


สารจากผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง
	 ในโอกาส ท่ี 	 โ รงพยาบาลมะเร็ งล� าปางครบรอบ	 

20	ปี	ในปี	2562	น้ี		การอายุครบ		20	ปี	ถ้าเปรียบเป็นคนก็เสมือน

อยู่ในวัยรุ่นท่ีก�าลังเติบโตท้ังร่างกายและจิตใจ		มีความพร้อม 

ท่ีจะท�างานหรือคิดสิ่งดีๆ	 ต่างๆ	 ให้กับตัวเอง	 	 สังคม	 และ	 

ประเทศชาติ	 ยิ่งโลกเราเจริญขึ้นเท่าไหร่ดูเหมือนโรคมะเร็ง 

ยิ่งพบมากขึ้นเท่าน้ัน	การต่อสู้กับโรคมะเร็งน้ันคงจะไม่สามารถท�า 

เฉพาะโรงพยาบาลหรือองค์กรใดเพียงองค์กรเดียวได้	ต้องมี 

ความร่วมมือจากทุกส่วนท้ังโรงพยาบาลในกรมการแพทย ์

โ ร งพยาบาล ในส� า นั กป ลัดกระทรว งสาธา รณสุ ข 

กระทรวง อ่ืนๆ	 ท่ี เ ก่ียวข้อง	 ท้ัง เรื่ องการดูแลสิ่ งแวดล้อมขยะพิษต่างๆ	 การปรับเปล่ียน 

พฤติกรรมของประชาชนโดยการได้รับความรู้อย่างถูกต้อง	 	 การเข้าถึงการตรวจคัดกรอง 

ท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสิ่งต่างๆเหล่าน้ี	ต้องการความเข้าใจความร่วมมือ	ข้อมูลท่ีถูกต้อง		เคร่ืองมือ 

ท่ีทันสมัย	และท่ีส�าคัญคนท่ีเก่ียวข้องในเรื่องมะเร็งท่ีมีความรู้ท่ีทันสมัยอยู่เสมอ		การวิจัย		นวัตกรรม 

ท่ีทันต่อโรคมะเร็งท่ีเกิดขึ้น		

	 สรุปรายงานประจ�าปีเล่มน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง 

มีส่ วนร่ วมในการต่อสู้ กับโรคมะเ ร็ง 	 มายาวนานถึง 	 20 	 ปี 	 และจะต่อสู้ กับโรค น้ี ต่อไป 

เราพร้อมท่ีจะร่วมมือกับเครือข่ายในภาคเหนือ		สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 

ท้ัง	6	แห่ง		โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี	1		ภาครัฐและเอกชน		เพื่อท�าให้ประชาชนในภาคเหนือเป็น

โรคมะเร็งน้อยลง	 รักษาได้หายขาดมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ี ดีแม้จะเป็นมะเร็ง ก็ตาม

	 สุดท้าย		ขอขอบพระคุณทุกความรว่มมือครับ	

นายแพทย์อดิศัย	ภัตตาตั้ง

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง
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EXECUTIVESท�ำเนยีบผู้บรหิำร

นายแพทย์อดิศัย  ภัตตาตั้ง 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร   
รองผู้อ�านวยการด้านการแแพทย์ 

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์   
รองผู้อ�านวยการด้านการพยาบาล 

นางสาวอุมา วันด ี
รองผู้อ�านวยการด้านอ�านวยการ 
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ประวัติโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง 
History of Lampang Cancer Hospital
โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งระดับตติยภูมิหรอืสงูกว่า ขนาด 200 เตียง 

สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ล�าปาง - เชียงราย 

 อยูห่่างจากอ�าเภอเมืองล�าปางประมาณ 10 กิโลเมตร บนเน้ือท่ี 41-3-12 ไร ่เดิมเป็นท่ีดินของจอมพลประภาส จารุเสถียร 

มีชื่อว่า“สวนบัวค�า” หรือท่ีรู้จักกันในนาม “บ้านสามฤดู” มีอาคารโบราณ 4 หลัง ได้แก่ บ้านฤดูร้อน 

บ้านฤดูฝน บ้านฤดูหนาว และศาลารับรอง เปิดบริการ ต้ังแต่ พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน  โดยได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 

(พระนามเดิมของรัชกาลท่ี 10) เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดล�าปาง 

 เ ม่ือวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ.2542 นอกจากน้ียังได้รับเลือกให้เป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตสาขาย่อย 

ของสภากาชาดไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารสาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดล�าปาง ศูนย์มะเร็ง ล�าปาง สาขาท่ี 

374 ในวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2552 และได้เปล่ียนชื่อเป็น “โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง” เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 

 เป็นต้นมา  โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 12 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่จังหวัด ล�าพูน 

ล�าปาง เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัยและตาก มีภารกิจหลัก 

ด้านการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง เปิดให้บรกิารแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้แก่ ให้บรกิารตรวจวินิจฉยั 

บ�าบดัรกัษาผู้ป่วยโรคมะเรง็ด้วยวิธเีคมีบ�าบดั การผา่ตัด รงัสีรกัษา เวชศาสตรนิ์วเคลียร ์การรกัษาแบบประคับประคอง รวมท้ัง 

การสง่เสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแบบองค์รวม นอกจากน้ีมีภารกิจการจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งและ 

การศึกษาวิจัย โรคมะเร็งในภาคเหนือ  
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วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงพยาบาล   
            VISION and MISSION OF 

LAMPANG CANCER HOSPITAL

พันธกิจ 
พัฒนางานวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งร่วมกับภาคีเครือข่าย 
เพ่ือประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.	ความเป็นเลิศด้านวิชาการโรคมะเร็ง	(Academic	Excellence)

2.	ความเป็นเลิศด้านการสง่เสริมและป้องกันโรคมะเร็ง	(PP&P	Excellence)	

3.	ความเป็นเลิศด้านบริการดูแลรักษาโรคมะเร็ง	(Service	Excellence)

4.	ความเป็นเลิศด้านการจัดการองค์กร	(Management	Excellence)

เป้าประสงค์
1.	มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรมทางการแพทย์/วิจัยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน	ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรแ่ละน�าไปใช้ประโยชน์	

(High	quality	Academic	activities)

2.	เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมด้านโรคมะเร็งแก่เครือขา่ยในระดับประเทศและนานาชาติ	(International	Learning	and	training	center)

3.	เป็นศูนย์อ้างอิงข้อมูลโรคมะเร็งในระดับภูมิภาค	(Reference	Center)

4.	ให้บริการตรวจวินิจฉัย	และรักษาโรคมะเร็งระดับตติยภูมิและสูงกว่า	(Super	tertiary	care)	ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

5.	ให้บริการสุขภาพด้วยระบบท่ีมีประสิทธภิาพและทันสมัย	(Smart	Health	care	Delivery)

6.	ผลลัพธใ์นการดูแลผู้ป่วยอยูใ่นระดับมาตรฐานสากล	(High	Quality	of	Medical	care)

7.	เจ้าหน้าท่ีมีสมรรถนะสูง	และมีความสุขในการท�างาน	(Happy	Workplace)

8.	เป็นโรงพยาบาลดิจิทัล	(Digital	hospital)

9.	เป็นองค์กรท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล	(Advanced	Healthcare	Accreditation)

10.	เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)

11.	เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	(Good	Governance)

วิสัยทัศน ์
“โรงพยาบาลมะเร็งชั้นน�าด้านวิชาการและนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็ง
อย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ข้ันสูงและได้มาตรฐานสากล”
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โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง  
MANAGEMENT STRUCTURE OF LAMPANG CANCER HOSPITAL
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สาขา จำานวน Full Time ลาศึกษา Part Time

อายุรแพทย์ 3 2 - 1

ศัลยแพทย์ 3 2 - 1

แพทย์มะเร็งนรเีวช 3 1 - 2

วิสัญญีแพทย์ 2 1 - 1

รังสีแพทย์ 5 1 3 1

แพทย์เวชปฎิบัติ
ท่ัวไป

1 4 - -

แพทย์เวชศาสตร์
ป้องกัน

1 1 - -

ทันตแพทย์ 1 1 - -

รังสีรักษา 5 5 - -

พยาธิแพทย์ 1 1 - -

อายุรศาสตร์มะเร็ง
วิทยา

2 2 - -

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2 1 1 -

รวม 29 19 4 6

สาขา จ�านวน

   เภสัชกร
   หลักสูตรการเตรยีมยาเคมีบำาบัด หรือยาที่มีพิษต่อเซลล์ 1 คน
   หลักสูตรการให้บริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง 1 คน

10

   พยาบาลวิชาชีพ
   พยาบาลเคมีบำาบัด (10 วัน) 52 คน
   พยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง (4 เดือน ) 15 คน
   พยาบาลเฉพาะทางการดูแลแบบประคับประคอง (4 เดือน ) 1 คน
   พยาบาลครูคลินิกเฉพาะทางโรคมะเร็ง (10 วัน) 5 คน
   พยาบาลครูคลินิกเฉพาะทางโรคมะเร็ง (15 วัน) 3 คน
   พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 1 คน
   วิสัญญีพยาบาล 3 คน

108

   เทคนิคการแพทย์ 11

   นักรังสีการแพทย์ 24

   นักฟิสิกส์ 4

   กายภาพบำาบัด 1

   โภชนากร 1

   นักวิชาการสาธารณสุข 3

   อ่ืนๆ 165

ทรัพยากรบุคคล  
HUMAN RESOURCES



งบประมาณและเงินบำารุง  
BUDGET AND WAGES
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	 ผู้ป่วยมะเรง็รายใหมท่ี่มารบับรกิารโรงพยาบาลมะเรง็ล�าปางปี	พ.ศ.	2561	(	1	มกราคม	-	31	ธนัวาคม	2561)	มีจ�านวน

ท้ังสิน้	2,221	ราย	ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเม่ือเทียบกับปี	พ.ศ.2560(รูปท่ี1)	เม่ือแยกตามภูมิล�าเนาของผู้ป่วย	พบสว่นมากมีภูมิล�าเนา

ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน	มากท่ีสดุ	คือ	จังหวัดล�าปาง	รองลงมาคือ	เชยีงราย	แพร	่พะเยา	และนา่นตามล�าดับ	(รูปท่ี2)และ

ผู้ป่วยโรคมะเรง็ท่ีมารบับรกิารรกัษาท่ีโรงพยาบาลมะเร็งล�าปางปี	พ.ศ.	2560	รวมชาย-หญิง	3	อันดับแรกได้แก่	มะเรง็เต้านม 

	มะเร็งปอด	และล�าไส้ใหญแ่ละทวารหนักตามล�าดับ(รูปท่ี3)

สถิติทะเบียนมะเร็ง   
CANCER STATISTICS REGISTRATIONS

7

รูปท่ี	1	จ�านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ท่ีมารับบริการ	ณ	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ปี	พ.ศ.	2552	–	2561
รูปท่ี	2	จ�านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ท่ีมารับบริการ	 

ณ	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปางปี	พ.ศ.	2561	แยกตามภูมิล�าเนา

รูปท่ี	3	10	อันดับแรกโรคมะเร็งท่ีมารับบริการรักษา	ณ	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปางปี	พ.ศ.	2561



ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 มีสัดส่วนการรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง 
 ภายในเขตสุขภาพที่ 1 คิดเป็น 92.54 % 

จ�านวนผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง
ปีงบประมาณ 2557-2561

จ�านวนผู้ป่วยมะเร็งที่รับบริการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง 
แยกสิทธิการรักษาปีงบประมาณ 2557 -2561

จ�านวนผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง 
ปีงบประมาณ 2557-2561

ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการประสานผ่านศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
มะเร็ง (Call Center)

ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการประสานผ่านศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง (Call Center) แยกตามจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 
ปีงบประมาณ 2561
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นางอรัญญา	เตชะนันท์	ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ	2	การน�าเสนอ

โปสเตอร์ผลงานวิชาการเร่ือง	“พัฒนา

แนวทางการสวนล้าง Port-A-Cath” 

ในการประชุมวิชาการพยาบาลรว่ม	3	

สถาบนั	“JCON	2018:	Joint	Conference	

of	Oncology	Nurses”	ณ	อาคารศูนย์

ประชุมสถาบันวิจัยศูนย์จุฬาภรณ์

นางสาวดรุณี	สินสุริยศักด์ิ	ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศการน�าเสนอนวัตกรรมเร่ือง 

“ผลของการบบีลูกบอลต่อขนาดหลอด

เลือดดำาในผูป้ว่ยมะเรง็เต้านมโรงพยาบาล

มะเรง็ลำาปาง” ในการประชุม	19th	Regional	

Forum	on	Quality	Improvement	and	

Hospital	Accreditation	ณ	ศูนยป์ระชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติฯ	จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวอุมา	วันดี	รองผู้อ�านวยการ

ด้านอ�านวยการ	โรงพยาบาลมะเร็ง

ล�าปาง	เข้ารับใบประกาศนียบัตร

โรงพยาบาลท่ีผ่านการรับรองตาม

มาตรฐาน	Green & Clean Hospital 

ระดับดมีาก	ประจ�าปี	2561	ออกโดย

กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข 

ณ	โรงแรมเอเชีย	จังหวัดล�าปาง	

ประกวดวิจัย “ต้นทุนต่อ
หน่วย Bone Densitometry”             

25 - 27 เมษายน 2561 

Green & Clean Hospital 
28 กันยายน 2561

นางสาวพัชยา	ภัคจีรสกุล	ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศ	ผลงานเรื่อง “ต้นทนุต่อหน่วย

และจุดคุ้มทนุของการใหบ้รกิารตรวจความ

หนาแน่นของมวลกระดูกด้วยเครื่อง Bone 

densitometry จากมมุมองของผู้ใหบ้รกิาร 

ในโรงพยาบาลมะเรง็ลำาปาง”	ในการ 

น�าเสนอผลงานวิชาการ	โครงการประชุม

เชิงปฏิบติัการพฒันาวิชาการด้านโรคมะเร็ง	

ครั้งท่ี	9	ณ	โรงแรมจอมเทียน	ปาล์มบีช 

โฮเทล	แอนด์	รีสอร์ท	จังหวัดชลบุรี

ผลงานเด่น
ประจ�าปี 2561 
BEST AWARDS

ประกวดโปส เตอ ร์
วิชาการ “Port-A-Cath”             
3 – 4 พฤษภาคม 2561

นวัตกรรม “บีบลูกบอล”  
14 – 15 มิถุนายน 2561
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ส่งเสริมและป้องกันโรค
เป็นเลิศ 

PP&P Excellence



วันที่ 31 ตุลาคม 2560 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	จัดกิจกรรม

โครงการ “รูแ้ละป้องกันไว้ ปลอดภัย

จากมะเรง็เต้านม” เน่ืองในเดือนตุลาคม	 

เดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเรง็เต้านม	ณ	

ห้องประชุมนายแพทยสุ์รทัศน์	พงษ์นิกร	ชั้น	

5	อาคารรงัสรัีกษาและเวชศาสตรนิ์วเคลียร	์

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

ตัวแทนคณะท�างานสร้างเสริมสุขภาพฯ 

	โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	รว่มออกบูธรณรงค์

ความรู้เรื่องมะเรง็เต้านมพรอ้มเป็นวิทยากรสอน

สาธติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	ในโครงการ

ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

จัดโดยบริษัทไทยวาโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	

โครงการเกษตรพอเพยีง	สวนอุตสาหกรรมเครอื

สหพัฒน์	อ�าเภอเมืองล�าพูน	จังหวัดล�าพูน	

คณะท�างานสรา้งเสรมิสุขภาพฯ	โรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง	ร่วมออกบูธรณรงค์ความรู้

เรื่องโรคมะเร็ง	ในกิจกรรม	“ลานบา่เก่า” 

คร้ังท่ี	1	ณ	สวนสาธารณะเขลางค์นคร	

อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

เขา้รว่ม	“มหกรรมสขุภาพ เน่ืองในวัน

มะเรง็โลก (World Cancer Day 2018)” 

ณ	สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา	

อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง	

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ร่วมออกบูธ

กิจกรรมสง่เสรมิสุขภาพให้ความรูเ้รื่องโรค

มะเร็ง	เน่ืองในกิจกรรม	“ลานคนบา่เก่า 

จาวลำาปาง”	ครั้งท่ี	2	ณ	สวนสาธารณะ

เขลางค์นคร	จังหวัดล�าปาง

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ได้รับเชิญ

เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องมะเร็ง 

เต้านมและเรื่องหนอนพยาธ	ิตามโครงการ 

พระราชด�าร	ิด้านสาธารณสุข	เพ่ือสบืสาน

พระปณธิานสมเด็จพระศรนีครนิทรา-

บรมราชชนนี	จัดโดยเทศบาลนครล�าปาง 

ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุชุมชน 

เขตเทศบาลนครล�าปาง	43	ชุมชน	

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

วันที่ 24 เมษายน 2561 

วันที่ 3 มิถุนายน       
ถึง 27 สิงหาคม 2561 

การส่งเสริมและป้องกันโรคมะเร็ง  
Health Promotion and Cancer Prevention

11



บริการเป็นเลิศ 

Service Excellence



เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลด์ 
(Computed Tomography 128 Slice)

เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล  
(Digital Mammogram)

เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป 
(Digital Fluoroscopy)

เป็นวิธกีารตรวจชนิดเดียวท่ี

สามารถตรวจหามะเรง็เต้านม 

ระยะเริม่ต้นได้ดีท่ีสุด	โดยผู้ป่วย 

ท่ีตรวจเอกซเรยเ์ต้านม	จะได้รบั 

การตรวจอัลตราซาวด์เต้านม 

โดยรงัสีแพทยค์วบคู่กันไปด้วย 

	เพื่อความแมน่ย�าในการแปล

ผลการตรวจ	

เป็นเครื่องเอกซเรยส์�าหรบัการตรวจพเิศษทางรงัส	ีโดยจะท�าการ

ถ่ายภาพเอกซเรย์ร่วมกับการใช้สารทึบรังสี	เช่น	การตรวจ

ระบบทางเดินอาหาร	โดยสามารถตรวจได้ต้ังแต่หลอดอาหาร	

กระเพาะอาหาร	ล�าไส้เล็ก	จนถึงล�าไส้ใหญ	่เป็นต้น	จะได้ภาพ

เป็นระบบดิจิตอลท่ีมีความชัดเจน	ง่ายต่อการวินิจฉัยโรคและ

มีความปลอดภัยสูง	

เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ล่าสุด	ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง 

สามารถสร้างภาพทางรังสีด้วยความเร็วสูง	โดยสามารถสร้างภาพ 

ได้มากถึง	128	ภาพ	ต่อการหมุน	1	รอบ	(360	องศา)	ด้วยความเรว็

เพยีง	0.4	วินาที	หรอืภายใน	1	วินาที	เพ่ือให้ได้ภาพทางรงัสแีบบ

ภาพตัดขวาง	สามารถเห็นอวัยวะภายในของผู้ป่วยได้

การตรวจ
วินิจฉัยโรคมะเร็ง         
Cancer Diagnosis
การตรวจวินิจฉัย
ทางรังสีวินิจฉัย
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เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง 
(Ultrasound) 

การดูดเจาะชิ้นเนื้อเต้านม 
(Biopsy Unit)

เป็นการใช้คล่ืนเสยีงความถ่ีสงูในการตรวจวินิจฉยัโรค 

เป็นการตรวจท่ีง่ายสะดวกและปลอดภัย	ไม่เสี่ยง 

ต่อการรบัรงัส	ีนิยมใชเ้ป็นการตรวจหาความผิดปกติ 

เบ้ืองต้น	โดยใชต้รวจอวัยวะได้เกือบทุกสว่นของรา่งกาย

สถิติการให้บริการกลุ่มงานรังสีวินิจฉัย 
ปีงบประมาณ 2557-2561

งานรงัสวิีนิจฉยัให้บรกิารดดูเจาะชิน้เน้ือเต้านมหลายวิธ	ีได้แก่	 

การดูดเจาะชิ้นเน้ือเต้านมโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์

ชว่ยในการน�าทาง	(FNA	/	Core	needle	biopsy	under 

ultrasound	guide	จะท�างานรว่มกับศัลยแพทย์		และ 

พยาธิแพทย์	 ผู้ป่วยสามารถทราบผลการตรวจ 

	เบื้องต้นได้ทันทีในกรณีท่ีได้รบัการตรวจทางเซลล์วิทยา 

(FNA)	การดดูเจาะชิน้เน้ือเต้านมโดยใชเ้ครื่อง	Stereotactic					 

	breast	biopsy	กรณพีบความผิดปกติเป็นหินปูนขนาดเล็ก 

ชนิดท่ีสงสัยมะเร็งระยะเริ่มแรกท่ีเต้านม	โดยไม่พบ 

ก้อนเน้ืองอก	จากการตรวจอัลตร้าซาวด์	การบ่งชี ้

ต�าแหน่งความผิดปกติของเต้านมโดยวิธกีารวางลวด 

ขนาดเล็ก	 ซึ่งอาจใช้อัลตร้าซาวด์หรือเครื่ อง				 

			Stereotactic	ในการน�าทาง	(Wire	needle	localization 

	under	ultrasound	or	stereotactic)

14



ศูนย์ตรวจวินิจฉัยเต้านม 
(Breast Diagnostic Center) 

การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมทางโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

สามารถให้บริการตรวจ	“Mammogram”	และสามารถ

ท�า	การตรวจชิ้นเน้ือ	“FNA	หรือ	biopsy”	ได้ทันที	ในวัน

เดียวกัน	(กรณีท่ีศัลยแพทย์ออกตรวจ)

1. ได้รับการตรวจเอกซเรย์เต้านมร่วมกับ
อัลตร้าซาวน์โดยรังสีแพทย์ได้แปลผล 

2. เมื่อพบความผิดปกติได้โดยส่งปรึกษา
ศัลยแพทย์ เพ่ือท�า FNA /Biopsy

3. ขั้นตอนการท�า FNA /Biopsy

5. พยาธิแพทย์ตรวจทางเซลล์วิทยาหรือพยาธิวิทยา

4. ขั้นตอนการท�า FNA /Biopsy
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เครื่องสร้างภาพตัดขวางด้วยคอมพิวเตอร์
โดยอาศัยการปลดปล่อยโฟตอนเดี่ยว/
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลด์ 
(Single Photon Emission Computed 
Tomography/Computed Tomography 
16 Slice) SPECT;CT 16 slice)

เป็นเครื่องถ่ายภาพอวัยวะภายในต่าง	ๆ	สามารถสร้างภาพทางรังสี

ด้วยความเร็วสูง	ได้มากถึง	16	ภาพต่อการหมุน	1	รอบ	หรือ	360	

องศา	ถ่ายภาพแบบ	2	มิติ	และ	3	มิติ	(SPECT)	ท�าให้สามารถเห็น

ขอบเขตต�าแหน่งรอยโรคการกระจายของเซลล์มะเร็งไปยัง	อวัยวะ

ต่างๆ	ของร่างกายได้อย่างชัดเจน	แม่นย�า	แพทย์สามารถวางแผน

การรักษาได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม

การตรวจวินิจฉัย
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ภาพแสดง 1. Bone scan 2. Thyroid scan 3. SPECT/CT
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เครื่องวัดปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์  
(Thyroid Uptake)

เป็นเครื่องท่ีใชวั้ดปรมิาณรงัสท่ีีต่อมไทรอยด์ของผู้ป่วยภายหลังจาก 

ได้รบัสารรงัสไีอโอดีน-131(I-131)	เขา้สูร่า่งกายเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค 

ของต่อมไทรอยด์และใชเ้ป็นขอ้มูลในการค�านวณปรมิาณสารรงัส ี

ไอโอดีน-131(I-131)	เพื่อใชใ้นการรกัษาโรคต่อมไทรอยด์ของผู้ป่วย		

สถิติจ�านวนผู้มารับบริการ ด้านงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 – 2561
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จ�านวนผู้มารับบริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2557-2561

งานพยาธิวิทยากายวิภาค	ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิ

วิทยากายวิภาค	ประกอบด้วย	 	 	 	 	

					การบริการด้านเซลล์วิทยา	โดยมีการตรวจและรายงานผล

ทางเซลล์วิทยาท้ัง	Gynecologic	Cytology	(Conventional	Pap	

smear	และ	Liquid	base	preparation)	และ	Non	Gynecologic	

Cytology	(Fluid	และ	FNA	clinic)	 	 	 	

					การบริการด้านศัลยพยาธิวิทยา	มีการตรวจและรายงานผล

ทางพยาธวิิทยาจากสิ่งสง่ตรวจท่ีเป็นชิ้นเน้ือท่ีสง่มาจากทุกหน่วย

งานโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	และ	พยาธแิพทย์เป็นผู้ตรวจ

วิเคราะห์และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์	มีการให้บริการตรวจ

วิเคราะห์ทางพยาธวิิทยากายวิภาคแก่ผู้มารับบริการท้ังผู้ป่วยใน

และผู้ป่วยนอก	ในเวลาราชการ	

18

การตรวจวินิจฉัยทาง 
พยาธิวิทยา 



เครื่องวางแผนการรักษา 
(Treatment Planning System)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จ�าลองการฉายรังส ี
(Computed Tomography Simulator)

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะโปรแกรมเฉพาะทาง 

ด้านรังสีรักษาโดยนักฟิสิกส์การแพทย์	จะเป็นผู้น�า

ข้อมูลทางฟิสิกส์ของล�ารังสีจากเคร่ืองฉายรังสีทุกเคร่ือง 

ป้อนเข้าโปรแกรมและทวนสอบความถูกต้องของการ 

ค�านวณปริมาณรังสี	การกระจายรังสีก่อนการใช้งานจริง 

ในผู้ป่วย	 ซึ่งจะพิจารณาถึงปริมาณรังสี ท่ีอวัยวะ 

เป้าหมายและอวัยวะปกติส�าคัญข้างเคียงท่ีอาจจะได้รับ	

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปางให้บรกิารรักษาผู้ป่วยมะเรง็ด้วยการฉาย

รังสีท้ังการฉายรังสีระยะไกลจากภายนอกด้วยเครื่องฉายรังสีการ

สอดใส่แร่ในโพรงอวัยวะด้วยเครื่องใส่แร่อัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง	

จึงเป็นเครื่องมือรงัสรีกัษาท่ีทันสมัย	ท้ังน้ีการรกัษาอาจมีท้ังการให้รงัสี

รักษาเพียงอยา่งเดียว	หรือการฉายรังสีรว่มกับการให้ยาเคมีบ�าบัด

เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส�าหรับสร้างข้อมูลภาพตัดขวาง 

ของผู้ป่วย	ส่งไปยังเครื่องวางแผนการรักษาสามมิติ	เคร่ืองวางแผน

การรักษาแปรความเข้ม	ส�าหรับแพทย์รังสีรักษาใช้ในการก�าหนดอวัยวะ 

เป้าหมายและอวัยวะปกติส�าคัญข้างเคียงในการฉายรังสี	ก่อน 

ท่ีนักฟิสิกส์การแพทย์จะวางแผนการกระจายรังสีในตัวผู้ป่วย 

เพื่อให้ปริมาณรังสีสูงเพียงพอในการควบคุมโรคแต่ในขณะเดียวกัน

ต้องจ�ากัดปริมาณรังสีให้น้อยท่ีสุดส�าหรับอวัยวะปกติข้างเคียง	

การรักษาด้าน
รังสีรักษา

การรักษาโรคมะเร็ง         
Cancer Treatment
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เครื่องใส่แร่อัตราแผ่ปริมาณรังสีสูงแร่  
(High Dose Rate Brachytherapy 
System )

เครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุน
รอบตัว (Volumetric Modulated 
Arc Therapy: VMAT) 

เป็นเครื่องมือส�าหรับการรักษาด้วยการให้รังสีรักษาระยะ

ใกล้	 ด้วยการสอดใส่สารกัมมันตภาพรังสีโคบอล์ท-60 

เข้าในท่อน�าแร่	(Applicator)	และวางแผนการกระจายรังสีให้

มีความจ�าเพาะต่อก้อนมะเร็ง	โดยให้อวัยวะปกติข้างเคียงได้

รับปริมาณรังสีต�าสุด	ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก 

	มะเร็งโพรงหลังจมูก	เป็นต้น	

เป็นเครื่องฉายรังสีท่ีสามารถก�าหนดปริมารังสีให้เหมาะสม

กับรูปร่างของก้อนมะเร็งซ่ึงมีขนาดและรูปร่างไม่สม�าเสมอ

ได้	โดยสามารถปรับความเร็วการหมุนของเคร่ืองฉายรังสี	

ปริมาณของรังสี	การกระจายตัวของรังสี	และการเคล่ือนท่ี

ของวัตถุก�าบังรังสี	ซึ่งจะช่วยให้รังสีครอบคลุมเฉพาะก้อน

มะเร็งท้ังหมด	แต่ลดจ�านวนรังสีต่ออวัยวะรอบๆ	จึงลด 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดกับอวัยวะข้างเคียงได้	นอกจากน้ียังช่วย 

ลดระยะเวลาของการฉายรังสี	และท�าให้การฉายรังสี 

มีความถูกต้องแม่นย�าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

21

เครื่องฉายรังสีแปรความเข้ม  
(Intensity Modulated 
Radiotherapy Linear Accelerator) 

เป็นเครื่องเรง่อนุภาคพลังงานสงูท่ีมีชุดจ�ากัดล�ารงัสเีป็นเป็นหลาย

ซี	่(Multileaf	Collimator)	จึงสามารถเปิดรูปรา่งพื้นท่ีฉายรงัสใีห้

เป็นไปตามรูปรา่งของก้อนมะเรง็ได้อีกท้ังยังมีเครื่องวางแผนรงัสี

รกัษาแบบแปรความเขม้	ซ่ึงสามารถวางแผนให้การกระจายรงัสสีงู

ในอวัยวะเป้าหมาย	แต่ปรมิาณรงัสต่ี�าสดุส�าหรบัอวัยวะปกติใกล้

เคียง	ท�าให้เพิม่โอกาสในการควบคมุโรค	และลดผลขา้งเคียงจาก

การฉายรังสี	ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีพมากข้ึนคุณภาพ

ชีวิตหลังการรักษาด้วยรังสีดีขึ้น



จ�านวนผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการรังสีรักษา ปีงบประมาณ 2557 – 2561
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	 จากกราฟจ�านวนครั้งการให้บริการท่ีมีแนวโน้มลดลง	เน่ืองจากในปีงบประมาณ	2561	งานบริการรังสีรักษาได้ปรับเปล่ียน

เทคนิคการรักษา	เชน่	การให้รังสีรักษาแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	จ�านวนครั้งของการฉายแบบด้ังเดิม	(Conventional	fraction)	เป็น	

25	ครั้ง	ปรบัเป็นการฉายรงัสแีบบ	Hypo	fraction	จ�านวน	16	ครั้ง	และในผู้ป่วยมะเรง็ศีรษะและล�าคอ	จากเดิมฉายรงัสีด้วยเทคนิค	

2D-3D	จ�านวน	35	ครั้ง	ปรับเป็นการฉายรังสีด้วยเทคนิค	IMRT/VMAT	จ�านวน	33	ครั้ง	เป็นต้น

สถิติผู้มารับบริการมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการรังสีรักษา ปีงบประมาณ2557 – 2561



	การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง	ยุทธศาสตร์ท่ี	4	การรักษาโรคมะเร็ง	การรักษาหลักภายในเกณฑ์

เวลาท่ีก�าหนดระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรักษา	ภายใน	6	สัปดาห์	(เป้าหมายร้อยละ	80)	โดยผลการด�าเนินงาน

ปีงบประมาณ	2561	เท่ากับ	84.52	%

ระยะเวลารอคอยรังสีรักษา ไม่เกิน 6 สัปดาห์(ร้อยละ)
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โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	ให้บรกิารตรวจรกัษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเรง็ 

ด้วยยาเคมีบ�าบดัครอบคลมุ	12	จังหวัดภาคเหนือ	โดยบุคลากรทางการ

แพทย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญ	ประกอบด้วย	อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา 

เภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง	และพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง 

มีการให้บริการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง	

ด้วยยาเคมีบ�าบัดครอบคลุม	 สูตรยาพ้ืนฐานและสูตรยา 

ท่ีมีความซับซอ้น	การรกัษาด้วยยาแบบมุ่งเป้า	(Targeted	therapy) 

ยาต้านฮอรโ์มนและการรกัษาด้วยยาต้านมะเรง็กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา 

(Immuno-Oncology)	ยาเคมีทุกขนานได้รบัการเตรยีมโดยเภสชักร	

สาขาโรคมะเรง็ด้วยตู้ยาเคมีบ�าบดัท่ีมีมาตรฐานในห้องปลอดเชื้อ	

ผู้รบับรกิารทกุรายท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจะได้รบัการบริหารยา	

โดยพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเรง็ท่ีมีกระบวนการมาตรฐาน

และความปลอดภัย	มีการเตรยีมความพรอ้มท้ังรา่งกาย	จิตใจ	ให้ค�า

ปรกึษาและแนะน�าการปฏิบติัตัวก่อน	ระหว่างและหลังรบัการรกัษา	

การรักษา 
ด้านเคมีบ�าบัด
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สถิติผู้มารับบริการมะเร็งรายใหม่ ด้านเคมีบ�าบัดเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 – 2561

สถิติผู้มารับบริการ งานด้านเคมีบ�าบัด เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 – 2561

25



26

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา 

ท้ังวิธผี่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญมี่ห้องผ่าตัดท้ังหมด	4	ห้อง	แบง่

แยกเป็นห้องผ่าตัดใหญ	่2	ห้อง		ห้องผ่าตัดเล็ก	1	ห้อง	ห้องสอ่ง 

ตรวจพเิศษ	1	ห้อง	หัตถการท่ีท�าในห้องผ่าตัด	อาทิเชน่	การผา่ตัด 

มะเรง็ล�าไส้ใหญแ่ละทวารหนัก,	มะเรง็ปากมดลูก,	การผา่ตัดมะเร็ง 

เต้านม,	ผา่ตัดไทรอยด์,	ผา่ตัดไสเ้ล่ือน,	LEEP,	F/C,	และการผ่าตัด	 

Laparoscope,	การท�าผ่าตัดเล็ก,	การส่องตรวจพิเศษ 

กระเพาะอาหารและล�าไส้เล็กส่วนต้น,	การส่องตรวจ 

ล�าไส้ใหญแ่ละทวารหนักเป็นต้น	  

	 ส�าหรบัผลการด�าเนินงานตามแผนพฒันาระบบสขุภาพ 

สาขาโรคมะเร็งการ	ตัวชี้วัดของผู้ป่วยมะเร็ง	5	อันดับแรก 

ท่ี ไ ด้รับการรักษาหลักภายในเกณฑ์เวลาท่ีก�าหนด 

ไม่เกิน4	สัปดาห์	(ผ่าตัด)	ปีงบประมาณ	2561	ผ่านเกณฑ์ 

ค่าเป้าหมาย	(≥80	%)	คิดเป็นร้อยละ	81.25	

การรักษา 
ด้านศัลยกรรม



จ�านวนผู้ป่วยที่มารับบริการห้องผ่าตัด ปีงบประมาณ 2557 – 2561

จ�านวนผู้ป่วยที่มารับบริการห้องส่องกล้องตรวจพิเศษ ปีงบประมาณ 2557 - 2561
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28

จ�านวนผู้ป่วยที่มารับบริการทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 –2561

เวชศาสตรนิ์วเคลียร	์เปิดให้บริการต้ังแต่วันท่ี	4	มกราคม	2555	เป็นต้นมาได้ให้

บรกิารตรวจวินิจฉยัและรกัษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตรนิ์วเคลียร์ในเขตพ้ืนท่ีรับ

ผิดชอบ12	จังหวัดภาคเหนือ	ให้บรกิารทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะไทรอยด์

เกินและมะเรง็ต่อมไทรอยด์ท่ีมารบัสารเภสัชรงัสี	I-131	และให้บรกิารรักษา

ผู้ป่วยด้วยสารเภสัชรังสี	

การรักษา 
ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์



ก า ร ดู แ ล เ พื่ อ ป ร ะ คั บ ป ร ะ ค อ ง ผู้ ป่ ว ย ม ะ เ ร็ ง 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปางท�างานบริการ	ผู้ป่วยมะเร็งและ

ญาติ	ภายใต้ปรัชญา	“อบอุ่นเหมือนบ้าน	บริการต่อเน่ือง 

เน้นเรื่ององค์รวม”	โดยเริ่มให้บริการต้ังแต่ปี	2543	ในรูป

แบบการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยได้รับความร่วม

มือจากสหสาขาวิชาชีพต่างๆ	ท้ังภายในและภายนอกโรง

พยาบาล	เช่น	กิจกรรมธรรมปฏิบัติ	งานฝีมือ	สันทนาการ 

เพ่ือการบ�าบัด	ซึ่งมีการพัฒนาด�าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อ

เน่ือง	จนกระท่ังในปี	2556	ได้มีการจัดต้ังงาน	Palliative	Care 

เพื่อก�าหนดแนวทางการให้บรกิารผู้ป่วยมะเร็งในระยะสดุท้าย

อยา่งเป็นทางการ	ซึ่งประกอบด้วย

การดูแลผู้ป่วย   
แบบประคับประคอง 
(Palliative Care)

1.งานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะท้ายแบบประคับประคอง	 

ท้ังหอผู้ป่วยใน	(IPD)	และหอผู้ป่วยนอก	(OPD)	  

2.	งานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้าย	ชื่อ 

“หออภิบาลคุณภาพชีวิต”	(Quality	of	life	care	unit:	QLU) 

3.	งานพยาบาลโภชนบ�าบัด	 	 	 	 	

4.	งานพยาบาลให้ค�าปรึกษาทางการแพทย์	และสังคม	  

5.	งานพยาบาลสง่เสริมคุณภาพชีวิต	 	  

6.	งานพยาบาลดูแลส่งต่อ	 เพื่อการดูแลต่อเน่ืองในชุมชน 

	 นอกจากน้ียังพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 

แบบประคับประคองในชุมชนระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

	และโรงพยาบาลในเครือข่ายสุขภาพเขตท่ี	1	รวมถึงมีการจัด

ต้ังบริการคลินิกระงับปวด	เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการดูแล 

แบบประคับประคองให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น	

29



30

กราฟแสดงร้อยละคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 ขึ้นไป ปี 2561

กราฟแสดงจ�านวนผู้ป่วยประคับประคองที่ได้รับการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน



โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง		ได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้การดูแลแบบประคับประคอง 

เชิงรุก	โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล

สง่เสริมสุขภาพต�าบล	12	อ�าเภอ	ในจังหวัด

ล�าปางร่วมกับเครือข่ายประคับประคอง 

โรงพยาบาลล�าปาง	 และส�านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดล�าปาง	

เดือนมีนาคม - เมษายน 2561

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	จัดอบรมฟ้ืนฟ ู

ความรูก้ารดแูลผู้ป่วยมะเรง็ระยะท้าย	แก่อาสา

สมัครในชุมชน	กลุ่มเป้าหมายได้แก่	อาสาสมัคร

เพื่อเพื่อนมะเร็งใน	3	ต�าบล	จ�านวน	100	คน

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 

31

กราฟแสดงจ�านวนผลการด�าเนินงานพยาบาลให้การปรึกษา



อบรมหลักสู ตรการดู แล ผู้ ป่ วย 

แบบประคับประคอง ส�าหรับพยาบาล	

(หลักสตูร	3	วัน)		ตามโครงการพัฒนาเครือขา่ย 

ดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง	 

เขตบรกิารสขุภาพท่ี	1	ณ	ห้องประชุมศูนย์

แพทยศาสตร์ศึกษา	ชั้น	7	โรงพยาบาล

พะเยา	จังหวัดพะเยา

วันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 
20 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมธรรมะปฏิบัติ กิจกรรมศิลปะบ�าบัด

กิจกรรมตัดแต่งทรงผม

กิจกรรมอาหารต้านมะเร็ง

32

กิจกรรมเสริมสร้าง
ก�าลังใจข้างเตียง

กิจกรรมงานดูแลต่อ
เนื่องที่บ้าน



วิชาการเป็นเลิศ 

Academic Excellence



วิชาการเป็นเลิศ 

34

งานทะเบียนมะเร็ง	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุน

วิชาการ	โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	มีภารกิจหลักในการจัดท�าทะเบียน

ผู้ป่วยมะเรง็	(Cancer	Registration)	เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษา

วิจัยทางด้านโรคมะเร็งและการก�าหนดนโยบายทางสาธารณสุข

ด้านโรคมะเร็ง	งานทะเบียนมะเร็งเริ่มด�าเนินจัดท�าทะเบียนมะเร็ง

ระดับโรงพยาบาล	เม่ือปีพ.ศ.	2538	และเริ่มจัดท�าทะเบียนมะเร็ง

ระดับประชากรจังหวัดล�าปางเม่ือปี	พ.ศ.	2543	ซึ่งเป็นการรวบรวม

ข้อมูลย้อนหลังและเม่ือ	30	พฤษภาคม	พ.ศ.	2545	ได้รับการ 

แต่งต้ังเป็นสมาชิกสามัญ	(Voting	membership)	ของสมาคม 

การจัดท�าทะเบียนนานาชาติ	(International	Association	of	

Cancer	Registries	;	IACR,	WHO)	จากการรวบรวมและวิเคราะห์สถิติ 

ท่ีผ่านมาสามารถตีพิมพ์รายงานสถิติท้ังในระดับประเทศและ

นานาชาติเริ่มต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2545	ถึงปัจจุบันมีผลงาน	คือ 

Hospital	Based	Cancer	Registry	Lampang	Cancer	Hospital	

2017	(ตีพิมพ์เม่ือ	กรกฎาคม	2561)		

สารสนเทศโรคมะเร็ง         
Cancer Informatics



งานทะเบยีนมะเร็ง		โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง 

	จัดการอบรมเชิงปฏิบติัการ	หลักสตูร	“การจัดท�า 

ทะเบียนมะเร็งระดับประชากร	จังหวัด

แม่ฮ่องสอน”		ณ	โรงแรมเดอะ	อิมพิเรียล 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน		

งานทะเบยีนมะเรง็	โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง 

	จัดการประชุมเครือขา่ยทะเบียนมะเร็ง 

ภาคเหนือ	ประจ�าปี	2561	ณ	โรงแรม

สุโขทัยเทรเซอร์	รีสอร์ท	แอนด์	สปา 

จังหวัดสุโขทัย	 โดยมีนายแพทย์ 

อดิศัย 	 ภัตตา ต้ัง 	 ผู้อ� านวยการ 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	เป็นประธาน 

พิธเีปิดฯ		

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปางร่วมกับ 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์	

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	

“การจัดท�า	 ทะเบียนมะเร็งระดับ

ประชากร	จังหวัดอุตรดิตถ์”	ณ	โรงแรม

สีหราช	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561
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วิจัยด้านโรคมะเร็ง (Cancer Research)

สรุปผลงานวิจัยแยกตามแหล่งทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีงบประมาณ 2561

36



ผลงานวิชาการในปีงบประมาณ 2561  ผลงาน CQI (20 ผลงาน)

ผลงาน นวตักรรม/สิง่ประดษิฐ ์(17 ผลงาน)
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ผลงาน R2R (16 ผลงาน)
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	จัดการอบรม

เชิงปฏิบติัการ	“การตรวจคัดกรองมะเรง็

ล�าไสใ้หญแ่ละล�าไสต้รงด้วย	“FIT	TEST”	

ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย

ข้อมูลการให้บริการวิชาการและระบบ

การรับ-ส่งต่อ	ในเขตสุขภาพท่ี	1	ห้อง

ประชุมนายแพทยส์รุทัศน์	พงษ์นิกร	ชั้น	5	

อาคารรงัสรีกัษาและเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	จัดการอบรม

หลักสูตร	“การป้องกันและระงับการแพร่

เชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอย 

ติดเชื้อ”	ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากร	และ 

ผู้ประกอบการหอพกับรเิวณพื้นท่ีบา้นท่าเด่ือ	

ต�าบลพิชัย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	น�าโดย 

นายแพทย์อ ดิ ศัย 	 ภัตตา ต้ั ง 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	

พรอ้มบุคลากรทางการแพทย	์ประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านโรคมะเร็ง

ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์	ตาม

โครงการพฒันาระบบเครือขา่ยข้อมูล

การให้บริการวิชาการและระบบการ

รับ-ส่งต่อ	ในเขตบริการสุขภาพท่ี	1 

ณ	โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

พยาบาลผู้ประสานงานโรคมะเร็ง	

(Cancer	Nurse	Coordinator	:	CNC)	

ท้ังน้ี	ก�าหนดจัดการอบรม	2	ชว่งระยะ

เวลา	คือ	ชว่งท่ี	1	ระหว่างวันท่ี	4	–	8	

มิถุนายน	2561	และชว่งท่ี	2	ระหว่าง

วันท่ี	2	–	6	กรกฎาคม	2561	ณ	โรงแรม

ฟูราม่า	จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมฟ้ืนฟูความรู้การดูแลผู้ป่วย

มะเรง็ระยะท้ายแก่อาสาสมัครในชุมชน	

แก่อาสาสมัครเพ่ือเพื่อนมะเรง็	ณ	ห้อง

ประชุมนายแพทย์สุรทัศน์	พงษ์นิกร	

ชั้น	5	อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์

นิวเคลียร์	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	

วันที่ 9 เมษายน 2561 

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 

ฝึกอบรมเครือข่าย
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การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 

พยาบาลผู้ประสานงานโรคมะเรง็	(Cancer	

Nurse	Coordinator	:	CNC)	จัดโดยกลุ่ม

ภารกิจด้านการพยาบาล	โรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	รว่มกับ	Service	

Plan	สาขาโรคมะเร็งเขตสุขภาพท่ี	1	

จัดการประชุมเชงิปฏิบติัการเพ่ือทบทวน

แนวทางการคัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่

และล�าไสต้รง	ณ	ห้องประชุมนายแพทย์

สุรทัศน์	พงษ์นิกร	โรงพยาบาลมะเร็ง

ล�าปาง	

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการ 

รบัสง่ต่อผู้ป่วยโรคมะเรง็ผา่นโปรแกรม	

Thai	Refer	และ	TCB	ภายใต้โครงการ

พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลการให้

บริการวิชาการและระบบการรับ-ส่ง

ต่อในเขตบริการสุขภาพท่ี	1	ณ	ห้อง

ประชุมนายแพทย์สิริศักด์ิ	ภูริพัฒน์	 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	รว่มกับบรษัิท

แอสตร้าเซนเนก้า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

จัดการอบรมวิชาการเร่ือง	Management	

in	Non	Small	Cell	Lung	Cancer	ให้กับ

แพทย์	พยาบาลวิชาชีพ	และบุคลากร

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลล�าปาง	

และโรงพยาบาลมะเร็ง	ณ	ห้องประชุม

นายแพทยส์รุทัศน์	พงษ์นิกร	โรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง	

ฝึกอบรมเครือข่าย
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วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 

ส�านักการแพทย์เขตสุขภาพท่ี	2	รว่มตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข	รอบท่ี	2	

ประจ�าปี	2561กรณีปกติ	ณ	ห้องประชุม

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์	

และโรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์

ส�านักการแพทย์เขตสขุภาพท่ี	2	รว่มตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข	รอบท่ี	2 

ประจ�าปี	2561	กรณีปกติ	ณ	ส�านักงาน

สาธารณสขุจังหวัดเพชรบูรณ์	โรงพยาบาล

เขาค้อ	และโรงพยาบาลเพชรบูรณ	์จังหวัด

เพชรบูรณ์	

ส�านักการแพทยเ์ขตสขุภาพท่ี	2	รว่มตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข	รอบท่ี	2	

ประจ�าปี	2561	กรณีปกติ	ณ	ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพษิณโุลก	โรงพยาบาล

พทุธชนิราช	และโรงพยาบาลเนินมะปราง 

จังหวัดพิษณุโลก		

วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561 

23 – 25 กรกฎาคม 2561 

วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 

ส�านักการแพทยเ์ขตสขุภาพท่ี	2	รว่มตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข	รอบท่ี	2	

ประจ�าปี	2561	กรณีปกติ	ณ	ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดตาก	โรงพยาบาล

ตากสนิมหาราช	และโรงพยาบาลบา้นตาก	

จังหวัดตาก	

การนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 2

วันที่ 23 เมษายน 2561 

นายแพทย์ณัฐพงศ์	วงศ์วิวัฒน์	รองอธบิดี

กรมการแพทย	์ตรวจเยีย่มโรงพยาบาลมะเรง็

ล�าปาง	เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและ

รับทราบผลการด�าเนินงาน	พรอ้มนางสาว

อิสร	ีตรกีมล	เลขานุการกรม	กรมการแพทย์	

รว่มศึกษาดงูาน	โดยมีนายแพทยอ์ดิศัย	ภัต

ตาต้ัง	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	

พร้อมผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง	รว่มให้การต้อนรับ	อีกท้ังยัง

ได้รับเกียรติจากรองอธบิดีกรมการแพทย์	

รว่มเปิดท่ีท�าการส�านักงานการแพทย์เขต

สุขภาพท่ี	2	ณ	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	

จังหวัดล�าปาง	
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นายแพทย์อดิศัย	ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวย

การโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ให้การ

ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี	5	 โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง 

	ในโอกาสเขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชพี

พยาบาล	เพื่อประกอบการตัดสินใจใน

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป	 

ณ	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

นายแพทย์ดลสุข	พงษ์นิกร	รองผู้อ�านวย

การด้านการแพทย์	โรงพยาบาลมะเร็ง

ล�าปาง	และคณะพยาบาลกลุ่มงาน

พยาบาลประคับประคอง	โรงพยาบาล

มะเรง็ล�าปาง	ให้การต้อนรบัคณะศึกษา 

ดงูานจากส�านักอนามัย	กองการพยาบาล

สาธารณสขุ	กรุงเทพมหานคร	เขา้ศึกษา

ดูงานเร่ือง	“ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคองท่ีบ้าน	ประสานเครือ

ขา่ยชุมชนและระบบการดแูลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง”	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	

อาคารรงัสรัีกษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์	

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

12 – 16 มีนาคม 2561 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	โรงพยาบาล

มะเรง็ล�าปาง	ให้การต้อนรบัครูและนักศึกษา 

ชั้นปีท่ี	1	สาขาเทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการบรกิาร	มหาวิทยาลัยสวนดุสติ	 

ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีต้ังล�าปาง	จังหวัดล�าปาง	

ในการเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทาง 

จุลชีววิทยา	ณ	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

ชัน้	3	อาคารรงัสรีกัษาและเวชศาสตรนิ์วเคลียร	์

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

8 – 9 พฤศจิกายน 2560 

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 

นายแพทย์อดิศัย	ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ให้การต้อนรับ

และเป็นประธานเปิดกิจกรรม	LPCH	Open	

House	2017	ณ	ห้องประชุมนายแพทย	์		

สุรทัศน์	พงษ์นิกร	ชั้น	5	อาคารรังสีรักษา

และเวชศาสตร์นิวเคลียร์	โรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง	

แหล่งศึกษาดูงาน
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นายแพทยอ์ดิศัย	ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	และบุคลากร 

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	ให้การต้อนรับ

คณะศึกษาดงูานจากศูนยบ์รกิารพยาบาล	

คณะพยาบาลศาสตร	์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม	่

ตามหลักสตูรอบรมการพยาบาลเฉพาะ

ทาง	สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเรง็	รุน่

ท่ี	7	ณ	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	น�าโดยนางสาว

กัลยารัตน์	วรรณวงศ์	รองผู้อ�านวยการ

ฝ่ายการพยาบาล	พร้อมพยาบาลกลุ่ม

ภารกิจด้านการพยาบาล	ศึกษาดูงาน

ด้านการพยาบาล	ณ	โรงพยาบาลศิรริาช	

กรุงเทพมหานคร	และโรงพยาบาลมะเร็ง

ชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	

ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 
17 สิงหาคม 2561 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	น�าโดยนางสาว

กัลยารัตน์	วรรณวงศ์	รองผู้อ�านวยการด้าน

การพยาบาล	ให้การต้อนรับคณะนักบริบาล	

ฝึกภาคปฏิบติั	การบรบิาลผู้ป่วยระยะสดุท้าย	

ในการเป็นพ่ีเล้ียงนิเทศ	และเป็นสถานท่ีฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ	การบริบาลผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย

นายแพทย์อดิศัย	ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	พรอ้มรองผู้อ�านวยการ 

	และบุคลากรโรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	รว่มให้การ

ต้อนรบัคณะศึกษาดงูานจากโรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม่	ณ	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

16 – 17 กรกฎาคม 2561 

แหล่งศึกษาดูงาน
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วันที่ 16 มีนาคม 2561 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	น�าโดย 

นายแพทยด์ลสขุ	พงษ์นิกร	รองผู้อ�านวยการ 

ด้านการแพทย	์พรอ้มบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดท�าทะเบียนมะเร็ง	และศูนย์

ทะเบยีนมะเรง็เชยีงใหม	่ให้การต้อนรบั	

Mr.	Les	Mery	และ	Dr.	Freddie	Bray	ผู้

แทนหนว่ยงานเฝ้าระวังโรคมะเรง็	(IARC	

Section	of	Cancer	Surveillance)	จาก

สถาบันวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ	(The	

International	Agency	for	Research	

on	Cancer	:	IARC)	เน่ืองในโอกาสดงูาน

และแลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารจัดท�าทะเบยีน

มะเรง็ภาคเหนือ	รว่มกับโรงพยาบาลมะเรง็

ล�าปางและศูนย์ทะเบียนมะเรง็เชียงใหม่	

ณ	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

ความร่วมมือกับต่างประเทศ
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บริหารจัดการเป็นเลิศ 

Management Excellence



การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	“การเก็บกู้ 

ยาเคมีบ�าบัด	หก	ตก	หล่น”		

วันที่ 4 และ 18 
พฤษภาคม 2561 

18 – 20 ตุลาคม 2560 

วันที่ 22 มีนาคม 2561 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	จัดการ

ประชุมแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

มะเรง็ล�าปาง	ปี	2561	–	2565	ณ	ห้อง

ประชุมนายแพทย์สุรทัศน์	พงษ์นิกร	

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

งานมหกรรม	PCT	–	RDU	ปี	1	โรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง		โรงพยาบาลส่งเสริม 

การใช้ยาสมเหตุสมผล	Rational	Drug	Use 

(RDU	Hospital”	ณ	 ห้องประชุม 

นายแพทย์	สุรทัศน์	พงษ์นิกร	โรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	จัดการอบรม

เชิงปฏิบติัการแนวทางการสรา้งนวัตกรรม

ชวีการแพทย	์ณ	ห้องประชุมนายแพทย์

สุรทัศน์	พงษ์นิกร

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	จัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการ	R2R	ประจ�าปี	ณ	ห้อง

ประชุม	นพ.สริิศักด์ิ	ภูรพัิฒน์	โรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 

นายแพทย์อดิศัย	ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	พร้อมคณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย	

(ENV)	และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็ง

ล�าปาง	รว่มต้อนรบัและน�าเสนอผลการ

ด�าเนินการ	เพื่อรับการประเมิน	Green	

&	Clean	Hospital	ระดับดีมาก	

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
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วันที่ 3 สิงหาคม 2561 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ซอ้มแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย	ประจ�าปี	2561	น�าโดย

นายแพทย์อดิศัย	ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	และนางสาว 

อุมา	วันดี	รองผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ 

	ในนามผู้อ�านวยการแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	

พร้อมกันน้ี	ยังได้รับความร่วมมือจาก 

งานป้องและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

เมืองพิชัย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	

ในโอกาสเข้ารว่มซ้อมแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยดังกล่าว

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	ร่วมกับทีมดูแล 

ผู้ป่วย	โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	จัดการ

อบรมเรื่อง	“การฝึกการช่วยชีวิตข้ัน

พื้นฐาน	(Basic	life	support)”	ให้กับ

บุคลากรท่ีไมไ่ด้ปฏิบติัหน้าท่ีทางการ	ณ	

ห้องประชุมนายแพทยสุ์รทัศน์	พงษ์นิกร	

ช้ัน	5	อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์

นิวเคลียร์	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

นายแพทยอ์ดิศัย	ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	เป็นประธาน

พธิเีปิดการอบรมด้านการบริหารจัดการ

ยาเคมีบ�าบัด	ณ	ห้องประชุมนายแพทย์

สุรทัศน์	พงษ์นิกร	อาคารรังสีรักษา

และเลชศาสตรนิ์วเคลียร	์โรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง	

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	จัดการอบรม

เชงิปฏิบติัการ	เรื่องการเตรยีมอุปกรณ์

ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบ้ืองต้น	ณ 

ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์	พงษ์นิกร	

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

ศูนย์พฒันาคณุภาพ	โรงพยาบาลมะเรง็

ล�าปาง	จัดการอบรม	“CQI	&	LEAN	:	

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพท่ีเป็น

เลิศ”	ให้กับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลมะเรง็

ล�าปาง	ณ	ห้องประชุมนายแพทยส์รุทัศน์	

พงษ์นิกร	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
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นายแพทย์สมศักด์ิ	อรรฆศิลป์	อธบิดี

กรมการแพทย	์พรอ้มด้วยทีมผู้บรหิาร

กรมการแพทย์	และนายแพทยอ์ดิศัย	

ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมะเรง็

ล�าปางและทีมผู้บริหารโรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง	พร้อมเจ้าหน้าท่ี	ชมรม

เดิน-ว่ิง	โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	รว่ม

ออกก�าลังกายตอนเช้า	เพื่อสขุภาพท่ีดี	

ณ	สวนสาธารณะเขลางค์นคร	อ�าเภอ

เมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง	

กิจกรรมกีฬาสีภายใน	LPCH	Sport	Day	

ณ	บริเวณชั้น	5	อาคารตรวจวินิจฉัย

ด้วยเครื่องมือพิเศษ	โรงพยาบาลมะเร็ง

ล�าปาง	ท้ังน้ี	มีวัตถุประสงค์เพื่อสง่เสรมิ

ให้บุคลากรได้ออกก�าลังกาย	มีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง	สร้างสัมพันธภาพท่ี

ดี	และ	เสริมสร้างความรักความสามัคคี

ในองค์กร

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

วันที่ 24 และ 30 มกราคม 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมผู้บรหิารพบปะเจ้าหน้าท่ี	ประจ�า

ปี	2561	ณ	ห้องประชุมนายแพทยส์รุทัศน์	

พงษ์นิกร	อาคารรงัสรีกัษาและเวชศาสตร์

นิวเคลียร์	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

บุคลากรโรงพยาบาลมะเรง็ล�าปางรว่ม

กิจกรรมกีฬากระชับมิตรเพ่ือเช่ือม

สมัพันธภาพท่ีดีและเพ่ือสขุภาพรา่งกาย

ท่ีแข็งแรง	ระหว่างกรมการแพทย์,	โรง

พยาบาลมะเร็งล�าปาง	กับ	ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล�าปาง	ณ	สนาม

ฟุตบอลหญ้าเทียม	ล�าปาง

นายแพทย์อดิศัย	ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	เป็นประธานเปิด

การอบรมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	ลดพุง	

ลดโรค	ณ	ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์	

พงษ์นิกร	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	โดยมี

จุดประสงค์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

บริโภค	มีการออกก�าลังกายอยา่งสม�าเสมอ	

ตลอดจนเพื่อลดการเกิดโรคเรื้อรัง	และ

ความเครียดจากการท�างาน

การพัฒนาบุคลากร
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วันที่ 26 ตุลาคม 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2560 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ออกหน่วย 

โรงพยาบาลสนามจ�านวน	10	เตียง	รว่มกับ 

ทีมส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดล�าปาง 

	ในพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช	บรมนาถบพติร	ณ	อาคารกองพัฒนา

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

ทีมแพทย์และพยาบาล	โรงพยาบาลมะเรง็

ล�าปาง	ออกหน่วยให้บรกิารประชาชนท่ีเขา้

ชมพระเมรุมาศ	ณ	จุดปฐมพยาบาล	รว่ม

กับหนว่ยงานของกรมการแพทย	์ณ	บรเิวณ

ท้องสนามหลวง	กรุงเทพมหานคร

บุคลากรโรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	รว่ม

กิจกรรมรณรงค์ออกก�าลังกายและระดม

ทนุสนับสนุนกิจกรรมเพีอ่การกศุล	“ก้าว

คนละก้าวเพ่ือ	11	โรงพยาบาลท่ัวประเทศ”	

จังหวัดล�าปาง	ณ	บรเิวณสวนสาธารณะ

เขลางค์นคร	และรว่มเดินขบวนรับเงิน

บริจาค	ณ	ตลาดต้นยาง	และรวบรวม

ส่งมอบให้กับคณะของนายอาทิวราห์	

คงมาลัย	หรือ	ตูน	บอด้ีแสลม	เม่ือผ่าน

จังหวัดล�าปาง

ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดล�าปาง	 

ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตท่ีบริษัท 

ล�าปางฟู้ดโปรดักส์	จ�ากัด	เพื่อถวาย 

เป็นพระราชกุศลแด่	พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ณ	บริษัทล�าปางฟู้ด 

โปรดักส์	จ�ากัด	

วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2560 

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 

กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม (CSR)
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โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	รว่มกับภาคีเครือขา่ยสขุภาพ 

ในจังหวัดล�าปาง	รว่มจัดโครงการวันงดสูบบุหรี่

โลก	ประจ�าปี	2561	ภายใต้ค�าขวัญรณรงค์ 

งดสบูบุหรีโ่ลก	ประจ�าปี	2561	คือ	“บุหรีตั่วรา้ย 

ท�าลายหัวใจ	(Tobacco	Break	Heart)”	ณ	 

ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ	

กฟผ.แม่เมาะ	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	

นายแพทย์อดิศัย	ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	สนับสนุนซื้อ

สับปะรดจ�านวน	1.5	ตัน	เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรจังหวัดล�าปาง	

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	รว่มกับเหล่า

กาชาดล�าปาง	และศูนยก์ารค้าเซนทรลั-

พลาซา	ล�าปาง	จัดกิจกรรมรับบริจาค

โลหิตเพื่อผู้ป่วย	เม่ือวันท่ี	8	กมุภาพนัธ	์

2561	ณ	ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา	

จังหวัดล�าปาง	

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	น�าโดย 

นายแพทย์ถาวรัฐ	 เรือนโรจน์รุ่ง 

นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ	พร้อม

บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	

รว่มกับเหล่ากาชาดล�าปาง	ออกหน่วย

รณรงค์และรบับรจิาคโลหิตเพื่อผู้ป่วย	

ณ	บริษัทอินทราเซรามิค	จ�ากัด			

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 

กลุ่มงานพยาบาลสง่เสริมคุณภาพชีวิต	

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	จัดงานสงัสรรค์

สง่ท้ายปีเก่า	ต้อนรบัปีใหมแ่ก่ผู้ป่วยโรค

มะเรง็และญาติ	ณ	บรเิวณเรอืนฤดรูอ้น	

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	

กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม (CSR)
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วันที่ 8 สิงหาคม 2561 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	และเหล่า

กาชาดจังหวัดล�าปาง	ออกหนว่ยรบับริจาค

โลหิต	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจภูธร	ภาค	5	 

ท้ังน้ี	เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	

ในรัชกาลท่ี	9	เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา	86	พรรษา	

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	จัดกิจกรรม 

เน่ืองในงานวันสขุภาพ	Maemoh	Healthy		

Day		เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธคิณุ

ของพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดช

วิกรม	พระบรมราชชนก	พระราชบิดา 

แห่งการแพทย์ไทย	ณ	ศูนย์ฝึกอบรม

แม่เมาะ	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ร่วมกับ 

เหล่ากาชาดจังหวัดล�าปาง	ออกหน่วย

รบับรจิาคโลหิต	เพื่อถวายเป็นพระ

ราชกศุลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิต์ิ	

พระบรมราชินีนาถ	ในรชักาลท่ี	9	เน่ือง

ในโอกาสเจรญิพระชนมพรรษา	86	

พรรษา	ณ	ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา 

	สาขาล�าปาง

โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	ออกหน่วย

บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี	ให้กับ

บุคลากรบรษัิท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	

สว่นบรกิารลกูค้าจังหวัดล�าปาง	ณ	บรษัิท	

ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	ต�าบลปงแสน

ทอง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 

วันที่ 20 กันยายน 2561 

กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม (CSR)
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วันที ่12 ตุลาคม 2560  

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง	รว่มพธิที�าบุญตักบาตรขา้วสาร

อาหารแห้ง	พระสงฆ์จ�านวน	10	รูป	เพื่อ

ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช	บรมนาถ

บพติร	เน่ืองในวาระครบ	1	ปี	วันคล้ายวัน

สวรรคต	ณ	ห้องประชุมนายแพทย์สรุทัศน์	

พงษ์นิกร	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็ง

ล�าปาง	ร่วมปลูกต้นขะจาว	ต้นไม้ประจ�า

จังหวัดล�าปาง	เพ่ือแสดงความยินดีกับ 

นายแพทย์เจษฎา	โชคด�ารงสุข	ในโอกาส

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ	เน่ืองใน 

รัฐพธิ	ี“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช”	ณ	พระบรมราชานุสาวรยีส์มเด็จพระ

นเรศวรมหาราช	อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง

นายแพทย์สมศักด์ิ	อรรฆศิลป์	อธบิดีกรมการ

แพทย	์ตรวจเยีย่มและติดตามผล	การด�าเนิน

งานของโรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง	รอบท่ี	2	

พรอ้มนางสาวอิสร	ีตรกีมล	เลขานุการกรม

เขา้รบัต�าแหนง่ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ณ	บรเิวณด้านหน้าเรอืนฤดูร้อน	โรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง

กิจกรรม	“ด�าหัวป๋ีใหม่	ฮ่วมใจ๋หมู่เฮา”	

ประจ�าปี	2561	น�าโดยนายแพทย์อดิศัย	

ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมะเรง็

ล�าปาง	พร้อมผู้บรหิาร	และบุคลากร	รว่ม

รดน�าด�าหัวแพทยท่ี์ปรกึษา	เพื่อความเป็น

สริมิงคล	และสืบสานประเพณอัีนดีงามของ

ไทย	เน่ืองในเทศกาลปีใหมไ่ทย	ณ	บริเวณ

เรือนฤดูร้อน	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง

วันที่ 17 เมษายน 2560 

วันที่ 25 เมษายน 2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 

กิจกรรมอื่นๆ
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 

การแพทย์	โดยมีนายแพทยอ์ดิศัย	ภัตตาต้ัง	

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	พรอ้ม

ผู้บริหาร	และบุคลากรรว่มให้การต้อนรบั	ณ	

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	

	กิจกรรมปลกูต้นไม้	เน่ืองในวันต้นไม้ประจ�าปี

ของชาติ	ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี	

ในวันท่ี	29	พฤษภาคม	2561	ณ	วัดจอง

ค�า	พระอารามหลวง	อ�าเภองาว	จังหวัด

พธิถีวายสตัยป์ฏิญาณเพ่ือเป็นขา้ราชการ

ท่ีดีและพลังของแผน่ดิน	และรว่มลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว

มหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	66	

พรรษา	ณ	ห้องประชุมนายแพทยสุ์รทัศน์	

พงษ์นิกร	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	

	พิธีท�าบุญใส่บาตรข้าวสารอาหาร

แห้ง	พระสงฆ์จ�านวน	5	รูป	เน่ืองในวัน

วิสาขบูชา	ประจ�าปี	2561	ณ	บริเวณ

ทางเดินหอผู้ป่วยหญิง

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	บุคลากร 

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ร่วมพิธ ี

เวียนเทียน	ไหว้สาพุทธคยามหาเจดีย์	

เน่ืองในวันวิสาขบูชา	ประจ�าปี	2561	

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

กิจกรรมอื่นๆ
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 

	พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พระสงฆ์จ�านวน	5	รูป	ณ	บริเวณทางเดิน 

หอผู้ป่วยหญิง	โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง 

อีกท้ังยังได้ร่วมถวายเทียนพรรษาและ 

ผ้าอาบน�าฝน	เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวัน

เข้าพรรษา	ณ	วัดอุทุมพร	จังหวัดล�าปาง	

งานครบรอบ	19	ปี	วันคล้ายวันสถาปนา

โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	ซึ่งตรงกับวัน

ท่ี	3	กันยายนของทุกปี	โดยมีพิธสีักการะ 

สิ่งศักด์ิสิทธิ์ในโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง	

พิธเีจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์	จ�านวน	

9	รูป	กิจกรรมสรา้งสรรค์เพื่อความรกัและ

สามัคคีLPCH	Walk	Rally	ณ	โรงพยาบาล

มะเร็งล�าปาง	

พธิถีวายสตัยป์ฏิญาณตนเป็นขา้ราชการ

ท่ีดีและพลังของแผ่นดิน	และพธิลีงนาม

ถวายพระพรชยัมลคล	และในตอนเยน็

ร่วมพิธถีวายเคร่ืองราชสักการะและ

พิธจุีดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล	

สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ	

บดินทรเทพยวรางกรู	เน่ืองในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง-	กรู	

66	พรรษา	ณ	หอประชุมจังหวัดล�าปาง	

ศาลากลางจังหวัดล�าปาง	

วันที่ 3 กันยายน 2561 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรมอื่นๆ

นายแพทย์อดิศัย	ภัตตาต้ัง	ผู้อ�านวย

การโรง-พยาบาลมะเร็งล�าปาง	น�าคณะ

ฝ่ายบริหารและบุคลากร	โรงพยาบาล

มะเรง็ล�าปาง	รว่มพธิลีงนามถวายพระพร

ชยัมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิต์ิ	พระบรม

ราชนีินาถ	ในรชักาลท่ี	9	เน่ืองในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา	86	พรรษา	ณ	บริเวณ

อาคารผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง
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