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สารจากผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
กระผมรูส้ กึ ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสมารับตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง  ตั้งแต่เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่กระผมได้มีโอกาสทำ�งานร่วม
กับบุคลากรทุกท่าน  ทำ�ให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจและรับรู้ถึงความอบอุ่นเสมือน
เป็นครอบครัวเดียวกัน
ในการทำ�งานกระผมได้ยึดหลัก แนวคิด 4 ให้ 3 ขอ ดังนี้
หลัก 4 ให้ ได้แก่
ให้เกียรติ เจ้าหน้าทีท่ กุ คนมีเกียรติมศี กั ดิศ์ รีของความเป็นข้าราชการเป็นมนุษย์
ถ้าคนๆนัน้ ทำ�หน้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบด้วยความปรารถนาดีกบั ประชาชนเพื่อนร่วม
งานและองค์กร
ให้โอกาส ถ้าเจ้าหน้าทีค่ นใดมีแนวคิดมีแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนร่วม
ต่ อ องค์ ก รยิ น ดี รับ ฟั ง และนำ � ไปสู่ก ารปฏิ บัติท่ีเ หมาะสมแก่ เรื่อ งนั้น ๆและในขณะ
เดียวกันก็ให้โอกาสส่งเสริมในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล
ให้ความยุตธิ รรม ทัง้ เรือ่ งการทำ�งานความดีความชอบจะพิจารณาบนฐานข้อมูล
ความเป็นจริง กฎระเบียบไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
ให้อภัย      ทุกคนมีโอกาสทำ�ผิดพลาดในการทำ�งานได้ ทำ�ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ยินดี
ให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าทำ�ผิดโดยเจตนาหรือเป็นเหตุที่เกิดเป็นประจำ�ก็จำ�เป็น
จะต้องลงทำ�ตามระเบียบกฎเกณฑ์โดยไม่ละเว้น

หลัก 3 ขอ ได้แก่
ขอให้อดทน การทำ�งานราชการในปัจจุบนั มีนโยบายมีแนวทางมีตวั ชีว้ ดั ต่างๆมากมายข้าราชการทุกคนต้องทำ�งานอย่างเต็มที่
ด้วยความเสียสละและอดทน
ขอให้อดกลั้น   เราเป็นหน่วยงานบริการต้องทำ�งานกับประชาชน ซึ่งมีหลายรูปแบบ หลายความคิด จึงควรทำ�งานโดยอย่า
ใช้อารมณ์ ความรู้สึก พึงทำ�งานด้วยความเมตตา ความปรารถนาดี อดกลั้นไม่ตอบโต้
ขอให้อดออม   การใช้ของต่างๆ น้ำ� ไฟ ขอให้ใช้ด้วยความประหยัด สมเหตุสมผล และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายการทำ�งานในโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางที่สำ�คัญ
ต่อประชาชน           ผูป้ ว่ ยมะเร็งมีความทุกข์มากอยูแ่ ล้วเราในฐานะผูใ้ ห้บริการต้องให้การดูแลรักษาช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ
ให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุดทั้งกายและใจ
ต่อองค์กร  หวังจะพัฒนาให้โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางเป็นองค์กรด้านการดูแลด้านมะเร็งให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับ
นานาชาติ
ต่อเจ้าหน้าที  ่ อยากสร้างให้โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางเป็นสถานทีท่ �ำ งานทีค่ นทำ�งานมีความสุข อยากมาทำ�งาน อยากอยูท่ น่ี ี่
อยากพัฒนาที่นี่ และเป็นเจ้าของร่วมกัน
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แนะนำ�ผูอ
้ �ำ นวยการคนใหม่
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
199 หมู่ 12 ถนนลำ�ปาง-เชียงราย  อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง  52000

ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมปลาย    :       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2522 – 2523
ระดับมหาวิทยาลัย   :   แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       พ.ศ. 2524 – 2530
        อว.ศัลยศาสตร์ทว่ั ไป กรมการแพทย์ พ.ศ. 2533 -2536
        หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
                                รุน่ ที่ 45

ประวัติการทำ�งาน
พ.ศ. 2530 - 2532  :    ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลอินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2536 - 2543  :    ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลอินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2546 - 2547  :    หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์   ศูนย์มะเร็งชลบุรี
        จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2548 - 2550  :    รองผู้อำ�นวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ
        ศูนย์มะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2558 - 2559  :    รองผู้อำ�นวยการด้านการแพทย์
        โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผลงานด้านต่างๆ
-  Case report  การผ่าตัด Solid Solitary tumor ในผู้ป่วยเด็ก
-  C - erbB2 กับความสัมพันธ์กับตัวทำ�นายโรคทางคลินิค
-  การผ่าตัดหาต่อมน้ำ�เหลืองเซนทิเนล (Sentinel lymph node biopsy)   
   ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

คติในการทำ�งาน
“การใช้หลักพุทธศาสนาในการดำ�เนินชีวิตและทำ�งาน”
LPCH ANNUAL REPORT 2017

สารบัญ Table Of Content
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

ทำ�เนียบผู้บริหาร								
ประวัติโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง						
วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงพยาบาล
โครงสร้างโรงพยาบาล
ทรัพยากรบุคคล
งบประมาณและเงินบำ�รุง							
สถิติโรคมะเร็ง
ผลงานเด่น
ผลการดำ�เนินงาน
ส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
- การป้องกันและการรณรงค์เพื่อลดความเสี่ยง
- การตรวจคัดกรองและการตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มต้น
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
- การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
- การรักษาโรคมะเร็ง
- การดูแลเพื่อประคับประคองผู้ป่วยมะเร็ง
วิชาการเป็นเลิศ (Academic Excellence)			
- สารสนเทศโรคมะเร็ง
- การวิจัยด้านโรคมะเร็ง
- ฝึกอบรมเครือข่าย
- การนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- แหล่งศึกษาดูงาน
- ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
บริหารจัดการเป็นเลิศ (Management Excellence)
- การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
- การพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR)
- กิจกรรมอื่นๆ
ภาคผนวก
LPCH ANNUAL REPORT 2017

1
2
3
4
5
6
7
10
12
13
15
21
28
32
34
39
41
42
43
45
46
48
49
51

ทีมผู้บริหาร
Executives

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร
รองผู้อำ�นวยการด้านการแพทย์

ผู้อำ�นวยการ

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์
รองผู้อำ�นวยการด้านพยาบาล

นางสาวอุมา วันดี
รองผู้อำ�นวยการด้านอำ�นวยการ
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ประวัติโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
History of Lampang Cancer Hospital
โรงพยาบาลมะเร็ ง ลำ � ปางเป็ น โรงพยาบาลเฉพาะ
ทางด้านโรคมะเร็งระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า ขนาด 200 เตียง
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่บนถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำ�ปาง - เชียงราย อยูห่ า่ งจากอำ�เภอเมืองลำ�ปาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 41-3-12 ไร่ เดิมเป็นที่ดิน
ของจอมพลประภาส  จารุเสถียรมีชอ่ื ว่า“สวนบัวคำ�”หรือทีร่ จู้ กั
กันในนาม“บ้านสามฤดู” มีอาคารโบราณ 4 หลัง ได้แก่ บ้าน
ฤดูร้อน บ้านฤดูฝน บ้านฤดูหนาวและศาลารับรองเปิดบริการ
ตั้งแต่ พ.ศ 2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม โ อ ร ส า ธิ ร า ช ส ย า ม ม กุ ฎ ร า ช กุ ม า ร
(ชื่อพระนามเดิมของรัชกาลที่ 10) เสด็จพระราชดำ�เนินทรง
เปิดศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดลำ�ปาง เมื่อวันที่ 3
กันยายน พ.ศ.2542 นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นศูนย์รับ
บริ จ าคโลหิ ต สาขาย่ อ ยของสภากาชาดไทยโดยได้ รั บ พระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดอาคารสาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาด จังหวัดลำ�ปางศูนย์มะเร็ง ลำ�ปาง
สาขาที่ 374 ในวันที่ 20 มกราคม 2552 และได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น“โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555
เป็นต้นมา
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        โรงพยาบาลมะเร็ ง ลำ � ปาง มี พ ื ้ น ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
12 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่จังหวัด ลำ�พูน ลำ�ปาง
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์
พิษณุโลก สุโขทัยและตาก มีภารกิจหลักด้านการบริการ
ทางการแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง   เปิดให้บริการแบบ
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้แก่ ให้บริการตรวจวินิจฉัยบำ�บัด
รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีเคมีบำ�บัด การผ่าตัด รังสีรักษา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ การรักษาแบบประคับประคอง รวมทั้ง
การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแบบองค์รวม
นอกจากนี้มีภารกิจการจัดทำ�ฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งและ
การศึกษาวิจัยโรคมะเร็งในภาคเหนือ

วิสัยทัศน์โรงพยาบาล

Vision, Mission of Lampang Cancer Hospital
ิ ย
		 วส
ั ทัศน์ โรงพยาบาลมะเร็งชั้นนำ�ด้านวิชาการ
			

และนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงและได้มาตรฐานสากล

พั
นธกิจ
พัฒนางานวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็ง

ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

		

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ความเป็นเลิศด้านวิชาการโรคมะเร็ง (Academic Excellence)
ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคมะเร็ง(PP&P Excellence)
ความเป็นเลิศด้านบริการดูแลรักษาโรคมะเร็ง (Service Excellence)
ความเป็นเลิศด้านการจัดการองค์กร (Management Excellence)

เป้าประสงค์

1. มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรมทางการแพทย์/วิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการตีพิมพ์		
เผยแพร่และนำ�ไปใช้ประโยชน์ (High quality Academic activities)
2. เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมด้านโรคมะเร็งแก่เครือข่ายในระดับประเทศและนานาชาติ
(International Learning and training center)
3. เป็นศูนย์อ้างอิงข้อมูลโรคมะเร็งในระดับภูมิภาค (Reference Center)
4. ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งระดับตติยภูมิและสูงกว่า (Super tertiarycare)
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
5. ให้บริการสุขภาพด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Smart Health care Delivery)
6. ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับมาตรฐานสากล (High Quality of Medical care)
7. เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะสูง และมีความสุขในการทำ�งาน (Happy Workplace)
8. เป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital hospital)
9. เป็นองค์กรทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (Advanced Healthcare Accreditation)
10. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
11. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
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โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

โครงสร้างการบริหารงาน
Management Structure of Lampang Cancer Hospital

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
คณะกรรมการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการวิจัยและพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ
รองอำ�นวยการ
กลุ่มภารกิจด้านอำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
  - งานยานพาหนะ
  - งานอาคารสถานที่
  - งานประชาสัมพันธ์
  - งานเลขานุการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานการเงิน
  - งานตรวจสอบ
  - งานบัญชี
ฝ่ายพัสดุและบำ�รุงรักษา
  - งานจัดหา
  - งานทะเบียนและควบคุม
    ทรัพย์สิน
  - งานวิศวกรรมบริการ
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
- งานแผนงานและงบประมาณ
  - งานติดตามและประเมินผล
ฝ่ายสวัสดิการสังคมและ
ประกันสุขภาพ
- งานสวัสดิการสังคมและ
    ประกันสุขภาพ
  - งานเรียกเก็บ
  - งานติดตามทวงถาม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- งานพัฒนาบุคลากร
  - งานบริหารบุคลากร
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รองอำ�นวยการกลุ่มภารกิจ
ด้านวิชาการและการแพทย์
กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
กลุ่มงานศัลยศาสตร์
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
กลุ่มงานอายุรศาสตร์
กลุ่มงานเคมีบำ�บัด
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
กลุ่มงานรังสีรักษา
- งานฟิสิกส์การแพทย์
  - งานรังสีรักษา
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย
- งานรังสีวินิจฉัย
กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
- งานพยาธิวิทยากายวิภาค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับ
ประคอง
- งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
- งานบริหารเวชภัณฑ์
  - งานบริบาลเภสัชกรรม
  - งานบริการเภสัชกรรมผูป้ ว่ ยนอก
  - งานบริการเภสัชกรรมผูป้ ว่ ยใน
  - งานผลิต
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
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รองอำ�นวยการกลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
และสนับสนุนวิชากร
  - งานพัฒนาบุคลากรทางการ
  - งานทะเบียนมะเร็ง
    พยาบาล
  - งานห้องสมุด
  - งานวิจัยทางการพยาบาล
  - งานโสตทัศนูปกรณ์
  - งานสารสนเทศทางการ
  - งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ             พยาบาล
    เทคโนโลยี
  - งานพยาบาลป้องกันและ
  - งานเวชระเบียนและสถิติ
    ควบคุมการติดเชื้อ
  - งานสนับสนุนวิชาการ
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานธนาคารโลหิต
  - งานพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย
- งานธนาคารโลหิต
    โรคมะเร็ง
กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  - งานพยาบาลผูป้ ว่ ยเวชศาสตร์
- งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
    นิวเคลียร์
กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี   - งานการพยาบาลผู้ป่วย
- งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
    รังสีรักษา
    พื้นฐาน
  - งานการพยาบาลผู้ป่วย    
  - งานวิจยั ทางคลินกิ และ
     เคมีบำ�บัด
     ระบาดวิทยา
กลุม่ งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยใน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
  - งานพยาบาลหอผู้ป่วยหญิง
- งานเคมีคลินิก
  - งานพยาบาลหอผู้ป่วยชาย
  - งานเจาะเลือดและเก็บสิ่ง   
  - งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
    ส่งตรวจ
  - งานพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
  - งานโลหิตวิทยาคลินิก
  - งานเปลและจัดการศพ
  - งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
  - งานจุลชีววิทยาคลินิก
- งานจุลทรรศนศาสตร์วิทยาคลินิก

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

  - งานพยาบาลหอผู้ป่วยหนัก
    และห้องแยก
  - งานจ่ายกลาง
กลุ่มงานการพยาบาลประคับ
ประคอง
  - งานพยาบาลให้การปรึกษา
  - งานพยาบาลโภชนบำ�บัด
  - งานพยาบาลดูแลต่อเนื่อง
    ที่บ้าน
  - งานพยาบาลหน่วยอภิบาล
    คุณภาพชีวิต
  - งานพยาบาลส่งเสริม
    คุณภาพชีวิต

ทรัพยากรบุคคล
Human Resources
Full
Part
ลาศึกษา time
จำ�นวน time

สาขา

สาขา

จำ�นวน

เภสัชกร
-หลักสูตรการเตรียมยาเคมีบำ�บัดหรือ ยาที่มีพิษต่อเซลล์ (1คน)       10
-หลักสูตรการให้บริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง (1คน)
พยาบาลวิชาชีพ

อายุรแพทย์ 		

3

1

1

1

ศัลยแพทย์ 		

3

2

-

1

แพทย์มะเร็งนรีเวช

3

1

-

2

วิสัญญีแพทย์ 		

2

1

-

1

รังสีแพทย์ 		

5

1

3

1

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

1

1

-

2

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

1

1

-

-

ทันตแพทย์ 		

1

1

-

-

นักเทคนิคการแพทย์

          11

รังสีรักษา 		

4

4

-

-

นักรังสีการแพทย์

          22

พยาธิแพทย์ 		

1

1

-

-

นักฟิสิกส์

           4

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

2

2

-

-

นักกายภาพบำ�บัด 				

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

2

1

1

-

รวม 			

28

17

5

8

16 (4%)

2 (1%)

35 (10%)

132 (38%)

165 (47%)

- พยาบาลเคมีบำ�บัด (10 วัน) (52 คน)
- พยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง (4 เดือน) (15 คน)
- พยาบาลเฉพาะทางการดูแลแบบประคับประคอง (4 เดือน) (1 คน)       108
- พยาบาลครูคลินิกเฉพาะทางโรคมะเร็ง (10 วัน) (5คน)
- พยาบาลครูคลินิกเฉพาะทางโรคมะเร็ง (15 วัน) (3 คน)
- พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (1 คน)
- วิสัญญีพยาบาล (3 คน)

โภชนากร

1

                         1

นักวิชาการสาธารณสุข

           3

อื่นๆ

          167

ลูกจ้างประจำ�
ข้าราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

บุคลากรทั้งหมดจำ�นวน 350 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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งบประมาณและเงินบำ�รุง
Budget and Wages
ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2560 แยกตามหมวด

หมวด			
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

ได้รับ (บาท)		

จ่าย (บาท)

       10,614,768.00           10,437,533.02
      108,000,000.00
108,000,000.00
518,000.00             410,724.00
      122,931,198.00
122,498,777.02

ร้อยละการเบิกจ่าย
  98.33
   100
           79.29
  99.64

ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายเงินบำ�รุง ปี 2560 แยกตามหมวด

หมวด			

ได้รับ (บาท)

รายรับ
        304,677,893.58
- ค่าจ้างและค่าตอบแทน
- งบดำ�เนินงาน
        
- งบลงทุน
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จ่าย (บาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย

273,969,633.56
  41,325,847.84
164,599,122.72
  68,044,663.00

  89.92

สถิติทะเบียนมะเร็ง
Cancer Statistics
ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางปี พ.ศ. 2560 (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2560) มีจำ�นวน
ทั้งหมด 2,330 ราย ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2559 (รูปที่ 1) เมื่อแยกตามภูมิลำ�เนาของผู้ป่วย พบส่วนมาก
มีภูมิล�ำ เนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน มากที่สุด คือ จังหวัดลำ�ปาง รองลงมาคือ เชียงราย แพร่ พะเยา และน่าน
ตามลำ�ดับ (รูปที่ 2) และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง ปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งเพศชาย
และหญิง 3 อันดับแรกได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักตามลำ�ดับ (รูปที่ 3)
(รูปที่ 1) จำ�นวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ
ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางปี พ.ศ. 2550 – 2560

(รูปที่ 2) จำ�นวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ
ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางปี พ.ศ. 2560 แยกตามภูมิลำ�เนา

(รูปที่ 3) 10 อันดับแรกโรคมะเร็งที่มารับบริการรักษา
ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางปี พ.ศ. 2560
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จำ�นวนผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง ปีงบประมาณ 2556-2560

จำ�นวนผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง ปีงบประมาณ 2556-2560

จำ�นวนผู้ป่วยมะเร็งที่รับบริการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง แยกสิทธิการรักษาปีงบประมาณ 2556 -2560
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ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการประสานผ่านศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง (Call Center)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 มีสัดส่วนการรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง ภายในเขตสุขภาพที่ 1  คิดเป็น 90.14 % และ
จากนอกเขตสุขภาพที่ส่งตัวมารับการรักษาต่อ คิดเป็น 87 %
ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการประสานผ่านศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง (Call Center)
แยกตามจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

ช่องทางการรับ-ส่งต่อที่ผ่านศูนย์ Refer

LPCH ANNUAL REPORT 2017
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ผลงานเด่นประจำ�ปี 2 560
Best Awards

วันที่ 31กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560
     นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์
มอบรางวัลรางวัลผลงานดีเด่นภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
ของเขตสุขภาพ Service Plan สาขามะเร็ง ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

วันที่ 6 ธันวาคม 2560
   นางสาวอุมาวันดี      รองผูอ้ �ำ นวยการด้านอำ�นวยการ
รับมอบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN
Hospital ผ่านในระดับพื้นฐาน ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ�ปาง

14 - 17 มีนาคม2560
นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำ�นวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาล
มะเร็งลำ�ปาง เข้ารับใบประกาศมาตรฐาน HA (ต่ออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องค์กรมหาชน) จากศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงสาธารณสุ ข
เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2560 ในงานประชุม
วิชาการประจำ�ปี HA National Forum
ครัง้ ที่ 18 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT
ARENA เมืองทองธานี พร้อมนำ�เสนอ
ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ
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สถิติทะเบียนมะเร็ง
Cancer Statistics registration

Lampang Cancer Hospital

สง่ เสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ
(PP&P Excellence)
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Primary Prevention

การป้องกันและการรณรงค์เพือ
่ ลดความเสีย
่ ง
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำ�นวยการด้านการแพทย์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รู้และป้องกันไว้ ปลอดภัย
จากมะเร็งเต้านม” ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำ�ปางกัลยาณี
อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
จัดโครงการ “มหกรรมสุขภาพ เนื่อง
ในวันมะเร็งโลก” World Cancer Day
2017 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
จังหวัดลำ�ปาง
จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกเนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ

นิทรรศการสุขภาพและการป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องในกิจกรรมวันสุขภาพ
(MaeMoh Healthy Day)
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Screening and Early Detection

การตรวจคัดกรองและการตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มต้น
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559
    แพทย์หญิงธันยภัทร พงศ์เลาหพันธุ์ รักษาการผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำ�ดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
สำ�หรับแพทย์ทั่วไป รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2560
ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ลำ � ไส้ ใ หญ่ แ ละทวารหนั ก แก่ ป ระชาชน
กลุ่ ม เสี่ ย งอำ � เภอแม่ ท ะและอำ � เภอแม่ เ มาะ
จั ง หวั ด ลำ � ปางมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายทั้ ง หมด
จำ�นวน 800 ราย

วันที่ 22 มีนาคม 2560
   โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัยและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลพิชัยจัดโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่พบบ่อยแก่ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงในตำ�บลพิชัย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองพิชัย
จำ�นวน 60 ราย และในเขต อบต.พิชัย จำ�นวน 100 ราย
LPCH ANNUAL REPORT 2017
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Lampang Cancer Hospital

บริการเป็นเลิศ
(Service Excellence)
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Cancer Diagnosis

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง

รังสีว ินิจฉัย

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 128 สไลด์
(Computed Tomography 128 Slice)

เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ล่าสุด ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
สามารถสร้างภาพทางรังสีดว้ ยความเร็วสูง โดยสามารถสร้างภาพได้
มากถึง 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา) ด้วยความเร็ว
เพียง 0.4 วินาที หรือภายใน 1 วินาที เพือ่ ให้ได้ภาพทางรังสีแบบ
ภาพตัดขวาง สามารถเห็นอวัยวะภายในของผูป้ ว่ ยได้

เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล
(Digital Mammogram)

เป็นวิธีการตรวจชนิดเดียวที่สามารถตรวจหามะเร็งเต้านมระยะ
เริ่มต้นได้ดีท่ีสุดโดยผู้ป่วยที่ตรวจเอกซเรย์เต้านมจะได้รับการ
ตรวจอั ล ตราซาวด์ เ ต้ า นมโดยรั ง สี แ พทย์ ค วบคู่กัน ไปด้ ว ยเพื่อ
ความแม่นยำ�ในการแปลผลการตรวจ

เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป
(Digital Fluoroscopy)

เป็นเครื่องเอกซเรย์ส�ำ หรับกาตรวจพิเศษทางรังสี โดยจะทำ�
การถ่ายภาพเอกซเรย์ร่วมกัการใช้สารทึบรังสีเช่น การตรวจ
ระบบทางเดินอาหาร โดยสามารตรวจได้ตั้งแต่หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลำ�ไส้เล็กจนถึงลำ�ไส้ใหญ่ เป็นต้น จะได้
ภาพเป็นระบบดิจิตอลที่มีความชัดเจนง่ายต่อการวินิจฉัย
โรคและมีความปลอดภัยสูง

LPCH ANNUAL REPORT 2017
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เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการตรวจวินิจฉัยโรคเป็นการ
ตรวจที่ง่ายสะดวกและปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการรับรังสีนิยมใช้
เป็นการตรวจหาความผิดปกติเบือ้ งต้น โดยใช้ตรวจอวัยวะได้เกือบ
ทุกส่วนของร่างกาย
สถิติผู้มารับบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษปีงบประมาณ 2556 - 2560

การดูดเจาะชิ้นเนื้อเต้านม (Biopsy Unit)
งานรังสีวนิ จิ ฉัยให้บริการดูดเจาะชิน้ เนือ้ เต้านมหลายวิธี ได้แก่
-  การดูดเจาะชิ้นเนื้อเต้านมโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ช่วยในการนำ�ทาง (FNA / Core needle biopsy under ultrasound guide)
ซึ่งจะทำ�งานร่วมกับศัลยแพทย์และพยาธิแพทย์       ซึ่งผู้ป่วยสามารถทราบผลการตรวจเบื้องต้นได้ทันทีในกรณีที่ได้รับการตรวจทาง
เซลล์วิทยา(FNA)
- การดูดเจาะชิน้ เนือ้ เต้านมโดยใช้เครือ่ ง Stereotactic breast biopsy กรณีพบความผิดปกติเป็นหินปูนขนาดเล็กชนิดทีส่ งสัย
มะเร็งระยะเริม่ แรกทีเ่ ต้านม โดยไม่พบก้อนเนือ้ งอก จากการตรวจอัลตร้าซาวด์
- การบ่งชี้ตำ�แหน่งความผิดปกติของเต้านมโดยวิธีการวางลวดขนาดเล็ก ซึ่งอาจใช้อัลตร้าซาวด์หรือเครื่อง Stereotactic
ในการนำ�ทาง (Wire needle localization under ultrasound or stereotactic)

เครื่องตรวจเจาะชิ้นเนื้อเต้านมแบบนอนควำ�่
(Prone Stereotactic Breast Biopsy)
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เครื่องเจาะและตัดชิ้นเนื้อจากเต้านมโดยใช้เครื่องดูดชนิดใช้
ร่วมกับเครื่อง Ultrasound (Mammotome)

Best practice (Breast Diagnostic Center)
การวินจิ ฉัยมะเร็งเต้านมทางโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางสามารถให้บริการตรวจ “Mammogram” และสามารถทำ� “FNA”
ได้ทนั ที ในวันเดียวกัน (กรณีทศ่ี ลั ยแพทย์ออกตรวจ)

1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจเอกซเรย์เต้านมร่วม
กับ อัลตร้าซาวน์โดยรังสีแพทย์ได้แปลผล

2. เมื่อพบความผิดปกติได้โดยส่งปรึกษา
ศัลยแพทย์ เพื่อทำ� FNA /Biopsy

5. พยาธิแพทย์ตรวจทางเซลล์วิทยาหรือ
พยาธิวิทยา

3. ขั้นตอนการทำ� FNA /Biopsy

4. ขั้นตอนการทำ� FNA /Biopsy

โครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammography auditation)
Mammography auditation ปีงบประมาณ 2557 - 2560 (วิเคราะห์ขอ้ มูลการตรวจเอกซเรย์เต้านม ปี พ.ศ. 2555 – 2558)  
Benchmarking of key parameters of mammography.
• Screening mammogram

• Diagnostic mammogram

ผลการวิเคราะห์
เมือ่ นำ�ค่า sensitivity และ specificity ของการรายงานผลการตรวจเอกซเรย์เต้านม โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง มาเทียบ
เคียง (Benchmark) กับ สถาบัน ACR (American College of Radiology) และศูนย์ถนั ยรักษ์ โรงพยาบาลศิรริ าช พบว่ามีคา่ ใกล้
เคียงกัน และอยูใ่ นค่ามาตรฐานทีส่ ถาบัน ACR ได้ก�ำ หนด
LPCH ANNUAL REPORT 2017
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Cancer Diagnosis

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง

การตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ผูป้ ว่ ยทีม่ าตรวจวินจิ ฉัยทางเวชศาสตร์นวิ เคลียร์เช่น การตรวจ Thyroid Uptake การตรวจThyroid Scan การตรวจ Bone
Scan การตรวจ MUGA Scan การตรวจ Gallium-67 Scan การตรวจ Scan อืน่ ๆด้วยเครือ่ งตรวจสแกน SPECT/CT

เครือ่ งสร้างภาพตัดขวางด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยการปลดปล่อยโฟตอนเดีย่ ว/เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลด์

(Single Photon Emission Computed Tomography / Computed Tomography 16 Slice; SPECT/CT 16 slice)
เป็ น เครื่ อ งถ่ า ยภาพอวั ย วะภายในต่ า งๆสามารถ
สร้างภาพทางรังสีดว้ ยความเร็วสูง ได้มากถึง 16 ภาพ
ต่อการหมุน 1 รอบ หรือ 360 องศา ถ่ายภาพ
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (SPECT) ทำ�ให้สามารถ
เห็นขอบเขตตำ�แหน่งรอยโรคการกระจายของเซลล์
มะเร็งไปยัง อวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้อย่างชัดเจน
แม่นยำ�แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสม

ภาพ SPECT/CT

18
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ภาพเครื่อง SPECT/CT

เครื่องวัดปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์
(Thyroid Uptake)

เป็นเครื่องที่ใช้วัดปริมาณรังสีท่ตี ่อมไทรอยด์ของผู้ป่วยภาย
หลังจากได้รับสารรังสีไอโอดีน-131 (I-131) เข้าสู่ร่างกาย
เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของต่อมไทรอยด์และใช้เป็นข้อมูลใน
การคำ�นวณปริมาณสารรังสีไอโอดีน-131 (I-131) เพือ่ ใช้ใน
การรักษาโรคต่อมไทรอยด์ของผูป้ ว่ ย

สถิติจำ�นวนผู้มารับบริการ ด้านงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 – 2560

LPCH ANNUAL REPORT 2017
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Cancer Diagnosis

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
งานพยาธิวิทยากายวิภาคให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา
กายวิภาคประกอบด้วย
       -         การบริการด้านเซลล์วทิ ยาโดยมีการตรวจและรายงานผลทางเซลล์วทิ ยา
ทัง้ Gynecologic Cytology (Conventional Pap smear และ
Liquid base preparation) และ Non – Gynecologic Cytology
(Fluid และ FNA clinic)
- การบริการด้านศัลยพยาธิวิทยามีการตรวจและรายงานผลทางพยาธิ
วิ ท ยาจากสิ่ ง ส่ ง ตรวจที่ เ ป็ น ชิ้ น เนื้ อ ที่ ส่ ง มาจากทุ ก หน่ ว ยงานโดยนั ก
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และพยาธิแพทย์เป็นผูต้ รวจวิเคราะห์และรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์ มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา
กายวิภาคแก่ผมู้ ารับบริการทัง้ ผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอกในเวลาราชการ

สถิติจำ�นวนผู้มารับบริการ ด้านงานพยาธิวิทยาเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 – 2560

ผลการดำ � เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาระบบ
สุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
ทางพยาธิวทิ ยา น้อยกว่าเท่ากับ 2 สัปดาห์
ปีงบประมาณ 2560 ผ่านเกณฑ์คา่ เป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 100
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Cancer Treatment

การรักษาโรคมะเร็ง

ด้ า น รั ง สี รั ก ษ า
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วย
การฉายรังสี ทั้งการฉายรังสีระยะไกลจากภายนอกด้วย
เครื่องฉายรังสีการสอดใส่แร่ในโพรงอวัยวะด้วยเครื่องใส่แร่
อัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง จึงเป็นเครื่องมือรังสีรักษาที่ทันสมัย
ทั้ ง นี้ ก ารรั ก ษาอาจมี ทั้ ง การให้ รั ง สี รั ก ษาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
หรือการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำ�บัด

เครื่องจำ�ลองการฉายรังสีแบบดิจิตอล

(Digital Simulator)

เป็นเครื่องเอกซเรย์สำ�หรับจำ�ลองขอบเขตพื้นที่ฉายรังสี
ซึ่งใช้ในขั้นตอนการวางแผนการรักษาของแพทย์รังสีรักษา
ร่วมกับนักรังสีการแพทย์ ในการกำ�หนดและตรวจสอบ
ความถูกต้องของตำ�แหน่งที่ต้องการฉายรังสีตามแผนการ
รักษาซึ่งผู้ป่วยทุกรายที่รักษาด้วยการฉายรังสี ต้องผ่าน
กระบวนการนี้ก่อน

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำ�ลองการฉายรังสี
(Computed Tomography Simulator)

เป็ น เครื่ อ งเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ สำ � หรั บ สร้ า งข้ อ มู ล ภาพ ตัดขวางของผู้ป่วย ส่งไปยังเครื่องวางแผนการรักษาสามมิติ
เครื่องวางแผนการรักษาแปรความเข้ม สำ�หรับแพทย์รังสีรักษาใช้ในการกำ�หนดอวัยวะเป้าหมายและอวัยวะปกติสำ�คัญข้าง
เคียงในการฉายรังสี ก่อนที่นักฟิสิกส์การแพทย์จะวางแผนการกระจายรังสีในตัวผู้ป่วยเพื่อให้ปริมาณรังสีสูงเพียงพอในการ
ควบคุมโรคแต่ในขณะเดียวกันต้องจำ�กัดปริมาณรังสีให้น้อยที่สุดสำ�หรับอวัยวะปกติข้างเคียง

เครื่องวางแผนการรักษา(Treatment Planning System)
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโปรแกรมเฉพาะทางด้านรังสีรักษา
โดยนักฟิสิกส์การแพทย์ จะเป็นผู้นำ�ข้อมูลทางฟิสิกส์ของลำ�รังสีจาก
เครื่องฉายรังสีทุกเครื่องป้อนเข้าโปรแกรมและทวนสอบความถูกต้อง
ของการคำ�นวณปริมาณรังสี การกระจายรังสีก่อนการใช้งานจริงใน
ผู้ป่วยซึ่งจะพิจารณาถึงปริมาณรังสีที่อวัยวะเป้าหมายและอวัยวะปกติ
สำ�คัญข้างเคียงที่อาจจะได้รับ
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เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง

(High Energy Linear Accelerator)
เป็นเครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค สามารถฉายรังสีด้วย
ลำ�สีรังสีโฟตอนและลำ�รังสีอิเล็กตรอน ใช้ในการฉายรังสี
ได้ในทุกส่วนของร่างกาย เนือ่ งจากสามารถผลิตลำ�รังสีโฟตอน
พลังงาน 6 และ 10 ล้านโวลต์ที่มีอำ�นาจทะลุทะลวงสูง
สำ�หรับรักษาก้อนมะเร็งที่อยู่ลึก เช่น มะเร็งปอด มะเร็ง
ปากมดลูก มะเร็งลำ�ไส้ตรงและทวารหนัก มะเร็งศีรษะและ
คอเป็นต้น อีกทั้งยังสามารถรักษาก้อนมะเร็งที่อยู่ตื้นด้วย
ลำ�รังสีอิเล็กตรอนได้

เครื่องใส่แร่อัตราแผ่ปริมาณรังสีสูงแร่

(High Dose Rate Brachytherapy System)
เป็นเครื่องมือสำ�หรับการรักษาด้วยการให้รังสีรักษา  ระยะใกล้
ด้วยการสอดใส่สารกัมมันตภาพรังสีโคบอล์ท-60 เข้าในท่อ
นำ�แร่(Applicator)และวางแผนการกระจายรังสีให้มีความ
จำ�เพาะต่อก้อนมะเร็งโดยให้อวัยวะปกติขา้ งเคียงได้รบั ปริมาณ
รังสีต ่ำ �สุ ด ใช้ ใ นการรัก ษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลู ก มะเร็ ง
โพรงหลังจมูก เป็นต้น ฉายรังสี ก่อนที่นักฟิสิกส์การแพทย์
จะวางแผนการกระจายรังสีในตัวผู้ป่วยเพื่อให้ปริมาณรังสี
สูงเพียงพอในการควบคุมโรคแต่ในขณะเดียวกันต้องจำ�กัด
ปริมาณรังสีให้น้อยที่สุดสำ�หรับอวัยวะปกติข้างเคียง

เครื่องฉายรังสีแปรความเข้ม (Intensity Modulated Radiotherapy Linear Accelerator)
เป็นเครือ่ งเร่งอนุภาคพลังงานสูงทีม่ ชี ดุ จำ�กัดลำ�รังสีเป็นเป็นหลายซี่(MultileafCollimator)      จึงสามารถเปิดรูปร่างพืน้ ทีฉ่ ายรังสี
ให้เป็นไปตามรูปร่างของก้อนมะเร็งได้อกี ทัง้ ยังมีเครือ่ งวางแผนรังสีรกั ษาแบบแปรความเข้มซึง่ สามารถวางแผนให้การกระจายรังสีสงู
ในอวัยวะเป้าหมาย    แต่ปริมาณรังสีต�่ำ สุดสำ�หรับอวัยวะปกติใกล้เคียง   ท�ำ ให้เพิม่ โอกาสในการควบคุมโรคและลดผลข้างเคียงจาก
การฉายรังสีส่งผลให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีพมากขึ้นคุณภาพชีวิตหลังการรักษาด้วยรังสีดีขึ้น
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เครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัว

(Volumetric Modulated Arc Therapy: VMAT)

เป็นเครื่องฉายรังสีที่สามารถกำ�หนดปริมาณรังสี
ให้เหมาะสมกับรูปร่างของก้อนมะเร็งซึ่งมีขนาด
และรู ป ร่ า งไม่ ส ม่ำ � เสมอได้ โ ดยสามารถปรั บ
ความเร็วการหมุนของเครื่องฉายรังสีปริมาณของ
รังสีการกระจายตัวของรังสี และการเคลื่อนที่ของ
วัตถุก�ำ บังรังสี ซึ่งจะช่วยให้รังสีครอบคลุมเฉพาะ
ก้อนมะเร็งทัง้ หมด แต่ลดจำ�นวนรังสีตอ่ อวัยวะรอบๆ
จึงลดผลกระทบที่อาจเกิดกับอวัยวะข้างเคียงได้
นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาของการฉายรังสี
และทำ�ให้การฉายรังสีมีความถูกต้องแม่นยำ�และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดเครื่อง
ฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัว
(Volumetric Modulated Arc Therapy: VMAT)
ณ กลุ่มงานรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
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สถิติผู้มารับบริการมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการรังสีรักษา ปีงบประมาณ 2556 – 2560

จำ�นวนผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการรังสีรักษา ปีงบประมาณ 2556 – 2560

ผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาโรคมะเร็ง
การรักษาหลักภายในเกณฑ์เวลาที่กำ�หนดระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายใน 6 สัปดาห์ (เป้าหมายร้อยละ 80)
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Cancer Treatment

การรักษาโรคมะเร็ง

ด้ า น เ ค มี บำ � บั ด
โรงพยาบาลมะเร็ ง ลำ � ปางให้ บ ริ ก ารตรวจรั ก ษาพยาบาล
ผู้ป ่ว ยโรคมะเร็ ง ด้ ว ยยาเคมีบำ�บัดครอบคลุม 12 จั ง หวั ด
ภาคเหนือโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา  เภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง
และพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง  มีการให้บริการตรวจ
วินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยยาเคมีบำ�บัด
ครอบคลุ ม สู ต รยาพื้ น ฐานและสู ต รยาที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
การรักษาด้วยยาแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy)
ยาต้ า นฮอร์ โ มนและการรั ก ษาด้ ว ยยาต้ า นมะเร็ ง กลุ่ ม
ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immuno-Oncology) ยาเคมีทุกขนาน
ได้รับการเตรียมโดยเภสัชกร สาขาโรคมะเร็งด้วยตู้ยาเคมี
บำ�บัดที่มีมาตรฐานในห้องปลอดเชื้อ ผู้รับบริการทุกรายทั้ง
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจะได้รับการบริหารยา โดยพยาบาล
เฉพาะทางด้ า นโรคมะเร็ ง ที่ มี ก ระบวนการมาตรฐานและ
ความปลอดภัย มีการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ให้
คำ�ปรึกษาและแนะนำ�การปฏิบัติตัวก่อน ระหว่างและหลัง
รับการรักษา

จำ�นวนผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการเคมีบำ�บัด ปีงบประมาณ 2556 – 2560 จำ�นวนผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการเคมีบ�ำ บัด ปีงบประมาณ 2556 – 2560
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Cancer Treatment

การรักษาโรคมะเร็ง

ด้ า น ศั ล ย ก ร ร ม

โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ทั้งวิธีผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่มีห้องผ่าตัดทั้งหมด 4 ห้อง
แบ่งแยกเป็นห้องผ่าตัดใหญ่ 2 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง
ห้องส่องตรวจพิเศษ 1 ห้อง หัตถการที่ทำ�ในห้องผ่าตัด อาทิเช่น
การผ่าตัดมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก, มะเร็งปากมดลูก,
การผ่าตัดมะเร็งเต้านม, ผ่าตัดไทรอยด์, ผ่าตัดไส้เลื่อน, LEEP,
F/C, และการผ่ า ตั ด Laparoscope, การทำ � ผ่ า ตั ด เล็ ก ,
การส่องตรวจพิเศษกระเพาะอาหารและลำ�ไส้เล็กส่วนต้น,
การส่องตรวจลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก เป็นต้น
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง ตัวชี้วัดของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหลักภายใน
เกณฑ์เวลาที่กำ�หนดไม่เกิน 4 สัปดาห์ (ผ่าตัด) ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ72.4 (เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ≥80 %)

จำ�นวนผู้ป่วยที่มารับบริการห้องผ่าตัด
ปีงบประมาณ 2556 – 2560
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จำ�นวนผู้ป่วยที่มารับบริการห้องส่องกล้องตรวจพิเศษ
ปีงบประมาณ 2556 - 2560

Cancer Treatment

การรักษาโรคมะเร็ง

ด้ า นเวชศาสตร์
นิ ว เ ค ลี ย ร์

โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง เปิดให้บริการตั้งแต่วัน
ที่ 4 มกราคม 2555 เป็นต้นมาได้ให้บริการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 12 จังหวัดภาคเหนือ
ให้บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะไทรอยด์
เกิ น และมะเร็ ง ต่ อ มไทรอยด์ ที่ ม ารั บ สาร
เภสัชรังสี I-131 และให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วย
สารเภสัชรังสี

จำ�นวนผู้ป่วยที่มารับบริการทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 – 2560
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Palliative Care

การดูแลเพื่อประคับประคองผู้ป่วยมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง ได้ดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
มะเร็งและญาติอย่างครบองค์รวม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ในรูปแบบการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น ธรรมะปฏิบัติการออกกำ�ลังกาย
การสันทนาการ และงานฝีมือทั้งนี้กิจกรรมเหล่านี้ได้ดำ�เนินกิจกรรม
มาอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ในปี 2556 ได้ จั ดตั ้ ง งาน Palliative care
โดยได้รับความร่วมมือจากสหวิชาชีพในการกำ�หนดแนวทางการดูแล
ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ยในโรงพยาบาลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและ
เดื อ นกรกฎาคมปี 2557 ได้ จั ด ตั ้ ง หอผู ้ ป่ วยอภิ บาลคุ ณ ภาพชี ว ิ ต
(Quality of Life care Unit: QLU) ให้บริการเตรียมความพร้อม
และดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายครบองค์รวม นอกจากนี้ยังพัฒนา
เครื อ ข่ า ยการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง แบบประคั บ ประคองในชุ ม ชน
ระดั บ รพ.สต. และโรงพยาบาลในเครื อ ข่ า ยเขตสุ ข ภาพที ่ 1
โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้เปิดบริการคลินิกระงับปวดเพื่อเพิ่ม
มาตรฐานการดู แ ลผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง แบบประคั บ ประคองให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
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กราฟแสดงจำ�นวนผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้รับการประคับประคอง
(ราย) เปรียบเทียบปี 2560

กราฟแสดงจำ�นวนผู้ป่วยประคับประคองที่ได้รับการส่งต่อเพื่อการดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน

กราฟแสดงร้อยละของผู้ป่วยประคับประคองที่ส่งต่อได้รับการดูแล
จากสถานพยาบาลใกล้บ้าน

กราฟแสดงผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองปี 2560
(หออภิบาลคุณภาพชีวิต)
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วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559
นายแพทย์อากาศ   พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองและระยะท้าย (3 วัน) พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและตัวชี้วัด Palliative care ของไทย”
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง จัดอบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย แก่อาสาสมัครในชุมชนแก่อาสาสมัคร
เพื่อเพื่อนมะเร็งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครเพื่อเพื่อนมะเร็งใน 3 ตำ�บล จำ�นวน 100 คน

ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560
นายแพทย์ อ ดิ ศ ั ย ภั ต ตาตั ้ ง ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล
มะเร็งลำ�ปาง    และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
ร่วมประชุม 3rd National Palliative and Hospice
Care Conference (NPCH 2017) พร้อมนำ�เสนอผล
งานวิชาการ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา
ศู น ย์ ร าชการและคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ แ จ้ ง วั ฒ นะ
กรุงเทพมหานคร  
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วันที่ 14 กันยายน 2560
นายแพทย์ อ ุ ก ฤษฏ์ มิ ล ิ นทางกู ร    ต ั วแทนมู ล นิ ธ ิ
มิ ต รภาพบำ � บั ด สำ � นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
“ประสานเครือข่ายมิตรภาพบำ�บัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ภาคเหนือ” เพื่อนช่วยเพื่อน บริการด้วยหัวใจเพื่อ
เพื ่ อ นมนุ ษ ย์ ณ ห้ อ งประชุ ม สิ ร ิ ศ ั ก ดิ ์ ภ ู ร ิ พ ั ฒ น์
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

วันที่ 11 กันยายน 2560
เปิดให้บริการคลินกิ ระงับปวด (PainClinic)     ให้บริการ
รั บ ปรึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น และรั ก ษาอาการปวดที่ มี
สาเหตุต่างๆ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งและอื่นๆ โดยวิสัญญี
แพทย์ประจำ�คลินิก จำ�นวน 1 คน  ณ อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง โดยเปิดบริการทุกวันพุธ
ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น.

ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2560
คณะทำ� งานประคั บประคอง โรงพยาบาลมะเร็ง ลำ � ปาง
ออกติ ด ตามประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานและแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองในชุมชน
ในโรงพยาบาลระดั บ F2 ได้แก่ โรงพยาบาลเสริ ม งาม
โรงพยาบาลเมืองปาน โรงพยาบาลงาวและโรงพยาบาลวังเหนือ
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Lampang Cancer Hospital

วิชาการเป็นเลิศ
(Academic Excellence)
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สารสนเทศโรคมะเร็ง

งานทะเบี ย นมะเร็ ง

กลุ่ ม งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสนั บ สนุ น วิ ช าการ
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง มีภารกิจหลักในการจัดทำ�ทะเบียน
ผู้ป่วยมะเร็ง(Cancer Registration) เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาวิจัยทางด้านโรคมะเร็งและการกำ�หนดนโยบายทาง
สาธารณสุ ข ด้ า นโรคมะเร็ ง งานทะเบี ย นมะเร็ ง เริ ่ ม ดำ � เนิ น
จั ด ทำ� ทะเบี ย นมะเร็ ง ระดั บโรงพยาบาล เมื ่ อ ปี พ.ศ. 2538
และเริ่มจัดทำ�ทะเบียนมะเร็งระดับประชากรจังหวัดลำ�ปาง
เมื่อปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลย้อนหลังและ
เมือ่    30    พฤษภาคม   พ.ศ.2545    ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นสมาชิกสามัญ
(Voting membership) ของสมาคมการจั ด ทำ � ทะเบี ย น
นานาชาติ (International Association of Cancer
Registries ;IACR, WHO)
จากการรวบรวมและวิเคราะห์สถิติที่ผ่านมาสามารถ
ตีพิมพ์รายงานสถิติทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเริ่มตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบันมีผลงาน จำ�นวน 45 เรื่อง และผลงานที่
มีการตีพิมพ์ ในปี 2560  สรุปได้ดังนี้

Hospital-based Cancer Registration
Publications:

1.Hospital Based Cancer Registry Lampang
Cancer Hospital 2016 (ตีพิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 )

Population-based Cancer Registration
Publications:
1.Epidemiology of Liver Cancer in Northern
Thailand 2017 (ตีพิมพ์เมื่อ กันยายน 2560)
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วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560
จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร“หลั ก สู ต รการจั ด ทำ � ทะเบี ย น
การตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
ระดับโรงพยาบาล ณ โรงแรมคุ้มภูค� 
ำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
จัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียน
มะเร็งระดับประชากร: วิเคราะห์การรอดชีพโรคมะเร็ง
ระดับประชากร (Population-based cancer survival
analysis)

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การจัดทำ�ทะเบียนมะเร็งระดับประชากรในเขตสุขภาพที1่ ”
ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค จังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด 47 คน
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การวิจัยด้านโรคมะเร็ง
สรุปผลงานวิจัยแยกตามแหล่งทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ 2560

ลำ�ดับ				

จำ�นวนเงิน
(บาท)
เงินงบประมาณ 207,310

ชื่อวิจัย					

แหล่งทุน

1

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

2

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อระยะเวลารอคอยการรักษาโรคมะเร็งเต้านม: การศึกษา ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมภิ าคในประเทศไทย เงินงบประมาณ 389,000

3

การตรวจหาเซลล์ต้นกำ�เนิดมะเร็งเต้านม (CD44+/CD24-/low) เพื่อนำ�มาใช้พัฒนาเป็นตัวบ่งชี้การกลับมาเป็นซ้�ำ ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

เงินงบบำ�รุง

235,525

4

ผลของการบีบลูกบอลต่อขนาดหลอดเลือดดำ�ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

เงินงบบำ�รุง

169,900

5

การศึกษาความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำ�ปาง

เงินงบบำ�รุง

42,370

6

การศึกษาแนวโน้มโรคมะเร็งตับ

เงินงบบำ�รุง

31,200

7

โครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลโรคมะเร็งในโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง (Hospital-based cancer registry)

เงินบำ�รุง

30,875

8

โครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษา โรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

เงินบำ�รุง

34,700

9

โครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลการตรวจวินิจฉัยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในผู้ป่วยปี พ.ศ.2558 (Mammography Registry and Auditation)

เงินบำ�รุง

42,120

รวมทั้งสิ้น

1,183,000

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีงบประมาณ 2560

ลำ�ดับ				

ชื่อวิจัย

วิจัย Age-standardized Incidence Rates and Survival of Osteosarcoma in Northern Thailand
วิจัย

International incidence of childhood cancer, 2001–10: a population-based registry study
Worldwide comparison of survival from childhood leukemia for 1995-2009, by subtype, age,
and sex (CONCORD-2): a population-based study of individual data for 89828 children from
198 registries in 53 countries
National and Subnational Population-Based Incidence of Cancer in Thailand: Assessing Cancers with the Highest Burdens
ปัจจัยเกี่ยวข้องมะเร็งปอด: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ย้อนหลัง
ความชุกของจุลชีพโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและการดื้อยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
จำ�นวนครั้งของการใส่แร่อัตราแผ่ปริมาณรังสีสูงในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามเฉพาะที่
: การทบทวนอย่างเป็นระบบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดลำ�ปาง

TA
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- การวิเคราะห์ปริมาณรังสีในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารด้วยเทคนิคการฉายรังสีปรับความเข้ม
เปรียบเทียบกับการฉายรังสีสามมิติ:การทบทวนอย่างเป็นระบบ
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รายละเอียด
(แหล่งตีพิมพ์/
การนำ�เสนอผลงาน)
Asia Pacific Journal of Cancer
Prevention, Vol 17, 2016
Lancet Oncol. 2017 Jun; 18(6):
719-731.Doi: 10.1016/
s1470-2045(17) 30186-9
Lancet Hematol. 2017 May;
4(5): e202-e217. Doi: 10.1016/
s2352-3026(17)  30052-2
Journal
Cancer2017,9,108;doi10.3390/
cancers9080108
วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 3  ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน ธันวาคม 2559
วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 37 ฉบับที่ 2
เม.ย.-มิ.ย.60
วารสารกรมการแพทย์
ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. 60
Oral Presentation
การนำ�เสนอผลงานประเภทวาจา  
การประชุมวิชาการระดับชาติ
นเรศวรวิจัย  ครั้งที่ 13 วันที่ 20-21
กรกฏาคม 2560
Oral Presentation            
  การประชุมวิชาการกรมการแพทย์
ประจำ�ปี 2560
“ก้าวไปด้วยกัน: ความเป็นเลิศเพื่อ
มวลชน”
วันที่ 20 – 22 กันยายน 2560 ณ
โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

ระดับ
การเผยแพร่
ระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ

ระดับประเทศ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ)
รายละเอียด
(แหล่งตีพิมพ์/
การนำ�เสนอผลงาน)

ระดับ
การเผยแพร่

Oral Presentation            
  การประชุมวิชาการ
“การพัฒนาเครือข่ายด้านโรค
มะเร็งและระบบส่งต่อในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” วันที่ 25-26
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์
แกรนด์  แอนด์ คอนเวนชั่น
เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ระดับประเทศ

Oral Presentation
การประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข ประจำ�ปี 2560
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560
ณ เซ็นทารา
โฮเต็ล แอนด์ คอนแวนชั่น
เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

ระดับประเทศ

Oral Presentation      
การประชุมวิชาการกรมการแพทย์
ประจำ�ปี 2560
การเกิดไข้จากภาวะเม็ดเลือดขาวต่�ำ ในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
“ก้าวไปด้วยกัน: ความเป็นเลิศเพื่อ
มวลชน”
การหาปริมาณรังสีและพื้นที่ลำ�รังสีที่เหมาะสมในการตรวจความถูกต้องก่อนการฉายด้วย EPIT
วันที่ 20 – 22 กันยายน 2560 ณ
โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำ�ปาง

ระดับประเทศ

ลำ�ดับ				
R2R
วิจัย

ชื่อวิจัย

ผลการประเมินความรู้ พฤติกรรมเสี่ยงและการคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้�ำ ดี ในจังหวัดเชียงราย
ศึกษาผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มารับบริการตรวจสุขภาพค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก
ณ งานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางโรคมะเร็ง กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2558
ระบาดวิทยาของการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใช้ยา paclitaxel ในโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง  ปี 2556-2558
การเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่�ำ ในผู้ป่วยมะเร็ง  โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
การศึกษาข้อมูลระยะเวลารอคอยรังสีรักษาในเขตบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้านประสานเครือข่ายชุมชน โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้านโดยเครือข่ายชุมชน
ระบาดวิทยาของการเกิดภาวะภูมิไวเกิน จากการใช้ยา paclitaxel ในโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ป่าง ปี 2556-2558

อุบัติการณ์การเกิดภาวะ CIN ในผู้ป่วยหลังฉีดสารทึบสีสำ�หรับการทำ� CT scan
การพัฒนาระบบนัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

การทดสอบการรักษามะเร็งปอดด้วยเทคนิคฟาจเทอราปี
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การวิจัยด้านโรคมะเร็ง
ผลงานวิชาการในปีงบประมาณ2560

ผลงานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (1 ผลงาน)
ลำ�ดับ

ชื่อผลงาน

                     1                                                  ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุม้ ทุนของการให้บริการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยเครือ่ ง Bone           densitometryจากมุมมองของผูใ้ ห้บริการในโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

ผลงาน CQI (27 ผลงาน)

ลำ�ดับ

ผลงาน R2R (12 ผลงาน)
ชื่อผลงาน

   1
การลงข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ (Colonoscopy)
   2
พัฒนาแนวทางการรับ-ส่ง/เครื่องมือผ่าตัด เพื่อทำ� sterile
   3
การพัฒนาคุณภาพข้อมูลทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ
   4
การประเมินและพัฒนาคุณภาพของภาพถ่ายเอกซเรย์เต้านม
   5
พัฒนาขั้นตอนการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจสแกน
   6
การเตรียมตัวตรวจ MIBG Scan
   7
น้ำ�ที่กดดื่มจากเครื่องทำ�น้ำ�เย็นมั่นใจสะอาดพอไหม
   8
Blood container
   9
รูดี รูไม่ตัน รูตัน รูมันไม่ดี
  10
ปรับปรุงวิธกี ารส่งต่อข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทีต่ อ้ งได้รบั การทำ� RCA
  11
สติ๊กเกอร์หนูเป๊ะ
  12
ตารางตรวจสอบยาหมดอายุ
  13
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการส่งตรวจพิเศษ
  14
ปรับปรุงวิธีการเปิดตู้/E-mail ข้อร้องเรียน
  15
การพัฒนาระบบการรายงานตรวจสอบใบสั่งยา
  16
การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยนัดล่วงหน้า
  17
การเบิกวัสดุด้วยโปรแกรม
  18
การจัดเตรียมแฟ้มผู้ป่วยนัดระหว่างฉายรังสี
  19
ความครบถ้วนของใบรายงาน MIS
  20
พัฒนาความซ้ำ�ซ้อนการเปิดเส้นเลือดผู้ป่วยที่มาเอกซเรย์เต้านม
  21
พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รบั การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
  22
พัฒนาระบบการระบุตวั ผูป้ ว่ ยและการช่วยแพทย์เก็บสิง่ ส่งตรวจ
  23
แนวทางการปฏิบัติกรณีผู้ป่วยแพ้สารทึบแสง
  24
การซักประวัติผู้ป่วยที่มาทำ�เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  25
ผลการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งแบบประคับประคองร่วมกับ
              เครือข่ายชุมชน จ.ลำ�ปาง
  26
การจัดการเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน Extravasations
  27
การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง

ผลงาน นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (15 ผลงาน)
ลำ�ดับ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
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ชื่อผลงาน
ช่องช่วยเก็บสไลด์
โปรแกรมเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ในหน่วยงาน
มือปราบสายเดี่ยว
กลิ้ง กด ลด ปวด
บีบง่ายไหลคล่อง
Hand Safety
ประคบอุ่นใจ ไร้กังวล
สุขา พาไป
หลุมหลบภัย
การลดอาการขมในคอผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่มาตรวจสแกนร่างกาย
3ส Salon Hair (สะอาด สะดวก สบาย)
โปรแกรมส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสำ�หรับส่งเบิก(สิทธิข้าราชการ)
โปรแกรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ต้องเก็บเธอไว้ เพราะเธอคือสิ่งสำ�คัญ
Neofix มัดใจ
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ลำ�ดับ

ชื่อผลงาน

   1       การศึกษาอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะ Contrast-Induced Nephrotoxicity
             (CIN) ในผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
            กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
   2       การคงสภาพชิ้นเนื้อเยื่อเต้านมด้วยฟอร์มาลิน 2 อุณหภูมิ
   3       คุณภาพของภาพจากการใช้แนวทางการถ่ายภาพทางรังสีตรวจสอบ
            ความถูกต้องก่อนการฉายรังสีบริเวณเต้านม
   4       การเกิดไข้จากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ�ในผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาล
            มะเร็งลำ�ปาง
   5       ความวิตกกังวลก่อนเข้ารับการส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นและ
            ส่วนปลาย ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
   6       ปัจจัยการจัดเตรียมเวชระเบียนนัดไม่ครบถ้วน ในโรงพยาบาล
            มะเร็งลำ�ปาง
   7       การเปรียบเทียบการย้อมสีสไลด์เลือดด้วยมือกับการย้อมสีสไลด์เลือด
            ด้วยเครือ่ งย้อมสีสไลด์อตั โนมัติ
   8       ระยะเวลารอคอยการผ่าตัด โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
   9       การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการติดตามสถานะผู้ป่วยมะเร็ง
  10      ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการให้เลือด
             และส่วนประกอบของเลือดแบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
           ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560
  11      ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมตัวของผู้ป่วยที่ได้รับรักษาด้วย I-131
           โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
  12      การวิเคราะห์ความสูญเสียสารรังสีและคิวการตรวจในผู้ป่วยที่ไม่มา
           ตามนัดทำ� Bone scan
  13      มุมมองของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่การเสริมสร้างกำ�ลังใจใน
           ระหว่างการรักษาโรค
  14      การประเมินความคุ้มค่าของพลังงานทางเลือกโซล่าเซล
           ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
  15      การเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำ�ยาตรวจวิเคราะห์ HPV high risk
           types 2 ชนิด และวิเคราะห์ความสอดคล้องกับผลตรวจทางเซลล์วทิ ยา

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง     เข้าร่วมประชุม
วิ ช า ก า ร พ ร้ อ ม นำ � เ ส น อ ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร ใ น ก า ร
ประชุม The 13th National Cancer Conference
“Promoting Excellence in ASEAN Cancer Care”
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
โดยนพ.ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำ�นวยการด้านการแพทย์
และนางกาญจนา ดาวประเสริฐ หัวหน้างานทะเบียนมะเร็ง
นำ�เสนอผลงานวิชาการเรื่อง Cancer Incidence Trends
in Northern Thailand , ดร.ดุริยา ฟองมูล หัวหน้ากลุ่ม
งานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี นำ�เสนอผลงานวิชาการ
เรื่อง Effect of Zingiber cassumnar Extract on
Human Lung Cancer Cell Growth and Progression

วันที่ 19 เมษายน 2560
กลุ่ ม งานวิ จั ย และประเมิ น เทคโนโลยี ท างการแพทย์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร R2R ในหัวข้อ “การคำ�นวณ
ขนาดตั ว อย่ า งในงานวิ จั ย และการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ”
จำ�นวน 40 คน ได้รบั เกียรติจาก    ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสบุ ตั ิ
ผู้ อำ � นวยการสถาบั น วิ จั ย และประเมิ น เทคโนโลยี ท างการ
แพทย์ กรมการแพทย์ มาเป็นวิท ยากรบรรยายให้ ความรู้

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลมะเร็ ง ลำ�ปาง ร่ วมประชุ ม วิ ช าการพร้ อ ม
นำ �เสนอผลงาน ในการประชุ ม วิ ช าการ “การพั ฒ นา
เครื อ ข่ า ยด้ า นโรคมะเร็ ง และระบบส่ ง ต่ อ ในการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน: Symposium on Development
of Network for Cancer and Referral System
in ASEAN Community” ณ โรงแรมสุ น ี ย ์ แ กรนด์
แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
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วันที่ 6-8 กันยายน 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง เข้าร่วมนำ�เสนอผลงานและเข้าร่วม
การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปี 2560
ณ เซนทาราโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
ในหัวข้อ “สาธารณสุขไทยใต้ร่มพระบารมีก้าวสู่ 100 ปี
ไทยแลนด์ 4.0” โดยนางสาว การุญ แก้วสอน พยาบาลวิชาชีพ
ชำ�นาญการ กลุ่มงานการพยาบาลประคับประคอง ได้น�ำ เสนอ
ผลงานวิชาการoral presentation เรื่อง “ผลการพัฒนา
รู ป แบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง แบบประคั บ ประคองที่ บ้ า น
โ ด ย เ ค รื อ ข่ า ย ชุ ม ช น โร ง พ ย า บ า ล ม ะ เ ร็ ง ลำ � ป า ง ”
และนางสาวสายฝน เตวิชัย เภสัชกรชำ�นาญการ กลุ่มงาน
เภสัชกรรม นำ�เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “ระบาดวิทยาของการ
เกิ ด ภาวะภู มิไวเกิ น จากการใช้ ย าpaclitaxelในโรงพยาบาล
มะเร็งลำ�ปาง ปี2556-2558”

วันที่ 31 สิงหาคม - วันที่ 1 กันยายน 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง เข้าร่วมการประชุมมหกรรม
นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1
(1st National Medical & Tech Innovation)
พร้ อ มทั้ ง ได้ ร่ ว มแสดงผลงานนวั ต กรรมและจั บ คู่ ชิ้ น
งานนวั ต กรรมต่ อยอดเชิงพาณิชย์สู่ Thailand 4.0
ณ      โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
กรุ ง เทพมหานคร โดยผู ้ เข้ า ร่ ว มนำ � เสนอผลงาน
นวัตกรรมคือนางปัญจมาศ องค์ระการ พยาบาลวิชาชีพ
นำ�เสนอผลงาน “หมอนทรายไฮโซ” ซึ่งเป็นการพัฒนา
รูปแบบหมอนทรายให้มีภาพลักษณ์ท่ีสวยงามทำ�ความ
สะอาดง่ายมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความคล่อง
ตัวและประสิทธิภาพในการทำ�งาน นายสมคิด ชัยสงคราม
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นำ�เสนอผลงานนวัตกรรม
“กล่องใบนี้ที่สนธยาแลนด์” โดยเป็นการพัฒนานำ�ไดร์
เป่าผมมาใช้ในการเป่าสไลด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รายงานผลและการทำ�งาน และนายอาทิตย์    จุมปูเครือ    
พนักงานเปล นำ�เสนอผลงาน “ขาใหญ่” ซึ่งเป็นการ
พัฒนารถเข็นนั่งให้สามารถนั่งยืดขาพาดยาวได้  
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วันที่ 20 – 22 กันยายน 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง เข้าร่วมการประชุมวิชาการกรมการ
แพทย์ ปี 2560 ในหัวข้อ MOVING TOGETHER THE BEST
FOR THE MOST (ก้าวไปด้วยกัน : ความเป็นเลิศเพื่อมวลชน)
ในระหว่าง ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝึกอบรมเครือข่าย
วันที่ 9 มกราคม 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำ�บัด (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 6
ณ ลำ�ปางรีสอร์ท

วันที่ 14 กันยายน 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางร่วมกับ นายแพทย์อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร ตัวแทน
มูลนิธิมิตรภาพบำ�บัดสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการ
“ประสานเครือข่ายมิตรภาพบำ�บัดผู้ป่วยโรคมะเร็งภาคเหนือ”เพื่อนช่วยเพื่อน
บริการด้วยหัวใจเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายภาครัฐ
และเอกชนได้ แ ก่ คหบดี หอการค้า ตัวแทนสโมสรโรตารี ่ ล ำ� ปาง ตัวแทน
สมาคมกู้ภัย จิตอาสาและผู้ป่วยโรคมะเร็งและอื่นๆจากจังหวัดลำ�ปางเชียงราย
และน่าน กว่า 30 คน

วันที่ 14 -15 กันยายน 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Endoscopic Team Training การอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร ครั้งที่ 2” กิจกรรมประกอบด้วยการ
บรรยายวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ work shop
เทคนิคการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายและอื่นๆผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และ
บุคลากรทางการแพทย์ จากทุกเขตสุขภาพกว่า 90 ราย
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วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559
นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เป็นประธานในการเปิด โครงการการอบรม หลักสูตรการดูแลผูป้ ว่ ย
แบบประคับประคองและระยะท้าย (3 วัน) พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและตัวชีว้ ดั Palliative care ของไทย”
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง จัดโครงการ “โภชนบำ�บัดสำ�หรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง” (หลักสูตร 3 วัน) ณ โรงแรมเวียงลคอร
จังหวัดลำ�ปาง

วันที่ 27 มิถุนายน 2560
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
มะเร็ ง ลำ � ปาง เป็ น ประธานในพิ ธ ี เ ปิ ด โครงการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง
แก่ พ ยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลชุ ม ชนและโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลจั ง หวั ด ลำ � ปาง ณ ห้ อ งกิ ่ ง กนก   
โรงแรมเอเชี ย อำ � เภอเมื อ งลำ� ปาง  จั ง หวั ด ลำ �ปางผู ้ เข้ า
ร่วมประชุ ม ประกอบด้ ว ย บุ ค ลกรทางการแพทย์ ไ ด้ แ ก่
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องงาน
ดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง ในจังหวัดลำ�ปาง กว่า 130 คน
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การนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
โรงพยาบาลมะเร็ งลำ�ปาง ออกติดตามผลการดำ�เนิน
งานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโรคมะเร็งการรับส่งต่อ
ผู ้ ป ่ ว ยโรคมะเร็ ง การจั ด ทำ � ทะเบี ย นมะเร็ ง ระดั บ
โรงพยาบาลรวมทั้ ง การดำ � เนิ น งานด้ า นการดู แ ล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง แก่เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางออกติดตามผลการดำ�เนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโรคมะเร็ง การรับส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง
การจัดทำ�ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล  รวมทั้งการดำ�เนินงาน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง แก่เครือข่ าย
จังหวัดน่าน ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน
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แหล่งศึกษาดูงาน
วันที่ 13 มกราคม 2560
นายแพทย์ ธี ร พล โตพั นธานนท์ อธิ บดี ก รมการแพทย์
และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงาน
ของโรงพยาบาลมะเร็ ง ลำ� ปาง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านศู น ย์ บ ริ ก ารพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เ พื่ อ อบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปางให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลวชิราลงกรณธัญบุรี      และโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโปรแกรม HosXP และดูงานด้านการเรียกเก็บเงินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
นางสาวดุร ิยา ฟองมูล     นักเทคนิคการแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ      เข้าร่วม “Cervical Cancer Screening in  Thailand/
application of hr HPV risk tests and M Tests” ณ ประเทศฮ่ อ งกง

วันที่ 26 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยากับโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
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Lampang Cancer Hospital

บริหารจัดการเป็นเลิศ
(Management Excellence)
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การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
วันที่ 26 – 27 มกราคม 2560
ต้ อ นรั บ คณะผู้ เ ยี่ ย มสำ � รวจจากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง ครั้งที่ 2

- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงาน
การจัดการความรู้และบุคลากรใหม่

- กิจกรรมสัปดาห์ KM SHOW & SHARE 2017 ครั้งที่ 1

- โครงการมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 10 ประจำ�ปี 2560
ภายใต้แนวคิด “Inner Power, Together We Can”

- กิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันความเสีย่ งในเรือ่ งการระบุตวั ผูป้ ว่ ย
ผิดคน ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
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การพัฒนาบุคลากร
- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำ�ปี 2560 แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

- อำ�ลาผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

- กิจกรรม Sport Day 2016 โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
สู ่ ก ารบริ ก ารที ่ เ ป็ นเลิ ศ แก่ พ ยาบาลวิ ช าชี พ เจ้ าหน้ าที ่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นการพยาบาลและผู้ ส นใจ
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธัญชนก   ผลดี ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายฝึกอบรมสถาบันฝึกอบรม MFT มาเป็นวิทยากร
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- กิจกรรมออกกำ�ลังกายทุกวันพุธ “LPCH Healthy Day” เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังใน
การทำ�งาน

- ร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
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กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR)
-  ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

- บริจาคอาหารว่าง ผลไม้ น้ำ�ดื่ม และของใช้ที่จำ�เป็นแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

-  บริษทั เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอนเตอร์ไพสร์
จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ภายใต้ชื่อ
“Look Good…Feel Better แต่งแต้มความงาม
เสริมสร้างกำ�ลังใจ” แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ
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กิจกรรมอื่นๆ
- พิธีท�ำ บุญและสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
โรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง ครบรอบ 18 ปี

- กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  เนือ่ งใน
โอกาสฉลองครอบรอบ 100 ปี

-   ร่ วมพิ ธี ถ วายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5

-  งานวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
และวันอาสาสมัครไทย ประจำ�ปี 2559

- พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
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- พิธบี �ำ เพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เพือ่ เป็นการน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ

-   กิจกรรมแปรอักษรเป็นเลข ๙ ไทย และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
ความอาลัยทีม่ ตี อ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

-   กิจกรรมแปรอักษรเป็นเลข ๙ ไทย และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
ความอาลัยทีม่ ตี อ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
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ภาคผนวก
งานที่รับผิดชอบ
ชื่อ - สกุล 		
ผู้อ�ำ นวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำ�ปาง
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA)
แพทย์หญิงกาลนิการ์ แปงจิตร์
กลุ่มภารกิจด้านอำ�นวยการ
รองผู้อ�ำ นวยการด้านอำ�นวยการ,หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอุมา วันดี
นางบุษบา วงศ์อุ่นใจ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำ�รุงรักษา
นางสายไหม นวลเอียด
นางสาวพิรุณพร มโนเจริญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและประกันสุขภาพ
นางรัชนี ฝั้นปันวงศ์
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางนรานันท์ ธาราวรรษ
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
รองผู้อ�ำ นวยการด้านการแพทย์
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร
หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
แพทย์หญิงกาลนิการ์ แปงจิตร์
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์
นายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์
นายแพทย์พิพัฒน์ คูประเสริฐยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มงานเคมีบำ�บัด
แพทย์หญิงสิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
นายแพทย์ภูริวัฒน์ เมืองวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา
แพทย์หญิงทัศน์วรรณ อาษากิจ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัย
แพทย์หญิงธันยภัทร พงษ์เลาหพันธุ์
แพทย์หญิงศรีสกุล ศรีกมล คูประเสริฐยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
หัวหน้ากลุ่มงานประคับประคอง
แพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
ทันตแพทย์หญิงปิยะพร สกุลกรกิจ
นายนพคุณ บุศยพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
นางสุภา เกียรติก้องแก้ว
นายแพทย์พีรวุฒิ บุณยะนิวาศ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ
แพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง
หัวหน้ากลุ่มงานธนาคารโลหิต
แพทย์หญิงพิชานัน โพธิสุนทร
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
นางสาวดุริยา ฟองมูล
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
นางบุณยานุช ขันไชยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
รองผู้อ�ำ นวยการด้านการพยาบาล
นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล
นางอำ�พรรณ พันธุ์บุญเกิด
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
นางสุพัตรา ธรารักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ใน
นางสุรีย์รัตน์ พวงสายใจ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
นางสาวแสงดาว สีสังสิทธิสันติ
นางสาวการุญ แก้วสอน
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลประคับประคอง

เบอร์โทรศัพท์ภายใน
541 (เลขาฯ),100
632,633
122,546
210,547
555,548,549
544,545
339,168
176,543,542
635 (เลขาฯ),634
181,201
174,181
170,181
201,181
621,620
149,114
180,114
611,627
152,552
190,170
209,205
630,636
183
635,638
503,504
529,528
535,631
532,530
642 (เลขาฯ),644
641
643
643
227,643
222,187
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กองบรรณาธิการ
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร
นางกาญจนา ดาวประเสริฐ
นางรัตนาภรณ์ รักชาติ
นางอารดา ปาวงศ์
นางสาวจารุลักษณ์ แหลมหลวง
นางสาววรัญญา สมฤทธิ์
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นายบุรินทร์ วงค์แก้ว
นางสาวพัชยา ภัคจีรสกุล
นายทวีศักดิ์ สมบูรณ์
นางสาววันนิสา ขันทิพย์
นายภูสิทธิ์ ปงใจดี

