 ธ.ค. 2561

28 ธ.ค. 2561

1 ม.ค. - 30 เม.ย. 2562

3 ม.ค. - 28 ก.พ. 2562

9 - 31 ม.ค. 2562

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ล�าดับ หน่วยงานต้นสังกัด
ที่มาศึกษาดูงาน เรื่องที่มาศึกษาดูงาน

ประเภทและ
จ�านวนบุคลากร
ที่มาศึกษาดูงาน

วัน เดือน ปี

ระดับหลังปริญญาตรี
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กระทรวงสาธารณสุข 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองศัลยกรรม 
โรงพยาบาลต�ารวจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค์ 

โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลสงฆ์ 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

กลุ่มงานศัลยกรรม 
โรงพยาบาลล�าปาง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
กรุงเทพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

โรงพยาบาลมะเร็ง 
สุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลรามค�าแหง

JDWNR Hospital, 
Thimphu  Bhutan

เทคโนโลยีเครื่องฉายรังสี

งานด้าน Cytopathology 
งานด้าน Pathology  

ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน 
และทางเดินน�า้ดี

ระบบการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ระบบต่าง ๆ

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการดูแลแบบประคับประคอง 
(4 เดือน) รุ่นที่ 2

เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
ของงานพยาบาลห้องผ่าตัด

ศัลยศาสตร์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

Intensive care Nursing Respiratory 
Nursing และ Geriatric Nursing in 
Cancer patients

เซลล์วิทยานรีเวช

การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท�า
ทะเบียนมะเร็งระดับประชากร

งานพยาบาลห้องผ่าตัด

ผ่าตัดส่องกล้องมะเร็ง - นรีเวช

Frozen section techniques and 
interpretation

ผู้บริหารระดับสูง 
จ�านวน 9 คน

แพทย์ประจ�าบ้าน 
จ�านวน 1 คน 

บคุลากรทางการแพทย์ 
จ�านวน 4 คน

พยาบาล 
จ�านวน 24 คน

พยาบาล 
จ�านวน 24 คน

บคุลากรทางการแพทย์  
จ�านวน 7 คน

บคุลากรทางการแพทย์ 
จ�านวน 1 คน

พยาบาล
ชาวบังคลาเทศ 
จ�านวน 60 คน 

แพทย์ 
จ�านวน 3 คน

เจ้าพนกังานเวชสถติิ 
จ�านวน 2 คน
เจ้าพนักงานธุรการ 
จ�านวน 1 คน 
และผู้ช่วยนักวิจัย  
จ�านวน 2 คน

บคุลากรทางการแพทย์ 
จ�านวน 4 คน

แพทย์ 
จ�านวน 1 คน

แพทย์ 
จ�านวน 1 คน

21 ม.ค. 2562

1 - 31 ม.ีค. 2562 

1 ม.ีค. - 30 ม.ิย. 2562

19 ม.ีค. 2562

22 เม.ย. - 24 พ.ค. 2562

22 เม.ย. - 22 ม.ิย. 2562

1 – 31 ม.ิย. 2562

8 ก.ค. 2562

5 - 30 ส.ค. 2562

26 ส.ค. 2562

26 - 30 ส.ค. 2562

ก.ย. 2562 - ก.พ. 2563

2 - 28 ก.ย. 2562

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ล�าดับ หน่วยงานต้นสังกัด
ที่มาศึกษาดูงาน เรื่องที่มาศึกษาดูงาน

ประเภทและ
จ�านวนบุคลากร
ที่มาศึกษาดูงาน

วัน เดือน ปี
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การสนับสนุนให้บุคลากรภายนอก
มาเก็บข้อมูลเพื่อการท�าวิจัยและวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

Queensland University 
of technology, Australia

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันพยาธิวิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.เบญจวรรณ โสภา /
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวชิาวทิยาการพฤกษเภสชัภณัฑ์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

น.ส.สุภาวดี  ลาน้อย / 
นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

น.ส.ธัญนธดา แต่งศรี /
หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

นายพสุพัฒน์  ศรีเบญจรัตน์ / 
แพทย์ประจ�าบ้าน

น.ส.ปรวรรณ  วิทย์วรานุกูล / 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก

ผศ.ดร.ศิราณี  เก็จกรแก้ว /
อาจารย์ และพยาบาล

ผศ.ดร.อมราพร สุรการ /
อาจารย์ 

นายธานัท  ธนาพรปกรสิน /
นักศึกษาชั้นปีที่ 5

น.ส.วาสนา  ขันตี / 
นักศึกษาปริญญาโท

การปกป้องการตายของเซลล์ด้วย
สมุนไพร

คุณภาพชีวิตการท�างานของ
บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของ
สมุนไพรไทย

Predictive power of Particular 
features : Ball cluster and 
extracellular mucinous Material 
in FNA Cytology in Predicting 
Mucinous carcinoma of Breast in 
Subsequent Surgical Specimen

ผลของโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ค�าแนะน�าการออกก�าลังกายของ
พยาบาลโรคมะเร็งในประเทศไทย

การพัฒนาเครื่องมือประเมิน
สัมพันธภาพที่มีคุณภาพของญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย

การพัฒนาแนวทางการจัดการที่มี
คุณภาพขององค์กรส�าหรับการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งเมื่อกลับเข้าท�างาน

การออกแบบศูนย์ดนตรีบ�าบัดเพื่อ
ผู้ป่วยสมองเสื่อม “Music Therapy 
Central for Demetria”

ผลของดนตรีบ�าบัดต่อกลุ่ม
อาการหลังได้รับยาเคมีบ�าบัดทาง
หลอดเลือดแดงในผู้ป่วยมะเร็งตับ

7 ม.ีค. 2561 - 
30 ต.ค. 2562

20 ม.ีค. 2562

1 เม.ย. 2561 - 
30 ต.ค. 2562

18 ก.ค. 2562

26 ก.ค. 2562

3 ก.ย. 2562

17 ก.ย. 2562

24 ต.ค. 2561

13 พ.ย. 2561

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ล�าดับ ผู้เก็บข้อมูล / ต�าแหน่ง วัน เดือน ปีหน่วยงานที่ขอเก็บข้อมูล
เพื่อท�าการวิจัย/วิทยานิพนธ์

เรื่องที่ท�าการวิจัย/
วิทยานิพนธ์
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ด้านการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านโรคมะเร็ง
เพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความเป็นเลิศ
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ทมีสหสาขาวชิาชพี และผูเ้ข้าร่วม 
จ�านวน 350 คน

ผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ
ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ

นักเทคนิคการแพทย์ 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และบุคลากรของ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์ 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และบุคลากรของ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

-

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
จ�านวน 120 คน

พยาบาลวิชาชีพ

โครงการมหกรรมคุณภาพ ถนนราชวิถี 
ครั้งที่ 7

โครงการส�ารวจความพึงพอใจผู้รับ
บริการ ประจ�าปี 2562

LAB พบผู้ ใช้บริการ

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน “2P Safety”

การน�าเสนอความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากการฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งผลงานเข้าร่วม
น�าเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ
ภาคราชการและโรงพยาบาล ประจ�าปี 
2562 จ�านวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. Full Falls Story : กลุ่มรวมพลัง IPD 
 สร้างสรรค์คุณภาพ
2. Impermanent Migration Model in 
 Critical Situation (Non-function 
 Operation Room) : ห้องผ่าตัด
3. นิ้วเจ้าปัญหา : กลุ่มงานทรัพยากร
 บุคคล

โครงการ HA Walk rally มุ่งสู่คุณภาพ
และถอดบทเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน
ในหัวข้อ  “การเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการยุค 4.0 โดย Lean”

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูพี่เลี้ยง (Preceptor) และการเป็น
วิทยากรภาคปฏิบัติ หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการ
พยาบาลเฉพาะทาง 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ /
ห้องประชมุสมชาย สมบรูณ์เจรญิ 
ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ /
คลนิกิผูป่้วยนอกและหอผูป่้วยใน 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สมาคมส่งเสริมคุณภาพ
แห่งประเทศไทย / ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 6 อาคารส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ / 
โรงแรม ลองบีช ชะอ�า จังหวัด
เพชรบุรี  

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

28 - 29 พ.ย. 2561

ครัง้ที ่1 ก.พ. 2562
ครัง้ที ่2 ก.ค. 2562

13 ก.พ. 2562

8 ม.ีค. 2562

18 เม.ย. 2562

25 - 26 เม.ย. 2562

28 - 29 พ.ค. 2562

4 - 18 ม.ิย. 2562

1

2

3

4

5

6

7

8

ล�าดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ปีบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย จัดโดย / สถานที่จัดอบรม

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านโรคมะเร็ง

กิจกรรม
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แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ

นักเทคนิคการแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และบุคลากรของ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
จ�านวน 85 คน

ทีมน�าทางคลินิก และผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 119 คน

พยาบาลวิชาชีพ 
จ�านวน 45 คน

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล
เทคนิค และผู้ช่วยพยาบาล

ทีมน�าทางคลินิก 
จ�านวน 85 คน

นักเทคนิคการแพทย์ 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และบุคลากรของ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์ 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และบุคลากรของ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ

โครงการมหกรรม 5ส 
และ Big Cleaning Day ประจ�าปี 2562

การน�าเสนอด้านวิชาการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
เทคนิคการแพทย์ ประจ�าปี 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน HA
กจิกรรมที ่1 : จัดบรรยาย ในหัวข้อ 
“การถอดรหัสมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ตอนที่ 1”

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม
การขอประเมินกระบวนการรับรอง
เฉพาะโรค (Disease Specific 
Certification : DSC)

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน HA 
กจิกรรมที ่2 : จัดบรรยาย ในหัวข้อ 
“การเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูก” ส�าหรับพยาบาล 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาล
ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน HA 
กจิกรรมที ่3 : จัดบรรยาย ในหัวข้อ 
“การเขยีนแบบประเมนิรบัรองเฉพาะโรค 
(Disease Specific Certification : DSC)”

แลกเปลี่ยนรู้ HbA1C ในเครื่อง C501 
และ B101, การแปลผล Infectious 
Disease

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความรู้ด้านพันธุกรรม

โครงการประชุมสัมมนาทีมพัฒนา
คุณภาพ ประกอบด้วยทีมพัฒนา
คุณภาพดังนี้
- ทีมน�า (QST) 
- ทีมน�าด้านคลินิก (PCT / ECT) 
- ทีมประสานบริการ (SLT : OPD / IPD) 
- ทีมน�าเฉพาะด้าน (RM, IC, PTC, 
 ENV, EQ, IM, HPH, HRD,พัฒนา
 เวชระเบียนและเอกสารคุณภาพ)
- เสวนาภาษา HA (ทีมคุณภาพ) 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ /
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ/
ห้องประชมุสมชาย สมบรูณ์เจรญิ 
ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ/ 
โรงแรมชาโต เดอ  เขาใหญ่ 
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ/
ห้องประชมุสมชาย สมบรูณ์เจรญิ 
ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

ห้องประชมุสมชาย สมบรูณ์เจรญิ 
ชั้น 5  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ /
ห้องประชมุสมชาย สมบรูณ์เจรญิ 
ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ /
ห้องประชุมภายในสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ

24 - 28 ม.ิย. 2562 

5 ก.ค. 2562

15 ก.ค. 2562

24 - 25 ก.ค. 2562

1 ส.ค. 2562

19 - 23 ส.ค. 2562

20 ส.ค. 2562

27 ส.ค. 2562

13 ก.ย. 2562

เป็นประจ�า
ทกุเดอืน เดอืนละ 
1 ครัง้ / ทมี

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ล�าดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ปีบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย จัดโดย / สถานที่จัดอบรม
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แพทย์ 

เภสัชกร / พนักงานเภสัชกรรม

พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค

นักรังสีการแพทย์ / เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์

นักกายภาพบ�าบัด

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

นักวิชาการสาธารณสุข

นักดนตรีบ�าบัด

นักโภชนาการ / พนง.ประกอบอาหาร

นักสังคมสงเคราะห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการเงินและบัญชี / จพง.การเงินและบัญชี / พนง.การเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ / จพง.พัสดุ / พนง.พัสดุ

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการสถิติ / จพง.เวชสถิติ / พนง.บัตรรายงานโรค

นักประชาสัมพันธ์ / จนท.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป

บรรณารักษ์ / จนท.วารสาร

ผู้ช่วยพยาบาล / พนง.ช่วยเหลือคนไข้

นายช่างเทคนิค

พนักงานพิมพ์

พนักงานขับรถ

จพง.ธุรการ / พนง.ธุรการ
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91

922

99

415

400 600 800 1,000
ครั้ง

บุคลากรที่เข้าร่วม

บุคลากรการ
พัฒนา

การส่งข้าราชการเข้าร่วม
ประชุม / อบรม / สัมมนา / ดูงาน / ฝึกปฏิบัติ ในประเทศ
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แพทย์ 

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์

0 10

1

3

1

12

23

41

20 30 40 50
คน

บุคลากรที่เข้าร่วม

การส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ

การส่งบุคลากร
ศึกษาต่อ

น.ส.วรยุพา  ถมปัด

น.ส.วาสนา  ขันตี

น.ส.ศิริวรรณ  สาครินทร์

น.ส.สุธาสินี  อาษายุทธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาชีวเวชศาสตร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ ใหญ่ 
(ภาคปกติ)

ดุษฎีบัณฑิต “100 ปี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
สัตวแพทย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แขนงวิชาเซลล์ชีววิทยา และ
อณูพันธุศาสตร์ของมนุษย์

1 ก.ย. 2557 - 1 ก.พ. 2560 
(ขยายเวลาต่อ 1 ปี) 
1 ก.พ. 2560 - 31 ม.ค 2561 
(ขยายเวลาต่อ 1 ปี) 
1 ก.พ. 2561 - 31 ม.ค. 2562 
(ขยายเวลาต่อ 7 เดือน) 
1 ก.พ. 2562 - 31 ส.ค. 2562

3 ส.ค. 2559 - 14 ก.ค. 2561 
(ขยายเวลาต่อ 4 เดือน 17 วัน) 
15 ก.ค. - 30 พ.ย. 2561 

8 ก.ย. 2559 - 8 ก.ย. 2562 
(ขยายเวลาต่อ 1 ปี) 
8 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2563

4 ม.ค. 2560 - 4 ม.ค. 2562 
(ขยายเวลาต่อ 11 เดือน 11 วัน) 
7 ม.ค. - 18 ธ.ค. 2562

1

2

3

4

ล�าดับ ชื่อ - สกุล สถาบันที่ไปศึกษา ชื่อหลักสูตรที่ไปศึกษา วัน เดือน ปี
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น.ส.จรัญญา  งามข�า

น.ส.เจนจิรา  แก้วยศ

น.ส.รุ่งนภา  คงภักดี

นายรังสรรค์  จุมจวง

นางบุษราวรรณ  ศิริคุณ

น.ส.จุฑารัตน์  สุโพธิ์

น.ส.จันทร์นรินทร์  นนทะขาม

น.ส.สุพัตรา  นาชัยเริ่ม

น.ส.พัชรีย์  แสงทอง

น.ส.พิชญา  เหลืองสุขสาคร

คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 
ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลเลิดสิน 
และโรงพยาบาลในสังกัด
กรมการแพทย์

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลเลิดสิน 
และโรงพยาบาลในสังกัด
กรมการแพทย์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับ
โมเลกุล

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเวชระเบียน

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเวชระเบียน

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารังสีเทคนิค 
(ภาคปฏิบัติ)

อบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 33

อบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

อบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
รุ่นที่ 2

อบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการพยาบาลผู้ ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ (ภาคปกติ)

7 ส.ค. 2560 - 7 ส.ค.  2563

8 ส.ค. 2560 - 8 ส.ค. 2564

15 ส.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2562 
(ขยายเวลาต่อ 6 เดือน) 
15 ส.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2563

6 ธ.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 
(ขยายเวลาต่อ 1 เดือน 10 วัน) 
3 ก.ย. - 12 ต.ค. 2561

1 ส.ค. - 23 พ.ย. 2561 

6 ส.ค. - 23 พ.ย. 2561

14 ส.ค. 2561 - 13 ส.ค. 2564

4 ก.พ. - 31 พ.ค. 2562

7 พ.ค. - 23 ส.ค. 2562

13 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2564

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ล�าดับ ชื่อ - สกุล สถาบันที่ไปศึกษา ชื่อหลักสูตรที่ไปศึกษา วัน เดือน ปี
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ด้านการ
พัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
ด้านโรคมะเร็งแบบครบวงจร
อย่างไร้รอยต่อ (Seamless 
Comprehensive 
Health Care) 
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โครงการ	
“การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้ประสานงาน
ด้านโรคมะเร็งระดับชุมชน  (Community Cancer 
Coordinator : CCC)” 

ด�าเนนิการโดย กลุม่ภารกจิด้านการพยาบาล สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งเครอืขา่ย 
ผูป้ระสานงานดา้นโรคมะเรง็ระดบัชุมชน ซึง่เป็นบทบาทส�าคญัในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารป้องกนั 
และการคดักรองโรคมะเรง็ภายในชมุชนทีร่บัผดิชอบ และดแูลผูป่้วยมะเรง็อยา่งตอ่เน่ืองภายหลงัการรกัษาจนถงึ
ระยะทา้ยของชวีติตามแนวทางการจดัการผูป่้วยโรคเรือ้รงั 

ด�าเนินการเมือ่วนัที ่22 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จงัหวดัราชบุร ีมผีูเ้ขา้รว่มอบรมทัง้สิน้
จ�านวน 142 คน
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สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ด้านการ
พัฒนาระบบการส่งเสริม 
ป้องกัน คุ้มครองประชาชน 
และการคัดกรองโรคมะเร็ง
ระดับประชากร 
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โครงการ	
“ อบรมให้ความรู้การตรวจคัดกรอง
 มะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ (HPV Testing)”

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ 
มีว ัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ 
เพือ่ขจดัปัญหาการเกดิมะเรง็ปากมดลกู สรา้งความพรอ้มของบคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ในการให้
บรกิารทัง้ทางดา้นวชิาการ และดา้นบรกิารสขุภาพ เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารคดักรองมะเรง็ปากมดลกูแนวใหม ่
(HPV testing) และบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการตรวจคดักรอง
มะเรง็ปากมดลกูแนวใหม ่(HPV testing) ทีถ่กูตอ้ง โดยด�าเนินการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูก้ารตรวจคดักรอง 
มะเรง็ปากมดลกูแนวใหม ่(HPV testing) 2 เขตสขุภาพ ดงัน้ี

1. เขตสขุภาพท่ี 11 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2562 ณ โรงแรมบรรจงบุร ีจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
 มผีูเ้ขา้รว่มอบรมทัง้สิน้ 111 คน

2. เขตสขุภาพท่ี 5 ด�าเนินการเมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จงัหวดัราชบรุ ีมผีูเ้ขา้รว่มอบรม 
 ทัง้สิน้ 106 คน

และจดัประชมุชีแ้จงแนวทางการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูดว้ยวธิ ีHPV testing ในโรงพยาบาลมะเรง็ภมูภิาค
ทัง้ 7 แหง่ และสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ

เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด ์ทาวเวอร ์อนิน์ พระราม 6 กรงุเทพมหานคร มผีูเ้ขา้รว่ม
ประชมุทัง้สิน้ จ�านวน 50 คน
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โครงการ	
“ น�าร่องการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ
 ส�าหรับโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่
 และไส้ตรงระดับชาติ” 

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันารปูแบบการประกนัคณุภาพส�าหรบัโครงการตรวจคดักรองมะเรง็ล�าไสใ้หญ่และล�าไสต้รง 
ระดบัชาต ิโดยด�าเนินงานตามเขตสขุภาพ ดงัน้ี

(1) เขตสขุภาพท่ี 1 จดัประชมุเมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2562 ณ บา้นแม ่รสีอรท์ จงัหวดัล�าปาง โดยมบีคุลากร
 ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 42 คน
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(2) เขตสขุภาพท่ี 2 จดัประชมุเมือ่วนัที ่ 8 มนีาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพารค์ จงัหวดัพษิณุโลก โดยม ี
 บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 58 คน

(3) เขตสขุภาพท่ี 3 จดัประชมุเมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์จงัหวดั 
 นครสวรรค ์โดยมบีุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 44 คน

(4) เขตสขุภาพท่ี 4 จดัประชมุเมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ีโดยมบีคุลากร 
 ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 55 คน

(5) เขตสขุภาพท่ี 5 จดัประชมุเมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จงัหวดัราชบุร ีโดยมบีุคลากร 
 ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 103 คน

(6) เขตสขุภาพท่ี 6 จดัประชมุเมือ่วนัที ่21 มถุินายน 2562 ณ โรงแรมเจ ปารค์ จงัหวดัชลบรุ ีโดยมบีคุลากร 
 ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 44 คน

(7)  เขตสขุภาพท่ี 7 จดัประชมุเมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยม ี
 บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 66 คน

(8) เขตสขุภาพท่ี 8 จดัประชมุเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมประจกัษต์รา ดไีซด ์จงัหวดัอุดรธานี  
 โดยมบีุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 63 คน

(9)  เขตสขุภาพท่ี 9 จดัประชมุเมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จงัหวดั 
 นครราชสมีา โดยมบีุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 58 คน

(10) เขตสขุภาพท่ี 10 จดัประชมุเมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสนีุย ์แกรนด ์แอน คอนเวนชัน่  
 เซน็เตอร ์จงัหวดัอุบลราชธานี โดยมบีุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 50 คน

(11) เขตสขุภาพท่ี 11 จดัประชมุเมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2562 ณ โรงแรมบรรจงบุร ีจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
 โดยมบีุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 95 คน

(12) เขตสขุภาพท่ี 12 จดัประชมุเมือ่วนัที ่ 18 มถุินายน 2562 ณ โรงแรมนิวซซีัน่ จงัหวดัสงขลา โดยม ี
 บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เขา้รว่มจ�านวน 50 คน
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โครงการ	
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการตรวจคัดกรอง
มะเร็งล�าไส้ใหญ่และไส้ตรง “อบรมเชิงปฏิบัติการส่องกล้องตรวจ
ล�าไส้ใหญ่ Colonoscopy” 

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการตรวจวนิิจฉยั การรกัษาโดยการใชก้ลอ้ง 
Colonoscopy มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารส่องกลอ้ง Colonoscopy สามารถใหค้�าปรกึษาแก่ผูป่้วย 
ทีเ่ป็นมะเรง็ล�าไสใ้หญ่และไสต้รงทีเ่ขา้มารกัษาในโรงพยาบาล และพฒันาระบบส่งต่อ เพื่อการวนิิจฉยัรกัษา 
ผูป่้วยมะเรง็ล�าไสใ้หญ่อยา่งครบวงจร 

ด�าเนินการเมือ่วนัที ่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมะเรง็สรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
มผีูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจ�านวน 52 ราย
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โครงการ	
“ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก” 

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
มวีตัถุประสงคเ์พือ่สนบัสนุนใหป้ระชาชนกลุม่เสีย่งเขา้ถงึบรกิารตรวจคดักรองมะเรง็เตา้นมดว้ยวธิแีมมโมแกรม 
และอลัตรา้ซาวน์อย่างครอบคลุม และเพื่อแนะน�าส่งต่อกลุ่มเสีย่งทีผ่ลการตรวจผดิปกตใิหไ้ดร้บัการวนิิจฉัย 
เพิม่เตมิ และไดร้บัการรกัษาอยา่งทนัทว่งท ี

ด�าเนินการระหวา่งชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2561 - กนัยายน 2562 โดยมผีูเ้ขา้รบับรกิารจ�านวน 1,308 ราย
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โครงการ	
“รณรงค์เพื่อป้องกันมะเร็งและสร้างเสริมสุขภาพ” 

ด�าเนินการโดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ความรู ้ ความเขา้ใจ สรา้งความตระหนักในการปฏบิตัติวัทีถู่กตอ้งในการป้องกนั 
โรคมะเรง็ สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืเพือ่ป้องกนัโรคมะเรง็กบัเขตบรกิารสขุภาพและโรงพยาบาลมะเรง็ภมูภิาค 
และเพือ่ใหป้ระชาชนตรวจคดักรองมะเรง็ล�าไสใ้หญ่และทวารหนกั ซึง่ด�าเนินการทัง้หมด 3 กจิกรรม ดงัน้ี

กิจกรรมท่ี 1 กจิกรรมสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืเพื่อป้องกนัโรคมะเรง็กบัเขตสุขภาพ จ�านวน 4 ครัง้  
ระหวา่งเดอืนเมษายน - มถุินายน 2562

กิจกรรมท่ี 2 รณรงค์ถ่ายทอดความรูเ้รื่องโรคมะเรง็ทีพ่บบ่อยในคนไทย 5 อนัดบัแรกและวาระพเิศษ   
เมือ่วนัที ่26 - 30 มถุินายน 2562

กิจกรรมท่ี 3 ลงพืน้ทีร่ณรงคต์รวจคดักรองมะเรง็ล�าไสใ้หญ่และทวารหนกั เมือ่วนัที ่ 11 กนัยายน 2562  
และวนัที ่18 กนัยายน 2562
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โครงการ	
“วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” 

ด�าเนินการโดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มวีตัถุประสงคเ์พือ่รณรงคแ์ละสง่เสรมิการออกก�าลงักายใหเ้กดิขึน้
กบัประชาชน อนัจะเป็นผลต่อการสรา้งเสรมิสขุภาพและพลานามยัใหห้า่งไกลจากโรคมะเรง็ และสรา้งกระแส
ใหป้ระชาชนตื่นตวัทีจ่ะดแูลใสใ่จตนเองเพือ่ป้องกนัปัญหาโรคมะเรง็ 

ด�าเนินการเมือ่วนัที ่ 31 มนีาคม 2562 ณ คุง้บางกะเจา้ (ตลาดน�้าบางน�้าผึง้) อ�าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมทุรปราการ
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ผลงานด้านบริการ
บ�าบัดรักษาและอื่น ๆ

กลุ่มภารกิจ	ด้านการพยาบาล

กลุ่มภารกิจ	ด้านวิชาการและการแพทย์

กลุ่มภารกิจ	ด้านอ�านวยการ
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จ�านวนเตียง
อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Ratio )
ช่วงเวลาของเตียง (Turn Over Interval)
จ�านวนวันนอนโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล (Average Length of Stay)
จ�านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด (OPD ศัลยกรรมและทั่วไป / OPD รังสีรักษา / OPD เคมีบ�าบัด)
จ�านวนผู้ป่วยนอกรับใหม่
จ�านวนผู้ป่วยในทั้งหมด
จ�านวนผู้ป่วยในรับใหม่
จ�านวนผู้ป่วยจ�าหน่าย / ตาย
จ�านวนวันผู้ป่วยในจ�าหน่าย
จ�านวนวันอยู่ในโรงพยาบาล (Patient - Day)
จ�านวนผู้ป่วยระบบส่งต่อ

ให้บริการ
1.1 หอผู้ป่วยพิเศษ
1.2  หอผู้ป่วยพิเศษ 7
1.3  หอผู้ป่วยหญิง 6
1.4  หอผู้ป่วยชาย 5
1.5  หอผู้ป่วยศัลยกรรม 4
1.6  หอผู้ป่วยหนัก (ICU)
การพยาบาลผู้ป่วยจ�าแนกตามประเภทการรักษา
2.1  ศัลยกรรม
2.2  รังสีรักษา
2.3  เคมีบ�าบัด
2.4  ประคับประคอง
2.5  รังสีร่วมรักษา
2.6  รังสี + เคมี
2.7  ศัลยกรรม + เคมี
2.8  Concurrent RT + CT
2.9  PTBD
2.10 รังสีรักษา + ประคับประคอง
2.11 ศัลยกรรม + ประคับประคอง
2.12 Invesstigate
2.13 Emergency
งานห้องผ่าตัด
3.1 จ�านวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (ยอดรวม)
  จ�าแนกตามจ�านวนชั่วโมงการผ่าตัดต่อราย
   - 0 - 1 ชั่วโมง
   - 1 - 2 ชั่วโมง
   - 2 - 3 ชั่วโมง
   - 3 - 4 ชั่วโมง
   - 4 - 5 ชั่วโมง
   - > 5 ชั่วโมง
  จ�าแนกตามความเร่งด่วน
   - การผ่าตัดตามตารางผ่าตัด ( Elective Case ) 
   - การผ่าตัดที่ไม่ได้ก�าหนดตารางผ่าตัดในเวลา ( On Call Case)
   - การผ่าตัดฉุกเฉิน ( Emergency Case )
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237
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135
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18

เตียง
เปอร์เซ็นต์

วัน
คน-วัน

ราย/ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย
ราย

คน-วัน
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ราย

1
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1

2

3

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการบ�าบัดรักษา

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ล�าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ

1.	กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน

ราย - วัน
ราย - วัน
ราย - วัน
ราย - วัน
ราย - วัน
ราย - วัน

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
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0
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1,187

5,812
1,187
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1,169
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62
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11
13

1
4
2

23
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ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย
ราย

ราย
ราย

ราย

ราย

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ราย
ราย
ราย
ราย

4

5

ล�าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ

3.2 รายงานการผ่าตัดแยกตามระบบร่างกาย (ยอดรวม)
  Integumentary System
  Urinary System
  Digastric System
  Female Genitial Organ
  Male Genitial Organ
  Nose,Mouth Pharynx
  Respiratory System
3.3 รายงานการผ่าตัดผ่านกล้องแยกตาม ECT (ยอดรวม)
  ECT GI
  ECT GYN
  ECT HBP
  ECT URO
  ECT LUNG
  ECT Breast
  ECT H & N
3.4 การฉายรังสีขณะท�าผ่าตัด
  BCS with SLNB with IORT
  Wide excision Neck mass with implant Brachytherapy Inse
3.5 การให้ยาเคมีบ�าบัด 
  TUR - B ( bladder ) & Intravescial MMC
3.6 การผ่าตัดเสริมเต้า ( Oncoplastic Surgery)
3.7 การผ่าตัดมะเร็งศีรษะและล�าคอ แบบเสริมเนื้อเยื่อ
  Pectoralis Major Flap ( PMM )
งานพยาบาลวิสัญญี
4.1 จ�านวนผู้ป่วย
  ห้องผ่าตัดใหญ่
4.2 การปฏิบัติการทางวิสัญญี
  การให้ยาระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด (ยอดรวม)
      - การเยี่ยมประเมินก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
      - การให้ยาระงับความรู้สึก
      - การดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น
      - การน�าส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย / ICU
      - การเยี่ยมประเมินหลังให้ยาระงับความรู้สึก
4.3 การให้ยาระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด
  บริการให้ยาทางหลอดเลือดด�า (ยอดรวม)
      - ห้องส่องกล้องตรวจ ( Endoscopy )
      - รังสีวินิจฉัย RFA ที่ห้อง CT
      - หน่วยงานรังสีระยะใกล้
4.4 จ�านวนครั้งการปฏิบัติการทางวิสัญญี
  ให้บริการเปิดเส้นเลือดเพื่อให้สารน�า้ในรายที่หาเส้นเลือดยาก
  การช่วย CPR ( ทั้งในและนอกเวลาราชการ)
  การใส่ท่อหายใจ
งานพยาบาลส่องกล้อง
5.1 ให้บริการ : ประเมินผู้ป่วย / ช่วยแพทย์ส่องกล้อง ให้การพยาบาลหลังส่องกล้อง /  
 ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวหลังส่องกล้องและอาการผิดปกติที่ต้องพบแพทย์ 
 โดยจ�าแนกตามชนิดของการส่องกล้องตรวจ ดังนี้
       Bronchoscope
      Gastroscope (ยอดรวม)
           - ในเวลาราชการ
           - นอกเวลาราชการ
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  Gastroscope with PEG (ยอดรวม)
           - ในเวลาราชการ
           - นอกเวลาราชการ
       Gastrodcope with EUS (ยอดรวม)
           - ในเวลาราชการ
           - นอกเวลาราชการ
        Colonscope with Sedation (ยอดรวม)
           - ในเวลาราชการ
           - นอกเวลาราชการ
       ICG
       ERCP with stent
       ERCP
งานบริการจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
6.1 ให้บริการชุดเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ 25 หน่วยงาน
      ล้างท�าความสะอาด
      จัดเตรียมและบรรจุหีบห่อ 
      ท�าให้ปราศจากเชื้อ
      แจกจ่าย
      ตรวจสอบประสิทธิภาพกระบวนการท�าให้ปราศจากเชื้อ (ยอดรวม)
          - Steam
          - Plasma
          - Hot air oven
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64
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3,649
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2,056
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9,028
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ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ชิ้น
ชุด
ชุด
ชุด
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

6

1 งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการ
1.1 ให้บริการผู้ป่วย : จ�าแนกเป็นประเภทรายใหม่ / รายเก่า ดังนี้ 
     ผู้รับบริการรายใหม่
      ผู้รับบริการรายเก่า
1.2 ให้บริการผู้ป่วย : จ�าแนกเป็นประเภทผู้ป่วยมะเร็ง / ไม่ใช่มะเร็ง ดังนี้
      ผู้ป่วยมะเร็ง (CA)
      ไม่ใช่ผู้ป่วยมะเร็ง (Non - CA)
1.3 ให้บริการผู้ป่วย : คัดกรองประเมินสภาพแรกรับ คัดแยกประเภทผู้ป่วย ประเภทผู้ป่วยตามล�าดับ
 ความเร่งด่วน ดังนี้
       ผู้ป่วยวิกฤต (Resuscitation)
       ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency)
       ผู้ป่วยเร่งด่วน (Urgent)
       ผู้ป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อย (Semi - Urgency)
       ผู้ป่วยทั่วไป (Non - Urgency)
       ผู้รับบริการอื่น ๆ : ไม่มีผู้ป่วยมา
1.4 ให้บริการพยาบาล : คัดกรองประเมินสภาพแรกรับ คัดแยกประเภทผู้ป่วยตามสภาพแรกรับ ดังนี้
         ผู้ป่วยประเภทเดินได้
         ผู้ป่วยประเภทรถนั่ง
         ผู้ป่วยประเภทรถนอน
         N/A (Not applicable)
1.5 ให้บริการพยาบาล : ประเมินคัดกรอง จ�าแนกตามกลุ่มอาการและประเภทการรับบริการ
 เพื่อส่งพบแพทย์ ดังนี้
       ประเภทมีนัดในระบบสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
       ประเภทมีอาการผิดปกติระบบต่าง ๆ  (ไม่มีนัดล่วงหน้า) (ยอดรวม) 
           - ความผิดปกติที่เต้านม / ก้อนที่เต้านม
         - ความผิดปกติที่ระบบช่องปาก
          - ความผิดปกติที่ทางเดินอาหารส่วนบน
   - ความผิดปกติที่ทางเดินอาหารส่วนล่าง
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ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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ราย
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ล�าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ

2.	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
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   - ความผิดปกติที่ระบบศีรษะและคอ
   - ความผิดปกติที่หู คอ จมูก
   - ความผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจ
   - ความผิดปกติที่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี 
   - ความผิดปกติที่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย + ทางเดินปัสสาวะ
   - ความผิดปกติที่ตับ / ถุงและทางเดินน�า้ดี
   - ความผิดปกติที่ปอด
   - มีผลเลือด HBsAg positive
   - มีอาการผิดปกติอื่น ๆ
   - มีอาการผิดปกติก่อนวันนัด
   - มีความประสงค์มาตรวจเพิ่มเติม
       ประเภทอื่น ๆ ทั่วไป (ไม่มีนัดล่วงหน้า) (ยอดรวม)
   - ตรวจสุขภาพค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งโดยไม่ได้นัด
   - ขอผลการตรวจ (refer ไป...)
   - ญาติปรึกษาแพทย์ (ยอดรวม)
     ขอรับยาต่อ
     ฟังผลการตรวจ (ไม่ได้ผลการตรวจ)    
     ขอรับใบรับรองแพทย์  
     ขอประวัติ เพื่อไปหน่วยงานอื่น
     ให้บริการผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด
                  รับบริการเจาะเลือด
                  รับบริการ x-ray
                  รับบริการ Ultrasound 
                  รับบริการ CT
                  รับบริการ MUGA scan
                  รับบริการ Bone scan
                รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก  ( Pap smear) 
                 รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก + ตรวจคัดกรองเต้านม  
                 ผลเลือดผิดปกติมาพบแพทย์ 
                  ผู้ป่วยเลื่อนนัดโดยเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
                  ผู้ป่วย HBV
                  ให้บริการอื่น ๆ
  ระบบส่งต่อ Refer เพื่อการวินิจฉัย / รักษา (ผู้ป่วยเก่า) 
         - ให้บริการผู้ป่วยนอกที่มารับบริการหน่วยคัดกรองผู้ป่วยนอก
    หน่วยประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย
     ให้บริการแยกตามเพศ   
      เพศหญิง
      เพศชาย   
     ให้บริการพยาบาลจ�าแนกตามความเร่งด่วน
      ผู้ป่วยวิกฤต ( Resuscitation ) 
      ผู้ป่วยฉุกเฉิน ( Emergency )
      ผู้ป่วยเร่งด่วน ( Urgency )
      ผู้ป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อย ( Semi Urgency )
      ผู้ป่วยทั่วไป ( Non Urgency )
      ผู้รับบริการอื่น ๆ : ไม่มีผู้ป่วยมา
     ให้บริการพยาบาล : คัดกรองประเมินสภาพแรกรับ 
     คัดแยกประเภทผู้ป่วยตามสภาพแรกรับ ดังนี้
      ผู้ป่วยประเภทเดินได้
      ผู้ป่วยประเภทรถนั่ง
      ผู้ป่วยประเภทรถนอน
      N/A ( Not applicable )

83
345

6
908
201
150
143
31

123
667

0
9,236
315
11

8,910
855
137
170

1,035
718
74
77
3
0

15
42
61
33
57
5

33
5,186
136

14,934

2,024
1,315

0
0

19
651

2,317
352

2,328
476
206

1,011

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย

ล�าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ

Inbook.indd   80 10/9/2020   18:31:36



81Annual Report 2019
National Cancer Institute

     ให้การรับบริการ Refer in จ�าแนกตามการวินิจฉัยโรค
      ผู้ป่วยมะเร็ง ( CA )
      ไม่ใช่ผู้ป่วยมะเร็ง ( Non - CA + R/O CA )
     ให้การรับบริการ Refer in จ�าแนกตามโรค 5 ล�าดับแรก
      CA Breast
      Hepatobillorary
      CA Colorectal
      CA Cervix
      CA Lung
     ให้การรับบริการ Refer in จ�าแนกตามเขตบริการสุขภาพ 5 อันดับแรก
      เขตบริการสุขภาพที่ 13
      เขตบริการสุขภาพที่ 5
      เขตบริการสุขภาพที่ 4
      เขตบริการสุขภาพที่ 6
      เขตบริการสุขภาพที่ 3 
     ให้การรับบริการ Refer in จ�าแนกตามโรงพยาบาล  10 อันดับแรก
      โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
      โรงพยาบาลสมุทรปราการ
      โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
      โรงพยาบาลนครปฐม
      โรงพยาบาลพระราม 2
      โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
      โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
      โรงพยาบาลสิรินธร
      โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
      โรงพยาบาลนวมินทร์
     ประเภทการรับ Refer in
          Refer ในระบบ
          Refer นอกระบบ
    หน่วยงานนัดตรวจ ให้บริการผู้ป่วยนอกที่รับบริการหน่วยนัดตรวจ (รวมทั้งสิ้น) 
     ให้บริการนัดตรวจ : จ�าแนกเป็นประเภทรายใหม่ / รายเก่า ดังนี้
      ผู้รับบริการรายใหม่
      ผู้รับบริการรายเก่า
     ให้บริการนัดตรวจ : จ�าแนกเป็นเพศชาย / เพศหญิง
     - เพศชาย
     - เพศหญิง
     ให้บริการนัดตรวจ : จ�าแนกตรวจสุขภาพ / ตรวจตามอาการเฉพาะทาง
      นัดตรวจสุขภาพ (ไม่มีอาการ )
      นัดตรวจตามอาการเฉพาะทาง
     ให้บริการนัดตรวจ : จ�าแนกตามช่องทางการนัดหมาย ดังนี้
      นัดด้วยตนเอง
      นัดแทน
      นัดทางโทรศัพท์
      นัดทางโทรสาร (FAX )
      นัดทาง Website (www.ncicheckup.com)
      นัดทาง Application NCI Easy 
      นัดทาง Application Line
      นัดทางอีเมล
      นัดทางหนังสือราชการ
      นัดทางไปรษณีย์
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    หน่วยสังเกตอาการ 
    ให้บริการผู้ป่วยนอกที่มารับบริการหน่วยงานสังเกตอาการผู้ป่วย (รวมทั้งสิ้น) 
    โดยให้บรกิารผูป่้วย : จ�าแนกเป็นประเภทผูป่้วยสงัเกตอาการ / ประเภทผูป่้วยหตัถการ ดงันี้ 
         ประเภทผู้ป่วยสังเกตอาการ
         ประเภทหัตถการ
      ให้บริการผู้ป่วย : ประเภทผู้ป่วยสังเกตอาการ  คัดแยกประเภทผู้ป่วยตามล�าดับ
        ความเร่งด่วน ดังนี้ 
       ผู้ป่วยวิกฤต ( Resuscitation )
       ผู้ป่วยฉุกเฉิน ( Emergency )
       ผู้ป่วยเร่งด่วน ( Urgency )
       ผู้ป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อย ( Semi - urgency )
       ผู้ป่วยทั่วไป ( Non Urgency )
      ให้บริการพยาบาล : แบ่งตามประเภทหัตถการ ดังนี้ 
        ให้บริการเจาะเลือด
           ให้บริการฉีดยา ( IV., IM., SC. )
          ให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
           ให้ Oxygen
           ให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�า
           ท�าแผล + ตัดไหม
           ใส่สายสวนปัสสาวะ
           เจาะท้อง ( Abdominal Tapping )
           Flush Port A Cath
           วัด Residual Urine
           เจาะ Hemo Culture
           ใส่ท่อระบายทรวงอก ( ICD with bag )
           เจาะปอด ( Plueral Tapping )
           พ่นยา    
       ดูดเสมหะ ( Suction clear air way )
           อื่น ๆ
      ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตในการช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR )
งานพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง
1.1 คลินิกนรีเวช
  ให้บริการพยาบาลคลินิกมะเร็งนรีเวช ทั้งหมด
  ให้บริการพยาบาล : ประเมิน คัดกรอง ก่อนพบแพทย์ (ยอดรวม)
           - ตรวจติดตาม PV 
           - HPV DNA
           - ตรวจติดตาม Pap smear 
           - PV Screening
           - ตรวจติดตามหลังผ่าตัด
           - รับปรึกษา Abnormal pap
           - รับปรึกษา HSIL ( CIN )
           - รับปรึกษา LSIL ( CIN )
           - รับปรึกษา ASC - US
           - รับปรึกษา Squa. Cell Ca.
           - รับปรึกษา Adeno Ca. Insitu
   ประเมนิผูป่้วยก่อนการฟังผลการตรวจ (ผลชิน้เนือ้ ผลการตรวจทางเซลล์วทิยา ผลการตรวจพเิศษ อืน่ ๆ)
     เตรียม / ประเมินผู้ป่วย / ให้การพยาบาล และช่วยแพทย์ท�าหัตถการ (ยอดรวม)
           - ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวก่อนรับการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด
           - ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวก่อนรับการผ่าตัด
           - Coloposcopy
          - Coloposcopy and LEEP

2,726

908
1,818

1
3

91
796
14

987
467
128
166
16
6

30
2
4
5
1
0
0
4
2
2
1

12,821
5,476
332
157

3,697
43

270
97

113
322
434

7
4

799
11,326
2,406
270

1,330
187

ราย

ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ล�าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ

2

Inbook.indd   82 10/9/2020   18:31:36



83Annual Report 2019
National Cancer Institute

     - วัคซีน HPV
           - Ultrasound
           - Cold coagulation
           - Abdominal tapping
           - Cryosurgery
           - ECC
           - EMC
           - Bx
  รับส่งต่อในและนอกระบบ
2.2  คลินิกเต้านม
      ให้บริการพยาบาลคลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านม ทั้งหมด
      ให้บริการพยาบาล : ประเมิน คัดกรอง ก่อนพบแพทย์ ตามล�าดับความเร่งด่วนจ�าแนก
   ตามการมารับบริการ
           - Breast Screening
           - Follow up Breast
           - Follow up CA Breast
           - Follow up รับยาฮอร์โมน 
           - พบแพทย์ ( ญาติปรึกษาแพทย์ ) 
           - มีอาการผิดปกติก่อนวันนัด
           - รับ Refer
           - รับ consult
           - ฟังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ( ผลชิ้นเนื้อ ผลการตรวจทางเซลล์วิทยา 
      ผล mammogram / Ultrasound เต้านม และผลการตรวจพิเศษอื่น ๆ
  ให้บริการพยาบาล : แบ่งตามประเภทหัตถการ ดังนี้
           - ช่วยท�า FNA , เจาะ Seroma , Tapping        
           - ช่วยแพทย์ท�า Punch Biopsy
           - ท�าแผลและตัดไหม
           - Ultrasound Breast
           - ให้บริการอื่น ๆ
   ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตนก่อนรับการรักษาและเซ็นยินยอมรับการรักษา
   จ�าแนกตามประเภทของการรักษา
           - การ Informed consent ก่อนผ่าตัดเต้านม
           - การ Informed consent ก่อนท�าหัตถการต่าง ๆ เช่น FNA, เจาะ Seroma, Tapping,  
    Punch Biopsy
           - การให้ค�าแนะน�าหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
2.3  คลินิกโรคปอด
  ให้บริการพยาบาลคลินิกโรคปอด ทั้งหมด
    ให้บริการพยาบาล : ประเมิน คัดกรอง ก่อนพบแพทย์ตามล�าดับความเร่งด่วน 
   จ�าแนกตามการมารับบริการ
           - รับปรึกษาความผิดปกติของปอด       
           - ตรวจติดตามความผิดปกติด้วยเอกซเรย์ปอด
           - ฟังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ( ผลชิ้นเนื้อ และผลทางเซลล์วิทยา)  
           - รับผู้ป่วยส่งต่อในระบบ
           - ให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรค
           - อื่น ๆ
     ให้บริการช่วยแพทย์ท�าหัตถการตัดชิ้นเนื้อตรวจ
      ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวก่อนและหลังท�าหัตถการ
2.4 คลินิกทางเดินปัสสาวะ
    ให้บริการพยาบาลคลินิกทางเดินปัสสาวะทั้งหมด
    ให้บริการพยาบาล : ประเมิน คัดกรอง ก่อนพบแพทย์ตามล�าดับความเร่งด่วน 
   จ�าแนกตามการมารับบริการ (ยอดรวม)
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     - ตรวจติดตามอาการผิดปกติและโรคมะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ
           - ฟังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ผลชิ้นเนื้อ และตรวจพิเศษ)
           - รับปรึกษาอาการผิดปกติระบบทางเดินปัสสาวะ
           - รับผู้ป่วยส่งต่อในระบบ
           - ให้บริการพยาบาลช่วยแพทย์ฉีดยา Enantone
           - ให้บริการอื่น ๆ
      ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) 
   เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค และเพื่อการค้นหาระยะของโรค (Staging)   
      ให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยในการเตรียมตัวตรวจตัดเนื้อต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก
   ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
       ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวผู้ป่วย Ca Bladder  ก่อนและหลังท�า TUR-Bt 
   และให้ Intravesicle MMC.
      ให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยทางเดินปัสสาวะก่อนการรักษาด้วยผ่าตัด 
      เก็บปัสสาวะจากสายสวนปัสสาวะส่งตรวจ
      OFF สายสวนปัสสาวะ, สายสวนปัสสาวะ
2.5  คลินิกหูคอจมูก
    ให้บริการพยาบาล : ประเมิน คัดกรอง ก่อนพบแพทย์ ตามล�าดับความเร่งด่วน 
   จ�าแนกตามการมารับการบริการ (ยอดรวม)
     - ให้บริการพยาบาลคลินิกหู คอ จมูก (ยอดรวม) 
             มีอาการผิดปกติของระบบหู คอ จมูก
             รับผู้ป่วยส่งต่อในระบบ
             รับปรึกษาอาการผิดปกติระบบหู คอ จมูก
             ตรวจติดตามการรักษาทางหู คอ จมูก
             ตรวจติดตามการรักษาทางหู คอ จมูก ด้วย CCRT
             ฟังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ( ผลชิ้นเนื้อและ Lab )
             นอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัด
             มีอาการผิดปกติมาก่อนนัด 
             พบแพทย์ และญาติมาปรึกษาแพทย์
             ให้บริการพยาบาลอื่น ๆ
             น�าผู้ป่วย ENT เข้า Tumor conference
             ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด
   - ให้บริการช่วยแพทย์ท�าหัตถการส่องกล้องระบบหู  คอ จมูก (ยอดรวม)
             Laryngoscopy        
             Sinuscopy
             Esophagoscopy
       - ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวก่อนและหลังส่องกล้อง 
       - ให้บริการท�าหัตถการของคลินิก หู คอ จมูก (ยอดรวม) 
             ช่วยแพทย์ท�า FNA , Biopsy
             ใส่ NG Tube   
             ท�าแผล  ตัดไหม  พ่นยา
             ให้น�้าเกลือ  ให้เลือด  ฉีดยา
             ล้างหู  ล้างโพรงจมูก  เปลี่ยน TT-Tube
             Aspirate
             Nasal packing
2.6  คลินิกทางเดินอาหารและตับ
     ให้บริการพยาบาลคลินิกทางเดินอาหารและตับทั้งหมด
    ให้บริการพยาบาล : ประเมิน คัดกรอง ก่อนพบแพทย์ ตามล�าดับความเร่งด่วน 
   จ�าแนกตามการมารับบริการ (ยอดรวม)
   - ตรวจติดตามโรคไวรัสตับอักเสบ   
           - ตรวจติดตามการท�างานของตับ
           - ตรวจติดตามทางเดินอาหาร 

1,459
80

297
79
79

347
335

57

10

79
15
16

6,749

4,662
684
291
194

1,814
28

872
78
80
7

244
265
105
631
285
338

8
894
562
438
29
54
5

21
7
8

18,496
15,920

3,020
1,088
1,153
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           - ตรวจติดตามโรคมะเร็งทางเดินอาหารและตับ
           - มีอาการผิดปกติก่อนวันนัด   
           - ฟังผลการตรวจพิเศษต่าง ๆ
           - รับปรึกษาอาการผิดปกติทางเดินอาหารและตับ
           - รับส่งต่อโรคมะเร็งทางเดินอาหารและตับ
    ให้บริการหัตถการของระบบทางเดินอาหารและตับ  (ยอดรวม)
           - ฉีดยาเข้าหลอดเลือด เข้ากล้ามเนื้อ และชั้นใต้ผิวหนัง  
           - ท�าแผล ตัดไหม
           - ให้เลือด ให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�า
           - Abdominal tapping
           - ญาติมาปรึกษา
           - ขอรับยาไม่พบแพทย์
           - ขอประวัติ / ขอประวัติการรักษา
           - ส่งผลทางไปรษณีย์ 
           - ส่ง slide
          - เจาะเลือดไม่พบแพทย์
           - ตรวจ urea breath test
           - Flush port 
           - Proctoscope
2.7 คลินิกระบบส่งต่อ
      เพศ
           - ชาย
           - หญิง
      ประเภทการรับบริการ
           - น�าผลการตรวจมาปรึกษาโดยผู้ป่วยหรือญาติ
           - รับ Refer ในระบบ ( 0601 )
           - รับ Refer นอกระบบ ( 0602 )
           - รับประสานงาน case Fax จากศูนย์ Refer
           - ฟังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
           - ส่ง Slide review
      ส่ง Consult
           - เคมีบ�าบัด
           - รังสีรักษา  
           - คลินิกระบบทางเดินอาหาร
           - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ตาม Slide
           - คลินิกอายุรกรรมปอด
           - คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ
           - คลินิกศัลยกรรม และเต้านม
           - คลินิกนรีเวช
           - คลินิก หู คอ จมูก
           - คลินิกออสโตมี และแผล
           - คลินิกระงับปวด
งานพยาบาลตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง
3.1 ให้บริการพยาบาลผู้รับบริการตรวจสุขภาพทั้งหมด
3.2 ให้บริการพยาบาลผู้รับบริการตรวจสุขภาพจ�าแนกเป็นรายใหม่ / รายเก่า
          ตรวจสุขภาพรายใหม่
          ตรวจสุขภาพรายเก่า
3.3 ให้บริการพยาบาลผู้รับบริการตรวจสุขภาพจ�าแนกเพศหญิง / ชาย
          เพศหญิง
          เพศชาย  

3,219
220

2,330
3,574
1,316
3,596

40
240
80
15
50

1,390
108
290
86

1,141
101
20
35

223
229

56
137
52
11
56
59

51
63
8

53
5
2
2

10
14
6
3

31,035

6,497
24,538

24,648
6,387

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย

ราย
ราย

ราย
ราย

ล�าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ

3

Inbook.indd   85 10/9/2020   18:31:36



86 รายงานประจ�าปี 2562
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

27,550
1,060
969

3,792
52
34

30,208

1,351
1,676
512
666
416
201
456

34,420

10,632

5,020
2,255
2,765
3,397
818

1,397

2,309
200
298
129

1,182
197

6
161
450
58
7
5

11
7

20,024
78

1,510
4,963
1,172
3,319
2,914
104

5,964
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3.4 ให้บริการพยาบาล ประเมิน คัดกรอง ก่อนพบแพทย์ ตามล�าดับ
          ตรวจสุขภาพตามนัด (มีนัดล่วงหน้า)      
          ตรวจสุขภาพไม่มีนัดล่วงหน้า (walk in)
          ตรวจคัดกรอง PV & Breast
          ฟังผลการตรวจแมมโมแกรม
          ตรวจเอกซเรย์ปอด  
          พบแพทย์ (ขอใบรับรองแพทย์) 
3.5 ส่งผลการตรวจทางไปรษณีย์
3.6 ส่งปรึกษาหน่วยงานอื่น
          คลินิกโรคปอด        
          คลินิกทางเดินอาหารและตับ
          คลินิกกล้องส่องตรวจ
          คลินิกมะเร็งนรีเวช
          คลินิกทางเดินปัสสาวะ
          คลินิกหู คอ จมูก
          คลินิกศัลยกรรมเต้านม
3.7 ให้บริการชั่งน�้าหนัก / วัดส่วนสูง / วัดความดันโลหิต
งานพยาบาลรับผู้ป่วยใน
จ�านวนผู้รับบริการทั้งหมด
4.1 จ�านวนผู้ป่วยแยกประเภทรับบริการ
          ผู้ป่วย Admit
           - ชาย
           - หญิง
           ผู้ป่วยจองเตียง
          ให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนรักษา
           โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยล่วงหน้า 2 วัน ก่อนเข้านอนโรงพยาบาล
4.2 จ�านวนผู้ป่วยแยกประเภทรับการรักษา
          เคมี
          รังสีรักษา
          รังสีรักษา + เคมีบ�าบัด (CCRT)
          CCRT เริ่มแสง
          ศัลยกรรม
          TOCE / ERCP 
          PTBD
          Investigate
          Palliative / Supportive
          Emergency  
          เคมีบ�าบัดประคับประคอง
          ศัลยกรรมประคับประคอง
          รังสีประคับประคอง 
          โครงการวิจัยกัญชา
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบ�าบัด
5.1 ให้บริการพยาบาล : ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อคัดกรองก่อนส่งเข้าพบแพทย์
          มีอาการผิดปกติก่อนวันนัด
          นอนโรงพยาบาล เพื่อฉีดยาเคมีบ�าบัด
          ฉีดยาเคมีบ�าบัดแบบ Ambulatory
          เพื่อให้ยาเคมีบ�าบัดชนิดรับประทาน
          เพื่อรับยาฮอร์โมนชนิดรับประทาน
  ตรวจติดตามเคมีบ�าบัด
          ตรวจติดตามภาวะหลังให้ยา (Nadir) 
          บริการอื่น ๆ  
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5.2 ให้ค�าอธิบายผู้ป่วยที่เกิดอาการข้างเคียงจากยาที่ได้รับ และทบทวนการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
           เม็ดเลือดขาวต�า่
           ภาวะซีด
           เกล็ดเลือดต�า่ 
           อื่น ๆ
5.3. รับปรึกษาเคมีบ�าบัด
5.4 ผู้ป่วยไม่มาตามนัด
           ผู้ป่วยใหม่ไม่มารับการวางแผนรักษาตามนัด
           ผู้ป่วยเก่าไม่มารับการรักษาตามนัด 
5.5 ให้ค�าแนะน�าแผนการรักษากับผู้ป่วยใหม่ และทบทวนผู้ป่วยเก่าที่เปลี่ยนสูตรยา 
 เรื่องการดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้านหลังได้รับเคมีบ�าบัด
5.6 ดูแลและให้การพยาบาลผู้ป่วยท�าหัตถการ
          Bone marrow aspirate - biopsy 
          Flush Port - A - Cath
          Blood Transfusion
          Intravenous Fluid   
          Intramuscle, subcutaneous
          abdominal tapping
          Foley’s catheter care
          Dressing
          NG Tube care
          อื่น ๆ
5.7 ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับการอนุมัติยาเคมีบ�าบัด
          ได้รับการอนุมัติภายใน 7 วัน ท�าการ  
          ได้รับการอนุมัติหลัง 7 วัน ท�าการ
5.8 ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับการส่งไป consult แผนกอื่น
พยาบาลศูนย์บริการยาเคมีบ�าบัด
6.1 บรกิารยาเคมบี�าบดัและให้การพยาบาลผูป่้วย ขณะได้รบัยาเคมบี�าบดัจ�าแนก ตามการวนิจิฉยัโรค ดงันี้
          มะเร็งเต้านม
          มะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก
          มะเร็งปอด
          มะเร็งต่อมน�า้เหลือง
          มะเร็งนรีเวช
          มะเร็งอื่น ๆ 
6.2 บรหิารยาเคมบี�าบดัและให้การพยาบาลผูป่้วยขณะได้รบัยาเคมบี�าบดัจ�าแนกตาม Protocal / Regimen
          FAC / AC 
          CMF
          Paclitaxel 
          Docetaxel
          Herceptin
          Paclitaxel / Carboplatin 
          5FU / LV
          CHOP / COP 
          ABV / ABVD
          R-CHOP / R-COP
          Herceptin / Paclitaxel 
          Zolicdonic acid
          Paclitaxel / Gemcitabine
  Gemcitabine / Carboplatin
          Alimta 
          Gemzar

571
35
7

18
1,016

143
840

1,238

12
34

179
23
98
0
5

10
14
20

141
2

832

2,591
1,904
589
352
120

2,384

599
124
700
244
342
619

1,445
98
1
5

41
134

1
28
16

279
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  Carboplatin
          Cisplatin / Gemcitabine
          Cisplatin
          Target 
          Xelox
          Carboplatin / VP16
          อื่น ๆ
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีระยะไกล
7.1 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยเริ่มฉายรังสีรักษา จ�าแนกตาม
          ผู้ป่วยนอก
          ผู้ป่วยใน 
7.2 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยรังสี จ�าแนกตามต�าแหน่งการฉายรังสี
          มะเร็งส่วนศีรษะและคอ
          มะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี 
          มะเร็งเต้านม 
          มะเร็งระบบทางเดินอาหาร
          มะเร็งในเด็ก
          มะเร็งในส่วนอื่น ๆ 
7.3 ให้บริการพยาบาลตรวจประจ�าสัปดาห์ขณะฉายรังสี
7.4 ให้บริการพยาบาลตรวจติดตามหลังฉายรังสี
7.5 การรับ - ส่ง ปรึกษา
          รับปรึกษาจากหน่วยงานอื่น
          ส่งปรึกษาหน่วยงานอื่น
7.6 จ�านวนผู้ป่วย Walk In ( ขอประวัติ เลื่อนนัด ปรึกษาแพทย์)
7.7 การให้สุขศึกษา - ให้ค�าปรึกษา
          ก่อนการรักษาด้วยรังสี
          ขณะให้การรักษาด้วยรังสี
          หลังการรักษาด้วยรังสี
          ครบการรักษาด้วยรังสี
7.8 บริการให้ค�าปรึกษาผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยรังสีทางโทรศัพท์
7.9 การให้บริการพยาบาล
          ฉีดยา
          ท�าแผล
          ให้น�้าเกลือ  
          ใส่สายให้อาหารทางจมูก 
          Blood Transfusion
          Suction clear air way ก่อน RT 
          ช่วยผู้ป่วย Emergency
7.10 ช่วยแพทย์ตรวจ
          ตรวจภายใน
          Pap smear
          ประเมินผู้ป่วยก่อนเข้าห้องฉายรังสี
          การรายงานแพทย์จาก IPD
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีระยะใกล้
8.1 Ir-192 Intracavity insertion
          Ca Cervix
           - ผู้ป่วยนอก    
           - ผู้ป่วยใน
          Ca Endometrium
           - ผู้ป่วยนอก    
           - ผู้ป่วยใน

353
19
7
4
5
2

118

1,356
46

187
214
276
142
59

482
3,792
2,179

1,660
960

1,818

2,402
3,792
2,179
2,056
1,240

112
32

1,341
33

131
245

2

357
119

24,870
720

545
9

119
1
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          Vaginal
           - ผู้ป่วยนอก    
           - ผู้ป่วยใน
8.2 การให้สุขศึกษา
          การให้สุขศึกษาเมื่อเริ่มการรักษา
           - ผู้ป่วยนอก    
           - ผู้ป่วยใน
          การให้สุขศึกษาการปฏิบัติตัวระหว่างใส่แร่
           - ผู้ป่วยนอก    
           - ผู้ป่วยใน
           การให้สุขศึกษาเมื่อครบการรักษา
           - ผู้ป่วยนอก    
           - ผู้ป่วยใน
8.3 การให้บริการพยาบาล
          ท�าแผล
          ฉีดยา
          ให้น�้าเกลือ
          ให้เลือด
งานพยาบาลรังสีร่วมรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
9.1  หน่วยรังสีร่วมรักษา
          บริการผู้ป่วยด้านหัตถการรังสีร่วมรักษา จ�าแนกตามหัตถการ (ยอดรวม)
           - เพื่อท�า Tranarterial chemo Embolization (TACE)
           - เพื่อท�า Angiogram   
           - เพื่อท�า CT guided for RFA / Microwave Ablation
           - เพื่อท�า Percutaneous Drainage : PTBD/PCD/PCN
           - เพื่อท�า PV Embolization
           - เพื่อท�า PEI
           - เพื่อท�า Biopsy / FNA liver Under CT / ultrasound guide
           - เพื่อท�า Biopsy / FNA lung under CT / ultrasound guide  
           - เพื่อท�า Biopsy / FNA ENT under CT / ultrasound guide 
           - เพื่อท�า Biopsy / FNA Breast Under CT / ultrasound guide 
           - เพื่อท�า Biopsy / FNA Breast Under CT / ultrasound guide 
           - เพื่อท�า Localization
           - เพื่อท�า Mammotone
           - เพื่อท�าหัตถการอื่น ๆ เช่น cholangiogram, Pericardial drainage, Maker
หมายเหตุ ปิดปรับปรุงห้องหัตถการ ตั้งแต่ 15 เมษายน 2562 - 6 ตุลาคม 2562
          บริการผู้ป่วยด้านรังสีวินิจฉัย จ�าแนกตามหัตถการ (ยอดรวม)
           - เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT - scan)
           - เอกซเรย์ส่องตรวจ (Fluoroscopy)
           - เอกซเรย์ท่อทางเดินปัสสาวะ (Urethrography)
           - เอกซเรย์ทางเดินปัสสาวะ (IVP)
9.2 หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์
          บริการผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จ�าแนกตามหัตถการ  (ยอดรวม) 
           - Bone Densitomety    
           - Bone Scan
           - Furosemide renogram
           - Lymphatic sca (Dextrans)
           - I - 131 Hyperthyroidism (1 - 10mCi)
           - I - 131 Hyperthyroidim (16 - 30mCi)
           - MIBI Scan 
           - MUGA Scan
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การให้บริการผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน
1.1 ให้บริการปรึกษา (Counseling) ให้บริการปรึกษาแก่ผู้ป่วย และครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาการใช้สิทธิ 
 ก่อนรับการรักษาระหว่างการรักษา
1.2  ให้ค�าแนะน�า ( Advice ) การใช้สิทธิ ได้แก่
            ด้านการให้ค�าแนะน�า / แก้ ไขสิทธิบัตร
           ด้านกฎหมาย ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับปัญหากฎหมาย เช่น ปัญหาไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีทะเบียนบ้าน 
   ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้
           ด้านสวัสดิการสังคม ให้ค�าแนะน�าบริการทางสังคม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางสังคมที่รัฐจัดให้
1.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้แก่
           ประสานงานกับหน่วยงานโรงพยาบาล หน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ในการส่งผู้ป่วยมารับการรักษา 
   ต่อที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
           ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประวัติการรักษา
1.4 บริการผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสุขภาพภาคเอกชน
        รับ - ส่ง แบบชดเชยการประกันชีวิต
           ประสานหน่วยงานภายในและภายนอก
           ออกเอกสารจ่ายค่าธรรมเนียมทางการแพทย์
           จัดท�ารายงานการจ่ายค่าธรรมเนียมทางการแพทย์
การให้บริการสวัสดิการสังคม
2.1 บริการวินิจฉัยทางสังคม
        ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมเพื่อน�ามาประเมินให้ความช่วยเหลือ
        เยี่ยมผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย ICU  หอผู้ป่วยหญิง 4 หอ  หอผู้ป่วยชาย 5 หอ  หอผู้ป่วยหญิง 6 หอ  
   หอผู้ป่วยหญิง 7 หอ
         เยี่ยมบ้าน เพื่อหาข้อมูลทางสังคม
2.2 บริการบ�าบัดทางสังคม
             การให้บริการด้านสวัสดิการสาธารณสุข ด้านสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล
             การให้ค�าปรึกษา 
             - ปัญหาเศรษฐกิจ
             - ปัญหาสุขภาพอนามัย
             - ปัญหาที่พักอาศัย
             - ปัญหาการดูแลผู้ป่วย
             - ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
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1.	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
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   - Sm - 153 Treatment
           - Thyroid Scan
           - Thyroid uptake
           - Total Body Scan I - 131
          บริการให้ค�าปรึกษาระหว่างสหวิชาชีพในการตรวจรักษาด้วยรังสีร่วมรักษา
           ให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา
            ให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับแผนการรักษา และการตรวจติดตามผู้ป่วยมะเร็งตับที่รักษา
            ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการรักษา และการตรวจติดตามผู้ป่วยมะเร็งท่อทางเดินน�้าดี
            การตรวจติดตามผู้ป่วย CA Thyroid ที่รับการรักษาด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
            ติดตามผู้ป่วยก่อนและหลังท�าหัตถการทางรังสีร่วมรักษา
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            การให้ค�าแนะน�าบริการทางสังคม
        การให้ความสนับสนุนทางด้านจิตใจ
     การโน้มน้าวให้ยอมรับพยาธิภาพของโรค
     ประสานงานกับผู้บริจาคเพื่อรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
      ประสานงานเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
     ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ
      การติดต่อผู้ป่วยหรือญาติเพื่อติดตามผลการรักษาและป้องกันปัญหาผู้ป่วยถูกทอดทิ้ง
   ไว้ในโรงพยาบาลโดยมีบริการ ดังนี้
             - ติดตามเรื่องผลการรักษากับโรงพยาบาล หน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งผู้ป่วยมารับการรักษา
      และขอผลการรักษาเดิมติดตามผู้ป่วยที่ไม่มารักษาตามแพทย์นัดให้มารักษาต่อ
             - ติดตามญาติให้มาเยี่ยมผู้ป่วย
             - ติดต่อเลื่อนนัดผู้ป่วย
2.3 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
           การพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยให้สามารถกลับคืนสังคม พึ่งตนเองได้ และด�ารงชีวิตได้ตามปกติ
            - รายบุคคล
            - รายกลุ่ม หมายถึง การจัดกิจกรรมกลุ่มในหอผู้ป่วย กลุ่มฝึกอาชีพงานประดิษฐ์
           การจัดหาและบริหารทรัพยากรทางสังคม เพื่อน�ามาสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
   และบริการทางด้านสังคมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
            - การช่วยเหลือด้านค่าพาหนะ
            - การช่วยเหลือด้านค่าอาหารเสริมทางสายยาง
            - การช่วยเหลือด้านค่าอุปกรณ์ Set Paclitaxel
            - ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
            - ค่ารักษาพยาบาล
            - ค่ายาเคมีบ�าบัด
            - ค่ายาพิเศษ
            - การช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้ป่วยยากจน
            - ส่งจดหมายลงทะเบียน
            - โทรศัพท์ทางไกล
            - ส่งพัสดุ
2.4 บริการสังคมสงเคราะห์ชุมชนงานเยี่ยมบ้าน
           การเยี่ยมบ้าน ศึกษาสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยเพื่อน�ามาวินิจฉัยให้ความช่วยเหลือ
   และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
           การช่วยเหลือผู้ป่วยด้านเศรษฐกิจ  สังคม  จิตใจ ในโครงการ “การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย”
2.5  โครงการ / กิจกรรม
            โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
            - กิจกรรมธรรมะ
            - กิจกรรมกลุ่มประดิษฐ์ / ฝึกอาชีพ
            - กิจกรรมบริการตัดผม
            - กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ
           โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังรับการรักษา
           โครงการจัดหาที่พักอาศัยระหว่างการรักษา
การพัฒนาคุณภาพวิชาการ
3.1 ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการทางสังคมสงเคราะห์
3.2  งานฝึกอบรม / งานสอนทางสังคมสงเคราะห์
3.3  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม
3.4  งานทะเบียนสถิติ และจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี
3.5  งานวิจัย และวางแผนการปฏิบัติงาน
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จ�านวนผู้ป่วยแบ่งตามสถานที่
  งานห้องผ่าตัดใหญ่ (ชั้น 3)
  ห้องส่องกล้องตรวจ (ENDO)
  CT Scan (RFA)
  รังสีระยะใกล้ / ICU
จ�านวนผู้ป่วยแบ่งตามความเร่งด่วนของการผ่าตัด
  Elective
  Emergency In time
  Emergency Out time
  OPD
จ�านวนผู้ป่วยแบ่งตามความผิดปกติ / ความเสี่ยงทางวิสัญญี
  ASA I : แข็งแรง
  ASA II : มีโรคประจ�าตัวที่ควบคุมได้
  ASA III : มีโรคประจ�าตัวที่ควบคุมไม่ได้
  ASA IV : มีโรคประตัวร้ายแรงและภาวะแทรกซ้อน
  ASA  V : ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 
จ�านวนผู้ป่วยแบ่งตามชนิดการให้ยาระงับความรู้สึก
  GA
  GA.C
  RA
  GA + RA
  GA + RA.C
  MAC
  IVA
จ�านวนผู้ป่วยแบ่งตามระยะเวลาระงับความรู้สึก
  ระยะเวลา 0 - 2 ชั่วโมง
  ระยะเวลา > 2 - 4 ชั่วโมง
  ระยะเวลา > 4 - 6 ชั่วโมง
  ระยะเวลา > 6 - 8 ชั่วโมง
  ระยะเวลา > 8 ชั่วโมง
จ�านวนครั้งการปฏิบัติการทางวิสัญญี
  จ�านวนครั้งการเยี่ยมประเมินก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
  จ�านวนครั้งของการให้ยาระงับความรู้สึก
  จ�านวนครั้งการดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น
  จ�านวนครั้งการน�าส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย / ICU
  จ�านวนครั้งการเยี่ยมประเมินหลังให้ยาระงับความรู้สึก
Special Care
  Post - op Care for Epidual Block
  Respiratory Care in ICU
  CPR
  Consult for Central Venous line
  ใส่ท่อช่วยหายใจ
  รับ Consult จาก OPD ก่อนผ่าตัด
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2.	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
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4 การให้บริการธุรการ
4.1  งานสารบรรณและธุรการ
           พิมพ์หนังสือโต้ตอบทางราชการภายในและภายนอกสถาบัน
           ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ
           แยกประเภทหนังสือเก็บเข้าแฟ้ม
           จัดท�ารายงานโทรศัพท์ทางไกล
           เบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
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3.	กลุ่มงานอายุรศาสตร์

ตรวจผู้ป่วยนอก
ตรวจผู้ป่วยใน
  Hepatocellular Carcinoma
  Cholangiocarcinoma
  CA Pancrease
  Dyspepsia
  Chronic Hepatitis B
  Chronic Hepatitis Esophagogastroduodenoscopy with biopsy
  Colonoscopy with biopsy
  Endoscopic Polypectomy
  Endoscopic stop bleeding
  Nasogastric tube over wire ใน Head and neck cance,  Esophageal cancer, 
  Mucositis from post radiation and Chemotherapy, CA Cardia

3,162
99

120
30
25 

367
1,822
153
81
76
39
14

1
2

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ล�าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ

4.	กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

5.	กลุ่มงานพยาธิวิทยา

งานรังสีวินิจฉัยและงานรังสีร่วมรักษา   
  เอกซเรย์ทรวงอก (Chest)
  เอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray)
  เอกซเรย์เต้านม (Mammography)
  เอกซเรย์ส่องตรวจ (Fluoroscopy)
  เอกซเรย์ทางเดินปัสสาวะ (Urethrography)
  อัลตราซาวด์ (Ultrasounography)
  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-scan)
  เอกซเรย์ทางเดินปัสสาวะ (IVP)
  เอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable X-ray)
  รังสีร่วมรักษา (Intervention) เฉพาะท�าหัตถการ
งานเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
  Bone Densitometry (Routine)
  Bone Scan
  I - 131 Rx Hyperthyroidism 
  I - 131 Rx Thyroid cancer 
  MuGA Scan
  Thyroid Scan
  Total Body Scan I - 131 (เพื่อการวินิจฉัย)
  Thyroid clinic
  ให้บริการตรวจผู้ป่วยโรคมะเร็งไทรอยด์ ประเภทผู้ป่วยนอก

งานพยาธิวิทยา      
  การตรวจวินิจฉัยผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา 
  การตรวจชิ้นเนื้อเร่งด่วน
  งานย้อมพิเศษทางด้าน Immunohistochemistry
  Review slide จากผู้ป่วย Refer มา
  งานย้อมพิเศษ Histochemical stain
  งานบริการรักษาสภาพและจ�าหน่ายศพ
งานเซลล์วิทยา   
  การตรวจวิเคราะห์สไลด์ทางนรีเวชจากเทคนิค Conventional Pap smear
  การตรวจวิเคราะห์สไลด์ทางนรีเวชจากเทคนิค Thin Prep
  การตรวจวิเคราะห์สไลด์จากระบบอื่น (Non GYN) ของร่างกาย
  การตรวจหา High Risk HPV mRNA
  Consult slides จากโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค

25,695
35,992
5,459

25
50

6,988
2,365

2
656
607

81
1,121

3
16

365
51
38
71

71/349

4,762/17,088
94/313

1,130/4,652
1,308/9,810

106/136
112

6,240
21,280

1,143/3,630
2,246

2,848/5,774

1

2

1

2
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ราย
ราย
ราย
ราย
ราย 
ราย
ราย
ราย
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ราย
ราย 
ราย
ราย
ราย 
ราย
ราย
ราย

ราย/ครั้ง

ราย/สไลด์
ราย/สไลด์
ราย/สไลด์
ราย/สไลด์
ราย/สไลด์
ราย/สไลด์

ราย
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7.	กลุ่มงานเคมีบ�าบัด
จ�านวนผู้ป่วยที่มารับบริการ
  ผู้ป่วยใหม่
  ผู้ป่วยนอก
  ผู้ป่วยใน
Special study
  Bone marrow aspiration
  Bone marrow biopsy
จ�านวนผู้ป่วยแยกตามการวินิจฉัยโรค
   Head & Neck
  - Nasopharynx
  - Pyriform sinus
  - Hypopharynx
  - Oropharynx
  - Lip
  - Base  of tongue
  - Other and unspecified part of tongue
  - Gum
  - Floor of mouth
  - Palate 
  - Unspecified part of mouth
  - Parotid gland
  - Other and unspecified major salivary glands 
  - Tonsil

3,776
6,236/17,927

2,350

34
34

134/412
21/66
10/39
9/32
3/3

30/89
35/108
12/56
7/13
6/17
5/14
3/10
2/7

30/81

1

2

3

ราย
ราย/ครั้ง

ราย

ราย
ราย 

ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง

6.	กลุ่มงานเภสัชกรรม
ผสมยาเคมีบ�าบัดเพื่อให้บริการ (ผู้ป่วยนอก)
  ผสมยาเคมีบ�าบัดและยา Premedication
  - ที่รับบริการ
  - ผู้ป่วยใน
  ผสมยาเคมีบ�าบัด
  - ที่รับบริการ
จ่ายยาและเวชภัณฑ์ (คลังยา)
  จ�านวนใบเบิกเวชภัณฑ์
  ขนาน
ขออนุมัติซื้อยาและเวชภัณฑ์
  จัดซื้อยาด้วยเงินบ�ารุง
  - จ�านวนเงินบ�ารุง
  จัดซื้อยาด้วยเงินงบประมาณ
จ่ายยาผู้ป่วยนอก (OPD)
  จ�านวนผู้ป่วยที่รับยา
  - ผู้ป่วยนอก 
  - รายการยา
  - จ�านวนเงิน
  จ�านวนผู้ป่วยที่รับบริการให้ค�าปรึกษาด้านยา (ผู้ป่วยนอก)
  จ�านวนผู้ป่วยรายใหม่ที่รับบริการให้ค�าปรึกษาด้านยาเคมีบ�าบัดชนิดเม็ด (ผู้ป่วยนอก)
จ่ายยาผู้ป่วยใน (IPD)
  จ�านวนผู้ป่วยที่รับยา 
  - ผู้ป่วยใน
  - รายการยา
  - จ�านวนเงิน

7,842

30,049
5,588

13,479

939
8,672

1,311
99,459,480.82

2,201

76,905
151,170

101,287,500.25
348
258

52,409
196,489

55,297,291

1
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3

4

5

ราย

ขนาน
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ขนาน

ใบ
ขนาน 

รายการ
บาท

รายการ 

ราย
ขนาน 
บาท
ราย
ราย

ราย
ขนาน 
บาท
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70/206
73/242
26/74

520/1,746
382/1,362

51/135
6/21

70/139
4/11

20/73
33/124
 2/17

 6/19
 5/12
29/92

376/1,709
 4/8
 4/6
 6/9

 7/13
 4/8
 2/9

13/39
 4/7

3,651/9,499
 5/6
 6/9
 5/9

100/256
27/54

75/178
 6/19

38/122
26/79
 12/38

 1/1
18/54

17/42
18/38

88/238
 2/4

 5/11
 2/3

 3/15
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ราย/ครั้ง
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ราย/ครั้ง

ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง

ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
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ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
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   Digestive system
  - Esophagus
  - Stomach
  - Small intestine
  - Colon  
  - Rectum
  - Recto sigmoid colon
  - Anus and anal canal
  - Liver and intrahepatic bile ducts
  - Gallbladder
  - Unspecified parts of billiary tract 
  - Pancreas
  - Other and ill - defined digestive organs
   Respiratory
  - Nasal cavity
  - Accessory  sinuses
  - Larynx
  - Lung
  - Thymus
  - Mediastinum and pleura
   Bone and articular cartilage 
   Skin
  - Melanoma
  - Other  malignant neoplasms of skin
   Peripheral nerves and autonomic nervous system
   Connective and  Soft tissue
   Retro peritoneum and peritoneum
   Breast 
   Brain 
   Thyroid gland
   Other and ill - defined sites
   Genitourinary system
  - Cervix
  - Corpus uteri
  - Ovary
  - Penis
  - Prostate
  - Testis
  - Kidney
  - Ureter
  - Bladder
   Lymphoma
  - Hodgkin’s disease
  - Follicular Non Hodgkin’s lymphoma
  - Diffuse Non Hodgkin’s lymphoma
  - T-cell lymphoma  peripheral and cutaneous
   Multiple myeloma
   Myeloid leukemia
   Lymphoid leukemia
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9.	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
งานเคมีคลินิก
  จ�านวนผู้ป่วย
  - ผู้ป่วยนอก
  - ผู้ป่วยใน
  การตรวจ Glucose
  การตรวจ Blood Urea Nitrogen
  การตรวจ Creatinine
  การตรวจ Uric Acid
  การตรวจ Cholesterol
  การตรวจ HDL Cholesterol
  การตรวจ LDL Cholesterol
  การตรวจ Triglycerides
  การตรวจ Total Protein
   การตรวจ Albumin
  การตรวจ Total Bilirubin
  การตรวจ Direct Bilirubin
  การตรวจ SGOT (Aspartate Transaminase, AST)
  การตรวจ SGPT (Alanine Transaminase, ALT)
  การตรวจ Alkaline Phosphatase (ALP)
  การตรวจ Lactate Dehydrogenase, LDH
  การตรวจ Amylase
  การตรวจ Gamma Glutamyl Transpeptidase, GGT
  การตรวจ Liver function test (LFT)
  การตรวจ Lipid profile
  การตรวจ Electrolytes
  การตรวจ total Calcium
  การตรวจ Inorganic Phosphorus
  การตรวจ Magnesium
  การตรวจ Blood Gases (Arterial)
  การตรวจ Tri-iodothyronine, T3
  การตรวจ total Thyroxine, total T4
  การตรวจ Free Thyroxine, free T4
  การตรวจ Thyroid Stimulating Hormone, TSH
  การตรวจ Thyroglobulin level
  การตรวจ Anti-Thyroglobulin Antibody
  การตรวจ Troponin T
  การตรวจ NT-pro BNP
  การตรวจ D-dimer
  การตรวจ CK-MB
  การตรวจ Urine Chemistry
  การตรวจสารน�า้ต่างๆ
  การตรวจอื่นๆ

60,794
5,666

31,742
47,882
50,463
28,097
30,444
27,935
29,946
30,347
39,820
40,428
39,909
39,841
45,068
45,276
43,209

723
134
13

8,691
539

11,279
1,662
1,518
2,327

96
206
100

1,501
1,608
350
196
29
11
13
33
12

323
27

1

ราย
ราย

รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์ 
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
 รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์ 
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์ 
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์

8.	กลุ่มงานศัลยศาสตร์
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยผ่าตัด
ผู้ป่วยส่องกล้อง

31,826
321
675

1,880

1
2
3
4

ราย
ราย
ราย
ราย
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48,441
480

31,971
7,763
1,616
2,434
2,655
148

6,723

34

32,515
1,038
1,194

63
960

6,932
36

54,892
4,946

64,125
604
36

3,720
3,575

64
0

16
2
4
6

29,892
881

31,188
26,384
26,183

117

161
513
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รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์ 
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์

ราย
ราย

รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์

ราย
ราย

งานภูมิคุ้มกันวิทยา
  จ�านวนผู้ป่วย
  - ผู้ป่วยนอก
  - ผู้ป่วยใน
  การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง Alpha fetoprotein (AFP)
  การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง Carcinoembryonic (CEA)
  การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง Cancer antigen (CA125)
  การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง Cancer antigen (CA15 - 3)
  การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง Carbohydrate antigen (CA19 - 9)
  การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
  Human epididymal protein 4 (HE4)
  - การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
  Total Prostatic Specific Antigen (total PSA)
  - การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
  Free Prostatic Specific Antigen (free PSA)
  - การตรวจ Hepatitis B surface antigen (HBsAg)
  - การตรวจ Hepatitis B surface antibody (HBsAb)
  - การตรวจ HBV DNA Quantitative
  - การตรวจ Hepatitis e antigen (HBeAg)
  - การตรวจ Hepatitis C antibody ( Anti - HCV)
  - การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี (Anti - HIV)
  - การตรวจภาวะการตั้งครรภ์ (Pregnancy test)
งานโลหิตวิทยา
  จ�านวนผู้ป่วย
  - ผู้ป่วยนอก
  - ผู้ป่วยใน
  การตรวจ Complete Blood Count CBC
  การตรวจ Hematocrit (HCT)
  การตรวจ Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
  การตรวจ Prothrombin Time (PT)
  การตรวจ Activated Thromboplastin Time (APTT)
  การตรวจ Bleeding Time
  การตรวจ Reticulocyte Count
  การตรวจ Cell count
  การตรวจ Tzank smear
  การตรวจ Malaria
  การย้อมสี Bone Marrow
งานจุลทรรศน์วิทยา
  จ�านวนผู้ป่วย
  - ผู้ป่วยนอก
  - ผู้ป่วยใน
  Urinalysis
  Stool Examination
  Fecal Occult Blood
  การตรวจภาวะการตั้งครรภ์ (Pregnancy test)
งานจุลชีววิทยา
  จ�านวนผู้ป่วย
  - ผู้ป่วยนอก
  - ผู้ป่วยใน

ล�าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ
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2,005

66
109
202
16
20
-
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ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต

รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์

ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต

รายการวิเคราะห์
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต

รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์

ราย
สิ่งส่งตรวจ

  Culture and sensitivity
  Hemoculture
  Gram’s stain
  AFB stain
  Modified AFB
  KOH
งานธนาคารเลือด
  จ�านวนผู้ป่วย
  - ผู้ป่วยนอก
  - ผู้ป่วยใน
  การตรวจ blood group ทั้งหมด
   - จ�าแนกตรวจสุขภาพคนไข้รายใหม่
   - จ�าแนกคนไข้เก่าที่สั่งตรวจซ�้า
  จ�านวนการเตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือด
   - LPRC
   - FFP
   - LPPC
   - Cryoprecipitate
   - SDP
   - PRC
   - LDPRC
   - LDPPC
          blood transfusion 
    blood transfusion (OPD)
    blood transfusion (IPD)
    blood transfusion เตรียมเลือดระหว่างผ่าตัด
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด LPRC
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด FFP
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด LPPC
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด 
              Cryoprecipitate
    blood transfusion เตรียมเลือดส�าหรับผ่าตัด
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด LPRC
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด FFP
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด LPPC
    blood transfusion เตรียมเลือดพร้อมใช้
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด LPRC
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด FFP
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด LPPC
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด Cryoprecipitate  
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด SDP
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด PRC
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด LDPRC
              จ�านวนส่วนประกอบเลือดชนิด LDLPPC
  Transfusion reaction
  Antibody Identification test
  Type and screening 
งานเจาะเลือดและจัดการสิ่งส่งตรวจ
เจาะเลือดผู้ป่วยนอก
ลงทะเบียนรับ และเตรียมสิ่งส่งตรวจ

6

7

ล�าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ
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10.	กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง
คลินิกระงับปวด
  จ�านวนผู้ป่วย
  ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการดูแลต่อเนื่อง
  ส่งต่อโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อรับยาต่อเนื่อง
  ให้ค�าปรึกษา
  ติดตามประเมินระดับความรุนแรงของความปวด สภาพทนต่อยา และอาการข้างเคียง
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  จ�านวนผู้ป่วย
  ให้ค�าปรึกษา
งานดนตรีบ�าบัด
  จ�านวนผู้ป่วย

1

2

3

ราย
ราย

ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง

ราย
ราย/ครั้ง

ราย

ล�าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ

11.	กลุ่มงานรังสีรักษา

12.	กลุ่มงาน	โสต	ศอ	นาสิก

การฉายรังสีรักษา1

1
2
3
4
5
6
7
8

ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

438
182

122/146
39/53

177/1,062

782
64/89

229

1,301

842
312
428

3,025
998
987
96
78

จ�านวนผู้ป่วยที่ตรวจใหม่
จ�านวนผู้ป่วย Refer
รับ Consult
ติดตามการรักษา Follow up
ฟังผลการรักษา
Endoscope
Major Operation
Moinor Operation

จัดส่งหนังสือรายงานประจ�าปี 2561
  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  กลุ่มงาน / กลุ่มภารกิจในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จัดส่งหนังสือแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565)
  คณะกรรมการจัดท�าแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565)

459
34

210

1

2

1.กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

เล่ม : แห่ง
เล่ม : แห่ง

เล่ม : คน

กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยการ
ล�าดับ กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ
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ผลงานด้านบริการชุมชน
และการออกหน่วย
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ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ
เต้านม สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ดูแลประชาชนที่เข้าร่วมการวาง
พวงมาลา และจุดเทียน เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ดูแลประชาชนที่เข้าร่วมการบ�าเพ็ญ
กุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึก เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูแลประชาชนปั่นจักรยาน 
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว 
สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์”

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก

ดูแลประชาชนร่วมงาน 
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว 
สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
เชิงรุก (Mobile Mammogram)

โครงการบูรณาการหน่วยเคลื่อนที่ 
เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ดูแลประชาชนที่เข้าร่วม
การสวดมนต์เย็น พิธีมหามงคล
บ�าเพ็ญพระราชกุศล

ดูแลประชาชนที่เข้าร่วม “วิ่งทั่วไทย 
เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก 
(Mobile Mammogram)

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 
 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์  
จ.นครพนม

ลานพระราชวังดุสิต

ลานพระราชวังดุสิต

สนามหลวง

จ.นครพนม

ลานพระราชวังดุสิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

เขตสุขภาพที่ 13 
ศูนย์เยาวชนคลองเตย

ลานพระราชวังดุสิต

สวนบางกระเจ้า ตลาดบางน�า้ผึ้ง 
จ.สมุทรปราการ

ธนาคารธนชาตสาขา MBK /
สวนมะลิ  จ.เพชรบุรี

271  ราย

-

-

-

134 ราย

-

104 ราย

-

-

-

405 ราย

5 - 7 ต.ค. 2561

13 ต.ค. 2561

23 ต.ค. 2561

9 ธ.ค. 2561

8 ม.ค. 2562

12 - 16 ม.ค. 2562

14 - 16 ม.ค. 2562

15 ม.ค. 2562

25 มี.ค. 2562

31 มี.ค. 2562

23 - 24, 26, 29 - 30 เม.ย. 
และ 8, 10, 13 - 15, 17 พ.ค. 
2562

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ล�าดับ กิจกรรม หน่วยงาน /
สถานที่ออกหน่วย

จ�านวนผู้มารับ
บริการ วัน เดือน ปี
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โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคมะเร็ง
และสร้างเสริมสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ
เต้านม สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ดูแลประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
โรคมะเร็งและสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
โรคมะเร็งและสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก 
(Mobile Mammogram)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ประจ�าปีพุทธศักราช 
2562

ดูแลประชาชนที่เข้าร่วม “พระพิธีธรรม
เคารพศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก 
(Mobile Mammogram) (ครั้งที่ 1)

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
โรคมะเร็งและสร้างเสริมสุขภาพ

ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินเพื่อดูแล
คณะผู้เข้าร่วมเตรียมการของคณะผู้แทน
สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) 
และการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชา
สภาอาเซียนกับผู้น�าอาเซียน 
(AIPA - ASEAN) ในระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

โรงพยาบาลอุดรธานี
(เขตสุขภาพที่ 8)

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 
ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย  
จ.กาญจนบุรี

ท้องสนามหลวง

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
(เขตสุขภาพที่ 3)

โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

บริเวณแม่พระธรณีบีบมวยผม

พระที่นั่งทรงธรรม 
วัดเบญจมบพิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

โรงแรมนิวซีซั่น จังหวัดสงขลา

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพฯ

71 ราย

114  ราย

-

45 ราย

58 ราย

430 ราย

-

-

78 ราย

56 ราย

100 ราย

25 - 26 เม.ย. 2562

26 - 27 เม.ย. 2562

4 - 6 พ.ค. 2562

9 - 10 พ.ค. 2562

16 - 17 พ.ค. 2562

21 - 24, 27 - 30 พ.ค. และ 
11 - 13 มิ.ย. 2562

2 มิ.ย. 2562 

10, 16, 23, 30 มิ.ย. และ 
26 ก.ย. 2562

17 - 18 มิ.ย. 2562

17 - 18 มิ.ย. 2562

20 มิ.ย. 2562

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ล�าดับ กิจกรรม หน่วยงาน /
สถานที่ออกหน่วย

จ�านวนผู้มารับ
บริการ วัน เดือน ปี
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ออกหน่วยบริการแก่ประชาชนที่เดินทาง
มาร่วมงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2562”  

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก 
(Mobile Mammogram)

ดูแลประชาชน เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ครบ 67 พรรษา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ 
ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์
และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
(จ�านวน 8 ครั้ง)

ดูแลประชาชนเนื่องในโอกาสงานเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก 
(Mobile Mammogram) (ครั้งที่ 2)

ดูแลประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ในพิธีมหามงคลบ�าเพ็ญ
พระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ
เต้านม สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแก่ พระภิกษุ 
สามเณร และประชาชนในชุมชน

อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬา
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลระยอง

ท้องสนามหลวง

(1) วัดจันทรสโมสร 
(2) วัดอัมพวัน
(3) วัดทองสุทธาราม 
(4) วัดประชาศรัทธาธรรม 
(5) วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
(6) วัดเลียบราษฎร์บ�ารุง
(7) วัดสุนทรธรรมทาน
(8) วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

ท้องสนามหลวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ลานพระราชวังดุสิต

จ.หนองคาย

วัดสร้อยทอง 
กรุงเทพมหานคร

100 ราย

267 ราย

-

364 ราย

-

24 ราย

100 ราย

146  ราย

100 ราย

10, 12 ก.ค. 2562

22 - 24, 30 - 31 ก.ค. และ 
5 - 6 ส.ค. 2562

28 ก.ค. 2562

30 ก.ค., 13, 26, 30 ส.ค., 
3, 5, 9 และ 13 ก.ย. 2562 

12 ส.ค. 2562

19 ส.ค. 2562

22 ส.ค. 2562

23 - 26 ส.ค. 2562

3 ก.ย. 2562

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ล�าดับ กิจกรรม หน่วยงาน /
สถานที่ออกหน่วย

จ�านวนผู้มารับ
บริการ วัน เดือน ปี
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ภาพกิจกรรมส�าคัญ	
ประจ�าปี 2562
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จิตอาสาสถาบันมะเร็งแห่งชาต	ิ
“เราท�าความดีด้วยหัวใจ” 

รณรงค์การล้างมือ	
ประจ�าปี 2561

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ท�ากิจกรรม 
จติอาสา “เราท�าความดีด้วยหวัใจ” เพือ่
ประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน 
โดยนายแพทยว์รีวฒุ ิอิม่ส�าราญ ผูอ้�านวยการ 
สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิน�าทมีผูบ้รหิารและ
บคุลากรของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิลงพืน้ที ่
บ�าเพญ็ประโยชน์ ณ บรเิวณถนนโยธ ีและ 
รว่มกนัก�าจดัขยะ ภาชนะ ลดแหลง่เพาะพนัธุ ์
ลกูน�้ายงุลายภายในสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ
เมือ่วนัที ่1 - 2 ตุลาคม 2561

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ เป็นประธานในพธิเีปิด
กจิกรรม “รณรงคก์ารล้างมือ ประจ�าปี 2561” 
เพื่อตระหนักถึงความส�าคัญของการล้างมือ 
อย่างถูกสุขลกัษณะ และช่วยป้องกนัเชื้อโรค 
เขา้สู่ร่างกาย ณ บรเิวณหน้าหอผูป่้วย ชัน้ 6 
อาคารวเิคราะหบ์�าบดัโรคมะเรง็ สถาบนัมะเรง็
แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่9 ตุลาคม 2561
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NCI	ร่วมใจต้านภัย
มะเร็งเต้านม

รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม	
ผ่านรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพธิีเปิด
กจิกรรม “สปัดาหร์ณรงคป้์องกนัมะเรง็เต้านม”  
ระหวา่งวนัที ่ 9 - 12 ตุลาคม 2561 ภายในงาน
จดัแสดงนิทรรศการความรูด้า้นโรคมะเรง็เตา้นม    
การรณรงค์ป้องกนัโรคมะเรง็ รวมถงึสาธติและ
ฝึกการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง และใหค้�าปรกึษา
ปัญหาเตา้นม เพือ่กระตุน้เตอืนสตรไีทยใหม้คีวามรู ้
ความเข้าใจและเห็นความส�าคัญต่อการดูแล
สขุภาพตวัเองมากขึน้ ณ ลาน OPD ชัน้ 1 อาคาร
ด�ารงนิราดูร สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ เมื่อวนัที ่ 9 
ตุลาคม 2561

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ 
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเป็นแขกรบัเชิญ 
ให้สมัภาษณ์ในรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”  
ซึ่งออกอากาศทางช่อง 28 ภายใต้หัวข้อ  
“การรณรงคต้์านภยัมะเรง็เต้านม” พรอ้มทัง้ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม สาธิต 
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตวัอย่างชิ้นเน้ือ
มะเรง็เตา้นม ตวัอยา่งผกั - ผลไมป้้องกนัมะเรง็ 
และอาหารทีม่สีารก่อมะเรง็ ณ ไทยทวีสีชีอ่ง 3 
อาคารมาลนีนท ์กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่16 
ตุลาคม 2561
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รับมอบวิกผมและทุนทรัพย์
ส�าหรับการท�าวิกผม

ตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออาย	ุ
3rd HA Re-Accreditation

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร ับมอบวิกผมและทุน
ทรพัยส์�าหรบัการท�าวกิผม จ�านวน 50,000 บาท 
จากบรษิทั ลอรอีลั (ประเทศไทย) จ�ากดั โดย 
คุณใหม่–ดาวกิา โฮร์เน่ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วย 
โรคมะเรง็ทีไ่ดร้บัยาเคมบี�าบดัของสถาบนัมะเรง็
แห่งชาต ิ ณ หอ้งประชุมสมชาย สมบูรณ์เจรญิ  
ชัน้ 5 อาคารด�ารงนิราดรู สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ
เมือ่วนัที ่19 ตุลาคม 2561

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผู้อ�านวยการ
สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ พรอ้มคณะกรรมการพฒันา
คณุภาพโรงพยาบาล รว่มประชมุรบัการตรวจเยีย่ม
เพื่อต่ออายุการรบัรอง 3rd HA Re-Accreditation  
จากคณะผู้เยี่ยมส�ารวจ สถาบันรบัรองคุณภาพ 
สถานพยาบาล (สรพ.) ณ ห้องประชุมสมชาย 
สมบูรณ์เจรญิ ชัน้ 5 อาคารด�ารงนิราดูร สถาบนั
มะเรง็แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่25 - 26 ตุลาคม 2561
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จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

NCI	พร้อมใจ	
“หิ้วปิ่นโต No ถุงพลาสติก”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาล
วัฒโนสถ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ  
Oncoplastic conference เพื่อถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลย ี ดา้นการผ่าตดัมะเรง็เตา้นม ใหแ้ก่
ศลัยแพทย์ทัง้ในประเทศและประเทศในประชาคม
อาเซียน โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ  
ผูอ้�านวยการสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ ร่วมในพธิเีปิด  
ณ โรงพยาบาลวฒัโนสถ เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 
2561

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผู้อ�านวยการ 
สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิพรอ้มคณะผูบ้รหิารและบคุลากร 
รว่มรณรงค ์“ห้ิวป่ินโต No ถงุพลาสติก” เพือ่ลดการใช ้
พลาสตกิ ลดภาวะโลกรอ้น ตามนโยบายโรงพยาบาล 
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (GREEN & CLEAN Hospital)  
ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รบั 
ความร่วมมอืจากรา้นคา้ภายในศูนยอ์าหารสวสัดกิาร
โดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพเิศษส�าหรบัเจ้าหน้าที่และ
ผู้รบับรกิารที่น�าป่ินโต NCI หรอืภาชนะของตนเอง 
มาใส่อาหาร ณ ศูนยอ์าหารสวสัดกิารสถาบนัมะเรง็ 
แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2561
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คุณภาพ	ยุค	4.0	เพิ่มการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน	:	
Quality 4.0 for Sustainable Health Care

ชมรม	NCI	เดิน	วิ่ง	
เพื่อสุขภาพ

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครัง้ที่ 7  
ประจ�าปี 2561 “คณุภาพ ยคุ 4.0 เพ่ิมการดแูลสขุภาพท่ียัง่ยืน :  

Quality 4.0 for Sustainable Health Care” เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ประสบการณ์การท�างานดา้นการพฒันาคณุภาพ สรา้งแรงบนัดาลใจ  
และนวตักรรม พร้อมทัง้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานคุณภาพจาก
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลราชวถิี สถาบนัโรคผวิหนัง 
สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี สถาบนัประสาทวิทยา  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น และ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ณ สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2561

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ พร้อมบุคลากรสถาบนั
มะเร็งแห่งชาติ ร่วมงานเปิดตวั “ชมรม NCI  
เดิน ว่ิง เพ่ือสุขภาพ” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ด ี 
ด้านการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชน  
ณ บริเวณรอบสวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต  
เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2561 เวลา 17.00 น.
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พิธีท�าบุญตักบาตร
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและครบรอบ 50 ปี NCI

จัดสัปดาห์รณรงค์	
“วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผู้อ�านวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และ
บคุลากรสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิรว่มพธิที�าบญุตกับาตร 
เ น่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร และวนัคลา้ยวนัสถาปนาสถาบนัมะเรง็
แหง่ชาต ิครบ 50 ปี ณ สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่ 
5 ธนัวาคม 2561

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผู้อ�านวยการ
สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิเป็นประธานในพธิเีปิดสปัดาห์
รณรงคว์นัต่อตา้นโรคมะเรง็แหง่ชาต ิ ประจ�าปี 2561 
โดยมกีารจดัแสดงตวัอยา่งผกั - ผลไมป้้องกนัมะเรง็  
เมนูอาหารป้องกนัมะเร็ง อาหารที่มีสารก่อมะเร็ง  
และตวัอยา่งชิน้เน้ือมะเรง็ ณ ลาน OPD ชัน้ 1 อาคาร
ด�ารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 
ธนัวาคม 2561
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ร่วมต่อต้าน
การทุจริต

Moving	Together	
Cancer 4.0

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผู้อ�านวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและ
บุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ สถาบนัมะเร็ง 
แห่งชาติร่วมต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด  
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
เน่ืองในวนัต่อต้านคอรร์ปัชัน่สากล (ประเทศไทย) 
ในการประชมุผูบ้รหิารสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิครัง้ที ่
9 / 2561 ณ หอ้งประชมุสมชาย สมบรูณ์เจรญิ ชัน้ 5  
อาคารด�ารงนิราดรู สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่
11 ธนัวาคม 2561

นายแพทย ์สมศักดิ์  อรรฆศิลป ์  อธิบด ี
กรมการแพทย ์เป็นประธานเปิดการประชมุวชิาการ
โรคมะเรง็แหง่ชาต ิครัง้ที ่14 ภายใตห้วัขอ้ “Moving 
Together Cancer 4.0” เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่น
ความรูเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่ และประสบการณ์ดา้น
การวจิยั ป้องกนั และรกัษาโรคมะเรง็ ใหแ้กบ่คุลากร
ทางการแพทยด์า้นโรคมะเรง็ทัว่ประเทศ ณ โรงแรม 
มริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร  
เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2561
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MOU	signing	ceremony	
between NCI, Thailand and NCC, Japan

ประกวดหนังสั้น	ภายใต้หัวข้อ 
“มะเร็ง 5.0 Free Cancer, Cancer Free”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย Dr.Hitoshi  
Nakagama, President, National Cancer 
Center, ประเทศญีปุ่่ น รว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลง
ความรว่มมอืทางดา้นวชิาการ การวจิยั การรกัษา 
โรคมะเร็งตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากร  
เพื่ อพัฒนาการดูแลผู้ ป่ วยโรคมะเร็งต่ อไป 
ในอนาคต ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่  
กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2561

นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบด ี
กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ประกวดหนังสัน้ ภายใต้หวัขอ้ “มะเรง็ 5.0  
Free Cancer, Cancer Free” พรอ้มมอบรางวลั
ใหแ้กผู่ช้นะการประกวดหนงัสัน้ เพือ่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค ์
ตา้นภยัโรคมะเรง็มากยิง่ขึน้ โดยมนีายแพทย ์
วรีวุฒ ิ อิม่ส�าราญ ผูอ้�านวยการสถาบนัมะเรง็
แห่งชาต ิ ร่วมพธิ ี ณ สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ 
เมือ่วนัที ่17 ธนัวาคม 2561
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National	Cancer	Control	Program	: 
NCCP

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	50	ปี	
เราท�าความดี ด้วยหัวใจ ปลูกปะการังเทิดไท้องค์ราชัน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย ์
เป็นประธานเปิดการประชุม การจดัท�าแผนการป้องกนั 
และควบคมุโรคมะเรง็แหง่ชาต ิพ.ศ. 2561 - 2565 (National 
Cancer Control Program : NCCP) เพื่อจดัท�าขอ้เสนอ
แนะเกีย่วกบันโยบายและแนวทางการป้องกนัและควบคุม 
โรคมะเรง็แห่งชาตใิหเ้หมาะสม และสอดคล้องกบัปัญหา 
ของประเทศไทยในปัจจบุนั โดยมนีายแพทยว์รีวฒุ ิอิม่ส�าราญ  
ผูอ้�านวยการสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิคณะผูบ้รหิาร ผูเ้ชีย่วชาญ  
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งดา้นโรคมะเรง็จากกระทรวงตา่ง ๆ  ทัง้ภาครฐั  
ภาคเอกชน และ NGO รว่มประชมุ ณ โรงแรมรามา การเ์ดนส ์ 
กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 2561

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ น�าทมีคณะผูบ้รหิาร และ
บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงพื้นที่ปลูก
ปะการงั ภายใตก้จิกรรม “สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ 
50 ปี เราท�าความดี ด้วยหวัใจ ปลูกปะการงั 
เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึง 
ในการท�ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ ค่าย
วทิยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรกัษ์ อ�าเภอ
สตัหบี จงัหวดัชลบุร ีเมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2561
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Yothi	Medical	
Innovation District : YMID

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย 
คณะรฐัมนตร ีเยีย่มชมนิทรรศการการแสดงการพฒันา ดา้นนวตักรรม
การแพทยโ์ยธ ี(Yothi Medical Innovation District : YMID) ซึง่เป็น
ความร่วมมอืระหว่าง 3 กระทรวง ไดแ้ก่ 1) กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี น�าโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร ัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  2) กระทรวงสาธารณสขุ น�าโดย 
ศาสตราจารยค์ลนิิก เกยีรตคิุณ นายแพทยปิ์ยะสกล สกลสตัยาทร 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 3) กระทรวงศกึษาธกิาร น�าโดย 
ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์อุดม คชนิทร รฐัมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยมนีายแพทย์สมศกัดิ ์ อรรฆศลิป์ อธบิด ี
กรมการแพทย ์นายแพทยณ์รงค ์อภกุิลวณชิ รองอธบิดกีรมการแพทย ์
และผู้บรหิารจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง น�าเสนอโครงการดงักล่าว 
ต่อคณะรฐัมนตร ี ทัง้น้ี กรมการแพทย์ ไดน้�าเสนอผลงาน 3 เรื่อง  
คอื โครงการอุปกรณ์อจัฉริยะแจ้งเตือนภาวะวิกฤตเบาหวาน  
โรงพยาบาลราชวถิ ีการพฒันาตบัรบัยาและเวชส�าอาง สถาบนัโรค
ผวิหนงั และ High throughput Comet assay development project 
หรือการตรวจหาความผิดปกติของ DNA สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ 
ณ ท�าเนียบรฐับาล กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่2 มกราคม 2562
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พิธีท�าบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

รณรงค์ป้องกัน
มะเร็งปากมดลูก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร  
และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธ ี
ท�าบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 51 รูป  
เน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ พุทธศกัราช 2562  
ณ หอ้งประชมุสมชาย สมบรูณ์เจรญิ ชัน้ 5 อาคาร
ด�ารงนิราดูร สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ เมื่อวนัที่ 4 
มกราคม 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ เป็นประธานเปิดกจิกรรม 
“สัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” 
โดยมีการจดัแสดงนิทรรศการความรู้ ตัวอย่าง 
ชิ้นเน้ือมะเรง็ อาหาร ผกั - ผลไมป้้องกนัมะเรง็  
รบัชมภาพยนตรส์ัน้ทีไ่ดร้บัรางวลัจากการประกวด 
“NCI SHORT FILM AWARD 2018” และเสวนา
วชิาการ ในหวัข้อ “ตอบปัญหาคาใจเก่ียวกบั
มะเรง็ปากมดลูก” จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
มะเรง็นรเีวช ณ ลาน OPD ชัน้ 1 อาคารด�ารงนิราดรู 
สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่9 มกราคม 2562
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กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	
Health Station แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT

จัดนิทรรศการ“วันมะเร็งโลก”	
ณ โรงพยาบาลศิริราช

นายแพทย์สมศกัดิ ์อรรฆศลิป์ อธบิดกีรมการแพทย ์พรอ้มดว้ย 
นายแพทยว์รีวฒุ ิ อิม่ส�าราญ ผูอ้�านวยการสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ 
และนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย ์ 
น�าบุคลากรทางการแพทย ์ และเจา้หน้าทีส่ถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ
กรมการแพทย ์ตรวจเยีย่มการออกบธูจดักจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ 
 Health Station แกผู่ใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT โดยมกีารจดักจิกรรม
ใหค้วามรู ้สอน และสาธติการตรวจมะเรง็เตา้นมดว้ยตนเอง เผยแพร ่
นิทรรศการให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม แจกแผ่นพบัความรู ้
เรือ่งเกีย่วกบัมะเรง็เตา้นม หน้ากากอนามยั และปฏทินิการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีกระทรวง
สาธารณสขุ เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิน�าทมีบคุลากรสถาบนัมะเรง็
แห่งชาต ิ ร่วมจดัแสดงนิทรรศการในงานสปัดาห ์
วนัมะเรง็โลก ประจ�าปี 2562 ซึง่จดัโดยสถานวทิยา
มะเรง็ศริริาช คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้
ความเขา้ใจ ตระหนกัถงึการดแูลตนเอง ไมว่า่จะเป็น 
ด้านการป้องกนั ดูแลสิ่งแวดล้อม อาหาร และ 
เสริมสร้างก�าลังใจ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี  
โรงพยาบาลศริริาช เมือ่วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2562
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ร่วมรณรงค์	4	กุมภาพันธ	์
วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

National	Cancer	Control	Program	
and Cancer Treatment Service System in Thailand

4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี องคก์ร The Union for International 
Cancer Control (UICC) ก�าหนดใหเ้ป็นวนัมะเรง็โลก (World 
Cancer Day) ส�าหรบัปี 2562 - 2564 หวัขอ้หลกัในการรณรงค ์คอื 
“I Am And I Will” ดงันัน้ สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิกรมการแพทย ์
จงึจดักจิกรรม “สปัดาหว์นัมะเรง็โลก” ประจ�าปี 2562 เพือ่สรา้ง 
ความตระหนักและความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งในการหลกีเลีย่ง
ปัจจยัเสีย่ง เพื่อป้องกนัและควบคุมโรคมะเรง็ใหแ้ก่ประชาชน
ทัว่ไป โดยมนีายแพทยว์รีวุฒ ิ อิม่ส�าราญ ผูอ้�านวยการสถาบนั
มะเรง็แหง่ชาต ิเป็นประธานในพธิเีปิด ซึง่ภายในงานมกีารจดัแสดง 
นิทรรศการความรูเ้รื่องโรคมะเรง็ตวัอย่างชิน้เน้ือมะเรง็ อาหาร 
กอ่มะเรง็ และตวัอยา่งอาหารตา้นมะเรง็ ณ ลาน OPD ชัน้ 1 อาคาร
ด�ารงนิราดรู สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรในหัวข้อ  
National Cancer Control Program and  
Cancer Treatment Service System in ASEAN 
Countries ร่วมกบัวทิยากรอีก 3 ประเทศ คอื 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เมียนมา เพื่อบรรยาย 
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมโรคมะเรง็ระดบัชาต ิ
และระบบการให้บรกิารด้านการรกัษาโรคมะเรง็ 
ในส่วนของประเทศไทย ในการประชุมวชิาการ 
ครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง ณ อาคาร
บรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฎัล�าปาง จงัหวดั
ล�าปาง เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562
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ร่วมเสวนาในหัวข้อ	
“ความรัก หักล้าง มะเร็ง”

จัดกิจกรรม	
“มีนาคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และไส้ตรง”

นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการสถาบนั
มะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยเรอือากาศเอกนายแพทย ์  
สมชาย ธนะสทิธชิยั รองผูอ้�านวยการดา้นการแพทย ์ 
รบัมอบเงนิบรจิาคจากการจดัโครงการ Merigin Hair 
Share Now ปันผมปันสุข ซึง่จดัโดยบรษิทัมติรมายา 
จ�ากดั พรอ้มทัง้เสวนาในหวัขอ้ “ความรกั หกัล้าง มะเรง็” 
รว่มกบัคณุชโลทร ศวิารตัน์ บรรณาธกิารบรหิารนิตยสาร
มกิซ ์ คณุนาว ทสิานาฏ ศรศกึ นกัแสดงจากชอ่ง 7 ส ี
และคุณออย ไอรลี ไตรสารศร ี ผูก้่อตัง้โครงการ Art 
for Cancer เพื่อส่งมอบก�าลงัใจใหแ้ก่ผูป่้วยโรคมะเรง็  
ณ ลาน OPD ชัน้ 1 อาคารด�ารงนิราดรู สถาบนัมะเรง็
แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด 
กจิกรรม “มีนาคมเดือนแห่งการรณรงคต้์านภยั
มะเรง็ล�าไส้ใหญ่และไส้ตรง” ภายในงานมกีาร 
จดัแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องมะเรง็ล�าไส้ใหญ่
และไสต้รง สาธติวธิกีารสอ่งกลอ้งตรวจล�าไสใ้หญ่
และไส้ตรง ให้ค�าแนะน�าเรื่องการดูแลทวารใหม ่
ทีถ่กูตอ้ง และบรกิารตรวจคดักรองมะเรง็ล�าไสใ้หญ่
และไสต้รง ดว้ยวธิ ีFit Test ฟร ีณ ลาน OPD ชัน้ 1 
อาคารด�ารงนิราดรู สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่
12 มนีาคม 2562
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รับประกาศนียบัตร
รับรองกระบวนการคุณภาพ

พิธีเปิดโครงการความร่วมมือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบริการส่องกล้องและการผ่าตัด

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์
ปิยะสกล สกลสัตยาทร รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
สาธารณสขุ มอบประกาศนียบตัรรบัรองกระบวนการ
คุณภาพใหแ้ก่สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ เน่ืองจากผ่าน
การต่ออายุการรบัรองกระบวนการคุณภาพ (HA) 
ครัง้ที ่ 3 จากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล  
(องคก์ารมหาชน) โดยมนีายแพทยว์รีวฒุ ิ อิม่ส�าราญ  
ผู้อ� านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร ับมอบ
ประกาศนียบัตรในการประชุมวิชาการประจ�าปี  
ครัง้ที ่20 (20th HA National Forum) ณ หอ้งแกรนด ์
ไดมอนต์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอมิแพค็ ฟอรัม่ 
เมอืงทองธานี เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2562

นายแพทย ์สมศักดิ์  อรรฆศิลป ์  อธิบด ี
กรมการแพทย์ เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบนัมะเร็งแห่งชาติกับ 
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพดา้นบรกิารสอ่งกลอ้งและการผา่ตดั โดยม ี
นายแพทยว์รีวุฒ ิ อิม่ส�าราญ ผูอ้�านวยการสถาบนั
มะเรง็แห่งชาต ิ กล่าวรายงาน พร้อมนายแพทย์
อาคม ชยัวีระวฒันะ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 
มหาวชริาลงกรณธญับุร ี และคณะผูบ้รหิารเขา้รว่ม
พธิ ีณ โรงพยาบาลมหาวชริาลงกรณธญับุร ีจงัหวดั
ปทมุธานี เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2562
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ออกหน่วยดูแลประชาชน
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งานสงกรานต์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ เป็นประธานในพธิสีรงน�้า 
พระพุทธรูปและรดน�้ าขอพร เน่ืองในโอกาสวนั
สงกรานต ์ประจ�าปี 2562 เพือ่อนุรกัษว์ฒันธรรมไทย 
และสบืสานประเพณีอนัดงีาม โดยมอีดตีผูบ้รหิาร 
คณะผูบ้รหิารและบุคลากรสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ
รว่มพธิ ีณ หอ้งประชมุสมชาย สมบรูณ์เจรญิ ชัน้ 5 
อาคารด�ารงนิราดรู สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่ 
10 เมษายน 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ ตรวจเยีย่มความเรยีบรอ้ย
จุดปฐมพยาบาลของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติและ
โรงพยาบาลมหาวชริาลงกรณธญับุร ี ณ วทิยาลยั
เทคโนโลยตีัง้ตรงจติรบรหิารธุรกจิ และเยีย่มทมี
ปฐมพยาบาลเคลื่อนทีข่องสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ
ซึ่งใหบ้รกิารประชาชนทีเ่ฝ้ารบัเสดจ็ตามเสน้ทาง 
ขบวนเสดจ็ พระราชด�าเนินเลยีบพระนคร เมือ่วนัที ่
5 พฤษภาคม 2562
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เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการยุค 4.0 โดย Lean

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	
(World No Tobacco Day)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ 
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บรหิารและ
บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมสัมมนา 
ในโครงการ HA Walk rally มุ่งสู่คุณภาพและ 
ถอดบทเรยีนคุณภาพที่ย ัง่ยนื หวัขอ้ “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการยคุ 4.0 โดย Lean” 
เพื่อปรับแนวคิดในการท�างานแบบเชื่อมโยง 
ไรร้อยต่อ สรา้งแรงจงูใจ ลดขัน้ตอนทีไ่มก่่อใหเ้กดิ 
คุณภาพ และเพิ่มประโยชน์แก่ผู้ร ับบริการ ณ 
โรงแรม ลองบชี ชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ ีระหวา่งวนัที ่ 
28 - 29 พฤษภาคม 2562

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย ์ น�าโดย
นายแพทยว์รีวุฒ ิ อิม่ส�าราญ ผูอ้�านวยการสถาบนั
มะเรง็แห่งชาต ิ พรอ้มคณะผูบ้รหิารและบุคลากร 
ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจ�าปี 2562  
ภายใตค้�าขวญั บุหร่ีเผาปอด (Tobacco burns 
your lungs) เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ทีถ่กูตอ้ง กระตุน้ใหเ้กดิการลด ละ เลกิ และตระหนกั
ถงึโทษและพษิภยัของบุหรี ่ ณ ลาน OPD ชัน้ 1  
อาคารด�ารงนิราดรู สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่
31 พฤษภาคม 2562
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การตรวจประเมิน	
Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)

จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิพรอ้มคณะผูบ้รหิาร ตอ้นรบั
คณะกรรมการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานและตรวจ
ประเมนิ เพือ่รบัรองมาตรฐาน Bangkok GREEN 
& CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ณ สถาบนั
มะเรง็แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่17 มถุินายน 2562

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย ์ จดัพธิี
ถวายสตัยป์ฏญิาณเพือ่เป็นขา้ราชการทีด่แีละพลงั
ของแผน่ดนิ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 28 กรกฎาคม 2562 
โดยมนีายแพทย์วรีวุฒ ิ อิม่ส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารและ
บุคลากรสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ ร่วมพธิ ี ณ ลาน 
โอพดี ี ชัน้ 1 อาคารด�ารงนิราดูร สถาบนัมะเรง็ 
แหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2562
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ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติฯ

รับการนิเทศแบบบูรณาการ
เพื่อความเข้มแข็งขององค์กร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากร
สถาบนัมะเรง็แห่งชาตริ่วมออกหน่วยในโครงการ 
หน่วยแพทยเ์คลื่อนทีต่รวจสุขภาพ ใหอ้งคค์วามรู ้
ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชน 
รอบศาสนสถาน เฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ณ วดัจนัทร์
สโมสร เขตดสุติ กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 
2562 

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบด ี
กรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมนิเทศ 
แบบบรูณาการเพือ่ความเขม้แขง็ขององคก์ร พ.ศ. 
2562 โดยมนีายแพทยว์รีวฒุ ิอิม่ส�าราญ ผูอ้�านวยการ 
สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิและคณะผูบ้รหิาร เขา้รบัฟัง 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานจากคณะนิเทศ ฯ  
ณ หอ้งประชมุสมชาย สมบรูณ์เจรญิ ชัน้ 5 อาคาร
ด�ารงนิราดูร สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ เมื่อวนัที่ 9 
สงิหาคม 2562
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จัดโครงการ	“Cancer	Nurse	Transformations	
เพื่อพัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพ”

จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจ�าปี 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ 
สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ เป็นประธานเปิดโครงการ 
“Cancer Nurse Transformations เพ่ือพฒันา 
การท�างานให้มีประสิทธิภาพ” มุ่งเน้นการสรา้ง 
ความพรอ้มของพยาบาลวชิาชพี   ใหเ้กดิการตระหนกัรู ้
และเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน น�าไปสู่การ 
ขับเคลื่อนการท�างานขององค์กร ณ โรงแรม
สปรงิฟิลด ์ แอท ซ ี  รสีอรท์ แอนด ์ สปา จงัหวดั
เพชรบุร ีเมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ผูอ้�านวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นประธานกล่าวแสดง 
มุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก เน่ืองในพธิีแสดง 
มทุติาจติแด่ผูเ้กษยีณอายุราชการ ประจ�าปี 2562  
โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน
มะเรง็แห่งชาตเิขา้ร่วมพธิ ี ณ หอ้งประชุมสมชาย  
สมบรูณ์เจรญิ ชัน้ 5 เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2562
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