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ที่ปร�กษา
นายแพทยอดิศัย  ภัตตาตั้ง
นายแพทยดลสุข  พงษนิกร
แพทยหญิงธันยภัทร  พงศเลาหพันธุ
นางสาวกัลยารัตน  วรรณวงศ

บรรณาธ�การ
นางรัตนาภรณ  รักชาติ

กองบรรณาธ�การ
นางสุพัตรา  ธรารักษ 
เภสัชกรหญิงสายฝน  เตวิชัย
นางสาวดุริยา  ฟองมูล 
นางกาญจนา  ดาวประเสริฐ  
นางสุภา  เกียรติกองแกว 
นางสาวจารุลักษณ  แหลมหลวง  
นายภูสิทธิ์  ปงใจดี
 
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
   และกิจกรรมทั่วไปของโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
2. เพื่อเปนการเผยแพรวิชาการของโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น 
   แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
4. เพื่อสาระประโยชนสําหรับประชาชนทั่วไป

เสนอความคิดเห็นไดที่ 
กองบรรณาธิการจุลสารโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 199 หมู 12 ถ. ลําปาง - เชียงราย 
ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 
โทรศัพท 054 – 335262-8 ตอ 187 

จ�ลสาร  โรงพยาบาล มะเร็งลําปาง 
ปที่ 24 ฉบับที่ 72 ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

3 เรื่องเดนรอบเดือน

 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

4-5 Green & Clean Hospital 

 Lampang Cencer Hospital

6-7   สถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

 ปพ.ศ.2560 (Hospital-based 

 cancer registration 2017)

8 งานวิจัยใหมที่นาสนใจ 
 การวิเคราะหตนทุนการใหบริการตรวจ
 ความหนาแนนของมวลกระดูก 
 ดวยเครื่อง Bone densitometry 
 จากมุมมองของผูใหบริการใน
 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
9   สาระนารูจากกลุมงานเภสัชกรรม 
 วัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีน HPV) 
 ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก 

10 สุขภาพอาหารการกิน

 อาหารเพิ่มพลังงาน (High Energy Diet)                                                                                     
11  ประมวลภาพกิจกรรม 
 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

6-7
 ปพ.ศ.2560 (Hospital-based 

 cancer registration 2017)
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 การวิเคราะหตนทุนการใหบริการตรวจ การวิเคราะหตนทุนการใหบริการตรวจ
 ความหนาแนนของมวลกระดูก 
 ดวยเครื่อง Bone densitometry 
 จากมุมมองของผูใหบริการใน
 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
9   สาระนารูจากกลุมงานเภสัชกรรม

 การวิเคราะหตนทุนการใหบริการตรวจ
 ความหนาแนนของมวลกระดูก 
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เรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือนเรื่องเดนรอบเดือน โรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปางโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

    กรมการแพทย รวมกับศูนยความเปนเลิศการุณรักษ และโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง จัดการอบรม
เครือขายทีมแพทยและพยาบาลดูแลผูปวยระยะทาย และการอบรมระยะกลางสําหรับพยาบาลดูแล     
ผูปวยประคับประคองระดับชุมชน (4 สัปดาห) รุนที่1 ระหวางวันที่ 30 เมษายน – วันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 ณ หองจนัผา โรงแรมเวยีงลคอร จงัหวดัลาํปาง โดยมนีายแพทยจรญั    ปนกองงาม รองผูอาํนวย
การฝายการแพทย โรงพยาบาลลําปาง ในนามประธานคณะอนุกรรมการ service plan สาขา การดูแล
ผูปวยประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 1 เปนประธานพิธีเปดการอบรมฯ และรุนที่2 ระหวางวันที่ 2 – 6 
กรกฎาคม 2561 โดยมีนายแพทยอดิศัย ภัตตาตั้ง ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  เปนประธาน

พิธีเปดการอบรมฯ การอบรมดังกลาวแบงเปน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งภาคทฤษฎี กลุมเปาหมายไดแก แพทย 
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 (รุนที่1 จํานวน 150 คนและรุนที่2 จํานวน 200 คน)

รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561  

รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 30 เมษายน – วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
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 จํานวนผูปวยมะเร็งรายใหมที่มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งลําปางปพ.ศ. 2560 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2560) 
ทั้งหมด 2,303 ราย แยกเปนเพศชายจํานวน 877 ราย (รอยละ 38.1) เพศหญิงจํานวน 1,426 (รอยละ 61.9) เมื่อแยกตาม
ชนิดของโรคมะเร็งรวมเพศชาย-หญิง พบผูปวยมะเร็งเตานมมากที่สุด 626 ราย รองลงมาไดแก มะเร็งปอด 333 ราย      
มะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก 293 ราย มะเร็งปากมดลูก 193 ราย และมะเร็งตับและทอนํ้าดี 157 รายตามลําดับ                 
ผูปวยสวนใหญมีภูมิลําเนาในจังหวัดลําปางรอยละ 28.3 รองลงมาไดแก เชียงราย แพร พะเยา และนาน ตามลําดับ

กาญจนา ดาวประเสริฐ
งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

สถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลําปางปพ.ศ.2560 

(Hospital-based cancer registration 2017)
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 เครื่องตรวจความหนาแนนของกระดูก (Bone densitometry) เปนหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใชสําหรับการตรวจวัด
ความความหนาแนนของกระดูก โดยเฉพาะในผูปวยทีเ่ปนกลุมเสีย่ง ไดแก ผูทีม่อีาย ุ50 ปขึน้ไป ผูทีม่ปีระวตักิระดูกเปราะ
และหักงาย สตรีที่อยูในวัยหมดประจําเดือน เปนตน อีกทั้งยังติดตามผลการรักษาผูปวยมะเร็งไทรอยดที่ไดรับยา หรือ
ฮอรโมนเปนเวลานานจะกอใหเกิดการสญูเสยีกระดกูมากขึน้สงผลใหความหนาแนนของกระดกูลดลงมแีนวโนมเกิดภาวะ
กระดูกพรุน การตรวจความหนาแนนของกระดูกดวยเครื่อง Bone densitometry สามารถหาความหนาแนนของกระดูก
ไดดกีวาตรวจโดยการอลัตราซาวด แตคาใชจายในการดาํเนนิการกม็รีาคาสงูดวยเชนกนั ดงันัน้การพจิารณาความเหมาะสม     
ในการนําเครื่องตรวจความหนาแนนของกระดูก มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา รวมท้ังติดตาม  
ผลการรักษานี้ ยังไมมีการศึกษาคาใชจายอยางชัดเจน หลังจากเครื่องไดถูกติดตั้งมาแลวประมาณ 1 ป การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนการใหบริการตรวจความหนาแนนของมวลกระดูกดวยเคร่ืองตรวจความหนาแนนของ
กระดูก (Bone densitometry) ในโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง จํานวน 54 ราย ที่มารับบริการในปงบประมาณ 2559        
จากมุมมองของผูใหบริการผลการศึกษา พบวา ตนทุนของการใหบริการตรวจความหนาแนนของมวลกระดูกดวยเครื่อง 
Bone densitometry จากมุมมองของผูใหบริการในโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง เปน 15,168.33 บาทตอราย แบงเปนตน
ทุนคงที่เฉลี่ย 14,790.20 บาทตอราย และตนทุน ผันแปรเฉลี่ย 378.13 บาทตอราย มีจุดคุมทุนที่ 317 รายตอป การศึกษา
นีส้รุปไดวาการใหบรกิารตรวจความหนาแนนของมวลกระดกูดวยเครือ่ง Bone densitometry เปนเทคโนโลยทีีม่ปีระโยชน
แตไมมีความคุมคาในการใหบริการ ซึ่งมีขอจํากัดโดยเฉพาะจํานวนแพทยเฉพาะทางผูใหบริการ ผูบริหารสถานสุขภาพ
ควรใหการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการนําเครื่อง Bone densitometry มาใชในสถานบริการสุขภาพ และ
ระบบประกันสุขภาพของรัฐควรมีการสนับสนุนคาใชจาย ในการนําเทคโนโลยีที่เปนประโยชน มาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ เพื่อการใหบริการดูแลสุขภาพผูปวยที่ยั่งยืนตอไป

 นําเสนอโดยนางสาวพัชยา ภัคจีรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ระหวางวันท่ี 25 - 27 
เมษายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช โฮเทล แอนด รีสอรท จังหวัดชลบุรี

งานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจงานวิจัยใหมที่นาสนใจ

การวิเคราะหตนทนุการใหบริการตรวจความหนาแนนของมวลกระดกู 

ดวยเครือ่งBone densitometryจากมมุมองของผู ใหบริการในโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

รางวัลรองชนะเลิศ นาํเสนอผลงานในการประชมุวิชาการดานโรคมะเรง็ คร้ังที ่9

โดย...นางสาวดุริยา ฟองมูล
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี  

ดลสุข พงษนิกร, จินตนา อุนจันทร, ดรุณี สินสุริยศักดิ์, พัชยา ภัคจีรสกุล
งานพยาบาลเฉพาะทางผูปวยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ควรใหการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการนําเครื่อง Bone densitometry มาใชในสถานบริการสุขภาพ และ
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โดย...เภสัชกรหญิงสายฝน เตวิชัย 

สาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจากสาระนารูจาก

กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          กลุมงานเภสัชกรรม          

วัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีน HPV)
ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

 วัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก คือ วัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus)                
ซึง่เปนสาเหตสุาํคญัในการเกดิมะเรง็ปากมดลกู เนือ่งจากการตดิเชือ้ไวรสั HPV ทาํใหเซลลปากมดลกูอกัเสบเรือ้รงัและ
เปลี่ยนแปลงเปนเซลลมะเร็งได ไวรัส HPV เปนสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกมีมากกวา 40 สายพันธุ แตสายพันธุ            
ท่ีเปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกท่ีพบบอยมี 2 สายพันธุคือ สายพันธุ 16 และ 18 ปจจุบันวัคซีนชนิดนี้         
แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
 วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ (Cervarix ) วัคซีนปองกันเชื้อไวรัสเอชพีวีสายพันธุ 16 และ 18 ซึ่งเปนสาเหตุของ
มะเร็งปากมดลูกไดถึง 93 %
 วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ (Gardasil  ) เปนวัคซีนที่สามารถปองกันไวรัสเอชพีวีสายพันธุ 16 และ 18 ที่เปนสาเหตุ
ของมะเร็งปากมดลูกไดถึง 95% และยังปองกันเช้ือไวรัสเอชพีวีสายพันธุ 6 และ 11 ซึ่งเปนสายพันธุที่กอใหเกิด           
โรคหูดหงอนไกไดถึง 70% 
ฉีดวัคซีน HPV แบบไหนดีที่สุด
 • ประสิทธิภาพวัคซีนสูง หากฉีดในวัยที่ยังไมเคยมีเพศสัมพันธมากอน
 • ฉีดในวัยที่รางกายสรางภูมิคุมกันไดดี จากงานวิจัยพบวา รางกายของเด็กผูหญิงสรางภูมิคุมกันตอไวรัสนี้ได
ดีในชวง 9-15 ป ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนเพียง 2 ครั้ง แตไดประสิทธิภาพเทียบเทาการฉีด 3 ครั้ง
 • ผูหญิงอายุ 9-26 ป ควรฉีดวัคซีน HPV โดยเนนใหฉีดชวงอายุ 11-12 ป
 • ปจจุบัน มีการศึกษาพบวา วัคซีนนี้นาจะมีประสิทธิภาพปองกันมะเร็งปากมดลูกได
ในหญิงกลุมอายุที่เพิ่มขึ้นคือ กลุมอายุ 26 - 45 ป 
 • เด็กผูชายอายุ 9-26 ป สามารถฉดีวัคซนี HPV ชนดิ 4 สายพนัธุเพือ่ปองกนัโรค
หดูหงอนไกและมะเรง็ทวารหนกั เนนใหฉีดชวงอายุ 11-12 ป
วัคซีน HPV ฉีดใหถูกตอง
การฉีดวัคซีน HPV ตองฉีดใหครบถวนทั้งหมด 3 ครั้ง
 • ครั้งที่ 1 : ฉีดในวันแรก
 • ครั้งที่ 2 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 1-2 เดือน
 • ครั้งที่ 3 : ฉีดหลังจากเข็มที่แรก 6 เดือน  
 ไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) ไมเพียงแตเปนสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ยังรวมไปถึง                 
มะเร็งชองคลอด มะเร็งปากชองคลอด และหูดอวัยวะเพศดวย ดังนั้นการปองกันโรคดวยการฉีดวัคซีน HPV                  
ใหครบถวนตั้งแตอายุยังนอยยอมชวยใหหางไกลโรคไดเปนอยางดี โดยผูมารับบริการสามารถติดตอสอบถามขอมูล     
เพิ่มเติมและปรึกษาแพทย เภสัชกรไดที่โรงพยาบาลมะเร็งลําปางทุกวัน ในเวลาราชการ 

®

®
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โดย... สุภา เกียรติกองแกว 
โภชนากรชํานาญการ

สุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกินสุขภาพอาหารการกิน

    เป นอาหารที่จัดให ผู ป วยที่ผอม ขาดอาหาร 
เพือ่เพิม่นํา้หนกัตวัใหมากขึน้ หรอืผูปวยทีอ่ยูในภาวะทีร่างกาย
เจ็บปวย มีการเผาผลาญอาหารที่สูงข้ึน และตองการ    
พลังงานมากข้ึนในภาวะตางๆ เชน เมื่อมีไขเกิดการติดเช้ือ                    
หรือหลังการผาตัด ซึ่งรางกายตองการอาหารที่มีพลังงานสูง
ลักษณะอาหารเพิ่มพลังงาน เหมือนอาหารคนปกติทั่วไป       
แตตองเพิม่ปรมิาณอาหารมากขึน้ การเพิม่สารอาหารสามารถ
เพิ่มไดดังนี้

 1. สารอาหารที่ใหพลังงาน การจัดอาหารควรเพิ่มปริมาณทีละนอยเชน 300 กิโลแคลอรี่ตอวัน แลวคอยดู        
ถาคนไขรับไดก็คอยๆเพิ่ม
 2. สารอาหารโปรตีน ผูปวยที่ตองรับประทานอาหารเพิ่มพลังงานสวนใหญสูญเสียโปรตีนมาแลว ดังนั้นอาหาร
ที่จัดควรเพิ่มโปรตีนรวมดวย ผูใหญควรเพิ่ม 1.5-2 กรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน สวนในเด็กวัยเจริญพันธอาจเพิ่ม
มากกวานี้ได
ตัวอยางอาหารเพิ่มพลังงาน
 ไขดาว ไขเจียว ขาวกลอง แกงกะทิ ตมขาไก ขาวขาหมู ขาวมันไก ผัดซีอ้ิว ผัดไท ราดหนา ขนมเคก              
ขนมปงทาแยม ขนมหวานตางๆ กลวยสุก ขาวโอต เมล็ดอัลมอนด นมสด นมรสหวาน ฟกทองนึ่ง เปนตน
 โปรตีน คือสารอาหารที่ประกอบไปดวยกรดอะมิโนที่จําเปนสําหรับรางกาย มีหนาที่สรางความแข็งแรงและ
ซอมแซมสวนตางๆของรางกายและชวยในการทํางานของกระดูก กลามเนื้อ และผิวหนัง 
โปรตีนมาจาก 2 แหลง
 1. โปรตีนจากสัตวหรอืผลติภัณฑจากสตัว เนือ้สตัวทกุชนดิ นมววั ไข ประกอบดวยกรดอมโินครบถวนเปนโปรตีน
ที่สมบูรณ
 2. โปรตนีจากพชื จะเปนโปรตนีทีม่กีรดอมโินไมครบถวนซึง่เปนโปรตนีทีไ่มสมบรูณ เชนนมถัว่เหลอืงตางๆ เตาหู 
ธัญพืชตางๆเปนตน
อาหารที่มีโปรตีนสูง
 1. เนื้อสัตวทุกชนิด เชน เนื้อปลาตางๆ  ปลาทูนึ่ง 
ทูนากระปอง อกไก  เนื้อวัว เนื้อหมู เปนตน
 2. ไขไก ไขขาว 
 3. นมและผลิตภัณฑจากนมตางๆ 
และอาหารทางการแพทย
 4. อัลมอนด
 5. ถั่วเมล็ดแหงตางๆ

อาหารเพิ่มพลังงาน (High Energy Diet)
   เป นอาหารที่จัดให ผู ป วยที่ผอม ขาดอาหาร 

พลังงานมากข้ึนในภาวะตางๆ เชน เมื่อมีไขเกิดการติดเช้ือ                    
หรือหลังการผาตัด ซึ่งรางกายตองการอาหารที่มีพลังงานสูง



11

 วนัท่ี 30 เมษายน 2561 กรมการแพทย รวมกบัศนูยความเปนเลิศ
การณุรกัษ และโรงพยาบาลมะเรง็ลาํปาง จดัการอบรมเครอืขายทมีแพทย
และพยาบาลดูแลผูปวยระยะทาย และการอบรมระยะกลางสําหรับ
พยาบาลดูแลผูปวยประคับประคองระดับชุมชน (4 สัปดาห) ณ หองจันผา 
โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลําปาง โดยมีนายแพทยจรัญ ปนกองงาม     
รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลลําปาง เปนประธานพิธีเปด

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายแพทยอดิศัย ภัตตาต้ัง                    
ผู อํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง และทีมองคกรพยาบาล                   
โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนยบริการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ตามหลกัสตูรอบรม
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู ป วยมะเร็ง รุ นท่ี 7                  
ณ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

 วันที่  31 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง               
รวมกบัภาคเีครอืขายสขุภาพในจงัหวดัลาํปาง ไดแก สาํนกังานสาธารณสขุ
จังหวัดลําปาง โรงพยาบาลลําปาง โรงพยาบาลคายสุรศักด์ิมนตรี          
และกองการแพทยและอนามัย กฟผ.แมเมาะ จังหวัดลําปาง รวมจัด
โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจําป 2561 ภายใตคําขวัญรณรงค             
งดสูบบุหรี่โลก ประจําป 2561 คือ “บุหรี่ตัวราย ทําลายหัวใจ (Tobacco 
Break Heart)” ณ หองประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ          
กฟผ.แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

 วันที่  4 มิถุนายน 2561 นายแพทย อดิศัย ภัตตาตั้ง                          
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง เปนประธานพิธีเปดการอบรม
หลกัสตูรพฒันาศกัยภาพพยาบาลผูประสานงานโรคมะเรง็ (Cancer Nurse 
Coordinator : CNC) ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม จัดโดย             
กลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

 วันที่  6 มิถุนายน 2561 นายแพทย อดิศัย ภัตตาตั้ง                          
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง นางสาวกัลยารัตน วรรณวงศ     
รองผูอํานวยการดานการพยาบาล และคณะกรรมการดูแลผูปวยแบบ    
ประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง รวมงานประชุมวิชาการ 4      
National Palliative and Hospice Care Conference “Sustainable 
Palliative Care : การดูแลประคับประคอง คุณภาพ..สูความยั่งยืน”      
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซนเตอร 
แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายแพทยสมศักดิ์ อรรฆศิลป       
อธิบดีกรมการแพทย ตรวจเย่ียมและติดตามผลการดําเนินงานของ        
โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง โดยมีนายแพทยอดิศัย ภัตตาตั้ง ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง พรอมคณะผูบริหารใหการตอนรับ 

 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง นําเสนอโปสเตอรผลงานวิชาการ     
ในการประชุมวิชาการพยาบาลรวม 3 สถาบัน “JCON 2018 : Joint      
Conference of Oncology Nurses” ระหวางโรงพยาบาลจุฬาภรณ          
โรงพยาบาลศริริาช และสถาบันมะเรง็แหงชาติ ระหวางวนัที ่3 – 4 พฤษภาคม 
2561 ณ อาคารศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร

โดย... จารุลักษณ  แหลมหลวง

ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

 วันที่ 24 เมษายน 2561 นายแพทยณัฐพงศ วงศวิวัฒน           
รองอธิบดีกรมการแพทย เปนประธานในพิธีเปดสํานักงานการแพทย       
เขตสุขภาพที่ 2 ณ อาคารตรวจวินิจฉัยดวยเครื่องมือพิเศษชั้น 2              
โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง โดยมีนายแพทยอดิศัย ภัตตาตั้ง ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งลําปางและนายแพทย ถาวรัฐ เรือนโรจนรุง ผูอํานวย
การสํานักการแพทยเขตสุขภาพที่ 2 และคณะเจาหนาที่โรงพยาบาล    
มะเร็งลําปาง รวมพิธีเปด 
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