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สถาบันมะเร็งแห�งชาติ กรมการแพท� 

กระทรวงสาธารณ�ข เ�นห�วยงาน��ภาร�จห�ก

��า�ญ 2 �าน ไ�แ� ภาร�จในการ�าหนดนโยบาย

การควบ�มและ�อง�นโรคมะเ�งระ�บชา� โดย

�การ�ด�าแผนการ�อง�นและควบ�มโรคมะเ�ง

แ�งชา�มาอ�าง�อเ�อง�งแ�� พ.ศ. 2540 จน�ง

�จ��น และไ��าไป�การป���จ�งในเขต�ขภาพ

�วประเทศ �านแผน�ฒนาระบบบ�การ�ขภาพ ห�อ 

Service Plan สาขาโรคมะเ�ง และภาร�จ��า�ญ

�ก�าน �อการเ�น�น�ความเ�นเ�ศ�านโรคมะเ�ง

อ�างครบวงจรโดยการใ�บ�การ�กษา��วยมะเ�ง

ในระ�บต�ย��และ�งก�า การเ�น�น�ประสานงาน

�บ�ง�อ การ��ยและ�ฒนา การเ�น�น��าง�ง

ในระ�บชา� การ�ายทอดอง�ความ�และเทคโนโล�

�านโรคมะเ�ง การส�างเค�อ�าย�งในและ�างประเทศ 

รวม�งการ�ด�า�อเสนอแนะเ�งนโยบายระ�บชา� 

�ง�การ�าเ�นงาน�งก�าว�เ�าหมายห�กเ�อลด

�ตราการ�วย ลด�ตราการตายจากโรคมะเ�ง และเ�อ

ใ���บบ�การและประชาชนตระห�ก�งความ�า�ญ

ของโรคมะเ�ง �งเ�น�ญหาสาธารณ�ข��า�ญของ

ประเทศ

   

หนังสือรายงานประจําป� 2563 ฉ�บ�

ไ�รวบรวมผลการ�าเ�นงานและ�จกรรม�า�ญ

�ส�บส�นภาร�จของสถา�นมะเ�งแ�งชา�ในรอบ

�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (�งแ� 1 �ลาคม 2562 

�ง 30 �นยายน 2563) ��านมา �ด�า�นเ�อเผยแพ�

และใ�เ�น�อ�ล�าง�ง โดยห�งเ�นอ�าง�ง�า

ห�วยงาน�เ�ยว�องและ�สนใจ จะสามารถ�า�อ�ล

ไปใ�ประโยช�ไ��อไป

สถา�นมะเ�งแ�งชา�
กรมการแพท�  กระทรวงสาธารณ�ข

คํานํา
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คณะ�ฐมนต�ไ��ม�อ���การ�อ�งสถา�นมะเ�งแ�งชา� โดยใ�อ�ในความ�บ�ดชอบ
ของ�า�กงานป�ดกระทรวงสาธารณ�ข และไ�มอบใ�สภา�ฒนาการเศรษฐ�จแ�งชา� 
�ดโครงการการ�อ�งสถา�นมะเ�งแ�งชา�ไ�ในแผน�ฒนาเศรษฐ�จและ�งคมแ�งชา� 
ฉ�บ� 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) โดย��ต�ประสง�ของโครงการ ฯ �ง�
 1. เ�น�น�รวบรวมและเผยแพ�ส���อ�ล�าง ๆ �งเ�ยว�บมะเ�งในประเทศไทยและ
  เ�อ�ด�อแลกเป�ยนประสบการ� ความ�ดเ�น�บสถา�นมะเ�งใน�างประเทศ
 2. เ�น�น�ตรวจมะเ�งระยะเ�มแรกของ�างกาย�กระบบ
 3. เ�น�น���จ�ย �า�ด และ��ยเ�ยว�บมะเ�ง
 4. เ�น�น�ประสานงานและ�วม�อ�บสถาน���การตรวจ ��จ�ย และ�า�ด�กษาโรคมะเ�ง
  ภายในประเทศ รวม�ง�ด�อแลกเป�ยนประสบการ�และความ�ดเ�น�บสถา�นมะเ�ง
  ใน�างประเทศ �า��การ�กษา��นส�ยมาใ�
 5. เ�น�น�อบรมเ�องมะเ�งใ�แ� แพท� พยาบาล �ก�กษาแพท� และ�ก�ทยาศาสต�
 6. ใ�การ�กษาแ�ประชาชนในเ�อง�เ�นประโยช�ของการตรวจ�นหามะเ�งระยะเ�มแรกและ
  การ�า�ด�กษา��ก�อง

นายแพท�สมชาย สม�ร�เจ�ญ �งขณะ�นเ�นแพท��ง�ดโรงพยาบาลห�ง (โรงพยาบาลราช��
ใน�จ��น) ไ�เสนอโครงการ�อกระทรวงสาธารณ�ข ใ��อ�งสถา�นมะเ�งแ�งชา��น �งเ�น
สถาน�ตรวจมะเ�งระยะเ�มแรกแ�งแรกในประเทศไทย

ฯพณฯ จอมพลถนอม �ต�ขจร นายก�ฐมนต�ไ�ใ�เ�ยร�มาเ�นประธานใน��วาง�ลาฤก�
อาคารห�งแรกของสถา�นมะเ�งแ�งชา�

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ (National Cancer Institute) 
กรมการแพทย� กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติ

พ.ศ. 
2505

28 ธ.ค.
2508

25 ก.ย.
2510
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ฯพณฯ �ฐมนต��าการกระทรวงสาธารณ�ข พล.ต.อ.ประเส�ฐ ��รวง� ไ�เ�นประธานใน��
เ�ดอาคารห�ง� 2 อาคาร�เคราะ��า�ดโรคมะเ�ง �งเ�นอาคาร 9 �น สามารถรอง�บ��วยใน
ไ��ง 200 เ�ยง

สถา�นมะเ�งแ�งชา�ไ��การเสนอโครงการ�ด�ง�น�มะเ�งใน�วน��ภาค 8 แ�ง เ�อใ�
การ�อง�นและควบ�มโรคมะเ�ง �าเ�นการไ�ผลตามเ�าหมายครอบค�ม�ก�น��ว��ภาค
ของประเทศไทย

นายแพท���ษ� �น�ม�นดา ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� ไ�ใ��การ�าเ�นการ
�อส�าง�าน�ก�น��วยโรคมะเ�ง�ญ�� �ง�อมาใน� พ.ศ. 2531 ไ��การเป�ยน�อเ�ยกเ�น 
“สถาน�บ��วยโรคมะเ�ง�ญ��” โดย�ฐานะเ�น�ายห�งของสถา�นมะเ�งแ�งชา�

คณะ�ฐมนต�ไ��ม�อ���ใ�กระทรวงสาธารณ�ข�ด�ง�น��อง�นและควบ�มโรคมะเ�ง
ใน�วน��ภาค �านวน 6 แ�ง ไ�แ� �งห�ดลพ�� ชล�� �บลราชธา� �าปาง �ราษฎ�ธา� และ
�ดรธา� 

กระทรวงสาธารณ�ข ไ��การป�บป�งโครงส�างการบ�หารงาน�วนราชการ�าง ๆ โดยเฉพาะ
�าน�คลากรสาธารณ�ขสาขา�าง ๆ ใ�รวมอ�ในความ�บ�ดชอบของห�วยงานเ�ยว�น �อ 
สถา�น�ฒนา�า�งคน�านสาธารณ�ข �ง�ด�า�กงานป�ดกระทรวงสาธารณ�ข �งไ��การโอน
ห�ก�ตร�าง ๆ  �อ�ในความ�บ�ดชอบของกรมการแพท� และกรม�ทยาศาสต�การแพท� ใ�อ�
ในความ�บ�ดชอบของ�ทยา�ยเทคโนโล�ทางการแพท�และสาธารณ�ข สถา�น�ฒนา�า�งคน
�านสาธารณ�ข �ง�น โรงเ�ยนเซล��ทยา โรงเ�ยนเวชส�� และโรงเ�ยน�ง�การแพท� �งอ�
ในความ�บ�ดชอบของสถา�นมะเ�งแ�งชา� กรมการแพท� �งไ�โอนไปอ�ในความ�บ�ดชอบ
ของ�ทยา�ยเทคโนโล�ทางการแพท�และสาธารณ�ข

นายแพท�สมชาย สม�ร�เจ�ญ ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา�คนแรก �ความ�ด�เ�ม
ใ��ด�งโครงการ�าน�ก�น��วยโรคมะเ�ง เ�อใ���วย�มาจาก�าง�งห�ดไ����ก รอการ
ตรวจ��จ�ย และ�บการ�กษา แ��ง�ในขณะ�น�านวนเ�ยง�ง�ไ�เ�ยงพอ�จะรอง�บ��วย 
�งไ��การเสนอโครงการ�าน�ก�น��วยโรคมะเ�ง�อกรมการแพท� �งไ��บความเ�นชอบ
และไ��บความ�วยเห�อจากกรมธนา�ก� กระทรวงการค�ง ในการ�ดหา��นราช�ส� ณ บ�เวณ
�าบล�งส�น �าเภอ�ญ�� �งห�ดป�มธา� เ�อ��านวน 100 ไ�

พระบาทสมเ�จพระเ�าอ��ว ไ�เส�จพระราช�าเ�นมาทรงเ�ดอาคารสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
และพระราชทานนามอาคาร�า “อาคาร�ารง�รา�ร” หมายความ�า ปราศจากความเศ�าโศกอา�ร
ตลอดไป (จากโรคมะเ�ง) และ ณ โอกาส��า�ญ�ง ฯพณฯ �ณพระ�าราศนรา�ร ไ�กราบ�งคม�ล
พระก�ณาขอบรมราชา�ญาต �อเอา�น� 10 �นวาคม ของ�ก� เ�น�น�อ�านโรคมะเ�ง

ฯพณฯ จอมพลถนอม �ต�ขจร ไ��การป��ปการปกครองแ�น�น โดยใ��การแ�ง�วนราชการ
ให� ใ�สถา�นมะเ�งแ�งชา�มา�ง�ดกรมการแพท� กระทรวงสาธารณ�ข

พ.ศ. 
2516

10 ธ.ค.
2518

พ.ศ. 
2523

พ.ศ. 
2529

25 ก.ค.
2532

พ.ศ. 
2536

10 ธ.ค. 
2511 

10 พ.ย.
2514
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Cancer เ�นภาษาละ�น��ราก�พ�มาจากภาษา
ก�ก จาก�า�า Carcinos แปล�า “�” เ�องจาก
เ�องอกมะเ�ง สามารถ�บ�ด�บเ�อเ�อ�าง ๆ
ของ�างกายอ�างเห�ยวแ�นค�าย�บ�าม� และ
�ง�กลามไป�งเ�อเ�อปก��อ�รอบ ๆ  ตลอดจน
แพ�กระจายไป�งอ�ยวะ�น ๆ  เป�ยบเส�อนขา�
�แ�ออกจาก�ว� และพ�อม�จะเ�นไป�ง�ศทาง
ใด�ไ� �ง�น�งใ� “�” เ�น�ญ�กษ�แทน 
“โรคมะเ�ง” และตรา�ญ�กษ�ของสถา�นมะเ�ง
แ�งชา� ไ�ใ��ปทรงของ�าม�แทน�ว� โดย�ด
วางเ�น�ญ�กษ�ของ�ป�วใจ �อความหมาย�า 
“สถา�นมะเ�งแ�งชา� รวมใจ รวมพ�ง �อ�
โรคมะเ�ง” โดยใ��กษณะ�ว�กษร “NCI” และ 
“สถา�นมะเ�งแ�งชา�” ��งบอกเอก�กษ�
ความเ�นไทย �วนสโลแกน “Vision with Action”
สะ�อนใ�เ�น�าเ�นอง�กร��การ�าเอา
��ย�ศ��านโรคมะเ�งระ�บชา�ลง�การป���
ไ�อ�างแ�จ�ง 

 วิสัยทัศน� 

 พันธกิจ

 วัฒนธรรมองค�กร

สถา�น�น�า�านโรคมะเ�งระ�บชา�

ผ�ตและ�ฒนาอง�ความ�และเทคโนโล�
�านโรคมะเ�ง เ�อเ�น�อเสนอแนะเ�งนโยบาย 
สามารถ�ายทอด�เค�อ�ายอง�กร �คลากร
ทางการแพท�และประชาชน ใ�บ�การทางการ
แพท�ในระ�บ��ความ�บ�อน �องใ�เทคโนโล�
�น�งอ�างเหมาะสม 

“เคารพความ�ด�หลากหลาย แ��เ�าหมาย
เ�ยว�น” (Respect in diversity but one common 
goal)

ตราสัญลักษณ� 
ความหมาย

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
ยุทธศาสตร� 
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NCI Comes First เราพ�อมใจ�ฒนาอง�กร 
อง�กร�องมา�อน
We are Mister Cancer   เรา�นใจ เรา�อ�เ�ยวชาญ
โรคมะเ�ง
We are National Body เรา��ใจ เรา�ออง�กร
ระ�บชา� 

ระบบบ�การ�ขภาพ�านโรคมะเ�ง�ความ
เ�นเ�ศและส�างความ�งพอใจแ���บ
บ�การ (Service Excellence) 

การ�งเส�ม�ขภาพและการ�อง�นโรค
มะเ�ง�ประ�ท�ภาพและครอบค�ม��บ
บ�การ�กภาค�วน (P&P Excellence) 

การบ�หาร�ดการ�เ�นเ�ศและ�ธรรมา�บาล 
(Governance Excellence) 

1

2

3

ส�างความเ�มแ�งของเค�อ�ายบ�การและ
�ชาการ�านโรคมะเ�งของประเทศ

�ฒนาอง�กรเ�นสถา�นเฉพาะทาง��ความ
เ�นเ�ศ�านโรคมะเ�ง 
(Center of Excellence)

�ฒนาระบบ�แล�ขภาพ�านโรคมะเ�ง
แบบครบวงจรอ�างไ�รอย�อ 
(Seamless Comprehensive HealthCare)

�ฒนาระบบบ�หาร�ดการ�านโรคมะเ�ง
เ�อส�บส�นใ�เ�ดความเ�นเ�ศ

1

2

3

4

(กฎกระทรวงแ�ง�วนราชการกรมการแพท�  
กระทรวงสาธารณ�ข พ.ศ. 2562)

�กษา �เคราะ� ��ย และ�ฒนาอง�ความ�
และเทคโนโล�ทางการแพท��านโรคมะเ�ง

�ายทอดอง�ความ�และเทคโนโล�ทางการ
แพท��านโรคมะเ�งแ�สถานบ�การ�ขภาพ
�งภาค�ฐและภาคเอกชน

�ดใ��บ�การเ�อรอง�บการ�ง�อ��วย
�านโรคมะเ�ง

ใ�การ เ�ม�นความ�และ�กษะการ
ป���งาน�านการ�า�ด�กษาและ�น�
สมรรถภาพทางการแพท��านโรคมะเ�ง
แ�แพท� และ�คลากรทาง�าน�ขภาพ
ในสถานบ�การ�ขภาพ�งภาค�ฐและ
ภาคเอกชน

�า�บ�แลการ�าเ�นงานของโรงพยาบาล
มะเ�งใน�วน��ภาค

ป���งาน�วม�บห�อส�บส�นการ
ป���งานของห�วยงาน�น�เ�ยว�อง
ห�อ�ไ��บมอบหมาย

1

2

3

4

5

6

 ค�านิยมร�วม

 เป�าประสงค�
 ภารกิจหน�าที่ตามกฎหมาย

 ยุทธศาสตร�
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รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันมะเร็งแห�งชาติ  กรมการแพทย�  กระทรวงสาธารณสุข

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 1 มิติด�านประสิทธิผล (ร�อยละ 60)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ทิศทางงานวิชาการ (Research / TA / CPG / MD) 
   เพื่อการนําไปใช�ประโยชน�

   องค�ประกอบที่ 1 การกําหนดทิศทางงานวิชาการ
   สู�ความสําเร็จ

   องค�ประกอบที่ 2 ระบบการบริหารจัดการงาน
   วิชาการของหน�วยงานในสังกัดกรมการแพทย�

   องค�ประกอบที่ 3 การจัดการผลงานวิชาการ
   เพื่อนําไปใช�ให�เกิดประโยชน�

   องค�ประกอบที่ 4 ข�อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอ
   ของบประมาณผ�านสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม
   วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

   องค�ประกอบที่ 5 การเผยแพร�ผลงานวิชาการ
   สู�สาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 1.2  ระดับความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรม
   ทางการแพทย�

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย�ความเป�นเลิศ
   ทางการแพทย�

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของความร�วมมือด�านวิชาการ
   และบริการกับเขตสุขภาพ

มิติที่ 2 : มิติด�านคุณภาพการให�บริการ (ร�อยละ 10)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู�มือการให�บริการ
   ประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จในการเตรียมความพร�อม
   ในการขอสมัครรางวัลเลิศรัฐ
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
เกณฑ�การให�คะแนน ผลการดําเนินงานนํ้าหนัก

(ร�อยละ) ผลการ
ดําเนินงาน1 2 3 4 5 ค�าคะแนน

ที่ได�
คะแนนถ�วง

นํ้าหนัก
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รายงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ผู�รายงาน นายโชคชัย  สุขเหลือง  หน�วยงาน กลุ�มงานยุทธศาสตร�และแผนงาน

ตําแหน�ง หัวหน�ากลุ�มงานยุทธศาสตร�และแผนงาน  โทรศัพท� 02-2026800  ต�อ 1524, 3205

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของหน�วยงานที่ดําเนินการ
   ตามเกณฑ�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
   ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity 
   and Transparency Assessment : ITA)

มิติที่ 3 : มิติด�านประสิทธิภาพ (ร�อยละ 10)

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร�อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ
   รายจ�ายภาพรวม

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร�อยละความสําเร็จของการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ
   รายจ�ายลงทุน

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
   ประหยัดพลังงานของหน�วยงาน 

มิติที่ 4 : มิติด�านพัฒนาองค�กร (ร�อยละ 20)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารยุทธศาสตร� 
   (ของหน�วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

   ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 การจัดทําแผนอัตรากําลัง ระยะ 5 ป� 
   (2563 - 2567)

   ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ระดับความสําเร็จของการสร�าง
   องค�กรแห�งความสุข (Happy Workplace)

   ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 บันทึกฐานข�อมูลระบบสารสนเทศ
   เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข 
   (HROPS)

ตัวชี้วัดที่ 4.3  Digital Reform (Digital Transformation)

                                                                        นํ้าหนักรวม (100)
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
เกณฑ�การให�คะแนน ผลการดําเนินงานนํ้าหนัก

(ร�อยละ) ผลการ
ดําเนินงาน1 2 3 4 5 ค�าคะแนน

ที่ได�
คะแนนถ�วง

นํ้าหนัก
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การบริหาร
และทรัพยากรดําเนินงาน
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1.  กลุ�มงานบริหารทั่วไป
2.  กลุ�มงานการเงิน
  และบัญชี
3.  กลุ�มงานพัสดุ
  และบํารุงรักษา
4.   กลุ�มงานยุทธศาสตร�
  และแผนงาน
5. กลุ�มงานทรัพยากรบุคคล

1.  กลุ�มงานมะเร็งนรีเวช
2.  กลุ�มงานศัลยศาสตร�
3.  กลุ�มงานวิสัญญีวิทยา
4.  กลุ�มงานอายุรศาสตร�
5.  กลุ�มงานเคมีบําบัด
6.  กลุ�มงานโสต ศอ นาสิก
7.  กลุ�มงานรังสีรักษา
8.  กลุ�มงานรังสีวินิจฉัย
  และเวชศาสตร�นิวเคลียร�
9.  กลุ�มงานพยาธิวิทยา
  กายวิภาค
10. กลุ�มงานเวชศาสตร�
  ประคับประคอง
11. กลุ�มงานทันตกรรม
12. กลุ�มงานเภสัชกรรม
13. กลุ�มงานโภชนศาสตร�
14. กลุ�มงานพยาธิวิทยาคลินิก
  และเทคนิคการแพทย�
15. กลุ�มงานสังคมสงเคราะห�
  ทางการแพทย�

1.  กลุ�มงานวิชาการพยาบาล
2.  กลุ�มงานการพยาบาล
  ผู�ป�วยนอก
3.  กลุ�มงานการพยาบาล
  ผู�ป�วยใน

1.  กลุ�มงานพัฒนาคุณภาพ
2.  กลุ�มงานพัฒนานโยบาย
  และยุทธศาสตร�การแพทย�
3.  กลุ�มงานวิจัย ถ�ายทอด
  และสนับสนุนวิชาการ
4.  กลุ�มงานประกันสุขภาพ
5.  กลุ�มงานดิจิทัลการแพทย�

ผู�อํานวยการ
สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

คณะกรรมการ
บริหารหน�วยบริการ

ภารกิจ
ด�านอํานวยการ

ภารกิจ
ด�านวิชาการ
และการแพทย�

ภารกิจ
ด�านการพยาบาล

ภารกิจ
ด�านการพัฒนา

ระบบสุขภาพ

ผู�ช�วย
ผู�อํานวยการ

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
โครงสร�างภายใน 
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นพ.สมชาย สมบูรณ�เจริญ

12 ม.ค. 2513 - 31 ต.ค. 2529

เรือโท นพ.พิสิษฐ� พันธุมจินดา

ร.ท.นพ.สิริศักดิ์ ภูริพัฒน�

1 พ.ย. 2529 - 31 ก.ค. 2533

12 ส.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2537

นพ.กิติ จินดาจักษณ�

1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2540

ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี

พันตรี นพ.ชล กาญจนบัตร

1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2544

19 ม.ค. 2545 - 7 มี.ค. 2546

นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ

8 มี.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2556

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสําราญ

นพ.จินดา โรจนเมธินทร�

17 ต.ค. 2556 - 18 มี.ค. 2563

20 เม.ย. 2563 - ป�จจุบัน

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
ทําเนียบผู�อํานวยการ
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สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
คณะกรรมการบริหารหน�วยบริการ

นายจินดา โรจนเมธินทร�
ประธานกรรมการ

นายจุมพล  สิงห�หิรัญนุสรณ� นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ นางสาวศุลีพร  แสงกระจ�าง นางสาวอลิสา  ช�วงอรุณ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

นายภูวศิษฐ�  วรารัฐเรืองวุฒิ นางศราวรรณ บุญลิขิต นางสาวผกากมล  จนัทร�สพุรประภา นางสาววรารตัน�  กนัอรณุภวูสิฐิ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

นางนิตยา เจือนาค นายโชคชัย  สุขเหลือง นางสาวอนงค�นาฎ  เอี่ยมสอาด นางสาวสมพร  ป�ญญาประทีป

กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู�ช�วยเลขานุการ
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สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
ภารกิจด�านอํานวยการ

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
ภารกิจด�านวิชาการและการแพทย� 

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร�วาสน� พญ.อรชร  เอี่ยมอารีรัตน�นพ.จุมพล  สิงห�หิรัญนุสรณ�
รองผู�อํานวยการ
ด�านการแพทย�

หัวหน�ากลุ�มงาน
ศัลยศาสตร�

หัวหน�ากลุ�มงาน
วิสัญญีวิทยา

นายโชคชัย  สุขเหลือง นางสาวผกากมล  จันทร�สุพรประภา
หัวหน�ากลุ�มงาน

ยุทธศาสตร�และแผนงาน
หัวหน�ากลุ�มงาน
ทรัพยากรบุคคล

 นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ นางสาวอนงค�นาฎ  เอี่ยมสอาด  นางสาววรารัตน�  กันอรุณภูวิสิฐ นางนิตยา เจือนาค
รองผู�อํานวยการ
ด�านอํานวยการ

หัวหน�ากลุ�มงาน
บริหารทั่วไป

หัวหน�ากลุ�มงาน
การเงินและบัญชี

หัวหน�ากลุ�มงาน
พัสดุและบํารุงรักษา

นพ.ศุภกร พิทักษ�การกุล
หัวหน�ากลุ�มงาน

มะเร็งนรีเวช
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นางพิมพ�วีรา  ชูทวด
หัวหน�ากลุ�มงาน

สังคมสงเคราะห�ทางการแพทย� 

นพ.โสฬส  อนุชปรีดา พญ.กนกพร  ใจสถาพร นพ.เอกภพ  แสงอริยวนิช
หัวหน�ากลุ�มงาน

อายุรศาสตร� 
หัวหน�ากลุ�มงาน

เคมีบําบัด
หัวหน�ากลุ�มงาน
โสต ศอ นาสิก

นพ.พีรวิชญ�  ทัพวงษ�
หัวหน�ากลุ�มงาน

รังสีรักษา

พญ.ศราวรรณ  บุญลิขิต พญ.ชุติมา สิมะสาธิตกุล พญ.จิดาภา  ธรรมศิริ ทพญ. กัทลี  กิติประสาร
หัวหน�ากลุ�มงานรังสีวินิจฉัย

และเวชศาสตร�นิวเคลียร�
หัวหน�ากลุ�มงาน

เวชศาสตร�ประคับประคอง
หัวหน�ากลุ�มงาน

พยาธิวิทยากายวิภาค
หัวหน�ากลุ�มงาน

ทันตกรรม

นางสาววรัญญา  ครองแก�ว นางอารีย�  ประสิทธิพยงค� พญ.ณัษฐา  พิภพไชยสิทธิ
หัวหน�ากลุ�มงาน

เภสัชกรรม
 หัวหน�ากลุ�มงานพยาธิวิทยา
คลินิกและเทคนิคการแพทย�

หัวหน�ากลุ�มงาน
โภชนศาสตร�
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สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
ภารกิจด�านการพยาบาล 

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
ภารกิจด�านการพัฒนาระบบสุขภาพ  

นางสาวอลิสา  ช�วงอรุณ นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร นางอนันทิยา พุ�มเพ็ชร นางกรชฎา  ลีลาเลิศประเสริฐ
รองผู�อํานวยการ
ด�านการพยาบาล

หัวหน�ากลุ�มงาน
วิชาการพยาบาล 

หัวหน�ากลุ�มงาน
การพยาบาลผู�ป�วยนอก

หัวหน�ากลุ�มงาน
การพยาบาลผู�ป�วยใน

ดร.ศุลีพร  แสงกระจ�าง
รองผู�อํานวยการ

ด�านการพัฒนาระบบสุขภาพ 

นพ.ภูวศิษฐ� วราวัฐเรืองวุฒิ
หัวหน�ากลุ�มงานวิจัย ถ�ายทอด

และสนับสนุนวิชาการ

นพ.เอกภพ  แสงอริยวนิช
หัวหน�ากลุ�มงาน
ดิจิทัลการแพทย�

นพ.ศุภกร พิทักษ�การกุล
หัวหน�ากลุ�มงาน
พัฒนาคุณภาพ

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย
หัวหน�ากลุ�มงานพัฒนานโยบาย

และยุทธศาสตร�การแพทย� 

นพ.จุมพล  สิงห�หิรัญนุสรณ�
หัวหน�ากลุ�มงาน
ประกันสุขภาพ
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ภารกจิด�านอาํนวยการ จํานวน 148 คน

ภารกจิด�านวชิาการและการแพทย� จํานวน 294 คน

ข�าราชการ
23 คน

ข�าราชการ
141 คน

พนกังานราชการ
14 คน

พนกังานราชการ
1 คน

พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ
90 คน

พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ
80 คน

ลกูจ�างรายคาบ
8 คน

ลกูจ�างรายคาบ
53 คน

ลกูจ�างชัว่คราว
14 คน

ลกูจ�างประจาํ
13 คน 

ลกูจ�างประจาํ
5 คน 

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ ป�งบประมาณ 2563
อัตรากําลังบุคลากร 
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ภารกจิด�านการพยาบาล จํานวน 343 คน

ภารกจิด�านการพฒันาระบบสขุภาพ จํานวน 108 คน

พนกังานราชการ
10 คน

พนกังานราชการ
5 คน

พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ
74 คน

พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ
61 คน

ลกูจ�างรายคาบ
13 คน

ลกูจ�างรายคาบ
1 คน

ข�าราชการ
235 คน

ข�าราชการ
40 คน

ลกูจ�างประจาํ
11 คน 

ลกูจ�างประจาํ
1 คน 
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อตัรากาํลงับคุลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จําแนกตามวุฒิการศึกษา

อัตรากําลังบุคลากร
อัตรากําลังบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ตํา่กว�าปรญิาตรี

ตํา่กว�าปรญิาตรี

ปรญิาตรี

ปรญิาตรี

ปรญิาโท

ปรญิาโท

ปรญิาเอก

ปรญิาเอก

 �าราชการ

 �ก�างประ�า

 พ�กงานราชการ

 พ�กงานกระทรวงสาธารณ�ข

 �ก�าง�วคราว

 �ก�างรายคาบ

 รวม
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ข�าราชการ
ลกูจ�างประจาํ
พนกังานราชการ
พนกังาน
กระทรวงสาธารณสขุ
ลกูจ�างชัว่คราว
ลกูจ�างรายคาบ10
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งบรายได� ป� 2562

งบรายได� ป� 2563

รายได�จากงบประมาณ

27.64 %

รายได�จากงบประมาณ

14.91%

รายได�จากการขายสนิค�า
และบรกิาร

70.07 %

รายได�จากการขายสนิค�า
และบรกิาร

82.82 %

รายได�จากการอดุหนนุและบรจิาค

0.85 %

รายได�จากการอดุหนนุและบรจิาค

0.99 %

รายได�อืน่

1.44%

รายได�อืน่

1.28%

จําแนกตามประเภทของรายได�
งบรายได�  
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งบรายจ�าย ป� 2562

ค�าใช�จ�ายบคุลากร

18.71%
ค�าตอบแทน

2.21%
ค�าใช�สอย

15.38%
ค�าวสัดุ

32.92%

ค�าสาธารณปูโภค

2.54%

ค�าเสือ่มราคาและค�าตดัจาํหน�าย
(ครภุณัฑ� และสิง่ก�อสร�าง)

22.21%

ค�าใช�จ�ายอืน่ 

6.02%

งบรายจ�าย ป� 2563

ค�าใช�จ�ายบคุลากร

18.98%
ค�าตอบแทน

1.98%
ค�าใช�สอย

14.78%
ค�าวสัดุ

32.00%

ค�าสาธารณปูโภค

2.96%

ค�าเสือ่มราคาและค�าตดัจาํหน�าย
(ครภุณัฑ� และสิง่ก�อสร�าง)

25.12%

ค�าใช�จ�ายอืน่ 

4.18%

จําแนกตามประเภทของรายจ�าย
งบรายจ�าย
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ผลการดําเนินงาน
ของสถาบันมะเร็งแห�งชาติ
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ด�านการสร�าง
ความเข�มแข็งของเครือข�าย

บริการและวิชาการ
ด�านโรคมะเร็งของประเทศ
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บูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน�วยงานด�านโรคมะเร็ง 
กรมการแพทย� พ.ศ. 2563 

โครงการ�รณาการงานโรคมะเ�ง�ญจรของห�วยงาน
�านโรคมะเ�ง กรมการแพท� พ.ศ. 2563 �าเ�นการโดย
ก�มงาน�ทธศาสต�และแผนงาน สถา�นมะเ�งแ�งชา� 
��ต�ประสง�เ�อระดมความ�ดเ�น แลกเป�ยนเ�ยน�
การ�าเ�นงาน �วม�าหนด�ศทางการ�าเ�นงานใ��ดเจน 
และเ�ม�นความ�ความเ�าใจเ�ยว�บการ�ด�าแผน
ป���การ ใ�สามารถ�บเค�อนการ�าเ�นงานตาม
แผนป��ป รวม�ง�ด�าแผนป���การ (Action Plan) 
�านโรคมะเ�ง ภายใ�ประเ�นการป��ป 4 �าน (Function 
Reform, Agenda Reform, Area Reform, System Reform) 
�ง���เ�า�วมประ�มค�งละ 150 คน �งประกอบ�วย 
คณะ�บ�หารกรมการแพท� ��านวยการสถา�นมะเ�ง
แ�งชา� และ�บ�หารจากโรงพยาบาลมะเ�ง��ภาค
�ง 7 แ�ง รวมไป�งรอง��านวยการ �วห�าก�มงาน 
แพท� พยาบาล และเ�าห�า��เ�ยว�อง �าเ�นการ
�ง�น 3 ค�ง �ง�

ค�ง� 1  �าเ�นการเ�อ�น� 25 – 27 พฤศ�กายน 2562 ณ ชลพฤก� �สอ�ท �าเภอ�านนา �งห�ดนครนายก

ค�ง� 2  �าเ�นการเ�อ�น� 3 – 5 �นาคม 2563 ณ โรงพยาบาลมะเ�งลพ�� �งห�ดลพ��

ค�ง� 3  �าเ�นการเ�อ�น� 24 – 26 �งหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลมะเ�ง�ดรธา� �งห�ด�ดรธา�

ของเครือข�ายบริการและวิชาการด�านโรคมะเร็ง
พัฒนาศักยภาพ

 โครงการ 
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พัฒนาศักยภาพศัลยแพทย�ด�านมะเร็งตับและทางเดินนํ้าดีในเขตบริการสุขภาพ
ที่มีความเสี่ยงสูงกลุ�มประเทศอาเซียน (ประเทศเมียนมา)

โครงการ “�ฒนา�กยภาพ�ลยแพท��านมะเ�ง�บและทางเ�น�า�ในเขตบ�การ�ขภาพ��ความเ�ยง
�งก�มประเทศอาเ�ยน (ประเทศเ�ยนมา)” �าเ�นการโดย ก�มงาน�ลยศาสต� สถา�นมะเ�งแ�งชา� 
��ต�ประสง�เ�อส�างความ�วม�อ�านการ�ลยศาสต�โรคมะเ�ง�บและทางเ�น�า�ในก�มประเทศอาเ�ยน 
(ประเทศเ�ยนมา) และเ�อ�ฒนา�กษะใ��ลยแพท� แพท�ประ�า�าน �ความ� ความเ�าใจ และเ�ยวชาญ
ในการ�า�ดมะเ�ง�บ โดยใ�เทคโนโล��น�งมาก�น �ง�ไ��การ�าเ�นงาน�ง�น 2 �จกรรม �ง�

�จกรรม� 1 การลงนาม�อตกลง�วม�อระห�างประเทศ (MOU) ณ ประเทศเ�ยนมา ระห�างสถา�นมะเ�ง
แ�งชา��บโรงพยาบาลเฉพาะทาง�าง�ง (Yangon Specialty Hospital) เ�อ�น� 24 �มภา�น� 2563

�จกรรม� 2 �ดอบรมเ�งป���การใ�แ��ลยแพท� และ�คลากรทางการแพท�ในโรงพยาบาล�น�บ�การ
�ขภาพ��ความเ�ยง�ง (ประเทศเ�ยนมา) ณ โรงพยาบาลเฉพาะทาง�าง�ง (Yangon Specialty Hospital) 
ประเทศเ�ยนมา �าเ�นการระห�าง�น� 25 – 26 �มภา�น� 2563 โดย��เ�า�บการอบรม �านวน 80 คน 

 โครงการ 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ การส�องกล�องระบบทางเดินอาหารส�วนปลาย
ขั้นพื้นฐานสัญจร

โครงการ “อบรมเ�งป���การ การ�องก�องระบบทางเ�นอาหาร�วนปลาย�น�นฐาน�ญจร” �าเ�นการโดย 
ก�มงาน�ลยศาสต� สถา�นมะเ�งแ�งชา� ��ต�ประสง�เ�อ�กอบรมแพท�ใ���กษะในการตรวจและ�กษา
โรคทางก�อง�องทางเ�นอาหาร และ�กพยาบาลห�อเ�าห�า��อง�องก�องใ��ความ�เ�น��วยเห�อแพท�
ไ�เ�นอ�าง� เ�อ�ฒนาการใ�บ�การ��วย���ญหาโรคทางเ�นอาหารและ�งเส�มการ�ฒนาเทคโนโล�
�เหมาะสมในสถานบ�การ�วประเทศ และเ�อใ�โรงพยาบาล�าง ๆ �จะ�ฒนาห�วยงาน�องก�องระบบ
ทางเ�นอาหารในโรงพยาบาลไ�อง�ความ�ในภาพรวม �าเ�นการระห�าง�น� 5 – 6 �นาคม 2563 โดย�
พยาบาล�สนใจ�าน Endoscopy และ�คลากร�อง�องก�อง ในเขตบ�การ�ขภาพ� 7 ไ�แ� (โรงพยาบาล
กาฬ�น�) �านวน 40 คน 

 โครงการ 
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การอบรมการให�คําปรึกษาทางการพยาบาลสําหรับผู�ป�วยมะเร็ง 
(หลักสูตร 3 วัน) 

โครงการ การอบรมการใ��าป�กษาทางการพยาบาล
�าห�บ��วยมะเ�ง (ห�ก�ตร 3 �น) เขตบ�การ�ขภาพ
� 5 �าเ�นการโดย ภาร�จ�านการพยาบาล สถา�น
มะเ�งแ�งชา� ��ต�ประสง�เ�อใ��เ�า�บการอบรม
�ความ� ความเ�าใจ ��กษะในการใ�บ�การป�กษา��วย
โรคมะเ�งและญา� และเ�อเ�นการเต�ยมความพ�อม
ความเ�าใจ�าห�บ��วยและญา� �อน ขณะ และห�ง
เ�า�บการ�กษา เ�อลดความเค�ยด ความ�ตก�งวล 
ของ��วยและญา� �าเ�นการระห�าง�น� 18 – 20 
�นาคม 2563 �ง��ปแบบการใ��าป�กษา�านโรคมะเ�ง
��ก�องตามมาตรฐาน �าเ�นการไปใน�ศทางเ�ยว�น 
และ�การ�ฒนาอ�าง�อเ�อง �ามา�ง�ณภาพ��ต��
ของ��วย ญา� และ��แล �ง���เ�า�บการอบรม
�ง�น �านวน 63 คน 

 โครงการ 
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การตรวจติดตามระบบคุณภาพห�องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย�
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

�จกรรม “การตรวจ�ดตามระบบ�ณภาพ�องป���การเทค�คการแพท� โรงพยาบาลมะเ�งลพ��”
�าเ�นการโดย ก�มงานพยา��ทยาค��กและเทค�คการแพท� สถา�นมะเ�งแ�งชา� ��ต�ประสง�
เ�อ�ฒนาความเ�มแ�งของระบบ�ณภาพ�องป���การตามมาตรฐานงานเทค�คการแพท� และส�าง
เค�อ�าย�องป���การทางเทค�คการแพท��านโรคมะเ�ง �าเ�นการตรวจ�ดตามเ�อ�น� 20 �นาคม 
2563 โดย��เ�า�บการตรวจ�ดตามระบบบ�หาร�ณภาพ�องป���การเทค�คการแพท� �านวน 14 คน 
�ง� �องป���การเทค�คการแพท� โรงพยาบาลมะเ�งลพ�� �การป���งานตามมาตรฐาน�ชา�พ และ
ไ��บการ�บรองระบบ�ณภาพ�องป���การ (Laboratory Accreditation, LA) จากสภาเทค�คการแพท�

 กิจกรรม 
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อบรมพัฒนาความรู�การรักษาโรคมะเร็งด�วยยา สําหรับเภสัชกร

โครงการ “อบรม�ฒนาความ�การ�กษาโรคมะเ�ง�วยยา �าห�บเภ�ชกร” �าเ�นการโดยก�มงาน
เภ�ชกรรม สถา�นมะเ�งแ�งชา� ��ต�ประสง�เ�อใ�เภ�ชกร�ป���งานเ�ยว�บการ�แล��วยโรคมะเ�ง
ในโรงพยาบาล �อง�ความ��านโรคมะเ�ง แนวทางการ�กษาแบบแผนของยาเค��า�ด และการ�ดการ
เ�อลดห�อ�อง�นฤท�ไ��งประสง�ของยาเค��า�ด และเ�อใ�แนวทางการป���งานเ�ยว�บระบบงาน  
และความ�เ�ยว�บยาเค��า�ดเ�นไปในแนวทางเ�ยว�น โดย�ก�มเ�าหมายเ�นเภ�ชกร �านวน 30 คน
�อค�ง �าเ�นการ�ดอบรมใน�ปแบบออนไล� (Webinar) �ง�น 6 ค�ง ณ สถา�นมะเ�งแ�งชา� �ง�

ค�ง� 1 �าเ�นการเ�อ�น� 29 กรกฎาคม 2563 (เวลา 13.00-16.00 น.) 
 Review chemotherapy 

ค�ง� 2 �าเ�นการเ�อ�น� 30 กรกฎาคม 2563 (เวลา 09.00-12.00 น.) 
 Chemotherapy adverse reaction management 

ค�ง� 3 �าเ�นการเ�อ�น� 3 �งหาคม 2563 (เวลา 13.00-16.00 น.) 
 Updated in breast cancer management 

ค�ง� 4 �าเ�นการเ�อ�น� 10 �งหาคม 2563 (เวลา 13.00-16.00 น.) 
 Updated in colorectal cancer management 

ค�ง� 5 �าเ�นการเ�อ�น� 13 �งหาคม 2563 (เวลา 13.00-16.00 น.) 
 Updated in acute NSCLC 

ค�ง� 6 �าเ�นการเ�อ�น� 21 �งหาคม 2563 (เวลา 13.00-16.00 น.) 
 Updated in lymphoma 

 โครงการ 
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เตรียมความพร�อมการขอประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค 
(Disease Specific Certification : DSC)

โครงการเต�ยมความพ�อมการขอประเ�นกระบวนการ�บรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) 
�าเ�นการโดย ก�มงาน�ฒนา�ณภาพ �วม�บ�ม�าทางค��ก �ม ECT Gastrointestinal (GI) �ม ECT Breast 
และ�ม ECT Gynae สถา�นมะเ�งแ�งชา� ��ต�ประสง�เ�อ�นหา��การป����� (good practice) 
เฉพาะโรค / เฉพาะระบบ เ�น�นแบบและแลกเป�ยนเ�ยน� ในการ�ฒนา�อเ�องและ�อยอด�อไป 
พ�อม�งการ�บเค�อนการ�ฒนา��ความเฉพาะเจาะจง ยกระ�บระบบบ�การ�ความเ�นเ�ศ โดยการทบทวน
การ�แล�กษา ตามรอยโรคและ�ว��ด (trace) และเ�อเ�นการส�าง�ม�ฒนา�ณภาพ�วน�น ๆ  ขององ�กร 
ใ��การ�ฒนา�อยอดไปในมะเ�งระบบ�น ๆ �าใ�เ�ดการขยายผลและครอบค�มมาก�น �าไป� HA Core 
Values & Concepts �การป���อ�างเ�นธรรมชา� โดย�ก�มเ�าหมายเ�นแพท� พยาบาล เภ�ชกร 
�กกายภาพ �กเทค�คการแพท� �ก�ง�การแพท� และ�ก�ทยาศาสต� �านวน 300 คน �ง�าเ�นการ�งแ�
�น� 1 �ลาคม 2562 - 30 �นยายน 2563 �ง� สถา�นมะเ�งแ�งชา�ไ��านการประเ�น�บรองเฉพาะโรค 
Disease Specific Certification : DSC แ�ว �านวน 3 โรค ไ�แ�  

�งอา�การ�บรอง�ง 3 โรค �ผล�งแ��น� 24 �นาคม 2563 - 23 �นาคม 2566 เ�อเ�นการ�ฒนา
กระบวนการ�แล��วย�มาตรฐาน�ชา�พเฉพาะโรค ��วยไ��บการ�แล��กระบวนการมาตรฐานและเ�น
ระบบเฉพาะโรคมาก�ง�น

การรักษาด�านโรคมะเร็ง (The Best for The Most) 
พัฒนาคุณภาพ

 โครงการ 

DSC : การดูแลผู�ป�วย
มะเร็งลําไส�ใหญ�และไส�ตรง 

DSC : การดูแลผู�ป�วย
มะเร็งเต�านม 

DSC : การดูแลผู�ป�วย
มะเร็งปากมดลูก 
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หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู�ป�วยมะเร็ง 
(หลักสูตร 18 สัปดาห�) 

โครงการห�ก�ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล��วยมะเ�ง (ห�ก�ตร 18 �ปดา�) 
�าเ�นการโดย ภาร�จ�านการพยาบาล สถา�นมะเ�งแ�งชา� �วม�บ�ทยา�ยพยาบาลบรมราชชน� 
ก�งเทพ ฯ ��ต�ประสง�เ�อ�ฒนาพยาบาล�ชา�พใ��ความ� ความสามารถในการ�ดกรองเ�อการ��จ�ย
�กษาโรคมะเ�ง ใ�สามารถ�แล�ดการ�อ�ลทาง�ขภาพของ��วยขณะ�บการ�กษาพยาบาล ใ��ความ�
เ�ง�กเ�ยว�บพยา�ส�ร�ทยาโรคมะเ�ง สาเห� อาการ การ�กษา และสามารถใ�การพยาบาล��วยมะเ�ง
���ญหา�บ�อน �งในภาวะเ�ยบพ�น �กฤต �กเ�น ภาวะเ�อ�ง และการ�ดการ�บอาการรบกวนจากโรค
และการ�กษา โดยใ�ห�กฐานเ�งประ�ก��ดตาม�แลแบบประ�บประคองในระยะ�กลาม และระยะ�ด�าย
ของ��วยก�มโรคมะเ�ง ตลอดจนใ�การ�น��ขภาพในขณะปลอดโรคมะเ�ง รวม�งเ�าระ�งการเ�ดโรค�า
ไ�อ�าง�ประ�ท�ภาพ �ง��ก�มเ�าหมายเ�นพยาบาล�ชา�พจากโรงพยาบาลภาค�ฐและเอกชนในเขต
บ�การ�ขภาพ�ง 12 เขต และ�วนกลาง �านวน 45 คน �าเ�นการภาคทฤษ�ระห�าง�น� 3 �มภา�น� 
�ง�น� 19 �นาคม 2563 

แพทย�และบุคลากรด�านโรคมะเร็ง 
พัฒนา

 โครงการ 
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ความร�วมมือแลกเปลี่ยนทางการแพทย� เรื่องการผ�าตัดผู�ป�วยมะเร็งที่มีการ
แพร�กระจายในช�องท�อง และให�ยาเคมีบําบัดอุณหภูมิสูงระหว�างผ�าตัด (HIPEC) 
ณ ประเทศญี่ปุ�น

โครงการความ�วม�อแลกเป�ยนทางการแพท� เ�องการ�า�ด��วยมะเ�ง��การแพ�กระจายใน�อง�อง 
และใ�ยาเค��า�ด�ณห���งระห�าง�า�ด (HIPEC) ณ ประเทศ��น �าเ�นการโดย ก�มงาน�ลยศาสต� 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� ��ต�ประสง�เ�อ�ฒนา�กยภาพความ��าน�ชาการ เทคโนโล���นส�ย�งใน�าน
การเ�ยน และ�กษะทาง�ลยศาสต�มะเ�ง��การแพ�กระจายใน�อง�อง และการใ�ยาเค��า�ด�ณห���ง
ระห�าง�า�ด (HIPEC) �งเ�นประโยช�ในการ�กษาพยาบาลใ��ประ�ท�ภาพมาก�ง�น และเ�อการส�าง
เค�อ�าย�ลยแพท�มะเ�ง�ทยาในการ�กษา �นค�า ��ย และ�ฒนา�กยภาพ�เ�ยวชาญ�าน�ลยศาสต�
มะเ�ง�ทยาระห�างประเทศไทย�บประเทศ��น �ง� ไ��การ�ง�ม�า�ด��วยมะเ�ง��การแพ�กระจาย
ใน�อง�องไปอบรม เ�อ�อยอดตาม�ญญา�อตกลงระห�างประเทศ (MOU) และไ��การเจรจาความ�วม�อ
เ�อเ�นการยกระ�บ�าน�ชาการ และระบบการ Training ของ�ลยศาสต�มะเ�ง�ทยา�บ Peritoneal 
Dissemination Center, Kishiwada Tokushukai Hospital, Kishiwada, Japan รวม�ง�น�านวน 3 คน 
เ�อ�น� 9 – 23 �มภา�น� 2563 ณ Peritoneal Dissemination Center, Kishiwada Tokushukai Hospital, 
Kishiwada, Japan 

 โครงการ 
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ด�านการพัฒนา
องค�กรเป�นสถาบันเฉพาะทาง

ที่มีความเป�นเลิศด�านโรคมะเร็ง
(Center of Excellence)
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ลําดับ ชื่อผลงาน หน�วยงาน/เจ�าของผลงาน แหล�งที่ตีพิมพ�/เผยแพร�

ผลงานที่ตีพิมพ�เผยแพร�ระดับชาติ

 ผลงานวิชาการ ที่ตีพิมพ� เผยแพร�

ด�านการแพทย�เฉพาะทางที่ผ�านการวิจัย พัฒนา ได�นําไปตีพิมพ� 
เผยแพร� ใช�ประโยชน� หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ

องค�ความรู�

การดูแลแบบประคับประคองในผู�ป�วยมะเร็ง

บทบาทของนักกายภาพบําบัดในการดูแลผู�ป�วย
แบบประคับประคอง

ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ประจําป� 2562
(Hospital Based Cancer Registry 2019) 

ความหลากหลายของยีน VEGF 936 C/T 
ในผู�ป�วยมะเร็งเซลล�ตับ

ความสัมพันธ�ระหว�างการใช�สื่อออนไลน�
และคุณภาพชีวิตของผู�ป�วยมะเร็งเต�านม

เทคนิคการส�องกล�อง Fiber optic laryngoscope 
ทางมะเร็งศีรษะและลําคอ Fiber Optic 
Laryngoscopy for Head and Neck 
Technique, Limitation and Applications

การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู�ป�วยมะเร็งตับ 
ชนิดปฐมภูมิที่ได�รับยาเคมีบําบัดทางหลอดเลือด
แดงในตับในสถาบันมะเร็งแห�งชาติ

ระดับโคเลสเตอรอล HDL กับการพยากรณ�โรคใน
ผู�ป�วยมะเร็งเต�านม

Glutathione S-Transferase P1 Polymorphism 
on Exon 6 and Risk of Hepatocellular 
Carcinoma in Thai Male Patients

ผลการรักษาด�วยการผ�าตัดกล�องเสียงออก
ทั้งหมดในผู�ป�วยมะเร็งกล�องเสียงและมะเร็ง
ช�องคอส�วนล�าง (Clinical Outcome After 
Total Laryngectomy in Laryngeal and 
Hypopharyngeal Carcinoma)

ชุติมา  สิมะสาธิตกุล

สุกัญญา  ยังหอกิจไพศาล

รังสิยา  บัวส�ม

เพ็ญศรี  แซ�หลี

รังสีนพดล  โถทอง 
โสภิตรา  สมหารวงศ�

ดนุภัทร รัตนวราห

อลิสา  ช�วงอรุณ

วิชัย ปุริสา 
สมชาย  ธนะสิทธิชัย 
กฤติกา บุญมาก 
อดิศร เจษฎ�ป�ยะวงศ�

Pensri Saeleeb 

เอกภพ แสงอริยวนิช

คู�มือการดูแลผู�ป�วยแบบประคับประคอง 
กรมการแพทย� 
บทที่ 9.1 หน�า 85 – 110

คู�มือการดูแลผู�ป�วยแบบประคับประคอง 
กรมการแพทย� 
บทที่ 13.4 หน�า 279 – 289

หนังสือทะเบียนมะเร็ง ระดับโรงพยาบาล 
ประจําป� 2562

วารสารบูรพาเวชสาร ป�ที่ 6 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
หน�า 68 – 77

วารสารโรคมะเร็ง ป�ที่ 40 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน 2563 หน�า 16 – 27

วารสารกรมการแพทย� ป�ที่ 45 ฉบับที่ 2 
เมษายน – มิถุนายน 2563

วารสารกรมการแพทย� ป�ที่ 45 ฉบับที่ 2 
เมษายน – มิถุนายน 2563 หน�า 84

วารสารโรคมะเร็ง ป�ที่ 40 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 
หน�า 86 – 97

Oncology 2020 ; 98 : 243 – 247

วารสารศรีนครินทร�เวชสาร ป�ที่ 35 
ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2563 
หน�า 568-575
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ลําดับ

ลําดับ

ชื่อผลงาน

ชื่อผลงาน

หน�วยงาน / เจ�าของผลงาน

หน�วยงาน/เจ�าของผลงาน

แหล�งที่ตีพิมพ� / เผยแพร�

แหล�งที่ตีพิมพ�/เผยแพร�

ผลงานที่ตีพิมพ�เผยแพร�ระดับชาติ

   ผลงานที่ตีพิมพ�เผยแพร�ระดับนานาชาติ

 ผลงานวิชาการ ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ

ผลงานวิชาการที่นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถานที่ / วันที่จัดประชุม

ผลการรักษาและป�จจัยที่มีผลต�อพยากรณ�โรค
ของมะเร็งปากมดลูกชนิดนิวโรเอ็นโดครีน

Frequency and Association of GSTM1 and 
GSTT1 Gene Polymorphisms with Survival in 
Breast Cancer Patients 

Two new xanthones From roots of 
Cratoxylum cochinchinense and their 
cytotoxicity

Bioactive secondary metabolites from roots 
of Cissus rheifolia planch

Siphonagarofurans A-J : Poly – O –acylated  
β-dihydroagarofuran sesquiterpenoids from 
the fruits of Siphonodon celastrineus

Velucarpin D, a new pterocarpan 
from the stems of Dalbergia velutina and its 
cytotoxicity

Cytotoxic 20, 22 - Dihydrodigitoxigenin 
Glycosides and Other Constituents of Vallaris 
glabra Stems

สุวรีย�  สิริเพาประดิษฐ�

Pensri Saeleeb

Kitiya Rassamee
Pongpun Siripong

Jantana Yahuafai
Ponpun Siripong

Jantana Yahuafai 
Pongpun Siripong

Kitiya Rassamee
Pongpun Siripong

Jantana Yahuafai
Pongpun Siripong

Asian Pacific journal of cancer care 
ป�ที่ 5 ฉบับที่ 1 ป� 2020 หน�า 51 – 56

Asian Pac J Cancer Prev, 21 (8),
2251 – 2257

J.Nat.Med.2020, 74 (2) 467 – 473

Nat Prod Res. 2020 Jan 22 ; 1 – 8.

Phytochemistry 
Vol 174, June 2020, 112345

Nat Prod Res. 2020 Apr 5 ; 1 – 6.

J Nat Prod. 2019 Dec 27 ; 82(12) : 
3494 – 3498.
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4
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6

7

การพัฒนาระบบการดูแลผู�ป�วยมะเร็ง
ลําไส�ใหญ�และไส�ตรงที่มีการรักษา 
แบบ multimodality treatment

เคล็ดลับทวารใหม�ที่ดี เริ่มต�นที่
ความเข�าใจ

Development of care system for 
colorectal cancer patients received 
multimodality treatment in National 
Cancer Institute Thailand

Neuroendocrine neoplasms of 
pancreas : Two Case report-with 
Cytomorphology, histology and 
Immunohistochemical studies.

นางมัลลิกา ไวยรุต

นางสาวิตี น�อยนวล

นางมัลลิกา ไวยรุต

นางอุษณีย�  พรหมประกอบ 
งานเซลล�วิทยา

ประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
ของโรงพยาบาลมะเร็ง
สุราษฎร�ธานี

ประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
ของโรงพยาบาลมะเร็ง
สุราษฎร�ธานี

Thailand Asia Pacific
Enterostomal Therapy 
Nurse Association 
Conferences

เซลล�วิทยาวินิจฉัย ครั้งที่ 27 
(The 27th Thai – Japanese 
Workshop in Diagnostic 
Cytopathology)

โรงแรมบรรจงบุรี 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
23 ม.ค. 2563

โรงแรมบรรจงบุรี 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
23 ม.ค. 2563

Taipei, Taiwan
21 – 24 Nov 2019

โรงแรม Holiday Inn Pattaya 
จังหวัดชลบุรี 
14 – 17 ม.ค. 2563

1

2

1

2
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นวัตกรรมที่ได�รับรางวัล 
 ผลงานวิชาการ

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป� 2563 
สาขาบ�การภาค�ฐแ�งชา� ประเภท�ฒนาการบ�การ (Thailand Public Service Awards) ระ�บ�เ�น 
ผลงานเ�อง “โครงการ�ดกรองมะเ�ง�าไ�ให�และไ�ตรง �น�เ�นจ�งของคนไทย” ในงาน�มมนา�ชาการ
และ��มอบราง�ลเ�ศ�ฐ ประ�า� 2563 ของ�า�กงานคณะกรรมการ�ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ อาคาร
ชาเลนเจอ� �มแพค เ�องทองธา� เ�อ�น� 16 �นยายน 2563

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เ�อง “เค�ด�บทวารให��� เ�ม�น�ความเ�าใจ” จากการ�าเสนอผลงาน ประเภทค�ป��โอ ในงานมหกรรม
�ณภาพ�งพญาไท ค�ง� 8 ประ�า� 2562 ณ �องประ�มสยามบรมราช�มา� �น 7 สถา�น�ขภาพเ�ก
แ�งชา�มหารา�� เ�อ�น� 29 พฤศ�กายน 2562
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ลําดับ ชื่อโครงการ แหล�ง
งบประมาณ

ผู�รับผิดชอบโครงการ /
ระยะเวลาดําเนินโครงการ

วัตถุประสงค�
ของการวิจัย

ด�านโรคมะเร็งที่ ได�ศึกษา วิจัย และพัฒนาในป� พ.ศ. 2563
องค�ความรู�

“การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ�ม ไม�ปกป�ด
การรักษา ดําเนินการศึกษาในหลายสถาบัน
ของยาอเล็คทินิบ เปรียบเทียบกับยาคริโซทินิบ 
ในการรักษาผู�ป�วยโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม�ใช�
เซลล�เล็กระยะลุกลามที่มีผลอนาพลาสติก
ลิมโฟมาไคเนสเป�นบวก ไม�เคยได�รับการรักษา
ใดๆ มาก�อน”  หรือชื่อภาษาอังกฤษ 
“Randomized, Multicenter, Phase III, 
Open-label study of Alectinib versus 
Crizotinib in treatment-naïve Anaplastic 
Lymphoma Kinase-positive advanced 
non-small cell lung cancer” 

ป�ญญาประดิษฐ�สําหรับการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งปากมดลูกด�วยวิธี Liquid-Based 
Cytology (LBC) ระยะที่ 1

การศึกษาเบื้องต�น เรื่องการแสดงออกของ 
p95HER2 ในผู�ป�วยมะเร็งเต�านมที่มีการ
แสดงออกของ HER2 ที่มารับการรักษา
ที่สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

การแสดงออกของยีน MicroRNA – 26a และ 
VEGFA ในพลาสม�าของผู�ป�วยมะเร็งเซลล�ตับ
ของคนไทย

ประสิทธิผลของสารสกัดกัญชาต�อหนูทดลอง
ที่ปลูกถ�ายเซลล�มะเร็ง

พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์ 
ก.พ. 2558 – ป�จจุบัน

นางอุษณีย�  พรหมประกอบ
นายพล กองแก�ว 
13 ก.ย. 2562 – 30 ก.ย. 
2563

นางอดิศร  เจษฎ�ป�ยะวงศ� 
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 
2563

น.ส.เพ็ญศรี  แซ�หลี 
ระยะเวลาดําaเนินการ 
2562 – 2563  (อยู�ระหว�าง
ขยายระยะเวลาดําเนิน
โครงการถึงป� 2564)

น.ส.นันทนา  มีศิริพันธุ� 
ระยะเวลาดําเนินการ
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563
(ขอขยายเวลาถึง 31 มีนาคม 
2564)

เพื่อการศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ�ม 
ไม�ปกป�ดการรักษา ดําเนินการ
ศึกษาในหลายสถาบันของ
ยาอเล็คทินิบ เปรียบเทียบกับ
ยาคริโซทินิบ ในการรักษา
ผู�ป�วยโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม�ใช�
เซลล�เล็กระยะลุกลามที่มีผล
อนาพลาสติกลิมโฟมาไคเนส
เป�นบวก ไม�เคยได�รับการรักษา
ใด ๆ มาก�อน

เพื่อพัฒนาโปรแกรมการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด�วย
วิธี Liquid-Based Cytology 
โดยการนําเทคโนโลยีป�ญญา
ประดิษฐ�เข�ามาประยุกต�
ใช�ในการอ�านผลเซลล�วิทยา
ให�สามารถวิเคราะห�เซลล�
ปากมดลูกและรายงาน
ผลการตรวจเป�นผลผิดปกติ
(Abnormal cells) หรือผลลบ 
(Normal)

ตรวจวิเคราะห� p95HER2 
ในผู�ป�วยโรคมะเร็งเต�านมที่มี 
HER2-positive ที่มารับการ
รักษาที่สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 
เพื่อใช�เป�นตัวบ�งชี้ในการวินิจฉัย 
ใช�ในการพยากรณ�โรค 
และใช�ในการตัดสินใจเลือก
การรักษาผู�ป�วยมะเร็งเต�านม
ที่มี HER2-positive

ตรวจวิเคราะห�หาการแสดงออก
ของยีน MicroRNA–26a และ 
VEGFA ในพลาสม�าของผู�ป�วย
มะเร็งเซลล�ตับเพื่อใช�เป�นตัวบ�งชี้
ในการตรวจรักษาผู�ป�วยมะเร็ง
เซลล�ตับ

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
สารสกัดกัญชาต�อเซลล�มะเร็ง

ได�รับการ
สนับสนุนจาก
ภาคเอกชน

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ 
ประจําป� 
2562 – 2563

เงินงบประมาณ
(ขยายเวลาการ
ดําเนินโครงการ 
ไม�ได�ของบ
ประมาณ)

ทุนวิจัยหลัก 
เงินงบประมาณ
ประจําป� 2563 
กรมการแพทย�

1
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ลําดับ ชื่อโครงการ แหล�ง
งบประมาณ

ผู�รับผิดชอบโครงการ /
ระยะเวลาดําเนินโครงการ

วัตถุประสงค�
ของการวิจัย

การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดกัญชา
โดยการทดสอบความเป�นพิษเฉียบพลันและกึ่ง
เรื้อรังทางปากในสัตว�ทดลอง

การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของสารสกัดกัญชาในระดับเซลล�

แผนงานวิจัย :
ประสิทธิผลของสมุนไพรตํารับตรีผลา
ในการใช�บําบัดมะเร็ง : การวิจัยทางปรีคลินิก 
ระยะที่ 1    
โครงการย�อยที่ 1
ฤทธิ์ต�านเซลล�มะเร็งเต�านมของสมุนไพร
ตํารับตรีผลาในหนูพร�องภูมิคุ�มกันที่ได�รับการ
ปลูกถ�ายเซลล�มะเร็งเต�านมของคน
โครงการย�อยที่ 2
ฤทธิ์ต�านเซลล�มะเร็งตับของสมุนไพร
ตํารับตรีผลาในหนูพร�องภูมิคุ�มกันที่ได�รับ
การปลูกถ�ายเซลล�มะเร็งตับของคน
โครงการย�อยที่ 3
เภสัชจลนศาสตร�ของสมุนไพร
ตํารับตรีผลาในหนูทดลอง

ความชุกและสายพันธุ�ของไวรัส
ฮิวแมนแพพพิวโลมาในประเทศไทย : 
การทบทวนอย�างเป�นระบบ

ประเมินความคุ�มค�าทางเศรษฐศาสตร�
และจุดคุ�มทุนของการฉายรังสีแบบปรับ
ความเข�ม ด�วยเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน
ในการรักษามะเร็งเต�านม โดยการวิเคราะห�
ต�นทุน ประสิทธิผลจากการสร�างแบบจําลอง

น.ส.นันทนา  มีศิริพันธุ� 
ระยะเวลาดําเนินการ 
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563
(ขอขยายเวลาถึง 31 มีนาคม 
2564)

น.ส.นันทนา  มีศิริพันธุ� 
ระยะเวลาดําเนินการ 
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563

ดร.จันทนา  ยะหัวฝาย /
ป�งบประมาณ 2561 – 2563

น.ส.ปรายุมาศ  อ�นศรีสวัสดิ์

ดร.จันทนา  ยะหัวฝาย

น.ส.จันทร�นริทร�  นนทะขาม

น.ส.เทียนแสง  พันธุ�ศรี 
น.ส.จรัญญา  งามขํา
น.ส.กฤติกา  บุญมาก 
ระยะเวลาดําเนินการ 
มิ.ย. 2563 – พ.ค. 2564

นพ.ภูวศิษฐ�  วรารัฐเรืองวุฒิ 
ระยะเวลาดําเนินการ / 
มิ.ย. – ก.ค. 2563

เพื่อทดสอบความปลอดภัย
ของสารสกัดกัญชาในระดับ
สัตว�ทดลอง

เพื่อทดสอบการออกฤทธิ์ของ
สารสกัดกัญชาในการเพาะเลี้ยง
เซลล�แบบจําลองเซลล�สองมิติ
ในเซลล�มะเร็งชนิดต�าง ๆ 
ที่ความเข�มข�นแตกต�างกัน

ศึกษาศักยภาพของสารสกัด
สมุนไพรตํารับตรีผลา 
ในการต�านมะเร็งชนิดที่พบบ�อย
ในผู�ป�วยไทย รวมทั้งศึกษาเภสัช
จลนศาสตร�ของสารสกัด
และสารออกฤทธิ์ในสัตว�ทดลอง 
ก�อนจะนําไปวิจัยต�อยอดทาง
คลินิกในผู�ป�วยมะเร็ง
และพัฒนาเป�นผลิตภัณฑ�ยา 
เพื่อการรักษาและส�งเสริม
สุขภาพในเชิงพาณิชย�

เพื่อประเมินความชุกและ
สายพันธุ�ของเชื้อไวรัสฮิวแมน
แพพพิวโลมาที่ตรวจพบในเซลล�
หรือเนื้อเยื้อที่พบความผิดปกติ
ก�อนมะเร็งและมะเร็งในประชากร
ไทยที่เข�ารับการตรวจรักษา
ในสถานพยาบาล โรงพยาบาล
หรือมาหาวิทยาลัยภายใน
ประเทศ 

เพื่อศึกษาความคุ�มค�าทาง
เศรษฐศาสตร�และจุดคุ�มทุน
ของการฉายรังสีแบบปรับ
ความเข�ม ด�วยเครื่องฉายรังสี
แบบเกลียวหมุน ในการรักษา
มะเร็งเต�านม โดยวิเคราะห�
ต�นทุนประสิทธิผลการสร�าง
แบบจําลอง

กองทุนสนับสนุน
วิชาการ 
กรมการแพทย� 
และองค�การ
เภสัชกรรม

เงินงบประมาณ
ประจําป� 2563 
กรมการแพทย�

งบกองทุน
สนับสนุน
วิชาการ 
กรมการแพทย�

ไม�ของบ
สนับสนุน
โครงการ

ไม�ของบ
สนับสนุน
โครงการ
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เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
ผลการดําเนินงาน

ได�รับเชิญเป�นกรรมการในองค�กรวิชาชีพ 

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร�วาสน�

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร�วาสน�

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร�วาสน�

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร�วาสน�

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร�วาสน�

นพ.ชัยรัตน�  บุญเฉลียว

นพ.ชัยรัตน�  บุญเฉลียว

พญ.หนึ่งฤทัย  โอฬารนภาลัย

พญ.หนึ่งฤทัย  โอฬารนภาลัย

พญ.หทัยวรรณ  ม�วงตาด

กรรมการด�านปฏิคม

เลขาธิการและกรรมการ

กรรมการ และประธานอนุกรรมการฝ�กอบรม

เลขาธิการ

ประธานคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย�
ประจําบ�าน อนุสาขาศัลยศาสตร� มะเร็งวิทยา

กรรมการ

วิเทศสัมพันธ�

กรรมการ

คณะอนุกรรมการและเลขานุการฝ�กอบรม
แพทย�ประจําบ�าน อนุสาขาศัลยศาสตร� 
มะเร็งวิทยา

รองประธานคณะอนุกรรมการ
และเลขานุการฝ�กอบรมแพทย�ประจําบ�าน 
อนุสาขาศัลยศาสตร� มะเร็งวิทยา

สมาคมพัฒนาศัลยแพทย�ผ�าตัดผ�านกล�อง
กลุ�มประเทศลุ�มแม�นํ้าโขง (MESDA)

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

Laparoscopic and Endoscopic Surgeons 
of Thailand (LEST)

ชมรมศัลยศาสตร�ตับ ตับอ�อน และทางเดินนํ้าดี
แห�งประเทศไทย

กรมการแพทย�

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

ชมรมศัลยศาสตร�ตับ ตับอ�อน และทางเดินนํ้าดี
แห�งประเทศไทย

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

กรมการแพทย�

กรมการแพทย�
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
ตําแหน�งที่ได�รับแต�งตั้ง

(ประธาน  กรรมการ  เลขาฯ) ชื่อองค�กรวิชาชีพที่แต�งตั้ง

 บุคลากรในหน�วยงาน
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
ตําแหน�งที่ได�รับแต�งตั้ง

(ประธาน  กรรมการ  เลขาฯ) ชื่อองค�กรวิชาชีพที่แต�งตั้ง

นพ.ดนัย  มโนรมณ�

นางอารีย�  ประสิทธิพยงค�

นางอารีย�  ประสิทธิพยงค�

นายอนุพงษ�  ไชยมูล

นพ.ศุภกร  พิทักษ�การกุล

นพ.ศุภกร  พิทักษ�การกุล

นพ.ป�ยวัฒน�  เลาวหุตานนท�

นพ.ป�ยวัฒน�  เลาวหุตานนท�

นพ.ป�ยวัฒน�  เลาวหุตานนท�

พญ.จิดาภา  ธรรมศิริ

นพ.คงปภพ  ป�ญญา

นพ.คงปภพ  ป�ญญา

นายนรินทร�  เจษฎาภูริ

นายนรินทร�  เจษฎาภูริ

นายนรินทร�  เจษฎาภูริ

นายนรินทร�  เจษฎาภูริ

นางอุษณีย�  พรหมประกอบ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
การนํากัญชามาใช�ประโยชน�ทางการแพทย�

กรรมการ

กรรมการและเลขาธิการ

อนุกรรมการพัฒนาระบบงานห�องปฏิบัติการ
ด�านการแพทย� 

อนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบ ฯ อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช วาระ 2562 – 2564

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการมะเร็งนรีวิทยา

คณะอนุกรรมการโครงการประกันคุณภาพ
ด�านการวินิจฉัย ทางพยาธิวิทยากายวิภาค 
(EQA)

คณะอนุกรรมการโครงการประกันคุณภาพ
ด�านการวินิจฉัย ทางพยาธิวิทยากายวิภาค 
(EQA)

คณะอนุกรรมการศึกษาพยาธิวิทยาเต�านม

กรรมการประชาสัมพันธ�

อนุกรรมการประเมินมาตรฐาน
ห�องปฏิบัติการเซลล�วิทยา

อนุกรรมการสอบเทียบมาตรฐานงาน
เซลล�วิทยา

กรรมการและวิชาการ

อนุกรรมการโครงการประกันคุณภาพ
ภายนอกด�านเซลล�วิทยานรีเวช

กรมการแพทย�

สภาเทคนิคการแพทย�

สมาคมโรคมะเร็งแห�งประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุข

แพทยสภา

สมาคมโรคมะเร็งแห�งประเทศไทย

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

ชมรมคอลโปสโคป�สและพยาธิสภาพปากมดลูก
แห�งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย�แห�งประเทศไทย

สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ 
สาขาประเทศไทย

สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ 
สาขาประเทศไทย

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย�แห�งประเทศไทย

สมาคมเซลล�วิทยาแห�งประเทศไทย

สมาคมเซลล�วิทยาแห�งประเทศไทย

สมาคมเซลล�วิทยาแห�งประเทศไทย

สมาคมโรคมะเร็งแห�งประเทศไทย 

สมาคมเซลล�วิทยาแห�งประเทศไทย
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นางอุษณีย�  พรหมประกอบ

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

พญ.ชุติมา  สิมะสาธิตกุล

นพ.อารยะ อดุลพันธุ�

นพ.อารยะ อดุลพันธุ�

นพ.อารยะ อดุลพันธุ�

นพ.อารยะ อดุลพันธุ�

นพ.อารยะ อดุลพันธุ�

พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์

พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์

กรรมการ และเลขานุการตรวจประเมิน
มาตรฐานห�องปฏิบัติการเซลล�วิทยา

กรรมการ และเลขานุการ

คณะทํางาน

กรรมการ

อนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู�ป�วย
แบบประคับประคองระยะท�าย

อนุกรรมการรับเรื่องร�องเรียนและจริยธรรม

กรรมการ

คณะทํางานการพิจารณานํากัญชามาใช�
ทางการแพทย�

คณะทํางานการพิจารณานํากัญชามาใช�
ทางการแพทย�

คณะกรรมการคุมสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตร ฯ 
สาขาอายุรศาสตร�มะเร็งวิทยาประจําป� 2563

คณะกรรมการการแพทย�ระดับชาติ
ด�านโรคมะเร็งระดับชาติ

ผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต�อง
ของหนังสือ การพยาบาลผู�ป�วยที่ใช�
สารสกัดกัญชาทางการแพทย�

คณะกรรมการด�าน Cancer Resource 
Utilization and Mapping

คณะทํางานในกลุ�มยารักษาโรคมะเร็ง

คณะกรรมการคุมสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตร ฯ 
สาขาอายุรศาสตร�มะเร็งวิทยาประจําป� 2563

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) เขตสุขภาพที่ 13

สมาคมเซลล�วิทยาแห�งประเทศไทย

สมาคมบริบาลผู�ป�วยระยะท�าย

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห�งชาติ

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวด
แห�งประเทศไทย

กองวิชาการแพทย� กรมการแพทย�

แพทยสภา

สมาคมเวชบําบัดวิกฤตแห�งประเทศไทย

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย� 
กรมการแพทย�

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย� 
กรมการแพทย�

มะเร็งวิทยาสมาคมแห�งประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุข       

สภาการพยาบาล

กรมการแพทย�

โรงพยาบาลราชวิถี

มะเร็งวิทยาสมาคมแห�งประเทศไทย

กรมการแพทย�
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43

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
ตําแหน�งที่ได�รับแต�งตั้ง

(ประธาน  กรรมการ  เลขาฯ) ชื่อองค�กรวิชาชีพที่แต�งตั้ง
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พญ.แทนชนก  รัตนจารุศิริ

ดร.จันทนา ยะหัวฝาย

ดร.จันทนา ยะหัวฝาย

ดร.จันทนา ยะหัวฝาย

ดร.จันทนา ยะหัวฝาย

พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ

พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ

นพ.พีรวิชญ�  ทัพวงษ�

นพ.พีรวิชญ�  ทัพวงษ�

นพ.พีรวิชญ�  ทัพวงษ�

นพ.พีรวิชญ�  ทัพวงษ�

นพ.ภูวศิษฐ�  วรารัฐเรืองวุฒิ

น.ส.เยาวภา  พิสุทธิทรัพย�

น.ส.ธิดา  นิยมไทย

คณะทํางานในกลุ�มยารักษาโรคมะเร็ง

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ� 
เรื่อง Study on Anti-Inflammatory,
Antimicrobial Activities and Acute toxicity 
of The la saeng phrachan recipe

กรรมการสอบวิทยานิพนธ�

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ� 
เรื่องการศึกษาฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ 
ฤทธิ์ต�านการอักเสบ และฤทธิ์ต�านเซลล�
มะเร็งลําไส�ใหญ�ของตํารับยาอํามฤตย�

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ� 
เรื่องการประเมินฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์ต�านเซลล�มะเร็งตับของสารสกัด
ตํารับยาแก�ฝ�รวงผึ้ง

คณะอนุกรรมการการใช�ประโยชน�
จากพลังงานนิวเคลียร�ด�านการแพทย�

คณะอนุกรรมการศูนย�บําบัดรักษา
โปรตอน – คาร�บอน แห�งชาติ

คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน

คณะอนุกรรมการการใช�ประโยชน�
จากพลังงานนิวเคลียร�ด�านการแพทย�

คณะอนุกรรมการศูนย�บําบัดรักษา
โปรตอน – คาร�บอน แห�งชาติ

คณะกรรมการปฏิรูปการดําเนินงาน 
(Reform) ด�านโรคมะเร็ง

คณะอนุกรรมการกําหนดและปรับปรุงอัตรา
ค�าบริการสาธารณสุข

คณะกรรมการ

กรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�

โรงพยาบาลราชวิถี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะการแพทย�แผนไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

คณะการแพทย�แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ�

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ�

กรมการแพทย�

กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมรังสีเทคนิคแห�งประเทศไทย

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

44

45

46

47

48
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50

51

52

53

54

55

56

57

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
ตําแหน�งที่ได�รับแต�งตั้ง

(ประธาน  กรรมการ  เลขาฯ) ชื่อองค�กรวิชาชีพที่แต�งตั้ง
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
ตําแหน�งที่ได�รับแต�งตั้ง

(ประธาน  กรรมการ  เลขาฯ) ชื่อองค�กรวิชาชีพที่แต�งตั้ง

น.ส.ธิดา  นิยมไทย

น.ส.ธิดา  นิยมไทย

น.ส.ธิดา  นิยมไทย

นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ

นางกัณฑวรรณ ชุ�มเชื้อ

นางกุลนภา บุญมากุล

นางกุลนภา บุญมากุล

นางกุลนภา บุญมากุล

นางไกรรวี ประภากร

น.ส.ดารารัตน� อินเมืองคํา

น.ส.นิรมล  พจน�ด�วง

น.ส.นิรมล  พจน�ด�วง

น.ส.เบ็ญจพร ไพบูลย�พลาย�อย

น.ส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท�

คณะอนุกรรมการการใช�ประโยชน�
จากพลังงานนิวเคลียร�ด�านการแพทย�

คณะอนุกรรมการศูนย�บําบัดรักษา
โปรตอน – คาร�บอน แห�งชาติ

คณะอนุกรรมการกําหนดและปรับปรุงอัตรา
ค�าบริการสาธารณสุข

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
เขตสุขภาพที่ 13

คณะกรรมการบริหารคุณภาพการพยาบาล

คณะกรรมการการพัฒนาศูนย�ส�งต�อเพื่อ
การพยาบาลต�อเนื่องที่บ�าน กรุงเทพมหานคร 
(BMA Home Ward Referral Center)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ 
สาขาการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) 

คณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการ สาขา
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลด�านการ
ป�องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
สู�ความเป�นเลิศ “Pressure Sore” เขต 13

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ของกรมการแพทย�

คณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง

คณะกรรมการการชมรมวิสัญญีพยาบาล 
แห�งประเทศไทย 

คณะกรรมการอํานวยการ

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ�

กระทรวงสาธารณสุข

เครือข�ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
เขตสุขภาพที่ 13 

สมาคมนักบริหารคุณภาพการพยาบาล

สํานักอนามัย กองการพยาบาลสาธารณสุข

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมพยาบาลด�านการป�องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อ

เครือข�ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
เขตบริการสุขภาพที่ 13

สํานักนิเทศระบบการแพทย� กรมการแพทย�

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองการพยาบาล 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห�งประเทศไทย
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
ตําแหน�งที่ได�รับแต�งตั้ง

(ประธาน  กรรมการ  เลขาฯ) ชื่อองค�กรวิชาชีพที่แต�งตั้ง

น.ส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท�

น.ส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท�

น.ส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท�

นางพรจันทร� สัยละมัย

นางพรจันทร� สัยละมัย

นางพรจันทร� สัยละมัย

น.ส.วิลาวรรณ คูศิวิไลส�

น.ส.วิลาวรรณ คูศิวิไลส�

นางศิริพร สวยพริ้ง

นางศิริพร สวยพริ้ง

นางสาวิตี น�อยนวล

นางอรวรรณ เมืองสําราญ

คณะกรรมการดําเนินงานฝ�กอบรม
การพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา 
หลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate 
Residency Training) 

คณะกรรมการการฝ�กอบรมพยาบาล
เฉพาะทาง

คณะกรรมการอํานวยการสมาคมพยาบาล
โรคมะเร็งแห�งประเทศไทย 

คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการจัดทําแนวปฏิบัติการ
พยาบาลผู�ป�วยมะเร็ง 

คณะกรรมการจัดทําแผนความก�าวหน�า
และประเมินค�างานของงานการพยาบาล
ตรวจรักษาพิเศษ

คณะกรรมการจัดประชุม 5th National 
Palliative and Hospice Care Conference 

คณะกรรมการจัดทําแนวปฏิบัติการพยาบาล
ผู�ป�วยมะเร็ง 

คณะกรรมการจัดประชุม 5th National 
Palliative and Hospice Care Conference 

คณะกรรมการพิจารณาร�างแนวทาง
การปฏิบัติงานของผู�ประกอบวิชาชีพด�าน
สาธารณสุขในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ตามมาตรา 12 แห�งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห�งชาติ พ.ศ. 2550

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
สู�ความเป�นเลิศ “Pressure Sore” เขต 13

คณะกรรมการจัดประชุม 5th National 
Palliative and Hospice Care Conference

สภาการพยาบาล

กองวิชาการแพทย� กรมการแพทย�

สภาการพยาบาล

สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห�งประเทศไทย

สภาการพยาบาล

กองการพยาบาล 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองวิชาการแพทย� กรมการแพทย�

สภาการพยาบาล

กองวิชาการแพทย� กรมการแพทย�

สภาการพยาบาล

เครือข�ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
เขตบริการสุขภาพที่ 13

กองวิชาการแพทย� กรมการแพทย�
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น.ส.อรสา อัครวัชรางกูร

น.ส.อรสา อัครวัชรางกูร

น.ส.อรสา อัครวัชรางกูร

น.ส.อรสา อัครวัชรางกูร

น.ส.อรสา อัครวัชรางกูร

น.ส.อลิสา ช�วงอรุณ

น.ส.อลิสา ช�วงอรุณ

น.ส.อลิสา ช�วงอรุณ

น.ส.อลิสา ช�วงอรุณ

นางอัญชลี สุขขัง

นางอัญชลี สุขขัง

ภญ.วรัญญา  ครองแก�ว

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
เขตสุขภาพที่ 13

คณะกรรมการจัดประชุม 5th National 
Palliative and Hospice Care Conference 

คณะกรรมการการพัฒนา “ระบบบริการ
พยาบาลกับการใช�กัญชาทางการแพทย�”

คณะกรรมการการฝ�กอบรมพยาบาล
เฉพาะทาง

คณะกรรรมการการพัฒนาระบบบริการ 
สาขาการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
เขตสุขภาพที่ 13

คณะกรรมการวางแผนการจัดสรรโควตา
ฝ�กอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ป� 

คณะกรรมการการคัดกรองข�าราชการ
และลูกจ�างประจําดีเด�น

คณะกรรมการการฝ�กอบรมพยาบาล
เฉพาะทาง 

คณะกรรมการการดําเนินงานจัดประชุม 
5th National Palliative and Hospice Care 
Conference 

คณะกรรมการพัฒนาและขยายผลการดูแล
ผู�ป�วยมะเร็งท�อนํ้าดีระยะสุดท�ายแบบประคับ
ประคองโดยชุมชน 

คณะกรรมการจัดซื้อยารวม

เครือข�ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขต
สุขภาพที่ 13 

กองวิชาการแพทย� กรมการแพทย�

กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กองวิชาการแพทย� กรมการแพทย�

กระทรวงสาธารณสุข

เครือข�ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
เขตสุขภาพที่ 13

กองวิชาการแพทย� กรมการแพทย�

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย�

กองวิชาการแพทย� กรมการแพทย�

กองวิชาการแพทย� กรมการแพทย�

กรมการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก

กรมการแพทย�
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
ตําแหน�งที่ได�รับแต�งตั้ง

(ประธาน  กรรมการ  เลขาฯ) ชื่อองค�กรวิชาชีพที่แต�งตั้ง
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เรื่องโรคมะเร็งให�แก�หน�วยงานภายนอกที่จัดโดยองค�กรวิชาชีพ

นพ.ชัยรัตน�  บุญเฉลียว

นพ.รพีพัฒน�  ถนอมเพ็ชรสง�า

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร�วาสน�

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร�วาสน�

นพ.วรพงศ�  อนุพงศ�อนันต�

นพ.อารยะ  อดุลพันธุ�

(1) Liver : MIS (Advanced) 
(2) Liver : Metastases

(1) Chairperson ในหัวข�อ  
 “Pancreas”
(2) “Cholecystectomy 
 for gallbladder cancer 
 : open or laparoscopic 
 surgery” 

Chairperson ในหัวข�อ 
“Liver ; HCC treatment
Congress IASGO 2019”

Cannabinoids in Pain 
Management : From 
Evidence to Clinical 
Practice

Safe Practice & 
Technique in 
Hepatectomy

National Surgical week 
2019

Cannabis use in cancer 
related problem

3 – 5 ต.ค. 2562 
/ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด�แอทเซน็ทรลัเวลิด� 
/ คณะกรรมการ International Association 
 of Surgeons Gastroenterologists 
 and Oncologists (IASGO) 

3 – 5 ต.ค. 2562 
/ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด�แอทเซน็ทรลัเวลิด� 
/ คณะกรรมการ International Association 
 of Surgeons Gastroenterologists 
 and Oncologists (IASGO)

3 – 5 ต.ค. 2562 
/ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด�แอทเซน็ทรลัเวลิด� 
/ คณะกรรมการ International Association 
 of Surgeons Gastroenterologists 
 and Oncologists (IASGO) 

26 ต.ค. 2562 
/ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ฯ 
/ สมาคมการศึกษาเรื่องความปวด
 แห�งประเทศไทย

31 ต.ค. 2562 
/ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 
 โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
/ โรงพยาบาลพัทลุง ร�วมกับสมาคม 
 วิทยาลัยศัลยแพทย�นานาชาติ
 แห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ�

27 – 29 พ.ย. 2562 
/ อาคารเฉลิมพระบารมี 40 ป� 
 กรุงเทพมหานคร 
/ สมาคมศัลยแพทย�ทั่วไปแห�งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ�

12 ธ.ค. 2562 
/ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพ ฯ 
/ สมาคมประสาทวิทยาแห�งประเทศไทย

ศัลยแพทย� 
แพทย�ประจําบ�านต�อยอด 
แพทย�ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย�ที่สนใจ 
/ จํานวน 300 คน

ศัลยแพทย� 
แพทย�ประจําบ�านต�อยอด 
แพทย�ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย�ที่สนใจ 
/ จํานวน 300 คน

ศัลยแพทย� 
แพทย�ประจําบ�านต�อยอด 
แพทย�ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย�ที่สนใจ  
/ จํานวน 300 คน

บุคลากรทางการแพทย� 
/ จํานวน 100 คน

ศัลยแพทย� แพทย�
และพยาบาลที่เกี่ยวข�อง 
/ จํานวน 200 คน

ศัลยแพทย� 
แพทย�ที่เกี่ยวข�อง 
/ จํานวน 200 คน

บุคลากรทางการแพทย� 
/ จํานวน 40 คน

1

2

3

4

5

6

7

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
(ผู� ได�รับเชิญเป�นวิทยากร)

กลุ�มผู�เข�าฟ�งบรรยาย
/ จํานวนคนฟ�งหัวข�อบรรยาย

วัน เดือน ป� 
/ สถานที่บรรยาย / จัดโดย

 บุคลากรได�รับเชิญไปเป�นวิทยากร
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
(ผู� ได�รับเชิญเป�นวิทยากร)

กลุ�มผู�เข�าฟ�งบรรยาย
/ จํานวนคนฟ�งหัวข�อบรรยาย

วัน เดือน ป� 
/ สถานที่บรรยาย / จัดโดย

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร�วาสน�

นพ.ชัยรัตน�  บุญเฉลียว

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

พญ.ชญานิษฐ�  ศิริไสย
นพ.วรพงศ�  อนุพงศ�อนันต�

นพ.อารยะ  อดุลพันธุ�

นางพรจันทร�  สัยละมัย

นายพล กองแก�ว

การประชุมวิชาการ 
2nd ASEAN Cholangio-
carcinoma Conference 
หัวข�อ “Combting
Cholangiocarcinoma in 
Southeast Asia”

Workshop 
ในการประชุมวิชาการ
2nd ASEAN Cholangio-
carcinoma Conference 
“Combating Cholangio-
carcinoma in Southeast 
Asia”

(1) Cannabinoid 
 emergency
(2) End of life
(3) Critical issues in 
 cannabinoid use

การผ�าตัดผู�ป�วยมะเร็งที่มี
การกระจายในช�องท�อง และ
ให�ยาเคมีบําบัดอุณหภูมิสูง
ระหว�างผ�าตัด (HIPEC : 
Hyperthermicintraperito-
neal Chemotherapy)

การใช�สารสกัดกัญชา
เฉพาะทางการแพทย� 
สาขาโรคมะเร็ง

อาการข�างเคียงและ
การจัดการอาการ
ที่เกิดจากยาเคมีบําบัด 

(1) Body fluid
(2) Urinary cytology
(3)  Central nervous system
(4) Soft tissue, bone and 
  skin

12 – 14 ธ.ค. 2562 
/ โรงแรมแลนด�มาร�ค นครหลวงเวียงจันทน� 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
/ กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ร�วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก�น

12 – 14 ธ.ค. 2562 
/ โรงแรมแลนด�มาร�ค นครหลวงเวียงจันทร� 
/ กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐ
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว ร�วมกับ
 โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุข
 เพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย 
 และบริหารจัดการผู�ป�วยมะเร็งท�อนํ้าดี 
 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (Cholangiocarcinoma Screening 
 and Care Program : CASCAP)
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

19 – 21 ธ.ค. 2562 
/ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด� แอท เซ็นทรัล
 พลาซ�า ลาดพร�าว กรุงเทพ ฯ 
/ สมาคมเวชบําบัดวิกฤติแห�งประเทศไทย

19 ธ.ค. 2562 
/ ภาควิชาศัลยศาสตร� โรงพยาบาล
 นครพิงค� จังหวัดเชียงใหม� 
/ ภาควิชาศัลยศาสตร� โรงพยาบาล
 นครพิงค� จังหวัดเชียงใหม�

24 ธ.ค. 2562 
/ กองวิชาการแพทย� กรมการแพทย� 
/ กรมการแพทย�

16 ม.ค. 2563 
/ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
 จังหวัดอุบลราชธานี 
/ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

20, 27 ม.ค. และ 17 ก.พ. 2563 
/ คณะวิทยาศาสตร�การแพทย� 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
/ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศัลยแพทย� 
แพทย�ประจําบ�านต�อยอด 
แพทย�ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย�ที่สนใจ 
/ จํานวน 200 คน

ศัลยแพทย� 
แพทย�ประจําบ�านต�อยอด 
แพทย�ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย�ที่สนใจ
ในอาเซียน 
/ จํานวน 500 คน

บุคลากรสาธารณสุข
/ จํานวน 100 คน

ศัลยแพทย� พยาบาล 
และบุคลากรสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข�อง 
/ จํานวน 50 คน

บุคลากรทางการแพทย� 
/ จํานวน 40 คน

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน 

นิสิตสาขาพยาธิวิทยา
กายวิภาค
/ จํานวน 16 คน

8

9

10

11

12

13

14
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พญ.วรางคณา  โกละกะ

นางพรจันทร�  สัยละมัย

นางรังสิยา  บัวส�ม
น.ส.ศิริพร  สิทธิคง
น.ส.ผานิต  รักตพงศ�ไพศาล
นายนิสิต  สิงหโฆษิต

นพ.ชัยรัตน�   บุญเฉลียว

นพ.เอกภพ  แสงอริยวนิช
นพ.ธนะรัตน�  อิ่มสุวรรณศรี

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

พญ.จิดาภา  ธรรมศิริ

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

โครงการประชุมวิชาการ
โรคมะเร็ง ครบรอบ 20 ป� 
โรงพยาบาลมะเร็ง
สุราษฎร�ธานี 

TMPN 022 : Adult and 
Elderly Care  
(การช�วยเหลือดูแลผู� ใหญ�
และผู�สูงอายุ)

การจัดทําทะเบียนมะเร็ง
ในจังหวัดกาญจนบุรี

“A novel application 
of 3D imaging for 
cholangiocarcinoma 
surgery” ในการประชุม 
CMU Surgery 60 year 
and Moving Forward

การผ�าตัดต�อมไทรอยด� 
ร�วมกับการใช�เครื่อง
เฝ�าติดตามการทํางาน
ของระบบประสาท

(1) Ethics & Low at the 
 end of life
(2) Pain as sessment in 
 Palliative care
(3) Palliative care 
 emergency

Pathology 
Cytopathology 
Terminology and
Classification of Tumor

หยุดหรือยื้อ : การประคับ
ประคองในสถานการณ�
ที่ยากลําบาก

22 – 24 ม.ค. 2563 
/ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
/ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร�ธานี

23 ม.ค. 2563 
/ ห�องประชมุมเีกรท คณะเวชศาสตร�เขตร�อน 
/ คณะเวชศาสตร�เขตร�อน มหาวิทยาลัย  
 มหิดล

30 – 31 ม.ค. 2563 
/ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
 จังหวัดกาญจนบุรี
/ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

1 ก.พ. 2563 
/ โรงแรมแซงกรีลา จังหวัดเชียงใหม� 
/ ภาควิชาศัลยศาสตร� คณะแพทยศาสตร�  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

3 ก.พ. 2563 
/ โรงพยาบาลสิรินธร 
/ โรงพยาบาลสิรินธร

12 ก.พ. 2563 
/ โรงแรมธนาสิริโฮเทลแอนด�รีสอร�ท 
 จังหวัดสระแก�ว 
/ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

13 ก.พ. 2563 
/ โรงแรมแกรนทาวเวอร� อินน�
/ สถาบันมะเร็งแห�งชาติ ร�วมกับวิทยาลัย
 พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ฯ

14 ก.พ. 2563 
/ โรงพยาบาลพทุธชนิราช จงัหวดัพษิณโุลก 
/ โรงพยาบาลพทุธชนิราช 

บุคลากรทางการแพทย� 
/ จํานวน 100 คน

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

เจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบงาน
ทะเบยีนมะเรง็ ทกุโรงพยาบาล
ในจังหวัดกาญจนบุรี 
/ จํานวน 25 คน

ศัลยแพทย� 
แพทย�ประจําบ�านต�อยอด 
แพทย�ทั่วไป และบุคลากร
ทางการแพทย�ที่สนใจ
/ จํานวน 200 คน

ศัลยแพทย� 
/ จํานวน 3 คน

พยาบาลวิชาชีพ 
/ จํานวน 100 คน

พยาบาลวิชาชีพ 
/ จํานวน 45 คน

บุคลากร
ในหน�วยบริการสุขภาพ 
/ จํานวน 100 คน

15

16

17

18

19

20

21

22

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
(ผู� ได�รับเชิญเป�นวิทยากร)

กลุ�มผู�เข�าฟ�งบรรยาย
/ จํานวนคนฟ�งหัวข�อบรรยาย

วัน เดือน ป� 
/ สถานที่บรรยาย / จัดโดย
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นพ.อารยะ  อดุลพันธุ�

นางพรจันทร�  สัยละมัย

พญ.อนนัท�นชุ  ศกัดิอ์ภบิญุนนัท�

นางพรจันทร�  สัยละมัย

นพ.ศุภกร  พิทักษ�การกุล

นางพรจันทร�  สัยละมัย

(1) การรักษาโรคมะเร็ง
 ด�วยยาเคมีบําบัด 
 ยามุ�งเป�า และภูมิคุ�มกัน
 บําบัดเวลา
(2) ประเภทและเป�าหมาย
 ในการรักษาโรคมะเร็ง
 ด�วยยาต�านมะเร็ง : 
 Prophylaxis, Curative, 
 and Palliative รูปแบบ
 การรักษาด�วยยาต�าน
 มะเร็ง
(3) ป�ญหาการใช�ยาต�าน
 มะเร็งที่ไม�ได�ผลลัพท�
 ตามเป�าหมาย 
 การดื้อยาต�านมะเร็ง

การประเมินและจัดการ
อาการในระบบเลือดและ
ภูมิคุ�มกัน

Hormonal receptors and 
Immunohistochemistry 
for Breast Cancer

(1) การประเมนิภาวะสขุภาพ
 และการจัดการอาการ
(2) การพยาบาลผู�ป�วย
 มะเร็งที่ได�รับการรักษา
 ด�วยยาเคมีบําบัด ฯ
(3) Cannabis in Cancer

Basic Principle of 
Colposcopy and 
Management of 
Abnormal Cervical 
Cancer Screening 
สําหรับบุคลากรทาง
การแพทย�

บทบาทพยาบาลในการดูแล
ความปลอดภัยของอาสา
สมัคร

19 ก.พ. 2563 
/ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
/ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

20 ก.พ. 2563 
/ ห�องประชมุ ชัน้ 8 โรงพยาบาลมะเรง็ชลบรุี 
 จังหวัดชลบุรี 
/ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

21 ก.พ. 2563 
/ โรงแรมแกรนทาวเวอร� อินน�
/ สถาบันมะเร็งแห�งชาติ ร�วมกับวิทยาลัย
 พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ฯ

25 ก.พ. 2563 
/ อาคารสูติกรรม 
 คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล 
/ คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล 
 มหาวิยาลัยนวมินทราธิราช

25 – 28 ก.พ. 2563 
/ โรงพยาบาลอุดรธานี 
  จังหวัดอุดรธานี 
/ โรงพยาบาลอุดรธานี

28 ก.พ. 2563 
/ ห�องประชุมสมชาย สมบูรณ�เจริญ
 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ 
/ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทาง
 การแพทย� ร�วมกับสถาบันมะเร็งแห�งชาติ

พยาบาลวิชาชีพ
 / จํานวน 40 คน 

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

พยาบาลวิชาชีพ 
/ จํานวน 45 คน

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

บุคลากรทางการแพทย� 
/ จํานวน 100 คน 

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 80 คน

23

24

25

26

27

28

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
(ผู� ได�รับเชิญเป�นวิทยากร)

กลุ�มผู�เข�าฟ�งบรรยาย
/ จํานวนคนฟ�งหัวข�อบรรยาย

วัน เดือน ป� 
/ สถานที่บรรยาย / จัดโดย
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นางพรจันทร�  สัยละมัย

นางพรจันทร�  สัยละมัย
น.ส.นิรมล  พจน�ด�วง
น.ส.เปรมฤดี   บุญภัทรานนท�

น.ส.นิรมล  พจน�ด�วง

นพ.วรพงศ�  อนุพงศ�อนันต�

พญ.ชญานิษฐ�  ศิริไสย
นพ.วรพงศ�   อนุพงศ�อนันต�

พญ.หทยัวรรณ  ม�วงตาด

นพ.ป�ยวัฒน�  เลาวหุตานนท�

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

การนิเทศทางการพยาบาล
ด�านเคมีบําบัด

กระบวนการให�ข�อมูล
เพื่อขอความยินยอม

บทบาทพยาบาลในการ
เตรียมความพร�อม
การดําเนินงานวิจัย
ทางคลินิก

Common Esophageal 
Problems : Laparoscopic 
approach

(1) การผ�าตัดผู�ป�วยมะเร็ง
 ทีม่กีารกระจายในช�องท�อง 
 และให�ยาเคมีบําบัด
 อุณหภูมิสูงระหว�าง
 ผ�าตัด(HIPEC)”
(2) สาธิตการผ�าตัด หัวข�อ 
 “HIPEC : surgery + 
 HIPEC” 

สาธิตการผ�าตัด หัวข�อ 
“ESD : Hands – on 
session in Soft Cadavers” 

ชีแ้จงแนวทางการดาํเนนิงาน
บริการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก ด�วยวิธี HPV 
DNA test

ข�อขัดแย�งทางจริยธรรมและ
กฎหมายในการดูแลผู�ป�วย
แบบ Palliative care

28 ก.พ. 2563 
/ อาคารสูติกรรม 
 คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล 
/ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

28 ก.พ. 2563 
/ ห�องประชุมสมชาย สมบูรณ�เจริญ 
 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
/ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทาง
 การแพทย� ร�วมกับสถาบันมะเร็งแห�งชาติ

28 ก.พ. 2563 
/ ห�องประชุมสมชาย สมบูรณ�เจริญ  
 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
/ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทาง
 การแพทย� ร�วมกับสถาบันมะเร็งแห�งชาติ

2 มี.ค. 2563 
/ ห�องประชุมพญาไท โรงพยาบาลราชวิถี 
/ โรงพยาบาลราชวิถี

2 – 4 มี.ค. 2563 
/ ห�องประชุมพญาไท โรงพยาบาลราชวิถี 
 และศูนย�ฝ�กผ�าตัด คณะแพทยศาสตร� 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
/ โรงพยาบาลราชวิถี

4 มี.ค. 2563 
/ ศูนย�ฝ�กผ�าตัด คณะแพทยศาสตร�  
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
/ โรงพยาบาลราชวิถี

5 มี.ค. 2563 
/ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 
/ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ

6 มี.ค. 2563 
/ โรงพยาบาลกลาง 
/ โรงพยาบาลกลาง

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 80 คน

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 80 คน

ศัลยแพทย� พยาบาล 
และบุคลากรสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข�อง 
/ จํานวน 100 คน

ศัลยแพทย� พยาบาล 
และบุคลากรสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข�อง 
/ จํานวน 100 คน

ศัลยแพทย� พยาบาล 
และบุคลากรสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข�อง 
/ จํานวน 100 คน

บุคลากรทางการแพทย� 
/ จํานวน 150 คน

ข�าราชการกรุงเทพมหานคร 
/ จํานวน 100 คน

29

30

31

32

33

34

35

36

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
(ผู� ได�รับเชิญเป�นวิทยากร)

กลุ�มผู�เข�าฟ�งบรรยาย
/ จํานวนคนฟ�งหัวข�อบรรยาย

วัน เดือน ป� 
/ สถานที่บรรยาย / จัดโดย
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นพ.อารยะ  อดุลพันธุ�

นางสุกัญญา  ยังหอกิจไพศาล

นพ.ป�ยวัฒน�  เลาวหุตานนท�

พญ.ณัษฐา  พิภพไชยาสิทธิ์

นางไกรรวี  ประภากร

(1) การรักษาโรคมะเร็งด�วย
 ยาเคมีบําบัด ยามุ�งเป�า 
 และภมูคิุ�มกนับําบดัเวลา
(2) ประเภทและเป�าหมาย
 ในการรักษาโรคมะเร็ง
 ด�วยยาต�านมะเร็ง : 
 Prophylaxis, Curative, 
 and Palliative 
 รูปแบบการรักษาด�วย
 ยาต�านมะเร็ง
(3) ป�ญหาการใช�ยาต�าน
 มะเร็งที่ไม�ได�ผลลัพท�
 ตามเป�าหมาย การดือ้ยา
 ต�านมะเร็ง

(1) Physical Therapy
 Management for 
 Breast Cancer and
 Mastectomy
(2) Update Program 
 for Cancer and Case 
 Discussion
(3) Role of Physical 
 Therapy in Cancer
 Patients Physical 
 Therapy in cancer 
 Complication

การประเมินภาวะสุขภาพ
ผู�ป�วยมะเร็งปากมดลูก

ภาวะฉุกเฉินโรคมะเร็ง
รวมทั้งการเฝ�าระวังภาวะ 
Allergic Reaction, 
Extravasation

การเฝ�าระวัง ป�องกัน
การติดเชื้อในกระแสโลหิต 
(Sepsis) ในผู�ป�วยมะเร็ง

6 มี.ค. 2563 
/ โรงแรมอินทรา กรุงเทพ ฯ 
/ สถาบันมะเร็งแห�งชาติ ร�วมกับวิทยาลัย
 พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ฯ

7 – 8 มี.ค. 2563 
/ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร� กรุงเทพ ฯ 
/ เอส เอ็น คลินิกกายภาพบําบัด 
 (บริษัท เอส เอ็น เฮลท� แอนด� เวลเนส 
 จํากัด)

9 มี.ค. 2563 
/ โรงแรมอินทรา รีเจนท� 
/ กรมการแพทย�

9 มี.ค. 2563 
/ โรงแรมอินทรา กรุงเทพ ฯ 
/ สถาบันมะเร็งแห�งชาติ ร�วมกับวิทยาลัย
 พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ฯ

9 มี.ค. 2563 
/ ห�องประชุมศรีชมชื่น 
 โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 
/ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง 
สาขาผู�ป�วยโรคมะเร็ง 
/ จํานวน 45 คน 

นักกายภาพบําบัดวิชาชีพ
/ จํานวน 80 คน

บุคลากรทางการแพทย� 
/ จํานวน 120 คน

พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง 
สาขาผู�ป�วยโรคมะเร็ง 
/ จํานวน 45 คน 

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

37

38

39

40

41

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
(ผู� ได�รับเชิญเป�นวิทยากร)

กลุ�มผู�เข�าฟ�งบรรยาย
/ จํานวนคนฟ�งหัวข�อบรรยาย

วัน เดือน ป� 
/ สถานที่บรรยาย / จัดโดย
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นางไกรรวี  ประภากร

นางศิริพร  สวยพริ้ง

นพ.ป�ยวัฒน�  เลาวหุตานนท�

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

นางพรจันทร�  สัยละมัย]

นางรังสิยา  บัวส�ม
นายนิสิต  สิงหโฆสิต

นพ.อารยะ  อดุลพันธุ�

นพ.อารยะ  อดุลพันธุ�

การศึกษา จัดทําร�างคู�มือ 
“การปฏิบัติเพื่อป�องกันการ
ติดเชื้อในผู�ป�วยมะเร็ง”

การจัดการความปวด 
(Pain management)

Primary HPV screening 
for cervical cancer: 
Update public health 
policy and guideline 
management

Concept of palliative 
care/pain assessment 
and Medical management
-Palliative assessment & 
management of symptom 
at last hour of life

(1) หลกัในการบรหิารยาเพือ่
 การรกัษาผู�ป�วยมะเรง็
(2) การบรหิารยาต�านมะเรง็ ฯ
(3) การประเมนิและการจดัการ
 อาการผู�ป�วยมะเรง็ที่ได�รบั
 ยาต�านมะเรง็
(4) การประเมนิและการจดัการ
 อาการผู�ป�วยมะเรง็ที่ได�รบั
 ยาต�านมะเรง็ ฯ

Hospital ditital solution 
& Telemedicine for out 
patient 

แนวทางการพัฒนาการ
บรกิารให�ยาเคมบีาํบดัทีบ่�าน 
(Home chemotherapy)  

แนวทางการพัฒนาการ
บรกิารให�ยาเคมบีาํบดัทีบ่�าน 
(Home chemotherapy) 

10 มี.ค. 2563
/ ห�องประชุมศรีชมชื่น โรงแรมเจริญโฮเต็ล 
 จังหวัดอุดรธานี 
/ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

18 มี.ค. 2563
/ ห�องประชุมประพัฒน�ศรี ฯ 
/ โรงพยาบาลสมเด็จพระป��นเกล�า 
 กรมแพทย�ทหารเรือ

20 มี.ค. 2563
/ อาคารเรียนทางสูติศาสตร� 
 คณะแพทยศาสตร� ศิริราชพยาบาล 
/ คณะแพทยศาสตร� ศิริราชพยาบาล

20 เม.ย. 2563
/ โรงพยาบาลตากสิน 
/ โรงพยาบาลตากสิน

21 พ.ค. 2563 
/ ห�องประชมุ ชัน้ 8 โรงพยาบาลมะเรง็ชลบรุี 
 จังหวัดชลบุรี
/ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

5 มิ.ย. 2563
/ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล�า
/ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล�า

23 มิ.ย. 2563
/ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล�า
 และโรงพยาบาลราชวิถี 
/ กรมการแพทย�

24 มิ.ย. 2563
/ โรงพยาบาลจุฬาภรณ� 
/ กรมการแพทย�

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

บุคลากรทางการแพทย� 
/ จํานวน 100 คน

บุคลากรทางการแพทย� 
/ จํานวน 73 คน

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง 
ด�าน Telemedicine 
/ จํานวน 30 คน

แพทย� เภสัชกร 
และพยาบาล 
/ จํานวน 50  คน

แพทย� เภสัชกร 
และพยาบาล 
/ จํานวน 50 คน

42

43

44

45

46

47

48

49

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
(ผู� ได�รับเชิญเป�นวิทยากร)

กลุ�มผู�เข�าฟ�งบรรยาย
/ จํานวนคนฟ�งหัวข�อบรรยาย

วัน เดือน ป� 
/ สถานที่บรรยาย / จัดโดย
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นางพรจันทร�  สัยละมัย

พญ.กนกพร  ใจสถาพร

นพ.อารยะ  อดุลพันธุ�

น.ส.มาลัย  สงฆ�ประสิทธิ์
น.ส.ศศิธร  ศักดิ์ขวา

นพ.ดนัย  มโนรมณ� 
นพ.ศุภวัฒน�  ศิริคุปต�

นางรังสิยา  บัวส�ม
น.ส.ผานิต  รักตพงศ�ไพศาล
นายนิสิต  สิงหโฆสิต

พญ.ฉันทนา  หมอกเจริญพงศ�

นางรังสิยา  บัวส�ม

แนวทางการพัฒนา
การบริการการให�ยาเคมี
บําบัดที่บ�าน 
(Home chemotherapy)

แนวทางการพัฒนา
การบริการให�ยาเคมีบําบัด
ที่บ�าน 
(Home chemotherapy)
  
แนวทางการพัฒนา
การบริการให�ยาเคมีบําบัด
ที่บ�าน 
(Home chemotherapy)
  
การผ�าตัดด�วยส�องกล�อง
ตรวจทางช�องท�อง 
(Laparoscopic Radical 
Prostatectomy)

สาธิตการผ�าตัดด�วยกล�อง
ส�องตรวจทางช�องท�อง 
ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการผ�าตัดมะเร็ง
ต�อมลูกหมาก ด�วยกล�อง
ส�องตรวจทางช�องท�อง 
(Laparoscopic Radical 
Prostatectomy)

การติดตั้งและการใช�งาน
โปรแกรมการลงทะเบียน 
Thai Cancer Based (TCB)

Renal, Metabolic and 
Ethical Support หัวข�อ 
Ethical issues in the ICU

โครงการพัฒนาแนวทาง
การดําเนินงานตามแผน 
Service Plan สาขาโรค
มะเร็ง เขตบริการสุขภาพ 
ที่ 13 ประจําป� 2563

24 มิ.ย. 2563
/ โรงพยาบาลสมเด็จพระป��นเกล�า 
/ กรมการแพทย�

25 มิ.ย. 2563
/ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี
/ กรมการแพทย�

26 มิ.ย. 2563
/ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี
/ กรมการแพทย�

8 ก.ค. 2563
/ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
/ กลุ�มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตราด

8 – 10 ก.ค. 2563
/ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
/ โรงพยาบาลตราด

13 – 14 ก.ค. 2563
/ โรงพยาบาลพระจอมเกล�า จงัหวดัเพชรบรุี
/ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

18 ก.ค. 2563
/ โรงแรมพูแมน กรุงเทพ ฯ 
/ สมาคมเวชบําบัดวิกฤติแห�งประเทศไทย

19 – 21 ส.ค. 2563
/ โรงแรมบากันรีสอร�ท จังหวัดสตูล 
/ โรงพยาบาลหาดใหญ�

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

แพทย� เภสัชกร 
และพยาบาล 
/ จํานวน 50 คน

แพทย� เภสัชกร 
และพยาบาล 
/ จํานวน 50  คน

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 80 คน

ศัลยแพทย� และบุคลากร
ทางการแพทย� 
/ จํานวน 60 คน

เจ�าหน�าที่สาธารณสุข      
ในการทําทะเบียนมะเร็ง 
/ จํานวน 20 คน

บุคลากรทางการแพทย� 
/ จํานวน 100 คน

เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องด�าน
การดูแลผู�ป�วยโรคมะเร็ง
/ จํานวน 50 คน

50

51

52

53

54

55

56

57

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
(ผู� ได�รับเชิญเป�นวิทยากร)

กลุ�มผู�เข�าฟ�งบรรยาย
/ จํานวนคนฟ�งหัวข�อบรรยาย

วัน เดือน ป� 
/ สถานที่บรรยาย / จัดโดย
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นพ.ศุภกร  พิทักษ�การกุล

น.ส.นิรมล  พจน�ด�วง

น.ส.อมรทพิย�  องักรูภคัรวฒัน�

น.ส.วิลาวรรณ  คูศิวิไลส�

นางนันทยา  คณา
น.ส.พรรัตน�  กุนนา
น.ส.ลลิตา  จิ๋วนางนอง
น.ส.วนิดา  ชัยรัตน�
น.ส.วิมลพร  ปาปะเถ

นางรังสิยา  บัวส�ม

Basic Principle of 
Colposcopy and 
Management of 
Abnormal Cervical 
Cancer Screening 
สําหรับบุคลากรทาง
การแพทย�

เคล็ดลับการดูแลผู�ป�วย
มะเร็งแบบไร�รอยต�อ
ด�วยเครือข�ายพยาบาล
ผู�ประสานงาน
ด�านโรคมะเร็ง (CNC)

เทคนิคการให� Per and 
post counseling of 
cervical cancer 
screening & Colposcopy

(1) การเตรียมความพร�อม
 ผู�ป�วยก�อนเข�าสู�กระบวนการ
 การรักษามะเร็ง : 
 เสริมภาวะโภชนาการ  
 (improve nutrition)
(2) อภิปราย ประสบการณ�
 การทาํงานด�านโภชนาการ
 บําบัด ในโรงพยาบาล 
 และชมุชน : การสร�าง
 เครอืข�าย

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย�า ต�านภัย
มะเร็งเต�านม

Tele – Med การแพทย�
ทางไกลใส�ใจประชาชน

20 – 21 ส.ค. 2563
/ โรงพยาบาลราชบุรี 
 จังหวัดราชบุรี 
/ โรงพยาบาลราชบุรี

20 – 21 ส.ค. 2563
/ โรงแรมบากันรีสอร�ท 
 จังหวัดสตูล 
/ โรงพยาบาลหาดใหญ� 

21 ส.ค. 2563
/ โรงแรม ณ เวลา และโรงพยาบาลราชบุรี 
/ สถาบันมะเร็งแห�งชาติ ร�วมกับชมรมคอล 
 โปสโคป�และพยาธิสภาพปากมดลูก
 แห�งประเทศไทย และโรงพยาบาลราชบุรี

24 ส.ค. 2563
/ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 
 จังหว�ดปทุมธานี
/ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 

28 ส.ค. 2563
/ สํานักงานเทศบาลเมืองปู�เจ�าสมิงพราย 
 จังหวัดสมุทรปราการ
/ สํานักงานเทศบาลเมืองปู�เจ�าสมิงพราย 
 

13 – 15 ก.ย. 2563
/ โรงแรมอวานี ขอนแก�น โฮเทล แอนด� 
 คอนเวนชั่น เซ็นเตอร� จังหวัดขอนแก�น
/ กองยุทธศาสตร�และแผนงาน 
 กรมการแพทย�

บุคลากรทางการแพทย� 
/ จํานวน100 คน 

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 80 คน

บุคลากรทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

ประชาชน และบุคลากร
ทางการแพทย�
/ จํานวน 100 คน

ผู�บริหาร และบุคลากรของ
กรมการแพทย�ที่เกี่ยวข�อง
/ จํานวน 70 คน

58

59

60

61

62

63

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
(ผู� ได�รับเชิญเป�นวิทยากร)

กลุ�มผู�เข�าฟ�งบรรยาย
/ จํานวนคนฟ�งหัวข�อบรรยาย

วัน เดือน ป� 
/ สถานที่บรรยาย / จัดโดย
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มาศึกษา/ดูงาน/ฝ�กปฏิบัติงานในสถาบันมะเร็งแห�งชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อาหารโภชนาการและการกําหนดอาหาร)
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
วิทยาเขตบางเขน

คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ�

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร�) 
โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลตํารวจ

มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
โภชนาการและการประกอบอาหาร 
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร�) 
โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร 
คณะสาธารณสุขศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

โภชนบําบัดทางการแพทย�
โภชนคลินิก ในผู�ป�วย
โรคมะเร็ง

ศัลยกรรมมะเร็งระบบตับ 
ตับอ�อนและทางเดินนํ้าดี

โภชนบําบัดทางการแพทย�
โภชนคลินิก และโภชน
บริการในผู�ป�วยโรคมะเร็ง

ศัลยศาสตร�ตับ ตับอ�อน 
และทางเดินนํ้าดี

ฝ�กปฏิบัติงานด�านรังสีรักษา

โภชนบําบัดทางการแพทย�
โภชนคลินิก และโภชนบริการ
ในผู�ป�วยโรคมะเร็ง

ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม

โภชนบําบัดทางการแพทย�
โภชนคลนิกิ และโภชนบรกิาร
ในผู�ป�วยโรคมะเร็ง

ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม

ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม

9, 16, 30 ต.ค. 
และ 6 พ.ย. 2562

4 – 15 พ.ย. 2562

16 ธ.ค. 2562 – 7 ก.พ. 
2563

2 – 31 ม.ค., 1 – 29 ก.พ., 
1 – 31 มี.ค.,
1 – 30 เม.ย. 2563

6 ม.ค. – 19 ก.พ. 2563

6 ม.ค. – 31 มี.ค. 2563

9 ม.ค. – 10 เม.ย. 2563

11 ก.พ. – 3 เม.ย. 2563

25 พ.ค. – 26 มิ.ย. 2563

29 มิ.ย. – 5 ส.ค. 2563

นิสิต จํานวน 5 คน

นักศึกษาแพทย� 
จํานวน 1 คน

นิสิต จํานวน 4 คน

นักศึกษาแพทย� 
จํานวน 4 คน

นักศึกษา จํานวน 6 คน

นิสิต จํานวน 1 คน

นักศึกษา จํานวน 2 คน

นิสิต จํานวน 4 คน

นักศึกษา จํานวน 2 คน

นักศึกษา จํานวน 2 คน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ลําดับที่ หน�วยงานต�นสังกัด
ที่มาศึกษาดูงาน

ประเภทและจํานวน
บุคลากรที่มาศึกษา

ดูงาน (คน)
 เรื่องที่มาศึกษาดูงาน วัน เดือน ป�

 บุคลากรภายนอก

ระดับก�อนปริญญาตรี
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทย�ศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลกลาง

ภาควิชากายวิภาคศาสตร� 
คณะวิทยาศาสตร�การแพทย�
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค 
คณะสหเวชศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)

กองศัลยกรรม โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล�า

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

คณะการแพทย�แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

ฝ�กปฏิบัติงานด�านรังสีรักษา

ฝ�กปฏิบัติการพยาบาล 
สาขาการพยาบาลผู� ใหญ�
และผู�สูงอายุ 

ฝ�กปฏิบัติการพยาบาล
รากฐาน

ศัลยศาสตร�ทั่วไป

(1) เซลล�วิทยานรีเวช
 และระบบอื่นๆ 
(2) ด�านพยาธวิทิยากายวภิาค

เซลล�วิทยานรีเวช และระบบ
อื่นๆ

ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม

การศึกษาสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ต�านอักเสบ

ผ�าตดัส�องกล�องมะเรง็ – นรเีวช

ศัลยศาสตร�ตับ ตับอ�อน 
และทางเดินนํ้าดี

เครื่องฉายรังสี Cyber Knife

การศึกษาสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ต�านอนุมูลอิสระของตํารับ
อํามฤทธิ์และยาแก�ฝ�รวงผึ้ง

13 ก.ค. – 25 ส.ค. 2563

13 ก.ค. – 20 ก.ย. 2563

กลุ�มที่ 1 
14 ก.ค. – 6 ส.ค. 2563
กลุ�มที่ 2 
29 ก.ค. – 6 ส.ค. 2563

1 – 31 ส.ค.,
21 – 30 ก.ย. 2563

3 ส.ค. – 20 พ.ย. 2563

4 ส.ค. – 20 พ.ย. 2563

14 ก.ย. – 16 ต.ค. 2563

25 ก.พ. 2562 – 30 เม.ย. 
2563

ก.ย. 2562 – ก.พ. 2563

1 ต.ค. – 29 พ.ย. 2562

25 ต.ค. 2562

1 พ.ย. 2562 – 30 เม.ย. 
2563

นักศึกษา จํานวน 8 คน

นักศึกษาพยาบาล
ชั้นป�ที่ 2, 3
กลุ�มละ 7 – 8 คน

นักศึกษาพยาบาล 
ชั้นป�ที่ 2 
กลุ�มที่ 1 จํานวน 29 คน
กลุ�มที่ 2 จํานวน 38 คน

นักศึกษาแพทย� 
จํานวน 3 คน

นิสิต ชั้นป�ที่ 4 
จํานวน 1 คน

นิสิต ชั้นป�ที่ 4 
จํานวน 3 คน

นักศึกษา จํานวน 2 คน

นักศึกษาหลักสูตร
วทิยาศาสตร� มหาบณัฑติ
จํานวน 1 คน

แพทย� จํานวน 1 คน

ศัลยแพทย� จํานวน 1 คน

แพทย� จํานวน 3 คน 
นักรังสีการแพทย� 
จํานวน 3 คน

นักศึกษาหลักสูตรแพทย�
แผนไทยมหาบัณฑิต
จํานวน 2 คน

11

12

13

14

15

16

17

1
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3

4

5

ลําดับที่ หน�วยงานต�นสังกัด
ที่มาศึกษาดูงาน

ประเภทและจํานวน
บุคลากรที่มาศึกษา

ดูงาน (คน)
 เรื่องที่มาศึกษาดูงาน วัน เดือน ป�

ระดับหลังปริญญาตรี
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Ministry of Public Health of Bhutan

ภาควิชาศัลยศาสตร� คณะแพทย�ศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น

กลุ�มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลลําปาง

กลุ�มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพะเยา

Department of Hepati – Biliary surgery, 
Viet Duc hospital, Vietnam

ภาควิชาศัลยศาสตร� คณะแพทย�ศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

คณะกายภาพบําบัด สาขากายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงพยาบาลชลประทาน

คณะพยาบาลศาสตร� 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
ร�วมกับโรงพยาบาลวัฒโนสถ 

โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)

ศัลยศาสตร�เกี่ยวกับ
โรคมะเร็งทั่วไป

ศัลยศาสตร�ตับ ตับอ�อน 
และทางเดินนํ้าดี

ศัลยศาสตร�ตับ ตับอ�อน 
และทางเดินนํ้าดี

ศัลยศาสตร�ทางเดินอาหาร

Laparoscopic

ศัลยศาสตร�ตับ ตับอ�อน 
และทางเดินนํ้าดี

นิเทศงานกายภาพบําบัด 
เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอ
แนะเกี่ยวกับการส�งนิสิต
ฝ�กปฏิบัติงาน รวมทั้งนําไป
พัฒนาการฝ�กปฏิบัติงาน
ของนิสิตให�มีประสิทธิภาพ

ผ�าตดัส�องกล�องมะเรง็ – นรเีวช

หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู�ป�วยมะเร็ง รุ�นที่ 1

ผ�าตดัส�องกล�องมะเรง็ – นรเีวช

6 ธ.ค. 2562 – 6 ธ.ค. 
2563

2 ม.ค. – 28 ก.พ., 
2 มี.ค. – 29 เม.ย. 2563

6 – 10 ม.ค. 2563

6 – 10 ม.ค. 2563

11 ก.พ. – 9 มี.ค. 2563

1 – 31 มี.ค.  2563

16 มี.ค. 2563

เม.ย. – มิ.ย. 2563

กลุ�มที่ 1  
29 มิ.ย. – 24 ก.ค. 2563
กลุ�มที่ 2 
29 ก.ค. – 18 ส.ค. 2563

ก.ค. – ธ.ค. 2563

ศัลยแพทย� จํานวน 1 คน

ศัลยแพทย� จํานวน 2 คน

ศัลยแพทย� จํานวน 1 คน

ศัลยแพทย� จํานวน 1 คน

ศัลยแพทย� จํานวน 1 คน

ศัลยแพทย� จํานวน 1 คน

อาจารย�  จํานวน 2 ท�าน

แพทย� จํานวน 1 คน

กลุ�มที่ 1 
พยาบาล จํานวน 12 คน
กลุ�มที่ 2 
พยาบาล จํานวน 13 คน

แพทย� จํานวน 1 คน
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ลําดับที่ หน�วยงานต�นสังกัด
ที่มาศึกษาดูงาน

ประเภทและจํานวน
บุคลากรที่มาศึกษา

ดูงาน (คน)
 เรื่องที่มาศึกษาดูงาน วัน เดือน ป�
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มาเก็บข�อมูลเพื่อการทําวิจัยและวิทยานิพนธ�

นพ.ระวิศักดิ์  จันทร�วาสน�
/ นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ
 ด�านเวชกรรม สาขาศลัยกรรม

พญ.พรรณี  ป�ติสุทธิธรรม
/ ศาสตราจารย�

น.ส.รสริน ยิ้มอยู� 
/ นักศึกษาหลักสูตรปริญญา 
 มหาบัณฑิต

นางแสงระวี  แทนทอง 
/ นักศึกษาหลักสูตรปริญญา
 มหาบัณฑิต

นายสุจินต�  วังสุยะ
/ นักศึกษาหลักสูตรปริญญา 
 มหาบัณฑิต

น.ส.นิภาพร  เหลืองวงศ�งาม
/ นักศึกษาหลักสูตรปริญญา
 มหาบัณฑิต

น.ส.ศุลีพร  แสงกระจ�าง 
/ นักวิทยาศาสตร�การแพทย�
 เชี่ยวชาญ ด�านวิจัย 

กลุ�มงานศัลยศาสตร�
ภารกิจด�านวิชาการและการแพทย�
สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

คณะเวชศาสตร�เขตร�อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร� 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�

คณะพยาบาลศาสตร�  
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�

คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล

Fudan  University

ภารกิจด�านการพัฒนาระบบ
สุขภาพ สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

พ.ศ. 2560 – 2563

ม.ค. – ธ.ค. 2562

ต.ค. 2562 

พ.ย. 2562

พ.ย. 2562

พ.ย. 2562

ป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2563

“Precision Medicine in Liver Cancer 
across an Asia-Pacific Network: 
A Multi-National Cohort Study 
on the Impact of Intra-Tumoural 
Genomic Heterogeneity and 
The Immune Micro-Environment on 
the Clinical Trajectory of Resected 
Hepatocellular Carcinoma”

ประสิทธิผลของวัคซีน HPV 
ในกลุ�มผู�หญิงที่ได�รับวัคซีนอายุ
เท�ากับหรือมากกว�า 20 ป�

การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ
ด�านการดูแลแบบประคับประคอง
ของพยาบาลวิชาชีพ

อาการและป�จจัยทํานายอาการ
และความต�องการข�อมูลในการจัดการ
อาการด�วยตนเองในผู�ป�วยไทยที่เป�น
มะเร็งปอด และผู�ดูแลระหว�างรับรังสีรักษา
แบบประคับประคอง

การทดลองทางคลินิกของจมูก
อิเล็กทรอนิกส� เพื่อตรวจจับสารอินทรีย�
ระเหยง�ายจากลมหายใจสําหรับคัดกรอง
ผู�ป�วยมะเร็ง

ป�จจัยทางจิตวิทยาสังคม และวัฒนธรรม
ที่ส�งผลต�อการรับรู�ความเจ็บป�วยของ
ผู�ป�วยโรคมะเร็งในประเทศไทย

การศึกษาสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
ลําไส�ใหญ�และทวารหนัก โดยดูจาก 
Mutational Signatures 
จํานวน 100 ราย
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ลําดับที่
หน�วยงานที่ขอเก็บ

ข�อมูลเพื่อทําการวิจัย
/ วิทยานิพนธ�

เรื่องที่ทําการวิจัย 
/ วิทยานิพนธ�

ชื่อ–นามสกุล 
ผู�เก็บข�อมูล
/ ตําแหน�ง

วัน เดือน ป�

 การสนับสนุนให�บุคลากรภายนอก
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น.ส.จรัญญา  งามขํา
/ นักวิทยาศาสตร�การแพทย�
 ชํานาญการพิเศษ ด�านวิจัย

นางอดิศร  เจษฎ�ป�ยะวงศ�
/ นักวิทยาศาสตร�การแพทย�
 ชํานาญการพิเศษ ด�านวิจัย

พญ.อนนัท�นชุ  ศกัดิอ์ภบิญุนนัท�
/ นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ 
 ด�านเวชกรรม สาขาพยาธวิทิยา

น.ส.อําภรณ�ศรี  อินเสนี
/ นักศึกษาหลักสูตรปริญญา 
 มหาบัณฑิต

น.ส.สิริยา  ชาลีเครือ
/ นักศึกษาหลักสูตรปริญญา
 มหาบัณฑิต

ผศ.ดร.ณัฏฐิญา  ค�าผล
/ นักศึกษาหลักสูตรปริญญา
 ดุษฎีบัณฑิต

นางภรณี  ผ�องนพคุณ
/ นักศึกษาหลักสูตรปริญญา
 มหาบัณฑิต

น.ส.วนิดา  รัตนครอง
/ นักศึกษาหลักสูตรปริญญา 
 มหาบัณฑิต

น.ส.สินี  ศิริคูณ
/ นักวิจัย

กลุ�มงานวจิยั ถ�ายทอดและสนบัสนนุ
วิชาการ ภารกิจด�านการพัฒนา
ระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

กลุ�มงานวจิยั ถ�ายทอดและสนบัสนนุ
วิชาการ ภารกิจด�านการพัฒนา
ระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

กลุ�มงานวจิยั ถ�ายทอดและสนบัสนนุ
วิชาการ ภารกิจด�านการพัฒนา
ระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร�  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะพยาบาลศาสตร� 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

คณะสหเวชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย

ป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2563

ป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2563

ป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2563

เม.ย. 2563

เม.ย. 2563

เม.ย. 2563

ส.ค. 2563

ส.ค. 2563

1 ก.ย. 2563

การตรวจหาสารบ�งชี้ของมะเร็ง 
Vitronectin ในซีรั่มและพลาสมา
ของผู�ป�วยมะเร็งเต�านม

โครงการศึกษาเบื้องต�นเรื่องการแสดง
ออกของ p95HER2 ในผู�ป�วยมะเรง็เต�านม
ที่มีการแสดงออกของ HER2 ที่มารับ
การรักษาที่สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

โครงการศึกษาเบื้องต�นเรื่องการแสดง
ออกของ p95HER2 ในผู�ป�วยมะเรง็เต�านม
ที่มีการแสดงออกของ HER2 ที่มารับ
การรักษาที่สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

ประสบการณ�อาการ กลวิธีการจัดการ
อาการ และผลลัพธ�การจัดการอาการ
ระบบทางเดนิอาหารในผู�ป�วยมะเรง็เต�านม
ที่ได�รับยาเคมีบําบัด

ป�จจัยทํานายความเหนื่อยล�าของผู�ป�วย
มะเร็งลําไส�ใหญ�และทวารหนักที่ได�รับยา
เคมีบําบัด

ความรอบรู�ด�านสุขภาพกับการใช�การ
แพทย�ทางเลือกของผู�ป�วยมะเร็ง

การพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติ
การวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือ
รายงานความสุขสบายระหว�างได�รับยา
เคมีบําบัดในผู�ป�วยมะเร็งเต�านม

การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 
The European Organization for 
Research and Treatment od Cancer 
Quality of Life Questionnaire 
chemotherapy Induces Peripherat 
Neuropathy

โครงการการวิจัยและพัฒนาสารสกัด
ที่มีฤทธิ์ต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรังสําหรับ
ผู�สูงอายุ
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ลําดับที่
หน�วยงานที่ขอเก็บ

ข�อมูลเพื่อทําการวิจัย
/ วิทยานิพนธ�

เรื่องที่ทําการวิจัย 
/ วิทยานิพนธ�

ชื่อ–นามสกุล 
ผู�เก็บข�อมูล
/ ตําแหน�ง

วัน เดือน ป�
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ด�านการพัฒนา
ระบบดูแลสุขภาพด�านโรคมะเร็ง
แบบครบวงจรอย�างไร�รอยต�อ
(Seamless Comprehensive 

Health Care)
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Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal 
Cervical Cancer screening สําหรับบุคลากรทางการแพทย�

โครงการ Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening 
�าห�บ�คลากรทางการแพท� �าเ�นการโดย ก�มงาน�ฒนานโยบายและ�ทธศาสต�การแพท� สถา�น
มะเ�งแ�งชา� ��ต�ประสง�เ�อใ��เ�า�บการอบรม�ฒนา�ณภาพการใ�บ�การ�านการตรวจ��จ�ย 
และการ�กษา Cervical Intraepithelial Neopasia โดยการใ�ก�อง Colposcopy & LEEP รวมไป�งใ��เ�า
�บการอบรม�ความ� ความเ�าใจ�นตอนในการ�บ�น และ�กษา��วย��ความ�ดปก�ของเซล�เ�อ�
ปากมด�ก สามารถใ��าป�กษาแ���วย�เ�นมะเ�งปากมด�ก�เ�ามา�กษาในโรงพยาบาลไ� และเ�อ
เ�นการ�ฒนาระบบ�ง�อ การ��จ�ย และ�กษา��วยมะเ�งปากมด�กอ�างครบวงจร พ�อม�ง��การ�แล
�กษาก�อง Colposcopy & LEEP ไ�อ�าง�ก�อง โดย�าเ�นการ�งแ�เ�อนพฤศ�กายน 2562 จน�งเ�อน
กรกฎาคม 2563 รวม�ง�น 2 �งห�ด �ง�

ด�านโรคมะเร็ง
การแก�ไขป�ญหาสุขภาพ

 โครงการ 

1. �งห�ด�ดรธา� �าเ�นการเ�อ�น� 
26 – 28 �มภา�น� 2563 ณ โรงพยาบาล
�ดรธา� ��คลากรทางการแพท��เ�า�บ
การอบรม�ง�น 95 คน แ�งเ�นแพท� 
56 คน พยาบาล 39 คน 

2. �งห�ดราช�� �าเ�นการเ�อ�น� 
20 – 21 �งหาคม 2563 ณ โรงแรม ณ 
เวลา และโรงพยาบาลราช�� ��คลากร
ทางการแพท��เ�า�บการอบรม�ง�น 
58 คน แ�งเ�นแพท� 40 คน พยาบาล 
18 คน
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ตรวจคัดกรองมะเร็งเต�านมเชิงรุก
 โครงการ 

โครงการตรวจ�ดกรองมะเ�งเ�านมเ�ง�ก �าเ�นการโดย ก�มงาน�ฒนานโยบายและ�ทธศาสต�การแพท� 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� ��ต�ประสง�เ�อส�บส�นประชาชนก�มเ�ยงใ�เ�า�งบ�การตรวจ�ดกรอง
โรคมะเ�งเ�านม�วย��แมมโมแกรมและ�ลต�าซาว�ไ�อ�างครอบค�ม พ�อม�งแนะ�าและ�ง�อก�มเ�ยง
�ผลการตรวจ�ดปก�ใ�ไ��บการ��จ�ยเ�มเ�ม และไ��บการ�กษาอ�าง�น�วง� โดย���บบ�การ
�านวน 529 ราย �าเ�นการ�งแ�เ�อน�ลาคม 2562 �ง�นยายน 2563 �านวน�ง�น 6 ค�ง �ง�

ค�ง� 1 เ�อ�น� 16 – 17 �นวาคม 2562 ณ สถา�นเทคโนโล�พระจอมเก�า ฯ ลาดกระ�ง  
ค�ง� 2 เ�อ�น� 21 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาล�วยกระเ�า �งห�ดกาญจน�� 
ค�ง� 3 เ�อ�น� 16 �มภา�น� 2563 ณ โรงพยาบาล�างทอง �งห�ด�างทอง
ค�ง� 4 เ�อ�น� 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ สถา�นเทคโนโล�พระจอมเก�าธน�� 
ค�ง� 5 เ�อ�น� 27 – 28 �งหาคม 2563 �วม�บโครงการห�วยแพท�อาสาเฉพาะทาง�วมใจเฉ�มพระเ�ยร� ฯ 
 ณ โรงพยาบาล��ยธา� �งห�ด��ยธา�
ค�ง� 6 (1) ระห�าง�น� 31 �งหาคม – 1 �นยายน 2563 ณ �น�การแพท�แพท�กาญจนา�เษก
  (2) ระห�าง�น� 14 – 15 �นยายน 2563 ณ �น�การแพท�แพท�กาญจนา�เษก
  (3) ระห�าง�น� 21 – 22 �นยายน 2563 ณ �น�การแพท�แพท�กาญจนา�เษก
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เพื่อป�องกันโรคมะเร็งและสร�างเสริมสุขภาพ

โครงการเ�อ�อง�นโรคมะเ�งและส�างเส�ม�ขภาพ �าเ�นการโดย ก�มงาน�ฒนานโยบายและ�ทธศาสต�
การแพท� สถา�นมะเ�งแ�งชา� ��ต�ประสง�เ�อเผยแพ�ความ� ความเ�าใจ และส�างความตระห�ก
เ�ยว�บการ�แล�วเอง��ก�องในการ�อง�นโรคมะเ�งใ��บประชาชน�วไป และ�การผ�ต�อเ�อรณรง�
�อง�นโรคมะเ�ง�พบ�อยในประเทศไทย พ�อม�ง�การเผยแพ��าน Social Media �าเ�นการ�งแ�เ�อน
�ลาคม 2562 �ง�นยายน 2563

 โครงการ 
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รณรงค�ต�อต�านโรคมะเร็งแห�งชาติ

โครงการรณรง��อ�านโรคมะเ�งแ�งชา� �าเ�นการโดย ก�มงาน�ฒนานโยบายและ�ทธศาสต�การแพท� 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� ��ต�ประสง�เ�อรณรง�เผยแพ�ความ� และส�างความเ�าใจ��ก�องเ�ยว�บ
โรคมะเ�ง ใ�ประชาชนเ�ดความตระห�ก และ�การป�บเป�ยนพฤ�กรรม�ขภาพ เ�อ�อง�นและลดความเ�ยง
�อการเ�ดโรคมะเ�ง และเ�อประชา�ม�น�ใ�ประชาชนไ��บ��า�น� 10 �นวาคม ของ�ก� เ�น�น
�อ�านโรคมะเ�งแ�งชา� �าเ�นการเ�อ�น� 9 �นวาคม 2562 ณ สถา�นมะเ�งแ�งชา� ��เ�า�วม
�จกรรม �านวน 125 คน

 โครงการ 
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ป�ญญาประดิษฐ� สําหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
ด�วยวิธี Liquid-Based Cytology (LBC) ระยะที่ 1 

โครงการ�ญญาประ�ษ� �าห�บการตรวจ�ดกรองโรคมะเ�งปากมด�ก�วย�� Liquid-Based Cytology (LBC) 
ระยะ� 1 �าเ�นการโดย ก�มงาน��ย �ายทอดและส�บส�น�ชาการ และก�มงานพยา��ทยา สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� พ�อม�วยโรงพยาบาลมะเ�ง��ภาค และคณะ�ศวกรรมศาสต� สถา�นเทคโนโล�พระจอมเก�า
เ�า�ณทหารลาดกระ�ง ��ต�ประสง�เ�อ�ฒนาโปรแกรมในการตรวจ�ดกรองมะเ�งปากมด�ก�วย�� 
Liquid-based cytology โดยการ�าเทคโนโล��ญญาประ�ษ�เ�ามาประ�ก�ใ�ในการ�านผลเซล��ทยา 
ใ�สามารถ�เคราะ�เซล�ปากมด�ก และรายงานผลการตรวจเ�นผล�ดปก� (Abnormal cells) ห�อผลลบ 
(Normal) ระยะเวลาในการ�าเ�นงาน 1 � โดยเ�ม�งแ��น� 1 �ลาคม 2562 จน�ง�น� 30 �นยายน 2563 
จากผลการ�กษาแสดงใ�เ�น�า�ความเ�นไปไ��ซอฟ�แว��ญญาประ�ษ�จะสามารถ�ามาใ�ในการ�ฒนา
เค�อง�อ�าห�บการตรวจ�ดกรองมะเ�งปากมด�ก �ง�นเ�อใ��ญญาประ�ษ��ความแ�น�า�ง�น
การ��ยในอนาคตเ�อ�อยอดการ�กษา�จะ�ฒนาโปรแกรมใ�สามารถ�เคราะ�หาระยะความ�ดปก�
ของเซล�ปากมด�กในแ�ละระยะ โดยการใ�สไล��ตรวจ�วยเทค�ค liquid-based cytology มาก�น

การคัดกรองโรคมะเร็งระดับประชากร 
การสนับสนุน

 โครงการ 
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การดําเนินงานเพื่อขจัดป�ญหามะเร็งปากมดลูก  
(Eradication of invasive cervical cancer)

โครงการการ�าเ�นงานเ�อข�ด�ญหามะเ�งปากมด�ก (Eradication of invasive cervical cancer) 
�าเ�นการโดย ก�มงาน�ฒนานโยบายและ�ทธศาสต�การแพท� สถา�นมะเ�งแ�งชา� ��ต�ประสง�
เ�อ�แจงแผนการ�าเ�นงานแนวทางการตรวจ�ดกรองมะเ�งปากมด�ก�วย�� HPV testing และการลง
�อ�ลในระบบ 43 แ�ม เ�อใ�การส�บส�นและใ��าแนะ�าการ�าเ�นงานของเขต�ขภาพ และห�วยงาน
��บ�ดชอบการ�ดกรองมะเ�งปากมด�ก�วย�� HPV testing และเ�อเ�นการส�างความพ�อมของ�คลากร
ทางการแพท�และสาธารณ�ขในการใ�บ�การ�งทาง�าน�ชาการและ�านบ�การ�ขภาพ โดย�ก�มเ�าหมาย
เ�น�คลากรทางการแพท�และสาธารณ�ข �านวน 300 คน �งไ��การ�าเ�นงาน �ง�

 โครงการ 

1. �ดประ�มคณะกรรมการ�าเ�นงานเ�อข�ด�ญหามะเ�งปากมด�ก (Eradication of invasive cervical cancer) 
 เ�อ�น� 6 �นาคม 2563 ณ �องประ�ม 2 �น 2 อาคาร 1 กรมการแพท� ��เ�า�วมประ�ม�ง�น 
 �านวน 28 คน  

2. �ดอบรมเ�งป���การการ�แจงแนวทางการ�ดกรองมะเ�งปากมด�ก �วย�� HPV testing
 ในเขตบ�การ�ขภาพ �ง 8 เขต�ขภาพ ไ�แ�

เขต�ขภาพ� 11 เ�อ�น� 11 �นวาคม 2562 
ณ โรงแรมบรรจง�� �งห�ด�ราษฎ�ธา�
��เ�า�วมอบรม�ง�น �านวน 250 คน

เขต�ขภาพ� 1 เ�อ�น� 12 �นวาคม 2562 
ณ โรงพยาบาล�าปาง �งห�ด�าปาง
��เ�า�วมอบรม�ง�น �านวน 50 คน 
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เขต�ขภาพ� 9 เ�อ�น� 13 �นวาคม 2562 
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราช�มา 
�งห�ดนครราช�มา 
��เ�า�วมอบรม�ง�น �านวน 180 คน 

เขต�ขภาพ� 12 เ�อ�น� 24 �นวาคม 2562 
ณ โรงแรม�ว��นสแคว� �งห�ดสงขลา
��เ�า�วมอบรม�ง�น �านวน 100 คน 

เขต�ขภาพ� 8 เ�อ�น� 26 �นวาคม 2562 
ณ �า�กงานสาธารณ�ข�งห�ดสกลนคร
��เ�า�วมอบรม�ง�น �านวน 50 คน 

เขต�ขภาพ� 2 เ�อ�น� 12 �มภา�น� 2563 
ณ โรงแรม��ม�เ�ยล โฮเทลแอน� คอนเวน�น
เ�นเตอ� �งห�ด�ษ�โลก 
��เ�า�วมอบรม�ง�น �านวน 107 คน 

เขต�ขภาพ� 6 เ�อ�น� 26 �มภา�น� 2563 
ณ โรงแรม�ตนชล �งห�ดชล��
��เ�า�วมอบรม�ง�น �านวน 150 คน 

เขต�ขภาพ� 5 เ�อ�น� 11 �นาคม 2563 
ณ โรงแรม ณ เวลา �งห�ดราช�� 
��เ�า�วมอบรม�ง�น �านวน 115 คน 
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ด�านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

ด�านโรคมะเร็งเพื่อสนับสนุน
ให�เกิดความเป�นเลิศ
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แพทย� พยาบาลวิชาชีพ 
เภสัชกร และทีมสหสาขา
วิชาชีพ

ผู�ป�วย ญาติ และผู�มารับ
บริการ ในสถาบันมะเร็ง
แห�งชาติ

นักเทคนิคการแพทย� 
เจ�าพนักงานวิทยาศาสตร�
การแพทย� และบคุลากรอืน่ ๆ 

แพทย� พยาบาล 
เภสัชกร และทีม
สหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ

บุคลากรของสถาบัน
มะเร็งแห�งชาติ 
จํานวน 735 คน

แพทย� พยาบาล 
เภสัชกร และทีม
สหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ

แพทย� พยาบาล 
เภสัชกร และทีม
สหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ

โครงการเตรียมความพร�อมการขอประเมินกระบวนการ
รบัรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC)
– การดูแลผู�ป�วยมะเร็งลําไส�ใหญ�และไส�ตรง  
– การดูแลผู�ป�วยมะเร็งปากมดลูก และการดูแลผู�ป�วย
 มะเร็งเต�านม 

โครงการสาํรวจความพงึพอใจผู�รบับรกิาร ประจาํป� 2563 
(OP / IP Voice) จํานวน 2 ครั้ง โดยจ�างเหมาบุคคล
ภายนอกดําเนินการเก็บข�อมูล วิเคราะห� และสรุปผล
แบบวัดความพึงพอใจผู�ป�วย ญาติ และผู�มารับบริการ
ในสถาบันมะเร็งแห�งชาติ 

กิจกรรมพัฒนาบุคคลากร พัฒนาห�องปฏิบัติการ
อย�างไรให�เป�นเลิศ

โครงการประชมุสมัมนาทมีพฒันาคณุภาพ ประกอบด�วย 
ทีมพัฒนาคุณภาพ ดังนี้
- ทีมนํา (QST) 
- ทีมนําด�านคลินิก (PCT / ECT)  
- ทีมประสานบริการ (SLT : OPD / IPD) 
- ทมีนาํเฉพาะด�าน (RM, IC, PTC, ENV, EQ, IM, HPH, 
 HRD,พัฒนาเวชระเบียนและเอกสารคุณภาพ)
- เสวนาภาษา HA (ทีมคุณภาพ) 

โครงการมหกรรม 5ส และ Big Cleaning Day 
ประจําป� 2563
 -  “จัดสัปดาห� 5ส”
 -  จัดบรรยาย “5ส เพื่อพัฒนาองค�กร” 
  และ Big Cleaning Day 

โครงการมหกรรมคุณภาพ CQI ประจําป� 2563
มีการดําเนินการ ดังนี้
1. จัดบรรยาย “การทํา CQI อย�างยั่งยืน” 
2. จัดมหกรรมคุณภาพ CQI ประจําป� 2563 
โดยหน�วยงานได�ส�งผลงานคุณภาพเข�าร�วมนําเสนอ
ในมหกรรมคุณภาพ CQI ประจําป� 2563 ทั้งหมด 
33 เรื่อง แบ�งการนําเสนอ เป�น 2 ประเภท คือ 
1. Oral Presentation จํานวน 20 เรื่อง
2. Poster Presentation จํานวน 13 เรื่อง 

โครงการเตรียมความพร�อมเพื่อพัฒนาคุณภาพหลัง
ผ�านการรับรองคุณภาพอย�างต�อเนื่อง
1. การเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝ�าระวัง (SS) จากสรพ. 
2. เชิญวิทยากรผู�เชี่ยวชาญมาเป�นที่ปรึกษาด�านพัฒนา
  คุณภาพ (2 ท�าน) แต�เนื่องจากสถานการณ�โรคติดต�อ  
  Covid-19 จึงต�องของดให�อาจารย�ที่ปรึกษาหยุดมา
  ปฏิบัติงาน 

ครั้งที่ 1 
22 พ.ย. 2562
ครั้งที่ 2 
25 ธ.ค. 2562

ครั้งที่ 1 
ม.ค. 2563
ครั้งที่ 2 
ก.ค. 2563 

5 ก.พ. 2563

เป�นประจําทุกเดือน 
เดือนละ 1 ครั้ง / ทีม

22 – 26 มิ.ย. 2563 

ครั้งที่ 1 
13 ก.ค. 2563
ครั้งที่ 2  
16 – 17 ก.ย. 2563

23 ก.ค. 2563 

กลุ�มงานพัฒนาคุณภาพ 
/ ห�องประชุมสมชาย  
 สมบูรณ�เจริญ
 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

กลุ�มงานพัฒนาคุณภาพ 
/ คลนิกิ OPD และหอผู�ป�วย

กลุ�มงานพยาธิวิทยา
คลินิกและเทคนิค
การแพทย�

กลุ�มงานพัฒนาคุณภาพ 
/ ห�องประชุมภายใน
 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

กลุ�มงานพัฒนาคุณภาพ
/ ห�องประชุมสมชาย 
 สมบูรณ�เจริญ และ
 บริเวณโดยรอบสถาบัน
 มะเร็งแห�งชาติ

กลุ�มงานพัฒนาคุณภาพ 
/ ห�องประชุมสมชาย 
 สมบูรณ�เจริญ 
 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

กลุ�มงานพัฒนาคุณภาพ

1

2

3

4

5

6

7

ลําดับที่ ชื่อโครงการ จัดโดย
/ สถานที่จัดอบรม

บุคลากร
กลุ�มเป�าหมาย

วัน เดือน ป� 
ที่จัด

 การพัฒนาคุณภาพองค�กรสู�มาตรฐานระดับสากล
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การพัฒนา
บุคลากร
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แพทย� 

ทันตแพทย�

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

นักรังสีการแพทย� 

นักเทคนิคการแพทย�

นักกายภาพบําบัด

นักวิทยาศาสตร�การแพทย� / เจ�าพนักงานวิทยาศาสตร�การแพทย�

นักวิชาการสาธารณสุข

นักสังคมสงเคราะห�

นักวิเคราะห�นโยบายและแผน

นักวิชาการเงินและบัญชี / เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ / เจ�าพนักงานพัสดุ 

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการคอมพิวเตอร�

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการสถิติ / เจ�าพนักงานเวชสถิติ 

นักจัดการงานทั่วไป

นายช�างเทคนิค

พนักงานขับรถ

เจ�าพนักงานธุรการ / พนักงานธุรการ

พนักงานบริการ
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2
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1
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216

200 300 400 500
ครั้ง

บุคลากรที่เข�าร�วม (ราย / ครั้ง)

เข�าร�วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ดูงาน / ฝ�กปฏิบัติ ในประเทศ
การส�งข�าราชการ 
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แพทย� 

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิทยาศาสตร�การแพทย�

นักเทคนิคการแพทย�

0 5

11

3

1

1

1

17

10 15 20

จํานวนบุคลากร (ราย)

เข�าร�วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ดูงาน ณ ต�างประเทศ

ศึกษาต�อ ป�งบประมาณ 2563

การส�งบุคลากร 

การส�งบุคลากร 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
“100 ป� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย”
สาขาวิชาอายุรศาสตร�สัตวแพทย�

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร�การแพทย�
แขนงวิชาเซลล�ชีววิทยา
และอณูพันธุศาสตร�ของมนุษย�

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร�ระดับโมเลกุล

นางสาวศิริวรรณ  สาครินทร�

นางสาวสุธาสินี  อาษายุทธ�

นางสาวจรัญญา  งามขํา

 8 ก.ย. 2559 - 8 ก.ย. 2562
 8 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2563

 ขยายเวลาต�อ 1 ป�
 9 ก.ย. 2563 รายงานตัว

 กลับมาปฏิบัติราชการ

 4 ม.ค. 2560 - 4 ม.ค. 2562
 7 ม.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562 

 ขยายเวลาต�อ 11 เดือน 11 วัน
 19 ธ.ค. 2562 รายงานตัว

 กลับมาปฏิบัติราชการ
 
 7 ส.ค. 2560 - 7 ส.ค. 2563
 3 ส.ค. 2563 รายงานตัว

 กลับมาปฏิบัติราชการ

จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

1

2

3

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตรที่ไปศึกษา สถาบันที่ไปศึกษา วัน เดือน ป�
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู�สูงอายุ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร�ชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู� ใหญ�และผู�สูงอายุ

หลักสูตรอบรมวิสัญญีพยาบาล

การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลโภชนบําบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟ�สิกส�การแพทย�

หลักสูตรผ�าตัดส�องกล�องทางนรีเวช

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู�ป�วยบาดแผล
ออสโตมีและควบคุมการขับถ�ายไม�ได�

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร�ข�อมูลการดูแล
สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรพยาบาลศาสตร�มหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู� ใหญ�และผู�สูงอายุ

นางสาวเจนจิรา  แก�วยศ

นางสาวรุ�งนภา  คงภักดี

นางสาวจันทร�นรินทร�  นนทะขาม

นางสาวพิชญา  เหลืองสุขสาคร

นางสาวนิตยา  ปาปะโต

นางสาววิลาวรรณ  คูศิวิไลส�

นางสาวนิชุดา  ปานเพ็ง

นางสาวปานวาด  รัตนศรีทอง

นางสาวธนพร  คําอ�าย

นายเอกภพ  แสงอริยวนิช

นางสาวจารุวรรณ  สีหะวงษ�

 8 ส.ค. 2560 -  8 ส.ค. 2564
 3 ก.พ. 2563 รายงานตัว

 กลับมาปฏิบัติราชการ
 
 15 ส.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2562 
 15 ส.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2563

  ขยายเวลาต�อ 6 เดือน
 17 ก.พ. 2563 รายงานตัว

 กลับมาปฏิบัติราชการ
 
 14 ส.ค. 2561 - 13 ส.ค. 2564

 13 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2564

 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563
 1 ต.ค. 2563 รายงานตัว

 กลับมาปฏิบัติราชการ
 
 3 ก.พ. 2563 - 22 พ.ค. 2563
 1 เม.ย. 2563 รายงานตัว

 กลับมาปฏิบัติราชการ
 
 1 พ.ค. 2563 - 1 ส.ค. 2565

 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564

 17 ก.ค. 2563 -  25 ก.ย. 2563
 28 ก.ย. 2563 รายงานตัว

 กลับมาปฏิบัติราชการ

 10 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2566

 13 ส.ค. 2563 - 13 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลราชวิถี

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ�

มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตรที่ไปศึกษา สถาบันที่ไปศึกษา วัน เดือน ป�
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ผลงานด�านบริการ
บําบัดรักษาและอื่น ๆ
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ด�านการพยาบาล 
ภารกิจ

ลําดับ

ลําดับ

ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา

ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา

หน�วยนับ

หน�วยนับ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน
งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการ

1. หน�วยคัดกรองผู�ป�วยและนัดตรวจ ให�บริการผู�ป�วยนอกที่ ไม�ได�ขอนัดตรวจและที่ขอนัดตรวจ รวมทั้งสิ้น 37,822 ราย
ผู�ป�วยนอกที่ไม�มีขอนัดตรวจ มีจํานวนทั้งสิ้น 12,738 ราย ดังนี้

153
60
5

5.7
54,153 / 216,529

10,288
6,071
1,383

6,032 / 122
34,156
32,456
2,557

2,922
9,816

605
12,133

0
1

88
730

9,797
2,122

9,797
730
89

2,122

3,760
8,772
206

จํานวนเตียง
อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Ratio)
ช�วงเวลาของเตียง (Turn Over Interval)
จํานวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู�ป�วยรักษาในโรงพยาบาล (Average Length of Stay)
จํานวนผู�ป�วยนอกทั้งหมด (OPD ศัลยกรรมและทั่วไป / OPD รังสีรักษา / OPD เคมีบําบัด)
จํานวนผู�ป�วยนอกรับใหม�
จํานวนผู�ป�วยในทั้งหมด
จํานวนผู�ป�วยในรับใหม�
จํานวนผู�ป�วยจําหน�าย / ตาย
จํานวนวันผู�ป�วยในจําหน�าย
จํานวนวันอยู�ในโรงพยาบาล (Patient - Day)
จํานวนผู�ป�วยระบบส�งต�อ

ให�บริการคัดกรองผู�ป�วย : จําแนกเป�นประเภทรายใหม� / รายเก�า
- ผู�รับบริการรายใหม�
- ผู�รับบริการรายเก�า
ให�บริการคัดกรองผู�ป�วย : จําแนกเป�นประเภทผู�ป�วยมะเร็ง / ไม�ใช�มะเร็ง
- ผู�ป�วยมะเร็ง (CA)
- ไม�ใช�ผู�ป�วยมะเร็ง (Non - CA)
ให�บริการคัดกรองประเมินสภาพแรกรับ คัดแยกประเภทผู�ป�วยตามลําดับความเร�งด�วน  
 
- ผู�ป�วยวิกฤต (Resuscitation) 
- ผู�ป�วยฉุกเฉิน (Emergency) 
- ผู�ป�วยเร�งด�วน (Urgent) 
- ผู�ป�วยเจ็บป�วยเล็กน�อย (Semi Urgency) 
- ผู�ป�วยทั่วไป (Non Urgency)
- ผู�รับบริการอื่น ๆ : ไม�มีผู�ป�วยมา
ให�บรกิารพยาบาล : คดักรองประเมนิสภาพแรกรบั คดัแยกประเภทผู�ป�วยตามสภาพแรกรบั  
 
- ผู�ป�วยประเภทเดินได�
- ผู�ป�วยประเภทรถนั่ง
- ผู�ป�วยประเภทรถนอน
- N / A (Not applicable)
ให�บรกิารพยาบาล : ประเมนิคดักรอง จาํแนกตามกลุ�มอาการและประเภทการรบับรกิารเพือ่ส�งพบแพทย�
- ประเภทมีอาการผิดปกติระบบ / อวัยวะต�างๆ
- ประเภทอื่น ๆ ทั่วไป
- ประเภท Refer in

เตียง
เปอร�เซ็นต�

วัน
คน - วัน

ราย / ครั้ง
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ราย / ราย
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ราย
ราย
ราย
ราย
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ราย
ราย
ราย
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ราย
ราย
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 กลุ�มงานการพยาบาลผู�ป�วยนอก

 ข�อมูลเกี่ยวกับการบริการบําบัดรักษา
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการ

2. หน�วยประสานงานรับส�งต�อผู�ป�วย   

ผู�ป�วยนอกที่ขอนัดตรวจ มีจํานวนทั้งส�น 25,084 ราย ดังนี้ 

6,445
18,639

5,505
19,579

23,544
1,540

4,561
4,024
4,369
617

6,997
1,678
670
297

1,829
42

1,545
1,185

0
1

17
494

1,634
584

1,533
352
113
732

2,222
508

394
354
260
171
155

ให�บริการนัดตรวจ : จําแนกเป�นประเภทรายใหม� / รายเก�า
- ผู�รับบริการรายใหม�
- ผู�รับบริการรายเก�า
ให�บริการนัดตรวจ : จําแนกเป�นเพศชาย / เพศหญิง
- เพศชาย
- เพศหญิง
ให�บริการนัดตรวจ : จําแนกตรวจสุขภาพ / ตรวจตามอาการเฉพาะทาง
- นัดตรวจสุขภาพ (ไม�มีอาการ)
- นัดตรวจตามอาการเฉพาะทาง
ให�บริการนัดตรวจ : จําแนกตามช�องทางการนัดหมาย 
- นัดด�วยตนเอง
- นัดแทน
- นัดทางโทรศัพท�
- นัดทางโทรสาร (FAX)
- นัดทาง Website (www.ncicheckup.com)
- นัดทางแอปพลิเคชัน (App : NCI Easy)
- นัดทางแอปพลิเคชัน Line
- นัดทางอีเมล
- นัดทางหนังสือราชการ
- นัดทางไปรษณีย�

ให�บริการแยกตามเพศ
- เพศหญิง
- เพศชาย
ให�การบริการพยาบาล จําแนกตามความเร�งด�วน
- ผู�ป�วยวิกฤต (Resuscitation)
- ผู�ป�วยฉุกเฉิน (Emergency)
- ผู�ป�วยเร�งด�วน (Urgency)
- ผู�ป�วยเจ็บป�วยเล็กน�อย (Semi Urgency)
- ผู�ป�วยทั่วไป (Non Urgency)
- ผู�รับบริการอื่นๆ : ไม�มีผู�ป�วยมา
ให�บริการพยาบาล : คัดกรองประเมินสภาพแรกรับ คัดแยกประเภทผู�ป�วยตามสภาพแรกรับ
- ผู�ป�วยประเภทเดินได�
- ผู�ป�วยประเภทรถนั่ง
- ผู�ป�วยประเภทรถนอน
- N / A (Not applicable)
ให�การรับบริการ Refer in จําแนกตามการวินิจฉัยโรค
- ผู�ป�วยมะเร็ง (CA)
- ไม�ใช�ผู�ป�วยมะเร็ง (Non- CA + R / O CA)
ให�การรับบริการ Refer in จําแนกตามโรค 5 ลําดับแรก
- CA Breast 
- Hepatobillorary
- CA Colorectal
- CA Cervix
- CA Lung
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ราย
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

3. หน�วยสังเกตอาการ ให�บริการผู�ป�วยนอกที่มารับบริการหน�วยงานสังเกตอาการผู�ป�วย รวมทั้งสิ้น 2,445 ราย
 โดยจําแนกเป�นประเภทผู�ป�วยสังเกตอาการ 1,020 ราย และประเภทผู�ป�วยหัตถการ 1,425 ราย
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36
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1
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0
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18
4
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ให�การรับบริการ Refer in จําแนกตามเขตบริการสุขภาพ 5 ลําดับแรก
- เขตบริการสุขภาพที่ 13
- เขตบริการสุขภาพที่ 5
- เขตบริการสุขภาพที่ 4
- เขตบริการสุขภาพที่ 6
- เขตบริการสุขภาพที่ 3
ให�การรับบริการ Refer in จําแนกตามโรงพยาบาล 10 ลําดับแรก
- โรงพยาบาลพระนั่งเกล�า
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ
- โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ 
- โรงพยาบาลนครปฐม
- โรงพยาบาลพระราม 2
- โรงพยาบาลแพทย�ป�ญญา
- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
- โรงพยาบาลสิรินธร 
- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
- โรงพยาบาลนวมินทร�
ประเภทการรับ Refer in
- Refer ในระบบ
- Refer นอกระบบ

ให�บริการผู�ป�วย : ประเภทผู�ป�วยสังเกตอาการ คัดแยกประเภทผู�ป�วยตามลําดับความเร�งด�วน
- ผู�ป�วยวิกฤต (Resuscitation) 
- ผู�ป�วยฉุกเฉิน (Emergency) 
- ผู�ป�วยเร�งด�วน (Urgency) 
- ผู�ป�วยเจ็บป�วยเล็กน�อย (Semi-urgency) 
- ผู�ป�วยทั่วไป (Non Urgency) 
ให�บริการพยาบาล : แบ�งตามประเภทหัตถการ
- ให�บริการเจาะเลือด                       
- ให�บริการฉีดยา (IV., IM., SC.)
- ให�เลือดและส�วนประกอบของเลือด
- ให� Oxygen
- ให�สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา
- ทําแผล + ตัดไหม
- ใส�สายสวนป�สสาวะ
- เจาะท�อง (Abdominal Tapping)
- Flush Port A Cath
- วัด Residual Urine
- เจาะ Hemo Culture
- ใส�ท�อระบายทรวงอก (ICD with bag)
- เจาะปอด (Plueral Tapping)
- พ�นยา
- ดูดเสมหะ (Suction clear air way)
- อื่นๆ
ผู�ป�วยที่มีภาวะวิกฤตในการช�วยฟ��นคืนชีพ (CPR)
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78 รายงานประจําป� 2563 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการ
1. คลินิกนรีเวช

2. คลินิกเต�านม

งานพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง

11,473

284
92

5,100
32

383
152
68

210
270

2
6

985

3,180
383
895
126
408

5,062
27
29
0

285
143
844
383

11,045

1,019
1,218
2,798
1,080

45
16

515
348

2,363

411
63

ให�บริการพยาบาลคลินิกมะเร็งนรีเวชทั้งหมด
ให�บริการพยาบาล : ประเมิน คัดกรอง ก�อนพบแพทย�
- ตรวจติดตาม PV 
- HPV DNA
- ตรวจติดตาม Pap smear
- PV Screening
- ตรวจติดตามหลังผ�าตัด
- รับปรึกษา Abnormal pap
- รับปรึกษา HSIL (CIN)
- รับปรึกษา LSIL (CIN)
- รับปรึกษา ASC-US
- รับปรึกษา Squa.Cell Ca.
- รับปรึกษา Adeno Ca. Insitu
ประเมนิผู�ป�วยก�อนการฟ�งผลการตรวจ (ผลชิน้เนือ้ ผลการตรวจทางเซลล�วทิยา ผลการตรวจพเิศษ อืน่ ๆ)
เตรียม / ประเมินผู�ป�วย / ให�การพยาบาล และช�วยแพทย�ทําหัตถการ
   
- ให�คําแนะนําการปฏิบัติตัวก�อนรับการรักษาด�วยเคมีบําบัด 
   
- ให�คําแนะนําการปฏิบัติตัวก�อนรับการผ�าตัด 
- Coloposcopy
- Coloposcopy and LEEP
- วัคซีน HPV
- Ultrasound
- Cold coagulation
- Abdominal tapping
- Cryosurgery
- ECC
- EMC
- Bx
รับส�งต�อในและนอกระบบ

ให�บริการพยาบาลคลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต�านมทั้งหมด 
ให�บรกิารพยาบาล : ประเมนิ คดักรอง ก�อนพบแพทย�ตามลาํดบัความเร�งด�วนจาํแนกตามการมารบับรกิาร
- Breast Screening
- Follow up Breast
- Follow up CA Breast
- Follow up รับยาฮอร�โมน
- พบแพทย� (ญาติปรึกษาแพทย�)
- มีอาการผิดปกติก�อนวันนัด
- รับ Refer
- รับ Consult
- ฟ�งผลการตรวจทางห�องปฏบิตักิาร (ผลชิน้เนือ้ ผลการตรวจทางเซลล�วทิยา ผล mammogram
 
 / Ultrasound เต�านม และผลการตรวจพิเศษอื่น ๆ เป�นต�น)
ให�บริการพยาบาล : แบ�งตามประเภทหัตถการ
- ช�วยทํา FNA, เจาะ Seroma, Tapping 
- ช�วยแพทย�ทํา Punch  Biopsy
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการ

3. คลินิกโรคปอด

4. คลินิกทางเดินป�สสาวะ

5. คลินิกหูคอจมูก

277
189
703

638
663

11,045

3,074

1,520
1,080

68
135

8
64
68
68

4,253

2,058
322
473
91

155
306
318

30
56

110
25
9

9,265

463
326
350

1,654
140
904
139
82

161
1,414

- ทําแผลและตัดไหม
- Ultrasound  Breasy
- ให�บริการอื่น ๆ 
ให�คาํแนะนาํการปฏบิตัตินก�อนรบัการรกัษา และเซน็ยนิยอมรบัการรกัษาจาํแนกตามประเภทของการรกัษา
- การ Informed consent ก�อนผ�าตัดเต�านม 
- การ Informed consent ก�อนทาํหตัถการต�าง ๆ เช�น FNA, เจาะ Seroma, Tapping, Punch Biopsy
- การให�คําแนะนําหลังผ�าตัดมะเร็งเต�านม เพื่อลดภาวะแทรกซ�อน

ให�บริการพยาบาลคลินิกโรคปอดทั้งหมด
ให�บรกิารพยาบาล : ประเมนิ คดักรอง ก�อนพบแพทย�ตามลาํดบัความเร�งด�วน จาํแนกตามการมารบับรกิาร
- รับปรึกษาความผิดปกติของปอด
- ตรวจติดตามความผิดปกติด�วยเอกซเรย�ปอด
- ฟ�งผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการ (ผลชิ้นเนื้อและผลทางเซลล�วิทยา)
- รับผู�ป�วยส�งต�อในระบบ
- ให�คําแนะนําผู�ป�วยติดเชื้อวัณโรค
- อื่น ๆ
ให�บริการช�วยแพทย�ทําหัตถการตัดชิ้นเนื้อตรวจ
ให�คําแนะนําการปฏิบัติตัวก�อนและหลังการทําหัตถการ

ให�บริการพยาบาลคลินิกทางเดินป�สสาวะทั้งหมด
ให�บรกิารพยาบาล : ประเมนิ คดักรอง ก�อนพบแพทย�ตามลาํดบัความเร�งด�วน จาํแนกตามการมารบับรกิาร
- ตรวจติดตามอาการผิดปกติและโรคมะเร็งของระบบทางเดินป�สสาวะ
- ฟ�งผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการ (ผลชิ้นเนื้อและตรวจพิเศษ)
- รับปรึกษาอาการผิดปกติระบบทางเดินป�สสาวะ
- รับผู�ป�วยส�งต�อในระบบ
- ให�บริการพยาบาลช�วยแพทย�ฉีดยา Enantone
- ให�บริการอื่น ๆ
ให�บริการพยาบาลผู�ป�วยส�องกล�องตรวจกระเพาะป�สสาวะ (Cystoscopy) เพื่อการวินิจแยกโรค
และเพื่อการค�นหาระยะของโรค (Staging)
ให�คาํแนะนาํผู�ป�วยในการเตรยีมตวัตรวจตดัเนือ้ต�อมลกูหมากผ�านทางทวารหนกัด�วยเครือ่งอลัตราซาวด�
ให�คาํแนะนาํการปฏบิตัติวัผู�ป�วย Ca Bladder ก�อนและหลงัทาํ TUR-Bt และให� Intravesicle MMC.
ให�คําแนะนําผู�ป�วยทางเดินป�สสาวะก�อนการรักษาด�วยผ�าตัด
เก็บป�สสาวะจากสายสวนป�สสาวะส�งตรวจ
OFF สายสวนป�สสาวะ, สายสวนป�สสาวะ

ให�บริการพยาบาลคลินิกหู คอ จมูก ทั้งหมด
ให�บรกิารพยาบาล : ประเมนิ คดักรอง ก�อนพบแพทย�ตามลาํดบัความเร�งด�วน จาํแนกตามการมารบับรกิาร
- มีอาการผิดปกติของระบบหู คอ จมูก
- รับผู�ป�วยส�งต�อในระบบ
- รับปรึกษาอาการผิดปกติระบบหู  คอ จมูก
- ตรวจติดตามการรักษาทางหู คอ จมูก
- ตรวจติดตามผู�ป�วยรับการรักษาทางหู คอ จมูก ด�วย CCRT
- ฟ�งผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการ (ผลชิ้นเนื้อและ Lab)
- นอนโรงพยาบาลเพื่อผ�าตัด
- มีอาการผิดปกติมาก�อนนัด
- พบแพทย� และญาติมาปรึกษาแพทย�
- ให�บริการพยาบาลอื่น ๆ
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการ

6. คลินิกทางเดินอาหารและตับ   

7. คลินิกระบบส�งต�อ   

300
200

691
294

5
990

410
40

108
0

580
8
6

33,814

6,595
1,521
9,108
3,597
305

4,665
4,572
1,077

8
97
15
14
44

1,495
155
574
322
136
116

2,571
523

2
20

100
85

- นําผู�ป�วย ENT เข�า Tumor  conference
- ให�คําแนะนําการปฏิบัติตัวก�อนผ�าตัด
ให�บริการช�วยแพทย�ทําหัตถการส�องกล�องระบบหู คอ จมูก
- Laryngoscopy
- Sinuscopy
- Esophagoscopy
ให�คําแนะนําการปฏิบัติตัวก�อนและหลังส�องกล�อง
ให�บริการทําหัตถการของคลินิก หู คอ จมูก
- ช�วยแพทย�ทํา FNA, Biopsy  
- ใส� NG Tube 
- ทําแผล, ตัดไหม, พ�นยา
- ให�นํ้าเกลือ, ให�เลือด, ฉีดยา
- ล�างหู, ล�างโพรงจมูก, เปลี่ยน TT-Tube
- Aspirate
- Nasal packing

ให�บริการพยาบาลคลินิกทางเดินอาหารและตับทั้งหมด
ให�บรกิารพยาบาล : ประเมนิ คดักรอง ก�อนพบแพทย�ตามลาํดบัความเร�งด�วน จาํแนกตามการมารบับรกิาร
- ตรวจติดตามโรคไวรัสตับอักเสบ
- ตรวจติดตามการทํางานของตับ
- ตรวจติดตามทางเดินอาหาร
- ตรวจติดตามโรคมะเร็งทางเดินอาหารและตับ
- มีอาการผิดปกติก�อนวันนัด
- ฟ�งผลการตรวจพิเศษต�าง ๆ
- รับปรึกษาอาการผิดปกติทางเดินอาหารและตับ
- รับส�งต�อโรคมะเร็งทางเดินอาหารและตับ
ให�บริการหัตถการของระบบทางเดินอาหารและตับ
- ฉีดยาเข�าหลอดเลือด เข�ากล�ามและชั้นใต�ผิวหนัง
- ทําแผล ตัดไหม
- ให�เลือด ให�สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา
- Abdominal tapping
- ญาติมาปรึกษา
- ขอรับยาไม�พบแพทย�
- ขอประวัติ / ขอประวัติการรักษา
- ส�งผลทางไปรษณีย�
- ให�บริการส�งยาทางไปรษณีย�
- ให�บริการ Telemedicine
- ส�ง slide
       
- เจาะเลือดไม�พบแพทย�
- ตรวจ urea breath test
- Flush port
- Proctoscope

เพศ
- ชาย
- หญิง
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการ

งานพยาบาลตรวจค�นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง

24
127
17
5

26
54

21
48
4

51
2
1
1
4
3
4
4

42,214

2,979
14,609

13,797
3,791

14,801
675

1,743
67

151
151

27,167

599
718
189
242
110

0
76

5,192

ประเภทการรับบริการ
- นําผลการตรวจมาปรึกษาโดยผู�ป�วยหรือญาติ
- รับ Refer ในระบบ (0601)
- รับ Refer นอกระบบ (0602)
- รับประสานงาน case Fax จากศูนย� refer
- ฟ�งผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการ
- ส�ง Slide review
ส�ง Consult
- เคมีบําบัด
- รังสีรักษา
- คลินิกระบบทางเดินอาหาร
- ฝ�ายลูกค�าสัมพันธ� ตาม Slide
- คลินิกอายุรกรรมปอด
- คลินิกระบบทางเดินป�สสาวะ
- คลินิกศัลยกรรม และเต�านม
- คลินิกนรีเวช
- คลินิก หู คอ จมูก
- คลินิกออสโตมี และแผล
- คลินิกระงับปวด

ให�บริการพยาบาลผู�รับบริการตรวจสุขภาพทั้งหมด
ให�บริการพยาบาลผู�รับบริการตรวจสุขภาพ จําแนกเป�นรายใหม� / รายเก�า
- ตรวจสุขภาพรายใหม�
- ตรวจสุขภาพรายเก�า
ให�บริการพยาบาลผู�รับบริการตรวจสุขภาพ จําแนกเป�นเพศหญิง / ชาย
- เพศหญิง
- เพศชาย
 
ให�บริการพยาบาล ประเมิน คัดกรอง ก�อนพบแพทย�ตามลําดับ
- ตรวจสุขภาพตามนัด (มีนัดล�วงหน�า)
- ตรวจสุขภาพไม�มีนัดล�วงหน�า (walk in)
- ตรวจคัดกรอง PV & Breast
- ฟ�งผลการตรวจแมมโมแกรม
- ตรวจเอกซเรย�ปอด
- พบแพทย� (ขอใบรับรองแพทย�)
ส�งผลการตรวจทางไปรษณีย�
ส�งปรึกษาหน�วยงานอื่น
- คลินิกโรคปอด
- คลินิกทางเดินอาหารและตับ
- คลินิกกล�องส�องตรวจ
- คลินิกมะเร็งนรีเวช
- คลินิกทางเดินป�สสาวะ
- คลินิกหู คอ จมูก
- คลินิกศัลยกรรมเต�านม
ให�บริการชั่งนํ้าหนัก / วัดส�วนสูง / วัดความดันโลหิต
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82 รายงานประจําป� 2563 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการงานพยาบาลรับผู�ป�วยใน

งานพยาบาลผู�ป�วยนอกเคมีบําบัด

10,898

6,071
2,563
975

1,289

2,785
292
101
84

1,819
257
14

174
455
55
6
8

12
8

39
2,790
5,337
1,415
3,062
2,253
238

4,691

619
39
0

40
1,311

166
635

1,661

0
63

จํานวนผู�รับบริการทั้งหมด
จํานวนผู�ป�วยแยกประเภทรับบริการ
- ผู�ป�วย Admit (ชาย 2,598 ราย)  หญิง ( 3,473 ราย)
- ผู�ป�วยจองเตียง
- ให�ข�อมูลการเตรียมความพร�อมก�อนการรักษา
- โทรศัพท�ติดตามผู�ป�วยล�วงหน�า 2 วันก�อนเข�านอนโรงพยาบาล
จํานวนผู�ป�วยแยกประเภทรับการรักษา
- เคมี
- รังสีรักษา
- รังสีรักษา + เคมีบําบัด (CCRT)
- CCRT เริ่มแสง
- ศัลยกรรม
- TOCE / ERCP
- PTBD
- Investigate
- Palliative / Supportive
- Emergency
- เคมีบําบัดประคับประคอง
- ศัลยกรรมประคับประคอง
- รังสีประคับประคอง
- โครงการวิจัยกัญชา

ให�บริการพยาบาล : ประเมินสภาพร�างกายและจิตใจเพื่อคัดกรองก�อนส�งเข�าพบแพทย�
- มีอาการผิดปกติก�อนวันนัด
- นอนโรงพยาบาล เพื่อฉีดยาเคมีบําบัด
- ฉีดยาเคมีบําบัดแบบ Ambulatory
- เพื่อให�ยาเคมีบําบัดชนิดรับประทาน
- เพื่อรับยาฮอร�โมนชนิดรับประทาน
- ตรวจติดตามเคมีบําบัด
- ตรวจติดตามภาวะหลังให�ยา (Nadir)
- บริการอื่น ๆ
ให�คําอธิบายผู�ป�วยที่เกิดอาการข�างเคียงจากยาที่ได�รับ และทบทวนการปฎิบัติตนให�ถูกต�อง
- เม็ดเลือดขาวตํ่า
- ภาวะซีด
- เกล็ดเลือดตํ่า
- อื่น ๆ
รับปรึกษาเคมีบําบัด
ผู�ป�วยไม�มาตามนัด
- ผู�ป�วยใหม�ไม�มารับการวางแผนรักษาตามนัด
- ผู�ป�วยเก�าไม�มารับการรักษาตามนัด
ให�คําแนะนําแผนการรักษากับผู�ป�วยใหม�และทบทวนผู�ป�วยเก�าที่เปลี่ยนสูตรยา เรื่องการดูแล
ตนเองต�อเนื่องที่บ�านหลังได�รับเคมีบําบัด
ดูแลและให�การพยาบาลผู�ป�วยทําหัตถการ
- Bone marrow aspirate - biopsy
- Flush  Port-A -Cath
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลศูนย�บริหารยาเคมีบําบัด

166
14
85
1
5
9
4

29

143
10

1,329

3,609
1,866
1,458
604
304
614

1,106
125

1,026
373
455
968

1,794
3
0
0

113
172

0
68
6

210
422

4
219

6
41
8
7

239

- Blood Transfusion
- Intravenous Fluid
- Intramuscle, subcutaneous
- abdominal tapping
- Foley’s catheter  care
- Dressing
- NG Tube care
- อื่น ๆ
ประสานงานให�ผู�ป�วยได�รับการอนุมัติยาเคมีบําบัด
- ได�รับการอนุมัติภายใน 7 วันทําการ
- ได�รับการอนุมัติหลัง 7 วันทําการ
ประสานงานให�ผู�ป�วยได�รับการส�งไป consult แผนกอื่น

บริหารยาเคมีบําบัดและให�การพยาบาลผู�ป�วย ขณะได�รับยาเคมีบําบัดจําแนกตามการวินิจฉัยโรค
- มะเร็งเต�านม
- มะเร็งลําไส�ใหญ�และทวารหนัก
- มะเร็งปอด
- มะเร็งต�อมนํ้าเหลือง
- มะเร็งนรีเวช
- มะเร็งอื่น ๆ
บรหิารยาเคมบีาํบดัและให�การพยาบาลผู�ป�วยขณะได�รบัยาเคมบีาํบดั จาํแนกตาม 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
- Carboplatin
- Cisplatin / Gemcitabine
- Cisplatin
- Target
- Xelox
- Carboplatin / VP16
- VP16
- อื่น ๆ
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการงานพยาบาลผู�ป�วยนอกรังสีระยะไกล

งานพยาบาลผู�ป�วยนอกรังสีระยะใกล�

1,403
67

246
211
422
216
15

346
4,255
2,034

1,725
743

1,037

3,273
3,379
2,369
1,344
1,432

131
106

1,373
40

118
282

1

476
85

20,189
569

537
9

89
6
6
-
-

ให�บริการพยาบาลผู�ป�วยเริ่มฉายรังสีรักษา จําแนกตามประเภทผู�ป�วย
- ผู�ป�วยนอก
- ผู�ป�วยใน
ให�บริการพยาบาลผู�ป�วยที่รับการรักษาด�วยรังสี จําแนกตามตําแหน�งการฉายรังสี
- มะเร็งส�วนศีรษะและคอ
- มะเร็งระบบสืบพันธุ�สตรี
- มะเร็งเต�านม
- GI cancer
- มะเร็งในเด็ก
- มะเร็งในส�วนอื่น ๆ
ให�บริการพยาบาลตรวจประจําสัปดาห�ขณะฉายรังสี
ให�บริการพยาบาลตรวจติดตามหลังฉายรังสี
การรับ - ส�ง ปรึกษา
- รับปรึกษาจากหน�วยงานอื่น
- ส�งปรึกษาหน�วยงานอื่น
จํานวนผู�ป�วย Walk IN (ขอประวัติ เลื่อนนัด ปรึกษาแพทย�)
การให�สุขศึกษา - ให�คําปรึกษา
- ก�อนการรักษาด�วยรังสี
- ขณะให�การรักษาด�วยรังสี
- หลังการรักษาด�วยรังสี
- ครบการรักษาด�วยรังสี
บริการให�คําปรึกษาผู�ป�วยที่รับการรักษาด�วยรังสีทางโทรศัพท�
การให�บริการพยาบาล
- ฉีดยา
- ทําแผล
- ให�นํ้าเกลือ
- ใส�สายให�อาหารทางจมูก
- Blood Transfusion
- Suction clear air way ก�อน RT
- ช�วยผู�ป�วย Emergency
ช�วยแพทย�ตรวจ
- ตรวจภายใน
- Pap smear
ประเมินผู�ป�วยก�อนเข�าห�องฉายรังสี
การรายงานแพทย�จาก IPD

Ir-192 Intracavity insertion
- Ca Cervix : ผู�ป�วยนอก
     ผู�ป�วยใน
- Ca Endometrium : ผู�ป�วยนอก
        ผู�ป�วยใน
- Vaginal : ผู�ป�วยนอก
    ผู�ป�วยใน
จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ขอความร�วมมือในการใส�แร�
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการ

1. หน�วยรังสีร�วมรักษา

2. หน�วยเวชศาสตร�นิวเคลียร�

งานพยาบาลรังสีร�วมรักษาและเวชศาสตร�นิวเคลียร�

174
5

456
5

166
1

-
34
6
2

169
8

38
35
4
1

41
306
66
44
25
22
26
15

1,590
46
0
0

128
1,163

7
2
0

18
19

347
0

51
15
46

การให�สุขศึกษา
- เมื่อเริ่มการรักษา : ผู�ป�วยนอก
     : ผู�ป�วยใน
- การปฏิบัติตัวระหว�างใส�แร� : ผู�ป�วยนอก
        : ผู�ป�วยใน
- เมื่อครบการรักษา : ผู�ป�วยนอก
      : ผู�ป�วยใน
การให�บริการพยาบาล
- ทําแผล
- ฉีดยา
- ให�นํ้าเกลือ
- ให�เลือด

บริการผู�ป�วยด�านหัตถการรังสีร�วมรักษา จําแนกตามหัตถการ
- เพื่อทํา Tranarterial chemo Embolization (TACE)
- เพื่อทํา Angiogram
- เพื่อทํา CT guided for RFA / Microwave Ablation
- เพื่อทํา Percutaneous  Drainage : PTBD / PCD / PCN
- เพื่อทํา PV Embolization
- เพื่อทํา PEI
- เพื่อทํา Biopsy / FNA liver Under CT / ultrasound guide
- เพื่อทํา Biopsy / FNA lung Under CT / ultrasound guide
- เพื่อทํา Biopsy / FNA ENT Under CT / ultrasound guide
- เพื่อทํา Biopsy / FNA Breast Under CT / ultrasound guide
- เพื่อทํา Biopsy / FNA Other Under CT guide / under ultrasound 
- เพื่อทํา Localization
- เพื่อทํา Mammotone
- เพื่อทําหัตถการอื่น ๆ เช�น cholangiogram, Pericardial drainage, Maker image, Tapping
บริการผู�ป�วยด�านรังสีวินิจฉัย จําแนกตามหัตถการ
- เอกซเรย�คอมพิวเตอร� (CT - scan)
- เอกซเรย�ส�องตรวจ (Fluoroscopy)
- เอกซเรย�ท�อทางเดินป�สสาวะ (Urethrography)
- เอกซเรย�ทางเดินป�สสาวะ (IVP)

บริการผู�ป�วยด�านเวชศาสตร�นิวเคลียร� จําแนกตามหัตถการ
- Bone Densitomety
- Bone Scan
- Furosemide renogram
- Lymphatic scan (Dextrans)
- I-131 Hyperthyroidism (1-10mCi)
- I-131 Hyperthyroidism (16-30mCi)
- 1.7 MIBI Scan
- MUGA Scan
- Sm-153 Treatment
- Thyroid Scan
- Thyroid uptake
- Total Body Scan I-131
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการ

งานการพยาบาลผู�ป�วยส�องกล�องตรวจ

ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน
งานหอผู�ป�วย

354
1,421

0
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35

800

3
14
44
44
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0

153
0

953
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31
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44
44

ตรวจติดตามผู�ป�วย CA Thyroid ที่รับการรักษาด�านเวชศาสตร�นิวเคลียร�
บริการให�คําปรึกษาระหว�างสหวิชาชีพในการตรวจรักษาด�วยรังสีร�วมรักษาและรังสีวินิจฉัย
ให�ข�อมูลผู�ป�วยเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยด�านรังสีวินิจฉัยและรังสีร�วมรักษา
ให�ข�อมลูผู�ป�วยเกีย่วกบัแผนการรกัษาและการตรวจตดิตามผู�ป�วยมะเรง็ตบัทีร่กัษาด�วยรงัสรี�วมรกัษา
ให�ข�อมลูเกีย่วกบัแผนการรกัษาและการตรวจตดิตามผู�ป�วยมะเรง็ท�อทางเดนินํา้ดหีลงัใส�สายระบายท�อนํา้ดี
ติดตามผู�ป�วยก�อนและหลังทําหัตถการทางรังสีร�วมรักษา

ให�บริการพยาบาล : ประเมินผู�ป�วย/เตรียมผู�ป�วย / ช�วยแพทย�ส�องกล�อง / ให�การพยาบาลหลัง
ส�องกล�อง / ให�คําแนะนําการปฎิบัติตัวหลังส�องกล�อง และอาการผิดปกติที่ต�องมาพบแพทย� 
โดยจําแนกตามชนิดของการส�องกล�องตรวจ
- Esophagoscope with EVL
 
- Esophagoscope with Esophageal Stent
- Esophagoscope with Dilation
- Bronchoscope
- Gastroscope with Sedation : ในเวลาราชการ
              : นอกเวลาราชการ
- Gastroscope with PEG  : ในเวลาราชการ
       : นอกเวลาราชการ
- EUS : ในเวลาราชการ
  
   : นอกเวลาราชการ
 
- Colonoscope with Sedation : ในเวลาราชการ
         : นอกเวลาราชการ
- Sigmoidoscope : ในเวลาราชการ
      : นอกเวลาราชการ
- ICG
- ERCP with stent
- ERCP

ครั้ง
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2
3
4
5
6
7

1

6,255
9,716
7,526
5,861
3,458
1,631

1,804
275

2,768
455
302
160

1

ให�บริการ
- หอผู�ป�วยพิเศษ
- หอผู�ป�วยหญิง 7
- หอผู�ป�วยหญิง 6
- หอผู�ป�วยชาย 5
- หอผู�ป�วยศัลยกรรม 4
- หอผู�ป�วยหนัก (ICU.)
การพยาบาลผู�ป�วย จําแนกตามประเภทการรักษา
- ศัลยกรรม
- รังสีรักษา
- เคมีบําบัด
- ประคับประคอง
- รังสีร�วมรักษา
- รังสี + เคมี
- ศัลยกรรม + เคมี

คน - วัน
คน - วัน
คน - วัน
คน - วัน
คน - วัน
คน - วัน

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1

2

 กลุ�มงานการพยาบาลผู�ป�วยใน
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลผู�ป�วยผ�าตัด

85
21
0
5

56
54

2,590

1,205
443
227
191
134
340

2,159
405
26

728
469
659
372
113
219
30

492
372
167
583
30

691
36

10
0
1

6
27
17

0
2

- Concurrent RT+ CT
- PTBD
- รังสีรักษา + ประคับประคอง
- ศัลยกรรม + ประคับประคอง
- Invesstigate
- Emergency

จํานวนผู�ป�วยที่ได�รับการผ�าตัด
จําแนกตามจํานวนชั่วโมงการผ�าตัดต�อราย
- 0 - 1 ชั่วโมง
  
- 1 - 2 ชั่วโมง
- 2 - 3 ชั่วโมง
- 3 - 4 ชั่วโมง
- 4 - 5 ชั่วโมง
- › 5 ชั่วโมง
จําแนกตามความเร�งด�วน
- การผ�าตัดตามตารางการผ�าตัด (Elective Case)
- การผ�าตัดที่ไม�ได�กําหนดตารางผ�าตัดในเวลา (On Call Case)
- การผ�าตัดฉุกเฉิน (Emergency Case)
รายงานการผ�าตัดแยกตามระบบร�างกาย
- Integumentary System
- Urinary System
- Digastric System
- Femail Genitial Organ
- Mail Genitial Organ
- Nose, Mouth Pharynx
- Respiratory System
รายงานการผ�าตัดผ�านกล�องแยกตาม ECT
- ECT GI
- ECT GYN
- ECT HBP
- ECT URO
- ECT LUNG
- ECT Breast
- ECT H & N
การฉายรังสีขณะทําผ�าตัด
- BCS with SLNB with IORT 
- Wide excision Neck mass with Implant
- Brachytherapy Inse
การให�ยาเคมีบําบัด
- TUR-B (bladder) & Intravescial MMC
- Cytoreductive surgery + HIPEC
การผ�าตัดแบบเสริมเต�า (Oncoplastic Surgery)    
การผ�าตัดมะเร็งศีรษะและลําคอ แบบเสริมเนื้อเยื่อ
- Pectoralis Major Flap (PMM)
- Radial forearm free flap (RFFF)

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

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
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ราย
ราย
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานพยาบาลคัดกรองและสังเกตอาการงานพยาบาลวิสัญญี

ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน
งานการพยาบาลให�คําปรึกษา

งานการพยาบาลส�งเสริมภาวะโภชนาการ

1,694

2,681
2,657
2,490
1,667
2,624

946
17
0

22
5
6

จํานวนผู�ป�วย
 - ห�องผ�าตัดใหญ�
การปฏิบัติการทางวิสัญญี : การให�ยาระงับความรู�สึกในห�องผ�าตัด
- การเยี่ยมประเมินก�อนให�ยาระงับความรู�สึก
- การให�ยาระงับความรู�สึก
- การดูแลผู�ป�วยในห�องพักฟ��น
- การนําส�งผู�ป�วยกลับหอผู�ป�วย / ICU.
- การเยี่ยมประเมินหลังให�ยาระงับความรู�สึก
การให�ยาระงับความรู�สึกนอกห�องผ�าตัด : บริการให�ยาทางหลอดเลือดดํา
- ห�องส�องกล�องตรวจ ( Endoscopy)
- รังสีวินิจฉัย RFA ที่ห�อง CT
- หน�วยงานรังสีระยะใกล�
จํานวนครั้งการปฏิบัติการทางวิสัญญี
- ให�บริการเป�ดเส�นเลือดเพื่อให�สารนํ้า
- ในรายที่หาเส�นเลือดยาก : การช�วย CPR (ทั้งในและนอกเวลาราชการ)
      : การใส�ท�อหายใจ

ราย

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1

2

3

4

330
35 / 401

198
11
39

176
1
1
-

36
1

24

1,056

748 / 1,863
748
748
748
598
418

523

1,863
117

จํานวนผู�ป�วยทั้งหมด
- ผู�ป�วยนอก
- ผู�ป�วยใน
ให�บริการให�การปรึกษา
- ได�รับการวินิจฉัยครั้งแรก
- ปฏิเสธการรักษา
- วิตกกังวลเรื่องโรค
- วิตกกังวลเรื่องการรักษา
- วิตกกังวลเรื่องเศรษฐกิจ / สังคม
- วิตกกังวลเรื่องภาพลักษณ�
- HIV Positive (รายใหม�)
- Suicidal idea
- ขาดการรักษาต�อเนื่อง
ให�คําปรึกษา Group Counseling 
ให�บริการปรึกษา / ติดตามเยี่ยม
- ทางโทรศัพท�

ให�คําปรึกษาทางการพยาบาลด�านโภชนาการโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ
คัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการและสุขภาพ
วางแผนให�การพยาบาลกําหนดพลังงาน อาหารและสารอาหารที่เหมาะสมกับผู�ป�วย
ให�การพยาบาลและดแูลด�านโภชนาการก�อนรกัษา ขณะรกัษา ระยะพกัฟ��น  และระยะประคบัประคอง
ให�การพยาบาลและดูแลด�านโภชนาการในผู�ป�วยมะเร็งที่มีความซับซ�อน
ให�ความรู�เรื่องอาหารป�องกันโรคมะเร็ง และอาหารที่เหมาะสมกับผู�ป�วยโรคมะเร็งและโรคร�วม
แก�ผู�ป�วยและญาติผู�ป�วย
สอนสาธิตการเตรียม และการกําหนดปริมาณอาหารในแต�ละมื้อตามพลังงานที่กําหนด 
ให�ผู�ป�วยและผู�ดูแลสามารถปฏิบัติได�เองที่บ�าน
ติดตามประเมินผลการพยาบาลผู�ป�วยที่ได�รับการดูแล
ให�คําปรึกษาด�านโภชนาทางโทรศัพท�

ราย
ราย / ครั้ง

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ครั้ง

ครั้ง

ราย / ครั้ง
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย

ครั้ง
ราย

1

2

3
4

1
2
3
4
5
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 กลุ�มงานวิชาการพยาบาล
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน
งานการพยาบาลออสโตมีและแผล

งานการพยาบาลระงับและบรรเทาปวด

6,419
1,550

77
150
315
142
115
126

5
77

550
6,560

7
300
12

47
433

193
240
126
307

480 / 1,445
433

305 / 1,319
480 / 1,445
305 / 1,319

270 / 387
1,725

147

1
1

92
50
37

ยอดรวมผู�รับบริการทั้งหมด 
- ออสโตมี
- แผล
ประเภทของผู�รับบริการรายใหม� 
- ออสโตมี refer
 
- NCI 
- แผล
Pre - operative  counseling open ostomy  
กําหนดตําแหน�งที่เหมาะสม (Stoma siting selection) ก�อนผ�าตัด
ดูแลให�การพยาบาลผู�ป�วยหลังผ�าตัดเป�ดทวารใหม� (ostomy) 
Post - operative counseling open ostomy (ในผู�ป�วย unplan  open ostomy)   
ประเมินปรับเปลี่ยน / จัดการอุปกรณ�ที่เหมาะสมในผู�ป�วยที่มีทวารใหม�ถูกส�งตัวมารักษาต�อ
ที่ NCI (case  refer)
สอน สาธิต และ Empowerment ผู�ป�วยหลังผ�าตัดเป�ดทวารใหม� 
ประเมินปรับเปลี่ยน / จัดการอุปกรณ�ที่เหมาะสม
ทํากลุ�มเพื่อนช�วยเพื่อน
ให�คําปรึกษาทางโทรศัพท�
บริหารจัดการทําคลังและทํารายงาน การเบิก - จ�ายอุปกรณ�ออสโตมีและแผล

จํานวนผู�ป�วยทั้งหมด
- ผู�ป�วยเก�า
- ผู�ป�วยใหม�
จํานวนผู�ป�วยใหม� 
- เพศชาย
- เพศหญิง
- ผู�ป�วยใน
- ผู�ป�วยนอก
การบริการ
- ประเมินอาการและระดับความรุนแรงของความปวดของผู�ป�วยนอก
- อธิบายแผนการรักษาคําแนะนําแก�ผู�ป�วยและญาติ สําหรับผู�ป�วยใหม�
- ให�ข�อมูล คําแนะนําเกี่ยวกับยาระงับปวด วิธีการใช�ยา และอาการข�างเคียงแก�ผู�ป�วย ญาติ  
 และผู�ดูแล : ผู�ป�วยใน
         : ผู�ป�วยนอก
- ติดตามประเมินระดับความรุนแรงของความปวดสภาพ ทนต�อยาและอาการข�างเคียงจาก
 ยาระงับปวดของผู�ป�วยใน
- ให�คาํปรกึษา แนะนาํเรือ่งยาระงบัปวด และอาการข�างเคยีงของยาระงบัปวดแก�ผู�ป�วย ญาต ิและผู�ดแูล
- ให�คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับป�ญหาการพยาบาลผู�ป�วยโรคมะเร็งที่มีความปวดและ / หรือได�รับ
 ยาระงับปวด แก�พยาบาลหอผู�ป�วย
สอน สาธิตการป�ดแผ�นยาระงับปวด การใช�อุปกรณ�ให�ยาระงับปวด
ส�งต�อผู�ป�วยเพื่อรับการดูแลต�อเนื่อง
- คําปรึกษาด�านจิตใจ (Counseling)
- ศูนย�มิตรภาพบําบัด (Friendship Center)
- ดูแลต�อเนื่องที่บ�าน (Home and Continuing Healthcare)
- ส�งเสริมภาวะโภชนาการ (Nutrition Support  Care)
- ดูแลบาดแผลหรือช�องเป�ด (Ostomy and Wound care)

ครั้ง
ครั้ง

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง / ป�
ราย

ครั้ง / ป�

ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย

ราย / ครั้ง
ราย

ราย / ครั้ง
ราย / ครั้ง
ราย / ครั้ง

ราย / ครั้ง
ราย / ครั้ง

ราย

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานการพยาบาลแบบประคับประคอง

0
61
1
2
8
2
7
1
2
1
6

77 / 83

252
55

252
4

100
152

39
41
17
38
26
9

10
72

202
176
71
87

119
38

155
95
19
16

138
124 / 22

118
63
55
4

- ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
- ด�านสวัสดิการสังคม
- กายภาพบําบัด
- เคมีบําบัด
- รังสีรักษา
- ระบบทางเดินป�สสาวะ
- ระบบทางเดินอาหารและตับ
- โรคปอด
- หู คอ จมูก
- ทันตกรรม
- ห�องสังเกตอาการ 
- ประสานงานโรงพยาบาลต�นสังกัดเพื่อรับยาระงับปวดอย�างต�อเนื่อง

จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามกลุ�มงานที่ส�งปรึกษา
- ผู�ป�วยใน
- ผู�ป�วยนอก
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามประเภท
- ผู�ป�วยใหม�
- ผู�ป�วยเก�า
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามเพศ
- ชาย
- หญิง
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามการวินิจฉัย
- Breast 
- Lung 
- Cervix 
- Colorectal 
- Liver 
- Head  and neck
- Ovary
- อื่น ๆ
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามป�ญหาด�านร�างกาย
- ความเจ็บปวด
- อ�อนเพลีย
- คลื่นไส�อาเจียน
- ง�วงซึม / สะลึมสะลือ
- เบื่ออาหาร
- ท�องผูก
- เหนื่อยหอบ
- แน�นอึดอัดท�อง
- ป�ญหาการสื่อสาร
- แผล
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามป�ญหาด�านสังคมและจิตใจ
- วิตกกังวลเกี่ยวกับโรค / อาการของโรค
- กลัวความเจ็บปวดทรมาน / กลัวความตาย
- วิตกกังวลเกี่ยวกับครอบครัว / บุคคลอันเป�นที่รัก
   
- วิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ / การงานอาชีพ
- วิตกกังวลในเรื่องผู�ดูแล
    
- มีภาวะซึมเศร�า

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ราย / ครั้ง
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ราย
ราย
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานการพยาบาลต�อเนื่องที่บ�าน 

59
194
219
29

121
88 / 398

92

121
405

349
 

177

243
283

526
 

257
113
477
286

 
82
81
63
 

187
50
 

14
 0
3
1
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การรับรู�และยอมรับของผู�ป�วยและครอบครัว   
- ก�อนการดูแล  :  ยอมรับ
       : ไม�ยอมรับ
- หลังการดูแล : ยอมรับ
                      : ไม�ยอมรับ
ให�คําปรึกษาครอบครัวทางโทรศัพท�ระหว�างการดูแล
โทรศัพท�ติดตามเยี่ยมครอบครัวหลังผู�ป�วยเสียชีวิต
จํานวนผู�ป�วยถึงแก�กรรม

จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามประเภท
- ผู�ป�วยเก�า
- ผู�ป�วยใหม�
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามเขตที่รับผิดชอบ
- ในเขต กทม.และปริมณฑล
- นอกเขต กทม.และปริมณฑล
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามเพศ
- ชาย
- หญิง
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามเหตุผลในการส�งปรึกษา     
- ติดตามดูแล / เยี่ยม
- ยืมอุปกรณ�ทางการแพทย�
- PCT PC
- ECT Head & Neck, Breast, Gyn, GI, Uro, Hepatopancreatobilliary, Lung
- Plan D / C (IPD) + OPD Admit to D / C
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามอวัยวะ
- Head and neck 
- Breast
- Lung (NSCLC) (SCLC) 
- GI  
- GYN (Reproductive)
- Urinary tract
- Bone (Spine)
- Lymphoma / NHL / HL (Hodgekin’Lymphoma)
- Leukemia : Multiple Myeloma มะเร็งไขกระดูก
- Skin
- Multiple myeloma
- Connective tissue / Muscle
- Malignant neoplasm : Liposacoma 
 
         : Epithelioid sarcoma 
         : Adenocarcinoma 
- Unknown / Primary unknown
- Multiple organ
- Carcinomatosis
- Brain tumor, CVA
- อื่น ๆ

ราย
ราย
ราย

 
ราย
ครั้ง

ราย / ครั้ง
 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

7

8
9

10

1

2

3

4

5



92 รายงานประจําป� 2563 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน
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41
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289
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จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามโรคประจําตัว 
- HT
- DM
 
- DLP
- Paralysis
- HIV, Hi5
- TB
- CVA, CDA, Stroke
- Parkinson
- Asthma / ภูมิแพ�
- Hepatitis : B / A / C 
- Cirrhosis
- Gout
- GERD 
- Thyroid
- Heart disease / ARF
- COPD
- CKD
- BPH
- Psychosis / Anxiety / Mental Disorder
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามป�ญหาด�านร�างกาย
- Pain
- Feeding : NG 
    : Gastrostomy / PEG
    : Jejunostomy
    : TPN / PPN
- Respiratory tract 
- Wound : Cancer wound
   : Pressure wound 
   : Other (PTBD, ICD, PCN, Fistula)
- Communication (TT + End of Life Period)
- Sign / Symptom : Insomnia
      : Weight loss
       : Loss of appetite
      : Cachexia
      : Diarrhea
      : Infection / Sepsis
      : Nausea/ Vomiting
      : Constipation
      : Ascites
      : Jaundice
      : Dysphagia
      : xerostomia
      : Anemia
      : Dyspnea
      : Fatigued
      : Swelling, adema
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน
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41
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จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามป�ญหาความต�องการด�านสังคมและจิตใจ
- เกี่ยวกับโรค / อาการ
- กลัวความเจ็บปวดทรมาน
- ห�วงใยบุคคลอันเป�นที่รัก
- กลัวตาย
- ป�ญหาด�านเศรษฐกิจ
- ป�ญหาด�านครอบครัว
- ขาดความรู�และทักษะในการดูแล ทุกรายที่ถูกส�งปรึกษา
- ขาดผู�ดูแล
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามสถานะของผู�ส�งปรึกษา
- แพทย�
- พยาบาล
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามหน�วยงานที่ส�งปรึกษา
- OPD : OPD ENT
   : OPD Breast
   : OPD Lung
    : OPD GYN
   : Ambulatory
   : OPD GI / Liver
   : OPD Uro
   : Refer (A26) / Oncothemia
   : OPD CMT
   : OPD RT
- IPD : ICU
  : Ward 4
  : Ward 5
  : Ward 6
  : Ward 7
  : Ward 8
- ทีม QOL รับ / ส�งปรึกษา : Palliative Nurse
          : งานให�คําปรึกษา
          : งานพยาบาลส�งเสริมภาวะโภชนาการ
          : งานออสโตมีและแผล
          : งานระงับและบรรเทาปวด
จํานวนผู�ป�วยที่ถึงแก�กรรม จําแนกตามสถานที่
- ที่โรงพยาบาล : สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
        : หอผู�ป�วยสามัญ
        : หอผู�ป�วยหนัก
        : โรงพยาบาลใกล�บ�าน
- ที่บ�าน
- ไม�ระบุสถานที่
- OFF CASE
การติดตามเยี่ยม เพื่อดูแล ให�คําแนะนํา และให�คําปรึกษา 
- Continuing care Team visit : บ�าน
          : คลินิก
          : หอผู�ป�วย
          : โทรศัพท� / Line
- Primary, Secondary, Tertiary care Team visit  
- ตอบกลับการดูแล 
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานมิตรภาพบําบัด

งานพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
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ให�บริการอุปกรณ�ที่จําเป�น
- เตียง Fowler พร�อมที่นอน
- ที่นอนลม (Alpha Bed)
- หัวปรับการไหลออกซิเจนชนิดถังเติม
- เครื่องผลิตออกซิเจน
- ถัง O2
- เครื่องดูดเสมหะ
- เครื่องพ�นยา
- เครื่องป��นอาหาร
- รถเข็น
- ไม�เท�า 4 ขา  (Walker)
- ไม�เท�า 3 ขา 
- การสอนสาธิตการใช�อุปกรณ�
จํานวนผู�ป�วย จําแนกตามสิทธิการรักษา
- บัตรประกันสุขภาพถ�วนหน�า
- บัตรประกันสังคม
- เบิกจ�ายตรง / ต�นสังกัด
- รัฐวิสาหกิจ
- ชําระเงินเอง

รับปรึกษาจากหน�วยงานต�าง ๆ
สอนสาธิตการดูแลและจัดการอุปกรณ�ที่เหมาะสม
ให�บริการปรึกษาทางโทรศัพท�
จัดกิจกรรมเสริมสร�างกําลังใจสู�ภัยมะเร็ง
- สอน / สาธิต การแต�งหน�า เสริมบุคลิก (Look smart feel good)     
- ให�บริการดูแลด�านเส�นผมและหนังศีรษะ (Beauty salon)
- ส�งเสริมภาพลักษณ�ผู�ป�วยมะเร็งเต�านม (Care you care your breast )
 • การมอบเสื้อชั้นในแก�ผู�ป�วย
  • การมอบเต�านมประดิษฐ�
- ส�งเสริมภาพลักษณ�ผู�ป�วยมะเร็งที่มีภาวะผมร�วงระหว�าง / หลังได�รับยาเคมีบําบัด
 • การมอบวิกผม / สอนสาธิตการใช�และการดูแล
 • การมอบหมวกผ�า / หมวกไหมพรม
จัดกิจกรรมเติมพลังใจ ใส�ใจคุณภาพชีวิตผู�ป�วยโรคมะเร็ง
- Happy birthday ผู�ป�วย
- การเยียวยาจิตใจผู�ป�วยด�วยธรรมะ
การสร�างเสริมกําลังใจกลุ�มผู�ป�วยโรคมะเร็งหลังการรักษาและช�วงปลอดโรค
ประสานกลุ�ม CSR ภายนอก

ถ�ายทอดพัฒนาความรู�และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
- เป�นวิทยากรถ�ายทอดความรู�ด�านการพยาบาล
 • การพยาบาลผู�ป�วยมะเร็งที่ได�รับรังสีวิทยา
 • การพยาบาลผู�ป�วยมะเร็งศีรษะและคอ
 • การพยาบาลผู�ป�วยมะเร็งที่ได�รับรังสีร�วมรักษา
 • Malfunction & Dysfunction ของระบบทางเดินอาหารและตับ หลังการผ�าตัด
 • มะเร็งและการดูแลผู�ป�วยมะเร็งในชุมชน
 • การพยาบาลผู�ป�วยที่ได�รับเคมีบําบัด
 • บทบาทพยาบาลผู�ประสานงานด�านโรคมะเร็ง
  
- เป�นพี่เลี้ยงในภาคปฎิบัติหลักสูตรหลังปริญญาตรี
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งานเสริมสร�างสมรรถนะบุคลากรและการจัดการความรู�ทางการพยาบาล

งานวิจัยทางการพยาบาล

งานถ�ายทอดความรู�และเทคโนโลยีทางการพยาบาล

งานพยาบาลป�องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
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การติดตามดูแลผู�ป�วยตามกลุ�มที่รับผิดชอบของ APN
  
- ผู�ป�วยมะเร็งศีรษะและคอ
  
- การติดตามดูแลผู�ป�วยมะเร็งลําไส�ใหญ�ที่ได�รับการผ�าตัด  (ผู�ป�วยรายใหม�)
  
- การติดตามดูแลผู�ป�วยมะเร็งลําไส�ใหญ�และทวารหนัก ภายหลังการผ�าตัดอย�างต�อเนื่อง
- การติดตามดูแลผู�ป�วยมะเร็งตับ ท�อนํ้าดี และตับอ�อน
- การติดตามดูแลผู�ป�วยมะเร็งที่ได�รับเคมีบําบัด
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล

จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
จัดอบรมภายในเพื่อเสริมสร�างสมรรถนะบุคลากรทางการการพยาบาล

จํานวนงานวิจัยทางการพยาบาล (ฉบับสมบูรณ�)
จํานวนงานวิจัยร�วมกับสหสาขา
จํานวนงานวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ�ใน ระดับประเทศ
จํานวนงานวิจัย / miniresearch ที่เผยแพร�ใน ระดับประเทศ (Poster / Oral)
จํานวนงานวิจัย / miniresearch ที่เผยแพร�ใน ระดับนานาชาติ (Poster / Oral) 
จํานวนแนวปฏิบัติทางการพยาบาล CNPG
หอผู�ป�วยวิจัย
คลินิก IICC
- จํานวนผู�รับบริการรายใหม�
- จํานวนการตรวจติดตามการรักษา
- จํานวนการให�คําปรึกษา
- Oncothermia

จํานวนหลักสูตรเฉพาะทางที่ถ�ายทอด
 
- อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู�ป�วยมะเร็งที่ได�รับยาเคมีบําบัด 10 วัน
 
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู�ป�วยมะเร็ง รุ�นที่ 20 
 (Oncology Nursing Course) 18 สัปดาห�
 
- หลักสูตรการฟ��นฟูด�านพยาบาลผู�ป�วยมะเร็งที่ได�รับยาเคมีบําบัด (หลักสูตร 5 วัน) 
 
- อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู�ป�วยมะเร็งที่ได�รับยาเคมีบําบัด 1 เดือน
 
- การอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู�ป�วยมะเร็งระดับอาเซียน (2 หลักสูตรย�อย)
 
- การอบรมหลักสูตรแนวทางการให�การปรึกษาในผู�ป�วยมะเร็ง
 
- การพัฒนาศักยภาพเครือข�ายผู�ประสานงานด�านโรคมะเร็ง (CCC)
 
- การอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง

ด�านการถ�ายทอด / พัฒนาความรู�และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
 
- ให�ความรู�แก�บุคลากรทุกระดับด�านการป�องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ภายใน)
 
- ให�ความรู�แก�บุคลากรทุกระดับด�านการป�องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ภายนอก)
 
- ให�คาํปรกึษา หน�วยงาน / โรงพยาบาล เกีย่วกบัการป�องกนั และควบคมุการตดิเชือ้ในผู�ป�วยมะเรง็
 
- ร�วมดาํเนนิงานโครงการพฒันาแนวปฎบิตัดิ�านการป�องกนัการแพร�กระจายเชือ้ดือ้ยากบัเขต 13
 
- ร�วมจัดประชุมวิชาการด�านการป�องกันและควบคุมการติดเชื้อกับชมรมพยาบาลป�องกัน
 และควบคุมการติดเชื้อแห�งประเทศไทย
 
- ร�วมดาํเนนิงานโครงการพฒันาแนวปฏบิตัดิ�านการป�องกนัการแพร�กระจายเชือ้วณัโรคกบัเขต 13
ด�านควบคุมและป�องกัน
 
- ทบทวนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ด�านการป�องกันและควบคุมการติดเชื้อ
- นิเทศ กํากับ ติดตามให�คําปรึกษาแก�บุคลากรพยาบาลในการปฏิบัติงาน
- จัดทําโปสเตอร�ประชาสัมพันธ�

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
เรื่อง

เรื่อง
โครงการ

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย

โครงการ
โครงการ

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2

3

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

ด�านวิชาการและการแพทย�
ภารกิจ

ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน
การให�บริการผู�ป�วยนอก / ผู�ป�วยใน

การให�บริการสวัสดิการสังคม

12
2

15
9
1
1
7

360

ด�านการเฝ�าระวัง
- เฝ�าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล)
- เฝ�าระวังสุขภาพบุคลากร (ฉีดวัคซีนไข�หวัดใหญ�และไวรัสตับอักเสบบี)
- ดูแลบุคลากรที่เจ็บป�วยจากโรคติดเชื้อ
- ดูแลบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุจากการให�บริการทางการแพทย�
- รณรงค� และประเมนิการล�างมอือย�างมปีระสทิธภิาพของบคุลากรกลุ�มบรกิารทางคลนิกิและกลุ�มสนบัสนนุ
- ร�วมเยี่ยมสํารวจด�านสิ่งแวดล�อมกับทีมพัฒนาคุณภาพด�านความเสี่ยงและสิ่งแวดล�อม
- ให�ข�อมูลการเฝ�าระวังการติดเชื้อแก�หน�วยงานภายนอก เช�น กรมควบคุมโรค กรมการแพทย�
- วินิจฉัยการติดเชื้อ

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

3

619

818

1,179

1,160
338
580

603 / 24

1,287
551

1

646

1,287
74
33
34

469
994
311

ให�บรกิารปรกึษา (Counseling) ให�บรกิารปรกึษาแก�ผู�ป�วย และครอบครวั เกีย่วกบัป�ญหาการใช�สทิธิ 
ก�อนรับการรักษา ระหว�างการรักษา
ให�คําแนะนํา (Advice) การใช�สิทธิ 
- ด�านให�คําแนะนํา / ส�งต�อแก�ไขสิทธิบัตร
- ด�านกฎหมาย ให�คาํแนะนาํเกีย่วกบัป�ญหากฏหมาย เช�น ป�ญหาไม�มบีตัรประชาชน ไม�มทีะเบยีนบ�าน 
 ซึ่งเป�นสาเหตุที่ไม�สามารถ เข�าถึงหลักประกันสุขภาพได�
- ด�านสวสัดกิารสงัคม ให�คาํแนะนาํบรกิารทางสงัคมเพือ่ช�วยให�ผู�ป�วยเข�าถงึบรกิาร ทางสงัคมทีร่ฐัจดัให�
ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานต�าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันมะเร็งแห�งชาติ
- ประสานงานกับหน�วยงาน ร.พ.หน�วยงานทางสังคมสงเคราะห�ในการส�งผู�ป�วยมารับการรักษา
 ต�อที่สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
- ประสานงานกับหน�วยงานภายนอกเกี่ยวกับประวัติการรักษา
บริการผู�ป�วยที่มีสิทธิประกันสุขภาพภาคเอกชน
- รับ - ส�ง แบบชดเชยการประกันชีวิต
- ประสานหน�วยงานภายในและภายนอก
- ออกเอกสารจ�ายค�าธรรมเนียมทางการแพทย�
- จัดทํารายงานการจ�ายค�าธรรมเนียมทางการแพทย�

บริการวินิจฉัยทางสังคม
     
- ศึกษา รวบรวม วิเคราะห�ข�อมูลทางสังคมเพื่อนํามาประเมินให�ความช�วยเหลือ
     
- เยีย่มผู�ป�วยบนหอผู�ป�วย ICU หอผู�ป�วยหญงิ 4 หอผู�ป�วยชาย 5 หอผู�ป�วยหญงิ 6 หอผู�ป�วยหญงิ 7
- เยี่ยมบ�านเพื่อหาข�อมูลทางสังคม
บริการบําบัดทางสังคม
 
- การให�บริการด�านสวัสดิการสาธารณสุข ด�านสงเคราะห�ค�ารักษาพยาบาลนอกกรอบสิทธิ
- การให�คําปรึกษา
 • ป�ญหาเศรษฐกิจ
 
 • ป�ญหาสุขภาพอนามัย
 • ป�ญหาที่พักอาศัย
 • ป�ญหาการดูแลผู�ป�วย
 • ป�ญหาการเข�าถึงการรักษาพยาบาล
- การให�คําแนะนําบริการทางสังคม
- การให�ความสนับสนุนทางด�านจิตใจ

ราย

ราย

ราย

ราย
ครั้ง
ครั้ง

ราย / ครั้ง

ราย
ราย

ราย / ครั้ง

ราย

ครั้ง
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

1

2

3

4

1
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 กลุ�มงานสังคมสงเคราะห�ทางการแพทย�
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนาคุณภาพวิชาการ

การให�บริการธุรการ

125
4 / 18

8
0

240

211 /  20
625
311

375 / 153,200
94 / 45,400

172 / 115,640
45 / 80,476.50

143 / 2,752,463.50
55 / 63,783.50
100 / 693,008

24 / 67,952
72 / 120,753.25

8 / 31,550
 -

1 / 1

-

125 / 4
186 / 7
74 / 4

 -
 -

33 / 784

2
1
2
2
2

274
496
263
12
12

- การโน�มน�าวให�ยอมรับพยาธิสภาพของโรค
- ประสานงานกับผู�บริจาคเพื่อรับเงินบริจาคช�วยเหลือผู�ป�วยโรคมะเร็ง
- ประสานงานเกี่ยวกับป�ญหาทางสังคมกับหน�วยงานภายในและภายนอก
- ประสานงานกับหน�วยงานภายนอกในการส�งผู�ป�วยไปรับการรักษาต�อ
- การติดต�อผู�ป�วยหรือญาติเพื่อติดตามผลการรักษาและป�องกันป�ญหาผู�ป�วยถูกทอดทิ้งไว�
 ในโรงพยาบาลโดยมีบริการ
 • ติดตามเรื่องผลการรักษากับโรงพยาบาล หน�วยงานต�าง ๆ ที่ส�งผู�ป�วยมารับการรักษา
  และขอผลการรักษาเดิมติดตามผู�ป�วยที่ไม�มารักษาตามแพทย�นัดให�มารักษาต�อ
บริการฟ��นฟูสมรรถภาพทางสังคม
- การพฒันาศกัยภาพของผู�ป�วยให�สามารถกลบัคนืสงัคม พึง่ตนเองได�และดาํรงชวีติได�ตามปกติ
 • รายบุคคล
 • รายกลุ�ม หมายถึงการจัดกิจกรรมกลุ�มในหอผู�ป�วยกลุ�มฝ�กอาชีพ งานประดิษฐ�
- การจัดหาและบริหารทรัพยากรทางสังคมเพื่อนํามาสงเคราะห�ด�านการรักษาพยาบาล
 และบริการทางด�านสังคมในการแก�ไขป�ญหาเฉพาะหน�า
 • การช�วยเหลือด�านค�าพาหนะ
 • การช�วยเหลือด�านค�าครองชีพระหว�างป�วย
 • การช�วยเหลือด�านค�าอาหารเสริมทางสายยาง
 • ค�ายาพิเศษ
 • ค�าอุปกรณ�ทางการแพทย�
 • ค�ารักษาพยาบาล
 • ค�ายาเคมีบําบัด
 • ค�าตรวจพิเศษ (โควิด)
 • ค�ายาระงับปวดนอกกรอบสิทธิ
 • ค�าตรวจวินิจฉัยรักษาทางรังสีวิทยา
 • การช�วยเหลือค�าฌาปนกิจศพผู�ป�วยยากจน
บริการสังคมสงเคราะห�ชุมชนงานเยี่ยมบ�าน
- การเยี่ยมบ�าน ศึกษาสภาพแวดล�อมของผู�ป�วยเพื่อนํามาวินิจฉัยให�ความช�วยเหลือและติดตาม
 ผลอย�างต�อเนื่อง
- การช�วยเหลือผู�ป�วยด�านเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ ในโครงการ “การดูแลผู�ป�วยในระยะสุดท�าย”
โครงการ / กิจกรรม
- โครงการฟ��นฟูสมรรถภาพจิตสังคมผู�ป�วยโรคมะเร็ง
 • กิจกรรมธรรมะ
 • กิจกรรมกลุ�มประดิษฐ� / ฝ�กอาชีพ
 • กิจกรรมบริการตัดผม
 • กิจกรรมฟ��นฟูจิตใจ
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�ป�วยโรคมะเร็งหลังรับการรักษา
- โครงการจัดหาที่พักอาศัยระหว�างการรักษา

ศึกษาค�นคว�าทางวิชาการทางสังคมสงเคราะห�
งานฝ�กอบรม / งานสอนทางสังคมสงเคราะห�
ประชาสัมพันธ�เผยแพร�ความรู�ทางหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนสถิติ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป�
งานวิจัย และวางแผนการปฏิบัติงาน

งานสารบรรณและธุรการ
- พิมพ�หนังสือโต�ตอบทางราชการภายในและภายนอกสถาบัน
- ลงทะเบียนรับ - ส�งหนังสือราชการ
- แยกประเภทหนังสือเก็บเข�าแฟ�ม
- จัดทํารายงานโทรศัพท�ทางไกล
- เบิกจ�ายพัสดุ อุปกรณ�ต�าง ๆ

ราย
ราย / ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
ราย

ราย / ครั้ง
ราย
ราย

ครั้ง / บาท
ครั้ง / บาท
ครั้ง / บาท
ครั้ง / บาท
ครั้ง / บาท
ครั้ง / บาท
ครั้ง / บาท
ครั้ง / บาท
ครั้ง / บาท
ครั้ง / บาท
ราย / บาท

ราย / ครั้ง

ราย / ครั้ง

ราย / ครั้ง
ราย / ครั้ง
ราย / ครั้ง
ราย / ครั้ง
ราย / ครั้ง
ราย / วัน

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ครั้ง
ครั้ง
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2
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4
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1,694
964
17

2,631
16
10

1,111

148
2,094
387

3
1

1,124
102
71
95
66
23

1,176

1,715
496
232
114
100

1,839
2,657
2,490
1,667
2,624

94
5

30
6

305

จํานวนผู�ป�วยแบ�งสถานที่
     
- งานห�องผ�าตัดใหญ� ( ชั้น 3 )
- ห�องส�องกล�องตรวจ ( ENDO )
- Radio Frequency Ablation ( CT Scan )
จํานวนผู�ป�วยแบ�งตามความเร�งด�วนของการผ�าตัด
- Elective
- Emergency Intime
- Emergency Outtime
- OPD
จํานวนผู�ป�วยแบ�งตามความผิดปกติ / ความเสี่ยงทางวิสัญญี
- ASA I  : แข็งแรง
- ASA II  : มีโรคประจําตัวที่ควบคุมได�
- ASA III  : มีโรคประจําตัวที่ควบคุมไม�ได�
- ASA IV : มีโรคประจําตัวร�ายแรงและภาวะแทรกซ�อน
- ASA V  : ผู�ป�วยที่มีอาการหนัก 
จํานวนผู�ป�วยแบ�งตามชนิดการให�ยาระงับความรู�สึก
- GA
- GA.C
- RA
- GA + RA
- GA + RA.C
- MAC
- IVA
จํานวนผู�ป�วยแบ�งตามระยะเวลาระงับความรู�สึก
- ระยะเวลา 0 - 2 ชั่วโมง
- ระยะเวลา > 2 - 4 ชั่วโมง
- ระยะเวลา > 4 - 6 ชั่วโมง
- ระยะเวลา > 6 - 8 ชั่วโมง
- ระยะเวลา > 8 ชั่วโมง
จํานวนครั้งการปฏิบัติการทางวิสัญญี
- จํานวนครั้งการเยี่ยมประเมินก�อนให�ยาระงับความรู�สึก
- จํานวนครั้งของการให�ยาระงับความรู�สึก
- จํานวนครั้งการดูแลผู�ป�วยในห�องพักฟ��น
- จํานวนครั้งการนําส�งผู�ป�วยกลับหอผู�ป�วย / ICU
- จํานวนครั้งการเยี่ยมประเมินหลังให�ยาระงับความรู�สึก
Special Care
- Post - op Care for Epidual Block
- CPR
- Consult for Central Venous line
- ใส�ท�อช�วยหายใจ
- รับ Consult จาก OPD ก�อนผ�าตัด
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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

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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ราย
ราย
ราย
ราย
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 กลุ�มงานวิสัญญีวิทยา
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ลําดับ

ลําดับ

ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา

ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา

หน�วยนับ

หน�วยนับ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

2,055
1,930
479
84

408
102
49

201
117
34
29
1
1

258
879

19,436

งานตรวจผู�ป�วยนอก
- ตรวจติดตามไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
- ตรวจติดตามการทํางานของตับ
- ตรวจติดตาม CA Liver
งานตรวจผู�ป�วยใหม�
งานตรวจผู�ป�วยใน
- ส�องกล�องตรวจ EGD (Esophagogastroduodenoscopy)
- ส�องกล�องตรวจ EGD & Colonoscopy
- ส�องกล�องตรวจ Colonoscopy
- ส�องกล�องตรวจ ERCP
- ส�องกล�องตรวจ EUS
- ส�องกล�องตรวจ PEG
- ส�องกล�องตรวจ EUS & ERCP
- รับ Consult Nephrologist (อายุรศาสตร�โรคไต)
- รับ Consult Chest Med (อายุรศาสตร�โรคปอด) 
- EKG อายุรศาสตร�โรคหัวใจ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ครั้ง
ครั้ง
ราย

1

2
3

15,287
9,895
8,701

13,653
1,590
937
46

169
8

38
35
4
1

41
306
66
44
25
22
26
15

1,421
1,636
215
35

800

งานรังสีวินิจฉัย
- เอกซเรย�ทรวงอก (Chest PA Check up)
- เอกซเรย�ทั่วไป (General X - ray)
- เอกซเรย�เต�านม (Mammography)
- อัลตราซาวด� (Ultrasounography)
- เอกซเรย�คอมพิวเตอร� (CT - scan)
- เอกซเรย�เคลื่อนที่ (Portable X - ray)
- เอกซเรย�ส�องตรวจ (Fluoroscopy)
งานรังสีร�วมรักษา
- เพื่อทํา Tranarterial chemo Embolization (TACE)
- เพื่อทํา Angiogram
- เพื่อทํา CT guided for RFA / Microwave Ablation
- เพื่อทํา Percutaneous Drainage : PTBD / PCD / PCN
- เพื่อทํา PV Embolization
- เพื่อทํา PEI
- เพื่อทํา Biopsy / FNA ENT Under CT / ultrasound guide
- เพื่อทํา Biopsy / FNA Breast Under CT / ultrasound guide
- เพื่อทํา Biopsy / FNA Lung Under CT / ultrasound guide
- เพื่อทํา Biopsy / FNA Liver Under CT / ultrasound guide
- เพื่อทํา Biopsy / FNA Other Under CT / ultrasound guide
- เพื่อทํา Localization
- เพื่อทํา Mammotone
- เพื่อทําหัตถการอื่น ๆ เช�น Cholangiogram, Pericardial drainage, Maker image, Tapping 
- บริการให�คําปรึกษาระหว�างสหวิชาชีพในการตรวจรักษาด�วยรังสีร�วมรักษา
- ให�ข�อมูลผู�ป�วยเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยด�านรังสีวินิจฉัย
- ให�ข�อมลูผู�ป�วยเกีย่วกบัแผนการรกัษาและการตรวจตดิตามผู�ป�วยมะเรง็ตบัทีร่กัษาด�วยรงัสรี�วมรกัษา
- ให�ข�อมูลผู�ป�วยเกี่ยวกับแผนการรักษาและการตรวจติดตามผู�ป�วยมะเร็งท�อทางเดินนํ้าดี
 หลังใส�สายระบายท�อนํ้าดี
- ติดตามผู�ป�วยก�อนและหลังทําหัตถการทางรังสีร�วมรักษา

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย

1

2

 กลุ�มงานรังสิวินิจฉัยและเวชศาสตร�นิวเคลียร�

 กลุ�มงานอายุรศาสตร�
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ลําดับ

ลําดับ

ลําดับ

ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา

ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา

ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา

หน�วยนับ

หน�วยนับ

หน�วยนับ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

1,163
347

7
19
0
0
0
2

128
51
15
46
0

18
396

งานเวชศาสตร�นิวเคลียร�
- Bone Scan
- MuGA Scan
- Renogram
- Parathyroid scan
- MIBI Scan
- BSGI
- Lung Scan
- Lymphat ic scan
- BMD
- Thyroid scan
- Thyroid Uptake
- Total Body Scan
  
- 1 - 10 mCi
- 16 - 30 mCi
- Thyroid clinic

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

3

5,075 / 21,790
317 / 759

1,468 / 5,683
1,258 / 10,007

97 / 134
141

5,025
14,787

1,344 / 4,718
1,051

2,516 / 6,069

งานพยาธิวิทยา
- การตรวจวินิจฉัยผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา 
- การตรวจชิ้นเนื้อเร�งด�วน
- งานย�อมพิเศษทางด�าน Immunohistochemistry
- Review slide จากผู�ป�วย Refer มา
- งานย�อมพิเศษ Histochemical stain
- งานบริการรักษาสภาพและจําหน�ายศพ
งานเซลล�วิทยา
- การตรวจวิเคราะห�สไลด�ทางนรีเวชจากเทคนิค Conventionnal Pap smear
- การตรวจวิเคราะห�สไลด�ทางนรีเวชจากเทคนิค ThinPrep
- การตรวจวิเคราะห�สไลด�จากระบบอื่น (Non GYN) ของร�างกาย
- การตรวจหา High Risk HPV Mrna
- Consult slides จากโรงพยาบาลส�วนภูมิภาค

ราย / สไลด�
ราย / สไลด�
ราย / สไลด�
ราย / สไลด�
ราย / สไลด�
ราย / สไลด�

ราย
ราย

ราย / สไลด�
ราย

ราย / สไลด�

1

2

7,458
27,663
6,416

15,641

1,102
9,368

2,372
101,503,048.07

ผสมยาเคมีบําบัดเพื่อให�บริการ
- ผสมยาเคมีบําบัดเพื่อให�บริการ : ผู�ป�วยนอก
- ผสมยาเคมีบําบัดและยา Premedcation : ที่รับบริการ
       : ผู�ป�วยใน
- ผสมยาเคมีบําบัด : ที่รับบริการ
จ�ายยาเวชภัณฑ� (คลังยา)
- จํานวนใบเบิกเวชภัณฑ�
- ขนาน
ขออนุมัติซื้อยาและเวชภัณฑ�
- จัดซื้อยาด�วยเงินบํารุง 
- จํานวนเงินบํารุง
- จัดซื้อยาด�วยเงินงบประมาณ

ราย
ขนาน
ราย

ขนาน

ใบ
ขนาน

รายการ
บาท

1

2

3

 กลุ�มงานเภสัชกรรม

 กลุ�มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

79,728
151,170

100,113,908.75
-
-

75,102
190,686

16,661,320

จ�ายยาผู�ป�วยนอก (OPD)
- จํานวนผู�ป�วยที่รับยา : ผู�ป�วยนอก
       : รายการยา
       : จํานวนเงิน
- จํานวนผู�ป�วยที่รับริการให�คําปรึกษาด�านยา : ผู�ป�วยนอก
- จํานวนผู�ป�วยรายใหม�ที่รับบริการให�คําปรึกษาด�านยาเคมีบําบัดชนิดเม็ด : ผู�ป�วยนอก
จํานวนผู�ป�วยที่มารับบริการ
- จํานวนผู�ป�วยที่รับยา : ผู�ป�วยใน
       : รายการยา
       : จํานวนเงิน

ราย
ขนาน
บาท
ราย
ราย

ราย
ขนาน
บาท

4

5

1,228
4,841 / 20,272

839 / 3,141

34
34

114 / 580
20 / 18
12 / 69
7 / 32
1 / 3

35 / 114
28 / 124

6 / 24
13 / 62
4 / 23
5 / 34
1 / 4

4 / 17
32 / 119

1 / 1
82 / 414
56 / 264
19 / 107

454 / 2,004
339 / 1,663

35 / 134
10 / 27

32 / 121
5 / 27

14 / 56
41 / 214

2 / 26

จํานวนผู�ป�วยที่มารับบริการ
- ผู�ป�วยใหม�
- ผู�ป�วยนอก
- ผู�ป�วยใน
Special study
- Bone marrow aspiration
- Bone marrow biopsy
จํานวนผู�ป�วยแยกตามการวินิจฉัยโรค
- 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
     : other and ill - defined sites in the lip, oral cavity and pharynx
- 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

ราย
ราย / ครั้ง
ราย / ครั้ง

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
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

1

2

3

 กลุ�มงานเคมีบําบัด
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

 กลุ�มงานศัลยศาสตร�

ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

5 / 27
5 / 40

30 / 189
328 / 1,999

5 / 26
3 / 19
1 / 1
3 / 8

6 / 20
1 / 2

12 / 49
3 / 5

2,689 / 10,360
8 / 34
6 / 14
1 / 1

13 / 16
6 / 6

22 / 49
9 / 15

51 / 191
19 / 65
6 / 20
2 / 14

16 / 50
1 / 1
6 / 8
7 / 9

34 / 47
1 / 1

13 / 22
4 / 13

12 / 14
6 / 10

11 / 19
1 / 1

- Respiratory : Nasal cavity
    : Accessory  sinuses
    : Larynx
    : Lung
    : Thymus
    :  Mediastinum and pleura
- Bone and articular cartilage 
- Skin : Melanoma
   : Other malignant neoplasms of skin
- Kaposi sarcoma
- Connective and  Soft tissue
- Retroperitoneum and peritoneum
- Breast 
- Brain 
- Thyroid gland
- Other and ill - defined sites
- Genitourinary system : Cervix
         : Corpus uteri
         : Ovary
         : Penis
         : Prostate
         : Testis
         : Kidney
         : Ureter
         : Bladder
         : Renal pelvis
- Lymphoma : Hodgkin’s disease
     : Follicular Non Hodgkin’s lymphoma
     : Diffuse Non Hodgkin’s lymphoma
     : T-cell lymphoma  peripheral and cutaneous
     : Other and unspecified types of non - Hodgkin lymphoma
     : Lymphoid leukemia
     : Secondary CA other sites
     : Secondary CA respiratory anddigestive organs
     : Malignant neoplasm without specification of site
     : CA other and unspecified female genital organs

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

32,221
1,121
2,008
4,993

ผู�ป�วยนอก
ผู�ป�วยใน
ผู�ป�วยผ�าตัด
ผู�ป�วยส�องกล�อง

ราย
ราย
ราย
ราย

1
2
3
4
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน
งานเคมีคลินิก

49,382
7,437

24,138
40,067
43,712
18,495
19,637
17,917
19,327
19,540
17,520
18,214
17,560
17,476
22,553
22,930
20,732

301
318
15

21,891
1,742

14,024
2,720
2,462
3,209
153
240
51

3,142
3,193
382
218
78
3

29
43

1,708
38

1,227
61

     
จํานวนผู�ป�วย
- ผู�ป�วยนอก
- ผู�ป�วยใน
การตรวจ
- 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 HbA1c
- การตรวจ Urine Chemistry
- การตรวจสารนํ้าต�าง ๆ
- การตรวจอื่น ๆ

ราย
ราย

รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�

1

2

 กลุ�มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย�
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานโลหิตวิยา

งานจุลทรรศน�วิทยา

งานภูมิคุ�มกันวิทยา

38,983
639

22,277
8,613
1,704
2,571
2,894
109

6,328
28

23,438
2,694
853
18

2,498
6,721

22,101
765

50,756
1,005

54
5,015
4,641

60
4

55
5
2
0

22,101
765

22,123
17,819
17,831

98

จํานวนผู�ป�วย
- ผู�ป�วยนอก
- ผู�ป�วยใน
การตรวจ
- การตรวจสารบ�งชี้มะเร็ง Alpha fetoprotein ( AFP)
- การตรวจสารบ�งชี้มะเร็ง Carcinoembryonic (CEA)
- การตรวจสารบ�งชี้มะเร็ง Cancer antigen (CA125)
- การตรวจสารบ�งชี้มะเร็ง Cancer antigen (CA15-3)
- การตรวจสารบ�งชี้มะเร็ง Carbohydrate antigen (CA19-9)
- การตรวจสารบ�งชี้มะเร็ง Human epididymal protein 4 (HE4) 
- การตรวจสารบ�งชี้มะเร็ง Total Prostatic Specific Antigen (total PSA)
- การตรวจสารบ�งชี้มะเร็ง 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)

จํานวนผู�ป�วย
- ผู�ป�วยนอก
- ผู�ป�วยใน
การตรวจ
- 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
- การย�อมสี Bone Marrow

จํานวนผู�ป�วย
- ผู�ป�วยนอก
- ผู�ป�วยใน
การตรวจ
- Urinalysis
- Stool Examination
- Fecal Occult Blood
- การตรวจภาวะการตั้งครรภ� (Pregnancy test)

ราย
ราย

รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�

ราย
ราย

รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�

ราย
ราย

รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�

1

2

1

2

1

2
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

งานธนาคารเลือด

งานจุลชีววิทยา

176
694

776
752

1,073
146
155

6
2

16
23

25

6,753
3,173

11,237
5,791

-
8,158
4,302
3,386
407
60
3

7,201
957
157
247
444
28
50

806
1,719
1,401
178

2,336
1,541
201

จํานวนผู�ป�วย
- ผู�ป�วยนอก
- ผู�ป�วยใน
การตรวจ
- Aerobic culture and identification
- MIC
- Hemoculture
- Gram’s stain
- AFB stain
- Modified AFB
- KOH
- Influenza  A/B
- การเพาะเชื้อจากอุจจาระของเจ�าหน�าที่กลุ�มงานโภชนศาสตร� ตามมาตรฐานงานโภชนาการ
 ด�านสุขาภิบาลอาหาร
- การเพาะเชื้อจากกล�องส�องตรวจระบบทางเดินอาหาร และนํ้าที่ใช�สําหรับการล�างกล�อง 
 จากศูนย�ส�องตรวจระบบทางเดินอาหาร เพื่อคุณภาพงานด�านการป�องกันการติดเชื้อ

จํานวนผู�ป�วย
- ผู�ป�วยนอก
- ผู�ป�วยใน
การตรวจ blood group
- จําแนกตรวจสุขภาพคนไข�รายใหม�
- จําแนกคนไข�เก�าที่สั่งตรวจซํ้า
จํานวนการเตรียมเลือดและส�วนประกอบของเลือด
- LPRC
- FFP
- LPPC
    
- Cryoprecipitate
- PRC
blood transfusion 
- blood transfusion (OPD)
- blood transfusion (IPD)    
- blood transfusion เตรียมเลือดระหว�างผ�าตัด
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด LPRC
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด FFP
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด LPPC
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด Cryoprecipitate
- blood transfusion เตรียมเลือดสําหรับผ�าตัด
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด LPRC
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด FFP
 •  จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด LPPC
- blood transfusion เตรียมเลือดพร�อมใช�
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด LPRC
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด FFP
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด LPPC

ราย
ราย

รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�

รายการวิเคราะห�

ราย
ราย

รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�

ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต

รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�

ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต

รายการวิเคราะห�
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต

ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต

1

2

1

2

3

4
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน
คลินิกระงับปวด

 กลุ�มงานเวชศาสตร�ประคับประคอง

ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

47
126
307

480 / 1,445
433

785 / 2,764
305 / 1,319
270 / 387

1,725

147

1
1
1

92
50
37
0
6

61
1
2
1
2
7
3
1
8
2

77 / 83

การตรวจ - รักษา
- ผู�ป�วยเก�า
- ผู�ป�วยใหม� : ผู�ป�วยใน
    : ผู�ป�วยนอก
บริการอื่นๆ
- ประเมินอาการและระดับความรุนแรงของความปวดผู�ป�วยนอก
- อธิบายแผนการรักษา คําแนะนํา แก�ผู�ป�วยและญาติในผู�ป�วยใหม�
- ให�ข�อมูล คําแนะนํา เกี่ยวกับยาระงับปวด วิธีการใช� และอาการข�างเคียงแก�ผู�ป�วย ญาติ และผู�ดูแล
- ตดิตามประเมนิระดบัความรนุแรงของความปวด สภาพทนต�อยา และอาการข�างเคยีง (ผู�ป�วยใน)
- ให�คาํปรกึษาทางโทรศพัท� แนะนาํเรือ่งยาระงบัปวด และอาการข�างเคยีงแก�ผู�ป�วย ญาต ิและผู�ดแูล
- ให�คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับป�ญหาทางการพยาบาลผู�ป�วยโรคมะเร็งที่มีความปวด และ / หรือ
 ได�รับยาระงับปวดแก�พยาบาลหอผู�ป�วย
- สอน / สาธิต การป�ดแผ�นยาระงับปวด
- ส�งต�อผู�ป�วยเพื่อรับการดูแลรักษาต�อเนื่อง
 • กายภาพบําบัด
 • ให�คําปรึกษาด�านจิตใจ (Counseling)
 • ศูนย�มิตรภาพบําบัด (Friendship Center)
 • ดูแลต�อเนื่องที่บ�าน (Home and Continuing Healthcare)
 • ให�คําปรึกษาด�านโภชนาการ (Nutrition Support Care)
 • ให�การดูแลบาดแผลและช�องเป�ด (Ostomy and Wound Care)
     
 • ให�การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
 • ห�องสังเกตอาการ
 • สังคมสงเคราะห�
 • ตรวจสอบสิทธิ์
 • เคมีบําบัด
 • ทันตกรรม
 • คลินิกระบบทางเดินป�สสาวะ
 • คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ
 • คลินิกนรีเวช
 • คลินิกโรคปอด
 • รังสีรักษา
 • คลินิกหู คอ จมูก
 • ประสานและส�งต�อโรงพยาบาลต�นสิทธิ์ เพื่อรับยาระงับปวด และการดูแลต�อเนื่อง

ราย
ราย
ราย

ราย / ครั้ง
ราย

ราย / ครั้ง
ราย / ครั้ง
ราย / ครั้ง

ครั้ง

ราย

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

ราย / ครั้ง

1

2

10
-
3
 -
 -
12
40
19

 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด Cryoprecipitate
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด SDP
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด PRC
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด LDPRC
 • จํานวนส�วนประกอบเลือดชนิด LDLPPC
Transfusion reaction
Antibody Identification test
Type and screening 

ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต
ยูนิต

รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�
รายการวิเคราะห�

5
6
7
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ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน
งานเวชศาสตร�ฟ��นฟู

ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

 กลุ�มงานโสต ศอ นาสิก 

ลําดับ ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา หน�วยนับผลการปฏิบัติงาน

 กลุ�มงานมะเร็งนรีเวช

10
9

138
166
306
12
62
1
8

32
37
47
5

65
54
65

การดึงคอด�วยเครื่อง (Cervical Traction)
การดึงหลังด�วยเครื่อง (Pelvic Traction)
การรักษาด�วยคลื่นเสียง (Ultrasound diathermy)
การประคบด�วยแผ�นความร�อน (Hydrocollator)
การรักษาด�วยเครื่องลดบวม
การแช�พาราฟ�น (Parafin Bath)
การออกกําลังกายทั่วไป (Exercise)
การเคลื่อนไหวข�อต�าง ๆ (Passive Movement)
การรักษาผู�ป�วยทางเดินหายใจ (Chest Therapy)
การวัดองศาการเคลื่อนไหวข�อไหล�ในผู�ป�วยผ�าตัดมะเร็งเต�านม
การวัดองศาการเคลื่อนไหวข�อไหล�ในผู�ป�วยผ�าตัดมะเร็งศีรษะและลําคอ
การวัดเส�นรอบวงแขน ขา เพื่อติดตามภาวะบวม ภายหลังการผ�าตัด
การฝ�กเดิน (Ambulation Training)
สอนญาติและผู�ป�วยปฏิบัติตนที่บ�าน (Home Program)
สอนผู�ป�วยใส�อุปกรณ�เสริม (เวชภัณฑ�ทางการแพทย�)
ให�คําแนะนําทางกายภาพบําบัด

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

463
326
350

1,794
904
139
82

161
300
691
294

5
410
186
54

มีอาการผิดปกติของระบบหู คอ จมูก 
รับผู�ป�วยส�งต�อในระบบ
รับปรึกษาอาการผิดปกติระบบ หู คอจมูก
ตรวจติดตามการรักษาทางหู คอ จมูก
ฟ�งผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการ (ผลชิ้นเนื้อและ Lab)
นอนโรงพยาบาลเพื่อผ�าตัด
มีอาการผิดปกติมาก�อนนัด
พบแพทย�และญาติมาปรึกษาแพทย�
นําผู�ป�วย ENT เข�า Tumor conference
Laryngoscopy
Sinuscopy
   
Esophagoscopy
FNA, Biopsy
Major Operation
Minor Operation

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

391
10,990

จํานวนผู�ป�วย
- ผู�ป�วยใน 
- ผู�ป�วยนอก

ราย
ราย

1
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ด�านอํานวยการ   
ภารกิจ

ลําดับ

ลําดับ

กิจกรรม

ข�อมูลเกี่ยวกับบริการบําบัดรักษา

หน�วยนับ

หน�วยนับ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

 กลุ�มงานยุทธศาสตร�และแผนงาน

 กลุ�มงานโภชนศาสตร�

216

34

จัดส�งหนังสือรายงานประจําป� 2562

- หน�วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

- กลุ�มงานและภารกิจในสถาบันมะเร็งแห�งชาติ

เล�ม : แห�ง

เล�ม : แห�ง

1

692

681

113,172

ให�คําปรึกษาด�านโภชนาบําบัดผู�ป�วยใน

ให�คําปรึกษาด�านโภชนาบําบัดผู�ป�วยนอก

การบริการอาหารให�กับผู�ป�วยใน

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

1

2

3
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ผลงานด�านบริการ
ชุมชนและการออกหน�วย
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ลําดับที่ กิจกรรม วัน เดือน ป�หน�วยงาน 
/ สถานที่ออกหน�วย

จํานวน
ผู�มารับบริการ

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และเต�านม สอนตรวจเต�านม
ด�วยตนเอง

ออกหน�วยพยาบาล งานนิทรรศการเสด็จทางชลมารค

หน�วยพยาบาล “งานนิทรรศการวันพ�อแห�งชาติ”

หน�วยพยาบาล ดแูลประชาชนทีม่าสกัการะพระบรมสารรีกิธาตุ

ทีมสนับสนุนคัดกรอง covid-19

ออกหน�วย Road Show

ทีมสนับสนุนคัดกรอง covid-19

ออกหน�วยกิจกรรม Big Cleaning Week

ทีมสนับสนุนคัดกรอง covid-19

ทีมสนับสนุนคัดกรอง covid-19

ทีมวัดปริมาณรังสีและรับผู�ป�วย covid-19

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ออกหน�วย เตรียมความพร�อมรับสถานการณ�ฉุกเฉิน

จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัย 
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สนามหลวง

สนามหลวง

สนามหลวง

อาคารผู�โดยสารขาเข�า 
สนามบินดอนเมือง

Sky Walk 
อนุสาวรีย�ชัยสมรภูมิ

อาคารผู�โดยสารขาเข�า 
สนามบินดอนเมือง

สถานีขนส�งผู�โดยสาร
กรุงเทพ ฯ

อาคารผู�โดยสารขาเข�า 
สนามบินดอนเมือง

อาคารผู�โดยสารขาเข�า 
สนามบินดอนเมือง

อาคารผู�โดยสารขาเข�า 
สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามหลวง

สนามหลวง

ถนนดินสอฝ��งใต� 
(ธนาคารธนชาติ)

19 ต.ค. 2562

19 ต.ค. 2562

27 ต.ค. 2562

10 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2562

6 ก.พ. 2563  

6 ก.พ. 2563  

13 ก.พ. 2563  

18 ก.พ. 2563  

23 ก.พ. 2563  

28 ก.พ. 2563  

21 พ.ค. 2563  

28 ก.ค. 2563  

31 ก.ค. 2563  

19 – 20 ก.ย. 
2563

27 ราย

70 ราย

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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ภาพกิจกรรมสําคัญ 
ประจําป� 2563
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สมัชชาสุขภาพแห�งชาติ ครั้งที่ 12  
 ร�วมประชุมเตรียมความพร�อม

เนื่องในวันคล�ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9
 พิธีบําเพ็ญพระราชกุศล

นายแพทย�วีรวุฒิ อิ่มสําราญ ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�นประธาน�วมประ�มเต�ยมความพ�อม
ส�ชชา�ขภาพแ�งชา� ค�ง� 12 เ�องการประ�มคณะ�างาน�ฒนา�อเสนอนโยบายเฉพาะประเ�น

นายแพทย�วีรวุฒิ อิ่มสําราญ ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�นประธานใน���าเ�ญพระราช�ศล
เ�องใน�นค�าย�นสวรรคตพระบาทสมเ�จพระบรมชนกา�เบศร มหา��พลอ�ลยเดชมหาราช บรมนาถบ�ตร 

�า�วย “รวมพ�ง�มชน�านมะเ�ง” 
ค�ง� 1 เ�อป�กษาหา�อและแ�ง
บทบาทห�า�ในเว�การประ�ม�บ�ง
ความ�ดเ�น ฯ โดย� ดร.��พร 
แสงกระ�าง รอง��านวยการ�าน
�ฒนาระบบ�ขภาพ สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� �วม�าเสนอสาระ�า�ญ
ใน�างเอกสารห�กและ�างม� ณ 
โรงแรม�ชมอน� สไต�ช คอนเวน�น 
�งห�ดนนท�� เ�อ�น� 9 �ลาคม 
2562

ครบรอบ 3 � เ�อแสดงความจง�ก
�ก�และ�อม�า�กในพระมหา
ก�ณา��ณ โดย�คณะ�บ�หาร 
แพท� และ�คลากร เ�า�วม�� ณ 
�องประ�มสมชาย สม�ร�เจ�ญ 
�น 5 อาคาร�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� เ�อ�น� 11 �ลาคม 2562
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 รณรงค�วันล�างมือโลก ประจําป� 2562

ร�วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ลงนามความร�วมมือ

นายแพทย �วี รวุฒิ  อิ่ มสําราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�นประธานเ�ด�จกรรม�น�าง�อ
โลก (Global Hand Washing Day) 
ประ�า� 2562 เ�อกระ�นใ�เ�น�ง
ความ�า�ญของการ�าง�อ รวม�ง
ส�าง�ฒนธรรมการ�าง�อใ�สะอาด
�ก�ขอนา�ย โดย�คณะ�บ�หาร 
�คลากร และประชาชน�สนใจ 
เ�า�วม�จกรรม ณ ลาน OPD �น 1 
อาคาร�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� เ�อ�น� 15 �ลาคม 2562

นายแพทย�วีรวุฒิ อิ่มสําราญ ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� และ ดร.�ก��ท� ศ�ภา คณบ�
คณะเภ�ชศาสต� มหา�ทยา�ย�บลราชธา� �วมลงนาม�น�ก�อตกลง “โครงการความ�วม�อ

�านงาน��ยและแลกเป�ยนอง�
ความ�ทาง�ชาการ” ระห�างสถา�น
มะเ�งแ�งชา��บคณะเภ�ชศาสต� 
มหา�ทยา�ย�บลราชธา� เ�อ
�ฒนา�คลากรใ�รอง�บ�บการ
�แล�กษา��วย ตลอดจนการใ�
บ�บาลทางเภ�ชกรรมใน��วย
โรคมะเ�ง ณ �องประ�มสมชาย 
สม�ร�เจ�ญ �น 5 อาคาร�ารง�รา�ร 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 29 
�ลาคม 2562
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การพลัดตกหกล�ม Fall free Day
 รณรงค�ป�องกัน

 รณรงค�ต�านภัยมะเร็งปอด

นายแพทย �วีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�นประธานใน��เ�ด�จกรรม 
“พฤศ�กายน เ�อนแ�งการรณรง�
�าน�ยมะเ�งปอด” ภายในงาน
��ทรรศการ�งเส�มความ� เกมปา
�กดอก�าเซล�มะเ�ง และ�จกรรม 
แชะ แช� โช� ค�ป��โอ “ลดมล�ษ 
ลด PM 2.5 �างไกลมะเ�งปอด” 
ณ ลาน OPD �น 1 อาคาร�ารง�รา�ร 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 6 
พฤศ�กายน 2562

นายแพทย �วีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�นประธานในการ�ด�จกรรม
รณรง��อง�นการพ�ดตกหก�ม 
Fall free Day เ�อกระ�นใ��คลากร 
��วย และญา���วย เ�งเ�นความ
�า�ญของการ�อง�นการเ�ดพ�ด
ตกหก�ม ณ ลาน OPD �น 1 อาคาร
�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�อ�น� 6 พฤศ�กายน 2562 
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ในมหกรรมคุณภาพทุ�งพญาไท ครั้งที่ 8
 ร�วมนําเสนอผลงาน

สถาบนัมะเรง็แห�งชาต ิกรมการแพท� 
�าโดยนายแพท��ร�� �ม�าราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
�วมงานมหกรรม�ณภาพ �งพญาไท 
ค�ง� 8 ประ�า� 2562 พ�อม�งผล
งานเ�า�วม�าเสนอ ภายใ�แนว�ด 
“Precision medicine & HA” ณ 
�องประ�มสยามบรมราช�มา� �น 7 
อาคารสยามบรมราช�มา� สถา�น
�ขภาพเ�กแ�งชา�มหารา�� 
เ�อ�น� 28 พฤศ�กายน 2562

เพื่อโรคมะเร็งแบบครบวงจร
 MOU ด�านธนาคารชีวภาพ

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ โดยนายแพท��ร�� �ม�าราญ ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� และ
คณะแพทยศาสต�โรงพยาบาลรามา�บ� มหา�ทยา�ยม�ดล โดย ศ.นพ.�ยะ�ตร ศ�ธรา คณบ�
คณะแพทยศาสต�โรงพยาบาล
รามา�บ� มหา�ทยา�ยม�ดล 
�วมลงนามใน�น�ก�อตกลง
ความ�วม�อ�านธนาคาร�วภาพ
เ�อโรคมะเ�งแบบครบวงจร �ฒนา
�กยภาพ�าน�ชาการและบ�การ
ทางการแพท� �ามา�ประโยช�
�ง�ด�อ��วย�จะไ��บบ�การ
ทางการแพท�ตามมาตรฐานสากล 
ณ คณะแพทยศาสต�โรงพยาบาล
รามา�บ� มหา�ทยา�ยม�ดล 
เ�อ�น� 4 �นวาคม 2562
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 รณรงค�วันต�อต�านโรคมะเร็งแห�งชาติ

นายแพทย �วีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�นประธานใน��เ�ด�จกรรม 
“10 �นวาคม �น�อ�านโรคมะเ�ง
แ�งชา�” โดย�คณะ�บ�หาร 
�คลากรและประชาชน�สนใจ 
�วม�จกรรม ณ ลาน OPD �น 1 
อาคาร�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� เ�อ�น� 9 �นวาคม 2562

 ประกาศเจตนารมณ�

นายแพทย �วีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�นประธานใน��ประกาศเจตนารม� 
สถา�นมะเ�งแ�งชา�ใสสะอาด 
�วม�าน�จ�ต เ�องใน�น�อ�าน
คอ��ป�นสากล (ประเทศไทย) 
ประ�า� 2562 โดย�คณะ�บ�หาร
และ�คลากรสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�า�วม�� ณ บ�เวณลาน OPD �น 1 
อาคาร�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� เ�อ�น� 6 �นวาคม 2562
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 วันคล�ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห�งชาติ

นายแพทย �วีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�นประธานใน���า�ญถวาย
�ตตาหารเพลพระ�ก�สง� เ�องใน
�นค�าย�นสถาปนาสถา�นมะเ�ง
แ�งชา� “10 �นวาคม 2562” โดย�
คณะ�บ�หารและ�คลากร �วม��
โดยพ�อมเพ�ยง ณ �องประ�ม
สมชาย สม�ร�เจ�ญ �น 5 อาคาร
�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�อ�น� 11 �นวาคม 2562

ของสถาบันมะเร็งแห�งชาติ
 เป�ดตัวแอปพลิเคชัน “NCI Easy”

นายแพทย�สมศักดิ์ อรรฆศิลป� อ�บ�กรมการแพท� เ�นประธานแถลง�าวกรมการแพท� 4.0 เ�ด�ว
แอปพ�เค�น “NCI Easy” ของสถา�นมะเ�งแ�งชา� และเทคโนโล� AIChest4All (DMS TU) �งเ�นความ�วม�อ
ระห�างกรมการแพท��บมหา�ทยา�ยธรรมศาสต� ระบบตรวจ�ดกรอง�ณโรค มะเ�งปอด �วใจ�ดปก� 
และโรคทรวงอก จากภาพ�ายเอกซเร��วย�ญญาประ�ษ�เ�อ�วย�านวยความสะดวกแ���บบ�การใ�เ�า�
กระบวนการ�กษาอ�างรวดเ�ว 
ลด�นตอนการเ�า�บบ�การภายใน
โรงพยาบาล และเ�มประ�ท�ภาพ
การ�างานของเ�าห�า� โดย�
นายเร�ต อา�รอบ ��วยเลขา�การ
�ฐมนต��าการกระทรวงสาธารณ�ข
และนายแพท��ร�� �ม�าราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา�
พ�อม�วยคณะ�บ�หารกรมการแพท� 
�วมงาน ณ สถา�นมะเ�งแ�งชา�  
เ�อ�น� 12 �นวาคม 2562
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(Disease Specific Certification : DSC)
 รับการเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค 

สถาบนัมะเรง็แห�งชาต ิกรมการแพท� 
�าโดย นายแพท��ร�� �ม�าราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
พ�อมคณะกรรมการ�ฒนา�ณภาพ
โรงพยาบาล �บการเ�ยม�ารวจเ�อ
ประเ�นมาตรฐานการ�บรองเฉพาะโรค 
(Disease Specific Certification : DSC) 
ในโรคมะเ�งเ�านม และมะเ�ง
ปากมด�ก จากคณะ�เ�ยม�ารวจ 
สถา�น�บรอง�ณภาพสถานพยาบาล 
(สรพ.) ณ สถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�อ�น� 25 �นวาคม 2562

 รับการตรวจประเมิน ISO/IEC 27001:2013

สถาบนัมะเรง็แห�งชาต ิกรมการแพท� 
โดยนายแพท��ร�� �ม�าราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
และ�มเทคโนโล�และสารสนเทศ 
�บการตรวจประเ�นเ�อขอการ
�บรอง ISO/IEC 27001:2013 
ณ �องประ�มสมาคมโรคมะเ�ง
แ�งประเทศไทย  ฯ  อาคาร�ารง�รา�ร 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 16 
�นวาคม 2562
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เนื่องในโอกาสวันขึ้นป�ใหม� 2563
 พิธีทําบุญตักบาตร

นายแพทย �วีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
พ�อม�วยคณะ�บ�หารและ�คลากร
�วม���า�ญ�กบาตรเ�องใน
โอกาส�น�น�ให� �ทธ�กราช 2563 
ณ �องประ�มสมชาย สม�ร�เจ�ญ 
�น 5 อาคาร�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� เ�อ�น� 2 มกราคม 2563

เพื่อผู�ป�วยยากไร�
 พระราชทานเงินบริจาค

สมเด็จพระเจ �าลูกเธอ เจ �าฟ�า
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
โปรดใ��แทนพระอง�เ�ญเ�น
พระราชทานเ�อ��วยยากไ�
สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�องใน
โอกาส�นค�าย�นประ�� โดย�
นายแพท��ร�� �ม�าราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
ใ�การ�อน�บ ณ ลานเพ�น�รม� 
�น 6 อาคาร�เคราะ��า�ดโรคมะเ�ง 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 8 
มกราคม 2563
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มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
 รับมอบใบรับรอง

นายแพทย�สมศักดิ์ อรรฆศิลป� อ�บ�กรมการแพท� พ�อม�วยนายแพท��ร�� �ม�าราญ ��านวยการ
สถา�นมะเ�งแ�งชา� �บมอบใบ�บรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบ�หารความ�นคงปลอด�ย
เทคโนโล�สารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) �งเ�นโรงพยาบาล
แ�งแรกในกระทรวงสาธารณ�ข�ไ��บการ�บรองมาตรฐานจากสถา�นมาตรฐาน�งกฤษจากบ��ท

�เอสไอ ก�ป (ประเทศไทย) �า�ด 
โดย�นาง�วรรณา หรรษาจา��น� 
��วยกรรมการ��ดการให� บ��ท 
กสท โทรคมนาคม �า�ด (มหาชน) 
และคณะ�บ�หาร �วมเ�น�ก�พยาน 
ณ �องประ�มสมชาย สม�ร�เจ�ญ 
�น 5 อาคาร�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� เ�อ�น� 8 มกราคม 2563

การกํากับดูแลองค�กรที่ดีของกรมการแพทย� 
 ประกาศเจตนารมณ� 

นายแพทย �วี รวุฒิ  อิ่ มสํ าราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
คณะ�บ�หาร �าราชการ และเ�าห�า�
สถา�นมะเ�งแ�งชา� �วม�จกรรม
การประกาศเจตนารม�การ�า�บ
�แลอง�กร��ของกรมการแพท�
พ�อมห�วยงานภายใ��ง�ด
กรมการแพท� �านการ�ายทอดสด
ทาง YouTube (DMS Live : Channel 1) 
ณ สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 
13 มกราคม 2563
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 รณรงค�ต�านภัยมะเร็งปากมดลูก

กรมการแพทย� เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
 ออกหน�วยแพทย�เฉพาะทางอาสา

นายแพทย�วีรวุฒิ อิ่มสําราญ ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�นประธานใน��เ�ด�จกรรม 
“มกราคม เ�อนแ�งการรณรง��าน�ยมะเ�งปากมด�ก” เ�อใ�ประชาชนเ�น�ง�จ�ยเ�ยง�างๆ 

นายแพทย�วีรวุฒิ อิ่มสําราญ ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� �า�ม�คลากรทางการแพท� พ�อม�วย
รถเอกซเร�เ�านมเค�อน� (Mobile Digital Mammography) �วมออกห�วยในโครงการ “ห�วยแพท�

�เ�นสาเห�ของการเ�ดโรค กระ�น
ใ�เ�ดการตรวจ�ดกรองมะเ�ง
ปากมด�ก และ�บการ�ด�ค�น
�อง�นการ�ดเ�อไว�ส HPV โดย�
คณะ�บ�หาร �คลากร และประชาชน
�สนใจ เ�า�วม�จกรรม ณ ลาน 
OPD �น 1 อาคาร�ารง�รา�ร 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 16 
มกราคม 2563

เฉพาะทางอาสา กรมการแพท� 
เ�อประชาชนใน�น�ร�นดาร 
�น�โรงพยาบาล�วยกระเจา
เฉ�มพระเ�ยร� 80 พรรษา” โดยใ�
บ�การตรวจ�ดกรองมะเ�งเ�านม
แ�ประชาชน�สนใจ ณ โรงพยาบาล
�วยกระเจาเฉ�มพระเ�ยร� 80 
พรรษา �งห�ดกาญจน�� เ�อ�น� 
21 มกราคม 2563
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 เป�ดคลินิกมลพิษ

นายแพทย �วีรวุฒิ  อิ่มสําราญ
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�นประธานใน��เ�ดค��กมล�ษ
เ�อใ�บ�การแ�ประชาชน�ไ��บ
ผลกระทบจาก�ษของ PM2.5 และ
แจกห�ากากอนา�ย N95 แ��คลากร 
��วย และ��บบ�การ สวมใ�เ�อ
�อง�นมล�ษและโรคระบาดจาก
เ�อไว�สโคโรนาสาย�น�ให� 2019 
ณ สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 
27 มกราคม 2563

 “ก�าวท�าใจ Season 1”

สถาบนัมะเรง็แห�งชาต ิกรมการแพท� 
เ�ญชวน�คลากรส�ครเ�า�วม
�จกรรม “�าว�าใจ Season 1” 
�วยการ�ด�ธรณรง�และ�บส�คร 
พ�อมมอบของ�ระ�ก เ�อกระ�น
ใ��คลากรออก�า�งกายและ
เ�น�นแบบ�าน�ขภาพใ�แ�
ประชาชน โดย�นายแพท��ร�� 
�ม�าราญ ��านวยการสถา�น
มะเ�งแ�งชา� เ�นประธาน ณ บ�เวณ
ห�า�องประ�มสมชาย สม�ร�เจ�ญ 
�น 5 อาคาร�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� เ�อ�น� 24 มกราคม 2563
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 วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

นายแพทย �วีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�นประธานเ�ด�จกรรม 4 �มภา�น� 
�นมะเ�งโลก (World Cancer Day) 
โดย�คณะ�บ�หาร �คลากร และ
ประชาชน�วไป �วม�จกรรม ณ ลาน 
OPD �น 1 อาคาร�ารง�รา�ร 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 5 
�มภา�น� 2563

ของโรงพยาบาลนครท�าฉลอม
 ร�วมพิธีเป�ดศูนย�เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง

สถาบนัมะเรง็แห�งชาต ิกรมการแพท� 
�าโดยนายแพท��ร�� �ม�าราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
�วม��เ�ด�น�เ�ยวชาญ�กษาโรค
มะเ�งของโรงพยาบาลนคร�าฉลอม 
พ�อม�ดแสดง�ทรรศการความ�
เ�องโรคมะเ�ง และแจก�ดตรวจ
มะเ�ง�าไ�ให�และไ�ตรง�วย�� 
Fit Test ใ�แ�ประชาชน�สนใจ โดย�
ดร.สา�ต ��เตชะ �ฐมนต��วย
�าการกระทรวงสาธารณ�ข เ�น
ประธาน ณ โรงพยาบาลนคร�าฉลอม 
เ�อ�น� 3 �มภา�น� 2563
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 รณรงค�ต�านภัยมะเร็งลําไส�ใหญ�และลําไส�ตรง

นายแพทย �วี รวุฒิ  อิ่ มสํ าราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�นประธานเ�ด�จกรรม “�นาคม 
เ�อนแ�งการรณรง��าน�ยมะเ�ง
�าไ�ให�และ�าไ�ตรง” โดย�การ
�ด�ทรรศการใ�ความ� การแสดง
โมเดล�นเ�อมะเ�ง สา�ตการใ�
ก�อง�องตรวจ�าไ�ให� และแจก
�ด Fit Test ตรวจ�ดกรองมะเ�ง
�าไ�ให�และ�าไ�ตรง ใ�แ�
ประชาชน�สนใจ ณ ลาน OPD �น 1 
อาคาร�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� เ�อ�น� 9 �นาคม 2563

สายพันธุ�ใหม� 2019
 เป�ดคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สถาบนัมะเรง็แห�งชาต ิกรมการแพท� 
โดยนายแพท��ร�� �ม�าราญ 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
และคณะ�บ�หาร เต�ยมความพ�อม
เ�อรอง�บภาวะ�กเ�น �วยการ
เ�ดค��กโรค�ดเ�อไว�สโคโรนา
สาย�น�ให� 2019 และ�องแยกเ�ยว 
ห�อ modified AIIR รวม�ง cohort 
ward เ�อ�ดกรอง ��จ�ย และ�แล
�กษา��วย��อาการระบบทางเ�น
หายใจ ณ สถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�อ�น� 5 �มภา�น� 2563
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 NCI SAFE ZONE

 เป�ดตัวเว็บไซต� Thai Cancer News

นายแพทย�ณรงค� อภิกุลวณิช รองอ�บ�กรมการแพท� เ�ยมชมมาตรการ�แลความปลอด�ยและเ�าระ�ง
การแพ�ระบาดเ�อไว�ส COVID-19 ของสถา�นมะเ�งแ�งชา� ภายใ�นโยบาย “NCI SAFE ZONE” 
โดย�นายแพท��มพล �ง���ญ�สร� รอง��านวยการ�านการแพท� และคณะ�บ�หารใ�การ�อน�บ 

สถาบันมะเร็งแห�งชาต ิกรมการแพท� โดยนายแพท��ร�� �ม�าราญ ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
พ�อมคณะ�บ�หารและ�คลากร เ�ด�วเ�บไซ� Thai Cancer News �น��อ�ล�าวสาร สถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�อใ�เผยแพ��อ�ล�าวสาร��ก�อง �อ�าน�าวปลอมโรคมะเ�ง และ�าเสนอ�อ�ล�ชาการ��าไป�าง�ง
ไ�ใ�แ�ประชาชน ณ ลาน OPD �น 1 อาคาร�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 9 �นาคม 2563

�งมาตรการ�ประกอบ�วย การ�ดกรอง
�วยแบบประเ�นความเ�ยง ตรวจ�ด
�ณห���างกาย�อนเ�าอาคาร 
ป�บเป�ยนสถาน�ใ�บ�การ
และ�ดป���งานตามห�ก Social 
Distancing ตรวจ�ดตามการ�กษา
�านระบบ Teleconsultation บ�การ
�ด�งยาทางไปรษ�� เ�อใ���วย
โรคมะเ�งและ�คลากรไ��บความ
ปลอด�ย�ง�ดและลดความเ�ยง
จากการ�ดเ�อ ณ สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� เ�อ�น� 3 เมษายน 2563
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เข�ารับตําแหน�งผู�อํานวยการสถาบันมะเร็งแห�งชาติ 
 นายแพทย�จินดา โรจนเมธินทร�

นายแพทย�จินดา โรจนเมธินทร� กราบ�กการะ�ง�ก��ท� พ�อมตรวจเ�ยมห�วยงาน และมอบนโยบายบ�หาร 
เ�องในโอกาสเ�า�บ�าแห�ง��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� โดย�คณะ�บ�หารและ�คลากรสถา�นมะเ�ง
แ�งชา� ใ�การ�อน�บ ณ สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 27 เมษายน 2563
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ของหน�วยงานด�านโรคมะเร็ง กรมการแพทย�
 New Normal Medical Service

นายแพทย�ณรงค� อภกิลุวณชิ รองอ�บ�กรมการแพท� เ�นประธานในการประ�ม�านระบบ Teleconference 
เ�อ�ดตามความ�าวห�าและแผนการ�าเ�นการ New Normal Medical Service ของห�วยงาน
�านโรคมะเ�ง กรมการแพท� โดย�นายแพท��นดา โรจนเม�นท� ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
พ�อมคณะ�บ�หารจากโรงพยาบาลมะเ�ง��ภาค�ง 7 แ�ง เ�า�วมประ�ม ณ �องประ�มสมชาย สม�ร�เจ�ญ 
�น 5 อาคาร�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 8 พฤษภาคม 2563

 รับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

สถาบนัมะเรง็แห�งชาต ิกรมการแพท� 
�บการตรวจประเ�นราง�ลบ�การ
ภาค�ฐ ประ�า� 2563 ผลงาน
เ�อง “โครงการ�ดกรองมะเ�ง
�าไ�ให�และไ�ตรง �น�เ�น
จ�งของคนไทย” จาก�า�กงาน
คณะกรรมการ�ฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) โดย�นายแพท��นดา 
โรจนเม�นท� ��านวยการสถา�น
มะเ�งแ�งชา� พ�อมคณะ�บ�หาร 
และ�คลากร�เ�ยว�อง ใ�การ
�อน�บ ณ สถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�อ�น� 12 ��นายน 2563
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ในรายการ “เรื่องจริง Night Life”
 ให�ความรู�เรื่องโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ กรมการแพท� โดยนายแพท��มพล �ง���ญ�สร� รอง��านวยการ�านการแพท� 
�น�กเทป�มภาษ�ในรายการ “เ�องจ�ง Night Life” ของบ��ท สาระ� �า�ด เ�อใ�ความ�ความเ�าใจ

แ�ประชาชนเ�ยว�บแนวทาง
ในการ�อง�นและ��การ�งเกต
ตนเอง พ�อม�งการ�แล�ขภาพใ�
�างไกลจากโรคมะเ�ง �งออกอากาศ
ทางสถา�โทร�ศ�กอง�พบก 
�อง 7 HD ณ ส��โอ บ��ท สาระ� 
�า�ด เ�อ�น� 2 กรกฎาคม 2563

เพื่อเป�นโรงพยาบาลนําร�องการให�ยาเคมีบําบัดที่บ�าน
 รับการตรวจประเมิน

สถาบันมะเร็งแห �งชาติ  �บการ
ตรวจเ�ยมเ�อเ�นโรงพยาบาล
�า�อง �าห�บการใ�ยาเค��า�ด
��าน (Home Chemotherapy) จาก
คณะกรรมการประเ�นห�วยบ�การ 
�า�บ �ดตามมาตรฐานและความ
ปลอด�ย โดย�นายแพท��นดา 
โรจนเม�นท� ��านวยการสถา�น
มะเ�งแ�งชา� พ�อมคณะ�บ�หาร 
และ�เ�ยว�องใ�การ�อน�บ ณ 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 22 
��นายน 2563
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 รณรงค� “วันอนามัยสิ่งแวดล�อมไทย”

สถาบันมะเร็งแห�งชาติ กรมการแพท� �ด�จกรรมรณรง�เ�องใน�นอนา�ย�งแวด�อมไทย ภายใ�
�ว�อ “อนา�ย�งแวด�อมปลอด�ย �างไกล COVID-19” โดย�นายแพท��นดา โรจนเม�นท� 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
พ�อมคณะ�บ�หาร และ�คลากร
สถา�นมะเ�งแ�งชา� �วม�น�า
ความสะอาดและ�ดบ�เวณ�น�
ใ�เ�นระเ�ยบเ�ยบ�อย สะอาด 
ปลอด�ย �แลและ�ดการ�งแวด�อม
ในห�วยงานใ�เ�อ�อการ��ขภาพ� 
ณ สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 
3 กรกฎาคม 2563

 NCI ใส�ใจรักษ�สุขภาพ 

นายแพทย�จินดา โรจนเมธินทร� ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�นประธานเ�ด�จกรรม NCI 
ใ�ใจ�ก��ขภาพ เ�อส�างเส�ม�ขภาพและ�งเส�มความรอบ�เ�ยว�บ�ขภาพกายและ�ขภาพใจ รวม�ง
ใ�ความ�ความเ�าใจเ�ยว�บ�ท�ประโยช��าง ๆ  ของ�คลากร โดยภายในงานไ��การ�ด�ทรรศการใ�ความ�
เ�ยว�บโรคเ�อ�ง�าง ๆ �ทรรศการ�งเส�มความ�ขในอง�กร อา�เ�น HR พาเพ�น, HAPPY MONEY, 
HAPPY RELAX และ HAPPY HEALTHY FOODS ณ �องประ�มสมชาย สม�ร�เจ�ญ �น 5 อาคาร�ารง�รา�ร 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 14 กรกฎาคม 2563
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ประเด็นวัคซีนป�องกันมะเร็งปากมดลูก
 ให�สัมภาษณ�สื่อมวลชน

นายแพทย�จินดา โรจนเมธินทร� ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� พ�อม�วยดร.��พร แสงกระ�าง 
รอง��านวยการ�านการ�ฒนาระบบ�ขภาพ และแพท�ห�งวรางคณา โกละกะ แพท��เ�ยวชาญ

�านมะเ�งน�เวช ใ��มภาษ�
และตอบ�อ�กถามแ��อมวลชน 
ประเ�นเ�ยว�บการไ��บ�ค�น
�อง�นมะเ�งปากมด�ก ประโยช�
และผล�างเ�ยงจากการ�ด�ค�น 
ณ �องประ�มสมชาย สม�ร�เจ�ญ 
�น 5 อาคาร�ารง�รา�ร สถา�นมะเ�ง
แ�งชา� เ�อ�น� 1 �นยายน 2563

พร�อมลงพื้นที่ร�วมประชุมจังหวัดระยอง
 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

ดร.สาธติ ป�ตเุตชะ �ฐมนต��วย�าการกระทรวงสาธารณ�ข นายแพท�สม�ก� อรรฆ�ล� อ�บ�กรมการแพท�
คณะ�บ�หารกรมการแพท� แพท� พยาบาล และเ�าห�า�กรมการแพท� พ�อมลง�น��งห�ดระยอง
เ�อ�วมการอบรมเ�งป���การ�ฒนา�กยภาพการบ�หาร�ดการอง�กร Strengthening Hospital 
Management : DMS Next Step to New Normal �ง�ด�นระห�าง�น� 2 – 4 �งหาคม 2563 ณ โรงแรม
โกลเ�น �� ระยอง �งห�ดระยอง โดย�นายแพท��นดา โรจนเม�นท� ��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
พ�อม�วยนายแพท��มพล �ง���ญ�สร� รอง��านวยการ�านการแพท� ดร.��พร แสงกระ�าง 
รอง��านวยการ�าน�ฒนาระบบ�ขภาพ นายสม�ก� วงศานรา�บ รอง��านวยการ�าน�านวยการ 
และ�คลากรของสถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�า�วมอบรม เ�อ�วม�น� กระ�นเศรษฐ�จ ส�างข�ญ�า�งใจ
ใ��บประชาชนใน�น��งห�ดระยอง 
และส�างความ�นใจใ��บประชาชน
�งประเทศ ในเ�องมาตรการ�อง�น
เ�อไว�ส COVID-19 ของ�ฐบาล 
�งขอเ�ญชวนประชาชน�วม�น
�องเ�ยว�งห�ดระยอง “เ�อ�น 
ปลอด�ย พ�อมใจ ไประยอง”
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ประเด็นวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในรายการโหนกระแส
นายแพทย�จินดา โรจนเมธินทร� 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
�วมใ��มภาษ�ประเ�น�ค�น
มะเ�งปากมด�ก (HPV) ในรายการ
โหนกระแส โดย��ณกรร�ย 
�าเ�ดพลอย �าเ�นรายการ ณ สถา�
โทร�ศ�ไทย����อง 3 ก�งเทพ ฯ 
เ�อ�น� 1 �นยายน 2563

 ให�สัมภาษณ�สื่อมวลชน

และโล�รางวัลการศึกษาส�วนบุคคลดีเด�น
 รับมอบประกาศนียบัตร

นายแพทย�จินดา โรจนเมธินทร� 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
�บมอบประกาศ�ย�ตรจบการอบรม
ห�ก�ตร�กบ�หารระ�บ�ง กระทรวง
สาธารณ�ข �น� 1 พ�อม�ง�บโ�ราง�ล
การ�กษา�วน�คคล�เ�น    �ง�ดโดย
�ทยา�ย�กบ�หารสาธารณ�ข 
�า�กงานป�ดกระทรวงสาธารณ�ข 
ณ โรงแรม�ชมอน� เ�อ�น� 9 
�นยายน 2563



132 รายงานประจําป� 2563 สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

 งานเกษียณอายุราชการ ประจําป� 2563

นายแพทย�จินดา โรจนเมธินทร� 
��านวยการสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�นประธานก�าวแสดง��ตา�ต 
พ�อมมอบของ�ระ�กแ��เก�ยณ
อา�ราชการ ใน “งานแสดง��ตา�ต
วาระเก�ยณอา�ราชการ ประ�า� 
2563” โดย�คณะ�บ�หารและ
�คลากรของสถา�นมะเ�งแ�งชา� 
เ�า�วม�� ณ �องประ�มสมชาย 
สม�ร�เจ�ญ �น 5 อาคาร�ารง�รา�ร 
สถา�นมะเ�งแ�งชา� เ�อ�น� 24 
�นยายน 2563
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จัดทําโดย
กลุ�มงานยุทธศาสตร�และแผนงาน 
ภารกิจด�านอํานวยการ สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

รายงานประจําป� 2563                                         สถาบันมะเร็งแห�งชาติ กรมการแพ
ทย� กระทรวงสาธารณ

สุข


