






สารจากผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง
รายงานประจำาปีฉบับนี้ บอกเล่าถึงการพัฒนาการดำาเนินงาน 

ด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ได้แก่ การดำาเนินงาน 

ตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 

และแผนการป้องกันควบคุมโรคมะเร็งของประเทศไทยทั้ง 7 ด้าน 

ทั้งนี้โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางยังคงมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุน 

การดำาเนินงานของเขตสุขภาพที่ 1 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ

กิจกรรมทางวิชาการและการรับ-ส่งต่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง 

ในเขตภาคเหนือ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของโรงพยาบาล 

และบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 1 ให้เข้มแข็งและสามารถบรรลุ 

เป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของการดำาเนินงาน ส่งผลให้

เขตสุขภาพที่ 1 ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นภาพรวมผลการ 

ดำาเนินงานของเขตสุขภาพ Service plan สาขามะเร็ง 2 ปี 

ต่อเนื่อง (ปี 2558-2559) และในปี 2559 โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง 

มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างเต็มที่ เตรียม 

ความพร้อมทุกๆด้านเพื่อเข้าสู่การประเมินรับรองคุณภาพ 

โรงพยาบาล (Hospital Re-accreditation ครั้งที่ 2) โดย 

ยึดหลักการทำางานที่มีเป้าหมายมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “บริการดี วิชาการ 

เด่น เป็นต้นแบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งภาคเหนือภายในปี 2563” 

ผมในฐานะตัวแทนทีมบริหาร โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ขอขอบคุณ 

บุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 

และหวังว่าท่านผู้อ่านจะนำาข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ 

ในงานที่ท่านรับผิดชอบต่อไป  

นายแพทย์สมเกียรติ  ลลิตวงศา

ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลมะเรง็ลำาปาง
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ผลการด�าเนินงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงพยาบาล

ทรัพยากรบุคคล 

สถิติทะเบียนมะเร็ง

ผลงานเด่น

งบประมาณและเงินบ�ารุง

โครงสร้างโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง
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 โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง

ด้านโรคมะเร็งระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า ขนาด 200 เตียง 

สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่บนถนน

ซุปเปอรไ์ฮเวย์ ลำาปาง - เชยีงราย         อยูห่่างจากอำาเภอเมอืงลำาปาง

ประมาณ 10 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 41-3-12 ไร่ เดิมเป็นที่ดินของ

จอมพลประภาส  จารุเสถียร  มีชื่อว่า “สวนบัวคำา” หรือ

ที่รู้จักกันในนาม “บ้านสามฤดู” มีอาคารโบราณ 4 หลัง

ได้แก่ บ้านฤดูร้อน บ้านฤดูฝน บ้านฤดูหนาวและศาลารับรอง

เปิดบริการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดย

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (ชื่อพระนามเดิม 

ของ รัชกาลที่ 10 ) เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดศูนย์ป้องกันควบคุม 

โรคมะเร็ง จังหวัดลำาปาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2542 

นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตสาขาย่อย

ของสภากาชาดไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำาเนินทรงเปิดอาคารสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ

เหล่ากาชาดจังหวัดลำาปาง ศูนย์มะเร็ง ลำาปาง สาขาที่ 374

ในวันที่ 20 มกราคม 2552 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาล

มะเร็งลำาปาง” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เป็นต้นมา 

 โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง มีพื้นที่รับผิดชอบ 12 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ได้แก่จังหวัด ลำาพูน ลำาปาง เชียงใหม่ 

History of Lampang Cancer Hospital

ประวัติโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

สุโขทัยและตาก มีภารกิจหลักด้านการบริการทางการแพทย ์

เฉพาะทางโรคมะเร็ง เปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ได้แก่ ให้บริการตรวจวินิจฉัยบำาบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ด้วยวิธีเคมีบำาบัด การผ่าตัด รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์

การรักษาแบบประคับประคอง รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแบบองค์รวม นอกจากนี้มีภารกิจ

การจัดทำาฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งและการศึกษาวิจัย

โรคมะเร็งในภาคเหนือ  
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บริการดี วิชาการเด่น 

Vision, Mission of Lampang Cancer Hospital
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3

1. ศึกษา วิจัย พัฒนา ประเมินเผยแพร่ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ 

2. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐานในภาคเหนือ

3. พัฒนาและสนับสนุนระบบเครือข่ายวิชาการ บริการด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือให้มีมาตรฐาน

4. พัฒนาระบบคุณภาพ และระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง

1. มีผลงานทางวิชาการที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการจัดบริการด้านโรคมะเร็งในพื้นที่

2. ระบบบริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งมีมาตรฐานในระดับตติยภูมิและสูงกว่า 

    สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เครือข่ายวิชาการ บริการด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือมีความร่วมมือ มีมาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพ

4. โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางมีคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามมาตรฐาน

5. โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง มีสมรรถนะสูงและมีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ

1. การศึกษา วิจัย พัฒนา ประเมิน เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านโรคมะเร็ง

2. การพัฒนาระบบบริการทางการแพทยเ์ฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในระดับตติยภูมแิละสูงกว่าอย่างไดม้าตราฐานในภาคเหนือ

3. การพัฒนาและสนับสนุนระบบเครือข่ายวิชาการบริการด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือให้มีมาตรฐาน

4. การพัฒนาระบบคุณภาพ และระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ และสมรรถนะสูง

พันธกิจ

เป็นต้นแบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งในภาคเหนือภายในปี 2563



งานสารสนเทศทางการพยาบาล
งานวิจัยทางการพยาบาล

งานพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

งานพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล

งานการพยาบาลผู้ป่วยรังสีรักษา
งานพยาบาลผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์

งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำาบัด

งานพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง

งานพยาบาลหอผู้ป่วยชาย

งานพยาบาลดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

งานพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี

งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งานพยาบาลหอผู้ป่วยหญิง

งานพยาบาลโภชนาบำาบัด

งานจ่ายกลาง

งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

งานพยาบาลหน่วยอภิบาลคุณภาพชีวิต

งานเปลและจัดการศพ

งานพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง

งานพยาบาลให้การปรึกษา

งานพยาบาลหอผู้ป่วยหนักและห้องแยก

รองผู้อำานวยการ
กลุ่มภารกิจด้านอำานวยการ

รองผู้อำานวยการ
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

รองผู้อำานวยการ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่
งานยานพาหนะ
งานธุรการ

งานประชาสัมพันธ์
งานเลขานุการ

ฝ่ายการเงินและบัญชี งานตรวจสอบ
งานการเงิน

งานบัญชี

ฝ่ายพัสดุและบำารุงรักษา งานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน
งานจัดหา

งานวิศวกรรมบริการ

ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ งานเรียกเก็บ
งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

งานติดตามทวงถาม

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล งานแผนงานและงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาบุคลากร
งานบริหารบุคลากร

กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

กลุ่มงานเคมีบำาบัด

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

กลุ่มงานอายุรศาสตร์

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานศัลยศาสตร์

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

กลุ่มงานการพยาบาลประคับประคอง
กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

งานพยาธิวิทยากายวิภาค

กลุ่มงานธนาคารโลหิต

งานธนาคารโลหิต

กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง

งานฟื้นฟูสมรรถภาพ

กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

กลุ่มงานเภสัชกรรม

งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
งานบริบาลเภสัชกรรม

งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
งานผลิต

งานบริหารเวชภัณฑ์

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานโสตทัศนูปกรณ์
งานห้องสมุด

งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานสนับสนุนวิชาการ

งานทะเบียนมะเร็ง

และสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

งานโลหิตวิทยาคลินิก
งานเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจ

งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
งานจุลชีววิทยาคลินิก
งานจุลทรรศนศาสตร์วิทยาคลินิก

งานเคมีคลินิก

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

งานวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยา
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง

กลุ่มงานรังสีรักษา กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย

งานฟิสิกส์การแพทย์ งานรังสีวินิจฉัย
งานรังสีรักษา
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Management Structure of Lampang Cancer Hospital
โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง
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Human resource
ทรัพยากรบุคคล 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
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Budget and wages
งบประมาณและเงินบำาารุง

LPCH ANNUAL REPORT 2016

รายรับ	–	รายจ่าย	เงินงบประมาณ	ปี	2559	แยกตามหมวด

ร้อยละการเบิกจ่ายแยกตามหมวดเงินงบประมาณ ปี 2559
ร้อยละ

รายรับ	–	รายจ่าย	เงินงบบ�ารุง	ปี	2559	แยกตามหมวด

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
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Cancer Statistics registrations
สถิติทะเบียนมะเร็ง 
 ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งลำาปางปีพ.ศ. 2559 (1 มกราคม -31 ธันวาคม2559) มีจำานวน

ทั้งหมด 2497 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2558 (รูปที่ 1) เมื่อแยกตามภูมิลำาเนาของผู้ป่วย พบส่วนมาก

มีภูมิลำาเนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน มากที่สุด คือ จังหวัดลำาปาง รองลงมาคือ เชียงราย แพร่ พะเยา และน่าน

ตามลำาดับ (รูปที่ 2) และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางปี พ.ศ. 2559 รวมชาย-หญิง 

3 อันดับแรกได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และลำาไส้ใหญ่และทวารหนักตามลำาดับ (รูปที่ 3)    

รูปที่ 1 จำานวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางปีพ.ศ. 2550 - 2559

รูปที่ 2 จำานวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางปีพ.ศ. 2559 แยกตามภูมิลำาเนา

รูปที่ 3 10 อันดับแรกโรคมะเร็งที่มารับบริการรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางปี พ.ศ. 2559 
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จำานวนผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ปีงบประมาณ 2555-2559

จำานวนผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ปีงบประมาณ 2555-2559

จำานวนผู้ป่วยมะเร็งที่รับบริการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง แยกสิทธิการรักษาปีงบประมาณ 2555-2559

จำานวน

จำานวน (ครั้ง)

ร้อยละ
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แยกตามจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการประสานผ่านศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง(Call Center)

ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการประสานผ่านศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง (Call Center)

หมายเหตุ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีผู้ป่วยมารับบริการ

ร้อยละ

ร้อยละ
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Best Awards
ผลงานเด่นประจำาปี 2559
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วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558   

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำานวยการโรงพยาบาล 

มะเร็งลำาปางเข้ารับ “รางวัลการจัดทำาแผนเงินบำารุงดีเด่น

ประจำาปี 2559” จากนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา 

อธิบดีกรมการแพทย์ ในโครงการ “นโยบายการดำาเนินงาน 

กรมการแพทย์ พ.ศ. 2559” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 

แอร์พอร์ต 

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ร่วมโครงการประชุมวิชาการ “ 20 ป ี

รพ.มะเร็งลพบุรีจากอดีตปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต (20  Anniversary 

of Lopburi Cancer Hospital, Past to the Future)”

พร้อมนำาเสนอผลงานวิชาการโดยได้รับรางวัลการนำาเสนอ 

ผลงานวิชาการ จำานวน 3 รางวัล ได้แก่ 
1. รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิชาการ ประเภท Oral Presentation

เรื่อง Prevalence and genotypic distribution of

high-risk human papillomavirus infection among

women who screened for cervical cancer at 

Lampang Cancer Hospital โดย น.ส.ดุริยา ฟองมูล 

นักเทคนิคการแพทย์ชำานาญการ 

2. รองชนะเลิศ  ประเภท Oral Presentation  เรื่องความคุ้มค่า

ของการฉายรังสีแปรความเข้มในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

ศีรษะและลำาคอ โดย น.ส.พัชยา ภัคจีรสกุล นักวิชาการ

สาธารณสุขปฏิบัติการ 

3. รองชนะเลิศ ประเภท Poster presentation ผลงาน

นวัตกรรมเรื่องกล่องฝึกมือ โดย นางเปรมจิตร วงศ์ษา

นักกายภาพบำาบัด 
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วันที่ 28 มีนาคม 2559  

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง 

เข้ารับ “รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำาปี 2558” ประเภท 

นักบริหารโรงพยาบาลเฉพาะทางภาครัฐดี เด่นจากสมาคม 

นักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบัน

บำาราศนาราดูร นนทบุรี 

วันที่ 28 กันยายน 2559   

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง 

เข้ารับ “รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปีระดับเขตประจำาปี 2559” 

จากจังหวัดลำาปาง โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง 

เป็นผู้มอบใบประกาศฯ ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลาง 

จังหวัดลำาปาง  

Best Awards
ผลงานเด่นประจำาปี 2559
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Service Excellence
บริการดี



ยุทธศาสตร์ที่	1	:	การป้องกันและการรณรงค์เพื่อลดความเสี่ยง	

Primary Prevention

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559   

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำานวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาล 

มะเร็งลำาปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“มหกรรมสุขภาพ 

เนื่องในวันมะเร็งโลก” (World Cancer Day 2016) โดยจัดนิทรรศการ 

ความรู้เรื่องโรคมะเร็งและสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559   

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางร่วมกับภาคี 

เครือข่ายสุขภาพในจังหวัดลำาปาง ได้แก่ 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาปาง 

โรงพยาบาลลำาปาง ชมรมรักษ์สมุนไพร 

จังหวัดลำาปางและวิทยาลัยเทคนิคลำาปาง 

จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำาปี 2559 

ภายใต้ประเด็นการรณรงค์ “ซองบุหรี่แบบเรียบ 

ลดภัยเงียบ ลดโรค” ณ หอประชุมวิทยาลัย 

เทคนิคลำาปาง อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัด 

ลำาปาง 
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วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559   

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำานวยการ 

ด้านการแพทย์เป ็นวิทยากรบรรยายหัวข ้อ 

“โรคมะเร็งท่อนำ้าดีในภาคเหนือและการดำาเนิน

งานตรวจคัดกรอง”ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการกำาจัด

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนำ้าดี 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถฯ จัดโดยสำานักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 1 และร่วมออกบูธความรู้มะเร็งตับ 

และมะเร็งท่อนำ้าดีแก่ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ 

ณ ห้องประชุมรอยัลออคิดบอลรุม ชั้น 3 

โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำาเภอเมืองเชียงใหม่

LPCH ANNUAL REPORT 2016 14



วันที่ 9 ธันวาคม 2558   

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำานวยการด้าน 

การพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันต่อต้าน 

โรคมะเร็งแห่งชาติ ประจำาปี 2558 ณ ห้องประชุม  

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำาเภอสบปราบ จังหวัดลำาปาง

วันที่ 25 มีนาคม 2559  

ทีมพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ร่วมจัดบูธความรู้เรื่องโรคมะเร็ง 

และมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนักพร้อมเป็นวิทยากรเสวนา 

ความรู้เรื่องโรคมะเร็งและสุขภาพในกิจกรรม “คนหน้าไมค์หลังไมค์ 

ใกล้ชิดประชาชน” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด 

ลำาปาง อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559  

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัยจัดโครงการ 

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่พบบ่อยแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในเขต 

เทศบาลเมืองพิชัย ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร บรรยาย 

ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ โรคมะเร็งปอด

และมะเร็งตับ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิลำาเนา 

ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย อำาเภอเมือลำาปาง จังหวัดลำาปาง จำานวน 100 ราย

ยุทธศาสตร์ที่	2	:	การตรวจคัดกรองและการตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มต้น

Screening and Early Detection

วันที่ 30 ตุลาคม 2558   

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำานวยการ 

ด้านการแพทย ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

“รู้และป้องกันไว้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม” 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำาปาง อำาเภอ 

เมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำาปาง จำานวน 250 คน 

กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาประเด็นวัยรุ่น 

กับมะเร็งเต้านม การจัดนิทรรศการความรู้เรื่อง 

มะเร็งเต้านม สอนสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

การแสดงบนเวทีและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
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วันที่ 21 มิถุนายน 2559   

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำางานร่วมกับชุมชนร่วมกับ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลพิชัย จัดโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 

ที่พบบ่อยแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขต อบต.พิชัย ณ ห้องประชุม 

นายแพทยส์ุรทัศน์ พงษ์นิกร โดยได้รับเกียรติจาก นายมานิต อุ่นเครือ 

นายกอบต.พิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดและนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง กล่าวต้อนรับมีผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกอบด้วยประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิลำาเนาในเขตในเขต อบต.พิชัย 

|จำานวน 100 ราย 

วันที 17 มิถุนายน 2559   

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการและร่วม

คัดกรองมะเร็งท่อนำ้าดีในตับแก่ประชาชนจังหวัดแพร่ 

ในโครงการ : กำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ณ โรงเรียนหนองม่วงไข่พิทยาคม 

อำาเภอหนองไข่ จังหวัดแพร่ กลุ่มเป้าหมาย จำานวน 550 ราย 

วันที 16 สิงหาคม 2559  

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำานวยการโรงพยาบาล

มะเร็งลำาปางและทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “วาระแห่ง

ชาติขจัดพยาธิใบไม้ในตับและต้านภัยมะเร็งท่อนำ้าดีสัญจร 

ครั้งที่ 50” ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำาเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  

จำานวน 497 ราย 

วันที 27-29 มกราคม 2559  

คณะกรรมการ สร้างเสริมสุขภาพและการทำางานร่วมกับ

ชุมชน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองโรคมะเร็งตับ 

และท่อนำ้าดีในตับแก่ประชาชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัด

เชียงราย โครงการดังกล่าวดำาเนินการในพื้นที่ที่มี

อุบัติการณ์โรคมะเร็งตับสูง จำานวน 5 อำาเภอ ใน 

จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำาเภอป่าแดด แม่สาย เวียงชัย 

พญาเม็งราย และอำาเภอเชียงแสนรวมกลุ่มเป้าหมาย 

ทั้งหมด จำานวน 500 ราย  
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เครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอรช์นดิ    128     สไลด์ 

(Computed Tomography 128 Slice) 

เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ล่าสุด

ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง สามารถสร้างภาพทางรังสี

ด้วยความเร็วสูง โดยสามารถสร้างภาพได้มากถึง

128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา) 

ด้วยความเร็วเพียง 0.4 วินาที หรือภายใน

1 วินาที เพื่อให้ได้ภาพทางรังสีแบบภาพตัดขวาง 

สามารถเห็นอวัยวะภายในของผู้ป่วยได้  

เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป 

(Digital Fluoroscopy) เป็นเครื่องเอกซเรย์

สำาหรับการตรวจพิเศษทางรังสี  โดยจะทำาการ

ถ่ายภาพเอกซเรย์ร่วมกับการใช้สารทึบรังสี

เช่น การตรวจระบบทางเดินอาหาร โดยสามารถ

ตรวจได้ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 

ลำาไส้เล็ก จนถึงลำาไส้ใหญ่ เป็นต้น 

เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล  

(Digital Mammography) ให้บริการตรวจ

วินิจฉัยโรคของเต้านม เป็นวิธีการตรวจ

ชนิดเดียวที่สามารถตรวจหามะเร็งเต้านม

ระยะเริ่มต้นได้ดีที่สุด โดยผู้ป่วยที่ตรวจ

เอกซเรยเ์ต้านม จะได้รับการตรวจอัลตราซาวด์

เต้านมโดยรังสีแพทย์ควบคู่กันไปด้วย 

เพื่อความแม่นยำาในการแปลผลการตรวจ 

รังสีวินิจฉัย
ยุทธศาสตร์ที่	3	การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง	

Cancer Diagnosis
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เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  

(Ultrasound) เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

ในการตรวจวินิจฉัยโรค เป็นการตรวจที่ง่าย

สะดวกและปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการรับรังสี

นิยมใช้เป็นการตรวจหาความผิดปกติเบื้องต้น

โดยใช้ตรวจอวัยวะได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย

การดูดเจาะชิ้นเนื้อ 

(Biopsy Unit) กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยให้บริการ

ตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีดูดเจาะชิ้นเนื้อเต้านม ได้แก่ 

- การดูดเจาะชิ้นเนื้อเต้านม โดยใช้เครื่อง

อัลตราซาวด์ช่วยในการนำาทาง (FNA/Core 

needle biopsy under ultrasound guide) 

จะทำางานร่วมกับศัลยแพทย์และพยาธิแพทย์ 

ผู้ป่วยสามารถทราบผลการตรวจเบื้องต้นได้ทันที

ในกรณีที่ได้รับการตรวจทางเซลล์วิทยา (FNA) 

-    การดูดเจาะชิ้นเนื้อเต้านมโดยใช้เครื่อง 

Stereotactic breast biopsy สามารถพบ

ความผิดปกติขนาดเล็กชนิดท่ีสงสัยมะเร็ง

ระยะเริ่มแรกที่เต้านมกรณีท่ีไม่พบก้อนเน้ืองอก

จากการตรวจอัลตราซาวด์ 

จำานวนผู้มารับบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษปีงบประมาณ 2555 - 2559

 นอกจากนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเครื่องมือทางรังสีทั่วไป ในปีงบประมาณ 2559  

มีจำานวนผู้รับบริการตรวจรังสีทั่วไป (General X-ray) จำานวน 17,146 ราย/ครั้ง 

- การบ่งชี้ตำาแหน่งความผิดปกติของเต้านม

โดยวิธีการวางลวดขนาดเล็ก ซึ่งอาจใช้อัลตราซาวด์

หรือเครื่อง Stereotactic ในการนำาทาง (Wire

needle localization under ultrasound

orstereotactic) เปิดให้บริการ ตั้งแต ่

เดือนพฤศจิกายน 2554 มีจำานวนผู้ป่วย

เพิ่มขึ้นทุกปี สำาหรับในปี 2559 มีผู้ป่วย

มารับบริการจำานวน 2 ราย 

เครื่องตรวจเจาะชิ้นเนื้อเต้านมแบบนอนควำ่า 

(Prone Stereotactic Breast Biopsy)

เครื่องเจาะและตัดชิ้นเนื้อจากเต้านม

โดยใช้เครื่องดูดชนิดใช้ร่วมกับเครื่อง 

อัลตราซาวด ์(Mammotome)

จำานวน(ราย/ครั้ง)
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การตรวจวินิจฉัย
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ผู้ป่วยท่ีมาตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

เช่น การตรวจ Thyroid Uptake การตรวจ

Thyroid Scan การตรวจ Bone Scan 

การตรวจ MUGA Scan การตรวจ

Gallium-67 Scan การตรวจ Scan อื่นๆ

ด้วยเครื่องตรวจสแกน SPECT/CT เ ค รื่ อ ง

เคร่ืองสร้างภาพตัดขวางด้วยคอมพิวเตอร์

โดยอาศัยการปลดปล่อยโฟตอนเดี่ยว/

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลด์  

(Single Photon Emission Computed 

Tomography / Computed Tomography

16 Slice; SPECT/CT 16 slice) เป็นเครื่อง

ถ่ายภาพอวัยวะภายในต่าง ๆ สามารถสร้างภาพ

ทางรังสีด้วยความเร็วสูง ได้มากถึง 16 ภาพ 

ต่อการหมุน 1 รอบ หรือ 360 องศา ถ่ายภาพ

แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (SPECT) ทำาให้

สามารถเห็นขอบเขตตำาแหน่งรอยโรค 

การกระจายของเซลล์มะเร็งไปยัง อวัยวะ

ต่างๆ ของร่างกายได้อย่างชัดเจน แม่นยำา

แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม  

ภาพเครื่อง SPECT/CT

ภาพ SPECT/CT

ภาพ Bone Scan ภาพ Thyroid Scan

ยุทธศาสตร์ที่	3	การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง	

Cancer Diagnosis
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เครื่องวัดปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ 

(Thyroid Uptake) เป็นเครื่องที่ใช้วัดปริมาณ

รังสี ท่ี ต่อมไทรอยด์ของผู้ป่วยภายหลัง

จากได้รับสารรังสีไอโอดีน-131 (I-131)  เข้าสู่

ร่างกายเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของต่อมไทรอยด์

และใช้เป็นข้อมูลในการคำานวณปริมาณ

สารรังสีไอโอดีน-131 (I-131) เพื่อใช้ในการ

รักษาโรคต่อมไทรอยด์ของผู้ป่วย 

จำานวนผู้มารับบริการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ปีงบประมาณ 2555-2559

จำานวน (ราย)
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การตรวจวินิจฉัย
ทางพยาธิวิทยา
งานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค

ประกอบด้วย  

- การบริการด้านเซลล์วิทยา โดยมีการตรวจ

และรายงานผลทางเซลล์วิทยาทั้ง Gynecologic

Cytology (Conventional Pap smear และ

Liquid base preparation) และ Non –

Gynecologic Cytology (Fluid และ FNA clinic) 

- การบริการด้านศัลยพยาธิวิทยา มีการตรวจ

และรายงานผลทางพยาธิวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ

ที่เป็นชิ้นเนื้อที่ส่งมาจากทุกหน่วยงาน โดย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ พยาธิแพทย์

เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจ

วิเคราะห์ มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง

พยาธิวิทยากายวิภาคแก่ผู้มารับบริการ

ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 

รวมทั้งมีการให้การสนับสนุนการตรวจค้นหา

มะเร็ งปากมดลูกทางเซลล์วิทยาให้กับ

สถานพยาบาล/หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

กับการดูแลสุขภาพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

12 จังหวัดภาคเหนือ นอกจากนี้สนับสนุนข้อมูล

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและ

การศึกษาวิจัยโดยมุ่งเน้นการตรวจวิเคราะห์

และรายงานผลตรวจที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

และมีมาตรฐาน           

 ผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง 

ตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา น้อยกว่าเท่ากับ 2 สัปดาห์ ปีงบประมาณ 2559 ผ่านเกณฑ ์

ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 

จำานวนผู้มารับบริการการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาปีงบประมาณ 2555-2559

ยุทธศาสตร์ที่	3	การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง	

Cancer Diagnosis

จำานวน (ราย/ครั้ง) 
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เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำาลองการฉายรังสี

 (Computed Tomography Simulator) 

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางให้บริการรักษา

ผูป้่วยมะเร็งด้วยการฉายรังสี ทั้งการฉายรังสี

ระยะไกลจากภายนอกด้วยเครื่องฉายรังสี

การสอดใส่แร่ในโพรงอวัยวะด้วยเครื่องใส่แร่

อตัราแผป่ริมาณรังสสีงู          จงึเป็นเครือ่งมือรงัสรีกัษา

ที่ทันสมัย ทั้งนี้การรักษาอาจมีทั้งการให้รังสีรักษา

เพียงอย่างเดียว หรือการฉายรังสีร่วมกับการให้

ยาเคมีบำาบัด  

เครื่องจำาลองการฉายรังสีแบบดิจิตอล 

(Digital Simulator) เป็นเครื่องเอกซเรย์

สำาหรับจำาลองขอบเขตพื้นที่ฉายรังสี ซึ่งใช้

ในขั้นตอนการวางแผนการรักษาของแพทย์

รังสีรักษาร่วมกับนักรังสีการแพทย์ ในการ

กำาหนดและตรวจสอบความถูกต้องของตำาแหน่ง

ที่ต้องการฉายรังสีตามแผนการรักษาซึ่งผู้ป่วย

ทุกรายที่รักษาด้วยการฉายรังสี ต้องผ่าน

กระบวนการนี้ก่อน 

รังสีรักษา

เป็นเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำาหรับสร้าง

ข้อมูลข้อมูลภาพตัดขวางของผู้ป่วย ส่งไปยัง

เครื่องวางแผนการรักษาสามมิติ เครื่องวางแผน

การรักษาแปรความเข้ม เพื่อให้ปริมาณรังสี

สูงเพียงพอในการควบคุมโรค และในขณะเดียวกัน

ต้องจำากัดปริมาณรังสีให้น้อยที่สุดสำาหรับ

อวัยวะปกติข้างเคียง  

เครื่องวางแผนการรักษา 

(Treatment Planning System) เป็นเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโปรแกรมเฉพาะ

ทางด้านรังสีรักษา โดยนักฟิสิกส์การแพทย์

จะเป็นผู้นำาข้อมูลทางฟิสิกส์ของลำารังสีจาก

เครื่องฉายรังสีทุกเครื่องป้อนเข้าโปรแกรม

และทวนสอบความถูกต้องของการคำานวณ

ปริมาณรังสี การกระจายรังสีก่อนการใช้งาน

จริงในผู้ป่วย ซึ่งจะพิจารณาถึงปริมาณรังส ี

ที่อวัยวะเป้าหมายและอวัยวะปกติสำาคัญ

ข้างเคียงที่อาจจะได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่	4	การรักษาโรคมะเร็ง	

Cancer Treatment
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เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง 

(High Energy Linear Accelerator) 

เป็นเครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค สามารถ

ฉายรังสีด้วยลำาสี รังสีโฟตอนและลำารังสี

อิเล็กตรอน ใช้ในการฉายรังสีได้ในทุกส่วน

ของร่างกาย เนื่องจากสามารถผลิตลำารังสี

โฟตอน พลังงาน 6 และ 10 ล้านโวลต์

ที่มีอำานาจทะลุทะลวงสูง สำาหรับรักษาก้อนมะเร็ง

ที่อยู่ลึก เช่น มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก 

มะเร็งลำาไส้ตรงและทวารหนัก มะเร็งศีรษะ

และคอเป็นต้น อีกทั้งยังสามารถรักษาก้อนมะเร็ง

ที่อยู่ตื้นด้วยลำารังสีอิเล็กตรอนได้ 

เครื่องใส่แร่อัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง 

(High Dose Rate Brachytherapy System) 

เป็นเครื่องมือสำาหรับการรักษาด้วยการ

ให้รังสีรักษาระยะใกล้ ด้วยการสอดใส่สาร

กัมมันตภาพรังสีโคบอล์ท-60 เข้าในท่อนำาแร่

(Applicator)และวางแผนการกระจายรังสี

ให้มีความจำาเพาะต่อก้อนมะเร็ง โดยให้อวัยวะ

ปกติข้างเคียงได้รับปริมาณรังสีตำ่าสุด ใช้ในการ

รักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก  มะเร็งโพรงหลัง

จมูก เป็นต้น    

เครื่องฉายรังสีแปรความเข้ม 

(Intensity Modulated Radiotherapy Linear

Accelerator)  เป็นเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง

ที่มีชุดจำากัดลำารังสีเป็นเป็นหลายซี่ (Multi  

leaf Collimator) จึงสามารถเปิดรูปร่างพื้นที ่

ฉายรังสีให้เป็นไปตามรูปร่างของก้อนมะเร็งได้

อีกทั้งยังมีเครื่องวางแผนรังสีรักษาแบบ

แปรความเข้ม ซึ่งสามารถวางแผนให้การกระจาย

รังสีสูงในอวัยวะเป้าหมาย แต่ปริมาณรังสีตำ่าสุด

สำาหรับอวัยวะปกติใกล้เคียง ทำาใหเ้พิ่มโอกาส

ในการควบคุมโรค และลดผลข้างเคียงจากการ

ฉายรังสี ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีพมากขึ้น

คุณภาพชีวิตหลังการรักษาด้วยรังสีดีขึ้น 

จำานวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการรังสีรักษา ปีงบประมาณ 2555 - 2559
จำานวน (ราย) 
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 ผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาโรคมะเร็ง จากการให้บริการ 

การฉายรังสีของโรงพยาบาลมะเร็งลำาปางในงบประมาณ 2559 ที่ได้รับการรักษาหลักภายในเกณฑ์เวลาที่กำาหนดระยะเวลา 

การรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายใน 6 สัปดาห์ (42วัน) มีระยะเวลารอคอยเฉลี่ย  28 วัน 

จำานวนผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการรังสีรักษา ปีงบประมาณ 2555 – 2559

ร้อยละของผู้ป่วยรายใหม่ที่มีระยะเวลารอคอยการฉายรังสีตามแผนการฉายรังสี 3 มิติ (3D) ไม่เกิน 20 วันทำาการ และ

ตามแผนการฉายรังสี 2 มิติ (2D) ไม่เกิน 12 วันทำาการ ปีงบประมาณ 2559

จำานวน (ครั้ง) 

ร้อยละ
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โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ให้บริการตรวจรักษา

พยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำาบัด

ครอบคลุม 12 จังหวัดภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่

บริการห้องตรวจรักษา  การวางแผนการรักษา

ให้บริการผสมยาเคมีบำาบัดในตู้ผสมยาเคมี

ที่มีมาตรฐาน จำานวน 2 เครื่องโดยเภสัชกร

ที่มีความรู้ความชำานาญให้บริการให้ยาเคมี

แบบผู้ป่วยนอกจำานวน 10 เตียงและผู้ป่วยใน

มีการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจให้คำาปรึกษา

แนะนำาเกี่ยวกับการรักษาการปฏิบัติตัวก่อนระหว่าง

และหลังรับการรักษา 

เคมีบ�าบัด
ยุทธศาสตร์ที่	4	การรักษาโรคมะเร็ง	
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ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการเคมีบำาบัดปีงบประมาณ 2555-2559

ผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการเคมีบำาบัด ปีงบประมาณ 2555-2559

จำานวน (ราย) 

จำานวน (ครั้ง) 
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โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ให้บริการตรวจวินิจฉัย

และรักษาทั้งวิธีผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่

มีห้องผ่าตัดทั้งหมด 4 ห้อง แบ่งแยกเป็น

ห้องผ่าตัดใหญ่ 2 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง

ห้องส่องตรวจพิเศษ 1 ห้อง หัตถการที่ทำา

ในห้องผ่าตัด อาทิเช่น การผ่าตัดมะเร็งลำาไส้ใหญ่

และทวารหนัก, มะเร็งปากมดลูก, การผ่าตัด

มะเร็งเต้านม, ผ่าตัดไทรอยด์, ผ่าตัดไส้เลื่อน,

LEEP, F/C, และการผ่าตัด Laparoscope,

การทำาผ่าตัดเล็ก, การส่องตรวจพิเศษกระเพาะอาหาร

และลำาไส้เล็กส่วนต้น, การส่องตรวจลำาไส้ใหญ่

และทวารหนัก เป็นต้น 

จำานวนผู้ป่วยที่มารับบริการห้องผ่าตัดปีงบประมาณ 2555-2559 จำานวนผู้ป่วยที่มารับบริการห้องส่องตรวจพิเศษปีงบประมาณ 2555-2559

ศัลยกรรม

ปี (พ.ศ.)

จำานวน (ราย) 

สำาหรับผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพ 

สาขาโรคมะเร็ง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาโรคมะเร็ง 

ตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยที่ ได้รับการรักษาหลัก

ภายในเกณฑ์เวลาที่กำาหนด ไม่เกิน 4 สัปดาห์(ผ่าตัด) 

ปีงบประมาณ 2559 ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย(≥70 %) 

คิดเป็นร้อยละ 96.29 

ยุทธศาสตร์ที่	4	การรักษาโรคมะเร็ง	
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จำานวนผู้ป่วยที่มารับบริการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ปีงบประมาณ 2555-2559

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง เปิดให้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 เป็นต้นมา 

ได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย 

ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

12 จังหวัดภาคเหนือ ให้บริการทางการพยาบาล

ผู้ป่วยภาวะไทรอยด์เกินและมะเร็งต่อมไทรอยด์

ที่มารับสารเภสัชรังสี I-131 และให้บริการ

รักษาผู้ป่วยด้วยสารเภสัชรังสี 

เวชศาสตร ์
นิวเคลียร์

จำานวน (ราย)
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ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย(PPS10-30%) และผู้ดูแลได้รับ

การวางแผนดูแลตนเองล่วงหน้า (เป้าหมาย ≥ 90%)

จำานวนผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองยุทธศาสตร์ที่	5	การดูแลเพื่อประคับประคองผู้ป่วย

Palliative Care

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ได้ดำาเนินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งและญาติอย่างครบ

องค์รวม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ในรูปแบบการจัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น ธรรมะปฏิบัติ 

การออกกำาลังกาย การสันทนาการ และงานฝีมือ

ท้ังน้ีกิจกรรมเหล่านี้ได้ดำาเนินกิจกรรมมาอย่าง

ต่อเนื่อง ในปี 2556 ได้จัดตั้งงาน Palliative care 

โดยได้รับความร่วมมือจากสหวิชาชีพในการกำาหนด

แนวทางการดูแลผู้ ป่ วยมะเร็ ง ระยะสุดท้ าย

ในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมและเดือนกรกฎาคม

ปี 2557 ได้จัดตั้งหอผู้ป่วยอภิบาลคุณภาพชีวิต 

(Quality of Life care Unit: QLU) ให้บริการ

เตรียมความพร้อมและดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

ครบองค์รวม นอกจากนี้ยังพัฒนาเครือข่ายการดูแล

ผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคัประคองในชุมชน ระดับ 

รพ.สต. และ โรงพยาบาลในเครือข่ายเขตบริการ

สุขภาพที่ 1 อย่างต่อเนื่อง 

ของผู้ป่วยมะเร็ง/ผู้ดูแลที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองมีการเตรียมความพร้อมก่อนจำาหน่ายและสามารถดูแลตนเองได้

ร้อยละ

จำานวน(ราย)

ร้อยละ
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ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย(PPS10-30%) และผู้ดูแลได้รับ

การวางแผนดูแลตนเองล่วงหน้า (เป้าหมาย ≥ 90%)

จำานวนผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

วันที่ 9-16 ตุลาคม 2558 

กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิตโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน World Hospice & Palliative Care 

Day 2015 กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้ 

เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคอง ให้คำาปรึกษา 

ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง กิจกรรมศิลปะบำาบัด 

พร้อมแสดงผลงานฝีมือผู้ป่วยและญาติ 

วันที่ 10 ตุลาคม 2558  

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำานวยการโรงพยาบาล 

มะเร็งลำาปางและทีมพยาบาลกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ร่วมโครงการ World Hospice & 

Palliative Care Day 2015 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุร ี

อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งนำาเสนอผลงาน 

โปสเตอร์รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับ 

ประคอง 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559   

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำานวยการด้านการพยาบาล 

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม 

“การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้าย

ในชุมชน” แก่อาสาสมัครเพื่อเพื่อนมะเร็ง ณ ห้องประชุม 

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร ชั้น 5 อาคารรังสีรักษาและ 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง 
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ยุทธศาสตร์ที่	5	การดูแลเพื่อประคับประคองผู้ป่วย

Palliative Care

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559   

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำานวยการด้านการพยาบาล  

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางและทีมพยาบาลกลุ่มงานส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต เข้าร่วมการประชุม 2nd National Palliative and 

 Hospice Care Conference (NPHC 2016) ณ ศูนย์ประชุม 

วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซนเตอร ์

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งนำาเสนอผลงานการดูแลผู้ป่วย

โรคมะเร็งแบบประคับประคองจำานวน 3 ผลงาน 

วันที่ 28 เมษายน 2559  

บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพสร์ จำากัด 

(มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำาปางจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจ 

เพื่อผู้ป่วยมะเร็งแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ โครงการดังกล่าว 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีกำาลังใจในการต่อสู้โรค 

สามารถใช้ชีวิตอยู่กับโรคมะเร็งอย่างมีความสุข 

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559   

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ร่วมกับโรงพยาบาล 

ประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้าย 

สำาหรับแพทย์และพยาบาล” ณ ศูนย์ประชุม 

นานาชาติ โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่	6	สารสนเทศโรคมะเร็ง	

Cancer Informatics

งานทะเบียนมะเร็ง
กลุ่ มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

สนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง 

มีภารกิจหลักในการจัดทำาทะเบียนผู้ป่วยมะเร็ง 

(Cancer Registration) เพื่อใช้เป็นข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยทางด้านโรคมะเร็งและ

การกำาหนดนโยบายทางสาธารณสุขด้านโรค

มะเร็ง งานทะเบียนมะเร็งเริ่มดำาเนินจัดทำา 

ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล เมื่อป ี

พ.ศ. 2538 และเริ่มจัดทำาทะเบียนมะเร็ง  

ระดับประชากรจังหวัดลำาปางเมื่อปี พ.ศ. 2543 

ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลย้อนหลังและเม่ือ 

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้รับการแต่งตั้ง

เป็สมาชิกสามัญ (Voting membership) 

ของสมาคมการจัดทำาทะเบียนนานาชาติ 
(International Association of Cancer Registries ; 

IACR, WHO) จากการรวบรวมและวิเคราะห์ 

สถิติที่ผ่านมาสามารถตีพิมพ์รายงานสถิติ

ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเริ่มตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบันมีผลงาน จำานวน

43 เรื่อง และผลงานที่มีการตีพิมพ์ ในปี 2558 

สรุปได้ดังนี้ 

Hospital-based Cancer Registration

Publications: 

1. สถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง

   ปี พ.ศ. 2558 (ตีพิมพ์เมื่อ เม.ย. 2559)

Population-based Cancer Registration

Publications: 

1.  Cancer   Survival in Northern Thailand

   2003-2012 (ตีพิมพ์เมื่อ ส.ค. 2559) 
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การประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็ง 

ภาคเหนือประจำาปี 2559  

วันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2559  

งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็ง 

ลำาปาง จัดโครงการประชุมเครือข่าย 

ทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำาปี 2559 

กลุ่มจังหวัดลำาปาง เชียงใหม่ ลำาพูน แพร ่

เชียงราย พะเยาและ จังหวัดน่าน เมื่อ 

ณ โรงแรมสวนสวรรค์รีสอร์ท อำาเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาและ 

อุปสรรคในการจัดทำาทะเบียนมะเร็ง 

ในภาคเหนือ และรายงานข้อมูลโรคมะเร็ง 

ในแต่ละทะเบียนมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 

โรงพยาบาลและสำานักงานสาธารณสุข 

จังหวัด จำานวน 61 คน  

การจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทะเบียนมะเร็งระดับประชากร 

วันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็ง

ลำาปาง ได้จัดการอบรมหลักสูตรการ 

วิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับ 

ประชากร เรื่อง “การวิเคราะห์แนวโน้ม

โรคมะเร็งและการตรวจสอบคุณภาพ

ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง”ณ ห้องประชุม 

นายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ โรงพยาบาล

มะเร็งลำาปาง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทาง 

การแพทย์ที่ปฏิบัติงานทะเบียนมะเร็ง 

ได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการ 

วิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับ 

ประชากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

จากผู้เชี่ยวชาญสามารถนำาข้อมูลไปใช้ 

ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 20 ท่าน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำา 

ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล” 

(Hospital-based Cancer Registry)”

วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559   

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง เป็นประธาน 

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำา 

ทะเบียนทะเร็งระดับโรงพยาบาล”

(Hospital-based Cancer Registry) 

ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร 

อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้บุคลากรในเขตบริการสุขภาพที่ 1 

และ 2 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำา 

ทะเบียนมะเร็งในระดับโรงพยาบาล และ 

สามารถนำาไปใช้ในการจัดทำาทะเบียน 

มะเร็งระดับโรงพยาบาลได้ มีผู้เข้าอบรม 

ทั้งหมด 30  คน 
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สรุปผลงานวิจัย	การประเมินเทคโนโลยี/ฐานข้อมูล	แยกตามแหล่งทุนสนับสนุน	ปีงบประมาณ	2559

ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ยุทธศาสตร์ที่	7	การวิจัยด้านโรคมะเร็ง	

Cancer Research
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ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
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ผลงานวิชาการในปีงบประมาณ	2559

ผลงาน	CQI	(16	ผลงาน) ผลงาน	สิ่งประดิษฐ์	(11	ผลงาน)

ผลงาน	LEAN	(5	ผลงาน)

ผลงาน	R2R	(12	ผลงาน)

ผลงานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่	7	การวิจัยด้านโรคมะเร็ง	

Cancer Research
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วันที่ 8-11 มีนาคม 2559  

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำานวยการ 

ด้านการแพทย์ และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

มะเร็งลำาปาง เข้าร่วมการประชุมวิชาการและ

นำาเสนอผลงานคุณภาพเพื่อการพัฒนาและ 

รับรองคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 17 HA 

National Forum ภายใต้แนวคิด “คุณภาพ 

ในทุกลมหายใจ (Enjoy Quality Every  

Moment)” ณ อาคาร IMPACT Forum  

เมืองทองธานี โดยร่วมส่งผลงานนำาเสนอจำานวน 

2 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาสารสนเทศระบบ 

ข้อมูลผู้ป่วยใน โดยนายวีระวัฒน์ จันละ 

งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี และ 

นวัตกรรม 2 U season 2 กลิ่นดีชีวี เป็นสุข 

โดยนางนงนุช เชื้อเมืองพาน กลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้ป่วยรังสีรักษา 

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559  

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง นำาโดย 

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง เข้าร่วมโครงการ 

ประชุมสัมมนาการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สู่แนวปฏิบัติที่ดี (Show & Share) ณ ห้องประชุม

ทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซนทารา แอนด์ คอนเวนชั่น 

เซ็นเตอร์ อำาเภอเมืองอุดรธานี 

วันที่ 6 กันยายน 2559   

นายวีระวัฒน์ จันละ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเข้าร่วม 

การประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงานวิชาการประเภท  Oral   presentation

เรื่อง “การพัฒนาสารสนเทศระบบข้อมูลผู้ป่วยใน” ในงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำาปี 2559 “ก้าวที่มั่นคง สู่สุขภาพที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา 

วันที่ 14-15 กันยายน 2559  

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำาเสนอ 

ผลงานในการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ประจำาปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง 

“เส้นทางความสำาเร็จกับผู้นำาทางการแพทย์ที่สมคุณค่า” ณ โรงแรมเวียงอินทร ์

จังหวัดเชียงราย 

LPCH ANNUAL REPORT 2016 38



Model Development
เป็นต้นแบบด้านการรักษาโรคมะเร็งในภาคเหนือ
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2559     
นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำานวยการด้านการพยาบาลและ 

ทีมพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

รุ่นที่ 5  จำานวน 30 คน จากศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559   

โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง เพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ให้กับนิสิตแพทย์ ณ ห้องประชุมนายแพทย์

สุรทัศน์  พงษ์นิกร 

วันที่ 28 มิถุนายน 2559   
องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยยางขาม อำาเภอจุน จังหวัดพะเยา
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง เพื่อให้กลุ่มคณะกรรมการ
และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และดูแลตนเอง
เบื้องต้น การป้องกันโรคมะเร็งตลอดจนการทำางานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร
โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง 

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2558   

อาจารย์และคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยี

การประกอบอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์ฯลำาปาง ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิค 

การแพทย์ โดยมีนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์

รองผู้อำานวยการด้านการพยาบาล และนายทวีศักดิ์ ธงคำา 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ

จำานวน 30 คน  

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมะเร็ง

และนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำานวยการด้านการพยาบาล

ให้การต้อนรับคณะแพทย์ พยาบาลและทีมสหสาขาผู้ป่วยมะเร็ง

กระดูกและข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแพทย์ ที่มาศึกษาดูงานและ

แลกเปล่ียนความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับการวินิจฉัยและรักษา

โรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง 

การศึกษาดูงาน

Model Development
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วันที่ 19 สิงหาคม 2559    

แพทย์หญิงศรีสกุล ศรีกมล คูประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงาน 

พยาธิวิทยากายวิภาคและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน 

จากสถานบันพยาธิวิทยา เข้าศึกษาดูงานกลุ่มงานพยาธิวิทยา 

กายวิภาค โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

และพัฒนาเครือข่ายทางด้านพยาธิวิทยาร่วมกัน  

     

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559    

คณะศึกษาดูงานจากสำานักสารสนเทศกรมการแพทย์ เข้าศึกษาดูงาน

การจัดการระบบสารสนเทศและการใช้สถิติการแพทย์ภายในองค์กร

โดยมี นางกาญจนา ดาวประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและสนับสนุนวิชาการและคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

ให้การต้อนรับ 

วันที่ 22 กันยายน 2559   
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางและคณะผู้บริหาร 

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาล 

มะเร็งชลบุรีนำาโดยนายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุม 

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โดยผู้อำานวยการ 

มะเร็งลำาปาง ได้นำาเสนอผลการดำาเนินงาน

ของโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง หลังจากนั้น 

ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำางาน 

ด้านต่างๆ องโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง 

การศึกษาดูงาน
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วันที่ 17-18 มีนาคม 2559   

งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง จัดโครงการ 

ประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำาปี 2559 

กลุ่มจังหวัดลำาปางเชียงใหม่ ลำาพูน แพร่ เชียงราย 

พะเยาและจังหวัดน่าน ณ โรงแรมสวนสวรรค์รีสอร์ท 

อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 11 มกราคม 2559  

กลุ่มงานวิชาการพยาบาลจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำาบัด (หลักสูตร 10 วัน) 

รุ่นที่ 5 ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร อำาเภอ 

เมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง 

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2558   

งานทะเบียนมะเร็งจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล

ทะเบียนมะเร็งระดับประชากร เรื่อง “การวิเคราะห ์

แนวโน้มโรคมะเร็งและการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

ทะเบียนมะเร็ง” ณ ห้องประชุมนายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน ์

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 

นักสถิติ นักเวชสถิติ ที่ปฏิบัติงานทะเบียนมะเร็งในสังกัด 

โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

จำานวน 20 คน 

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเครือข่าย

Model Development
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วันที่ 21-23 มีนาคม 2559     
โรงพยาบาลมะเร็งลำาปางจัดโครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนำ้าดีด้วยเครื่อง อัลตราซาวด์ 

สำาหรับรังสีแพทย์และแพทย์ทั่วไปภายใต้โครงการ : กำาจัดปัญหา

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง ท่อนำ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี

ในปีพุทธศักราช 2559 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร 

อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง

วันที่ 23 มิถุนายน 2559   
กลุ่มงานประคับประคอง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล

ผู้ป่วยแบบประคับประคองเชิงรุก เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยแบบ 

ประคับประคอง” ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำาปาง อำาเภอเมือง 

จังหวัดลำาปาง 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559   

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำานวยการโรงพยาบาล 

มะเร็งลำาปาง พร้อมทีมองค์กรพยาบาล ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม 

หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล 

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง (4 เดือน) รุ่นที่ 2 จากคณะ 

พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 6 คน 

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเครือข่าย
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วันที่ 29 กรกฎาคม 2559   

คณะกรรมการเครือข่ายการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาล

มะเร็งลำาปาง ออกนิเทศติดตามผลการดำาเนินงานการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 

การจัดทำาทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

ประเด็นการรับส่งต่อผู้ป่วย ปัญหาและอุปสรรคในการส่งต่อ รวมทั้ง

การจัดทำาทะเบียนมะเร็งของโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 

ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

การศึกษาดูงาน

ประชุมนิเทศติดตาม

Model Development

วันที่ 6-13 กันยายน 2559   

คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง นำาโดย 

แพทย์หญิงศิริรัตน์ เชื้อสำาราญ ประธานคณะทำางานการดูแล 

แบบประคับประคอง และนายแพทย์พิพัฒน์ คูประเสริฐยิ่ง 

รองประธานคณะทำางานฯ ออกนิเทศติดตามผลการดำาเนินงาน

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ในโรงพยาบาล 

ระดับ M2 ได้แก่ โรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา 

ระดับ F2 ได้แก่ โรงพยาบาลห้างฉัตรและโรงพยาบาลแจ้ห่ม 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน 

และร่วมสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง 

ให้เป็นระบบและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
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วันที่ 2-4 มีนาคม 2559    

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำานวยการด้านการแพทย ์

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำา 

ทะเบียนมะเร็งขั้นพื้นฐาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอด 

ความรู้และสนับสนุนให้ประเทศมาเลเซีย มีหน่วยงาน

ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลที่มีข้อมูลทะเบียนมะเร็ง

ที่ได้มาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับประเทศ 

ต่างๆ ได้ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

การศึกษาดูงาน

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559   

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำานวยการด้านการแพทย์ เข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร MRC Prognosis Summer 

School ณ เมือง Keele สหราชอาณาจักร 

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2559    
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำานวยการด้านการแพทย ์

ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเรื่อง “การจัดทำาทะเบียนมะเร็ง 

ขั้นพื้นฐาน” เพื่อถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนให้ประเทศ 

อินโดนีเซีย มีหน่วยทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล

ที่มีข้อมูลทะเบียนมะเร็งที่ได้มาตรฐาน ณ ประเทศ

อินโดนีเซีย 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ
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วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559   
โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย

ด้านมะเร็งในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยมี นายแพทย์

ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำานวยการด้านการแพทย์ แพทย์หญิง 

ทัศน์วรรณ อาษากิจ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา ให้การต้อนรับ

คณะแพทย์จาก Mandalay General Hospital สหภาพเมียนมาร ์

จำานวน 2 ท่าน  

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2559    
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำานวยการด้านการแพทย์ 

ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเรื่อง “ Population-based cancer

survival in Northern Thailand: Examining survival 

outcomes using cancer registry data” พร้อมได้พูดคุย 

เรื่องความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

กับเครือข่ายทะเบียนมะเร็งของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัย 

มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559    
ดร. ดุริยา ฟองมูล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 

ได้รับเชิญจาก Asia-Oceania Research Organization in 

Genital Infection and Neoplasia (AOGIN) ไปบรรยาย 

หัวข้อ “A New Paradigm in Cervical Testing-Clinician  

Directed Safe Screening” ณ โรงแรมคอนราด ประเทศสิงคโปร์ 
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กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง
สสสสสสสศ	:	ศรัทธาในงานที่ท�า
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สสสสสสสศ	:	ศรัทธาในงานที่ท�า

ซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	 จัดโครงการคุณธรรม	จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

จัดโครงการมหกรรมคุณภาพ	ปี	2559	
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ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ	

จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง
ล	:	เลิศล้�าสามัคคี
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จัดงานกตเวทิตาจิต	“เส้นทางที่ภูมิใจ	สู่หลักชัยแห่งศรัทธา”	มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ	

กิจกรรม	5	ส.	และงานกีฬาสีโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์	

ท�าบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ	วันคล้ายวันสถาปนา	 
โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	
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รดน้�าด�าหัวผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง	รดน้�าด�าหัวผู้บริหารโรงพยาบาล	

งานเลี้ยงปีใหม่	2559	

งานท�าบุญเนื่องในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา
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กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

ป	:	ปรารถนาดีต่อผู้รับบริการ
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บริจาครถเข็น	

จัดงานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งและญาติ	
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บริจาคเครื่องช่วยหายใจ	 จัดกิจกรรม	“84	พรรษา	มหาราชินี	มอบสุขภาพดีให้คุณแม่”

จัดกิจกรรม	“84	พรรษา	มหาราชินี	มอบสุขภาพดีให้คุณแม่”

มอบเครื่องมือให้กับกลุ่มงานเคมีบ�าบัด
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ภาคผนวก
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