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ผลงานด้านการศึกษา

สถานวิทยามะเร็งศิริราช มีการเรียนการสอนแสดงภาคปฏิบัติ ส�ำหรับหลักสูตรก่อนปริญญาและหลักสูตรหลังปริญญา โดย
ผ่านการประชุม Tumour Clinic ซึ่งเป็นการปรึกษาหารือระหว่างแพทย์เฉพาะทางแบบสหสาขาวิชา
ปีงบประมาณ : Fiscal Year
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ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) : OPD Visit (time)
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ผู้ป่วยใน (ครั้ง) : IPD Visit (time)
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ผลงานด้านการบริการวิชาการ
1. การรับเชิญเป็นวิทยากร

การรับเชิญเป็นวิทยากร
Invited speaker
ระดับประเทศ (ครั้ง) : National conference (time)

2554
2011
1

ปีงบประมาณ : Fiscal Year
2555
2556
2012
2013
5
4

2557
2014
4

2. การจัดประชุม/สัมมนาของภาควิชา
- ประชุมระดับประเทศ
3 ครั้ง
- ประชุมวิชาการบริการประชาชน
6 ครั้ง
3. Website สถานวิทยามะเร็งศิริราช
- การ์ตูน Animation เรื่อง 1. มะเร็งเต้านม 2. มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ 3. มะเร็งปอด 4. มะเร็งตับ 5. มะเร็งผิวหนัง
6. มะเร็งต่อมลูกหมาก
- เกมส์รู้สู้มะเร็ง V.2
- ระบบ KM SIRIRAJ CANCER CENTER
		 URL : http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer/km/index.html
- ปรับปรุง Template Website สถานวิทยามะเร็งศิริราช โดยสามารถติดตามความก้าวหน้าได้ที่
		 UR : http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer/
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4. ศึกษาดูงาน ระบบการด�ำเนินการของงานฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง
- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจ�ำนวน 3 คน (1 พฤษภาคม
2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557)
- แพทย์เบาหวานมาดูงานด้านระบบ Registry จ�ำนวน 2 คน (16 ธันวาคม 2557)
5. งานการพยาบาลสูตินรีเวชวิทยา ขอรับ CD ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เพื่อน�ำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนโรงเรียน
สวนอนันต์ และโรงเรียนสตรีวัดระฆัง (21 พฤษภาคม 2557 และ 23 พฤษภาคม 2557)
6. นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ศึกษาดูงาน Tumour Clinic จากงานการพยาบาลรังสีวิทยา ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
7. สัมมนาโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 86 พรรษา
(1 พฤษภาคม 2557)
8. กิจกรรม Workshop SRCA ก้าวสู่ AEC (30 กันยายน 2557)

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
จ�ำนวนผลงานที่ตีพิมพ์
Publications
ระดับประเทศ (เรื่อง) : National publication (title)
ระดับนานาชาติ (เรื่อง) : International publication (title)

2554
2011
-

ปีงบประมาณ : Fiscal Year
2555
2556
2012
2013
1
1
1

-

2557
2014
-

ผลงานด้านนวัตกรรม/โครงการ/รางวัล

1. รางวัลติดดาว
โครงการติดดาว ประเภทหน่วยงานดาวทอง ประจ�ำปี 2557
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช
มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2552 ลงในฐานข้อมูล ในรูปแบบ Windows web base
ในระบบโรงพยาบาล พร้อมทั้งจัดท�ำระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเฉพาะโรคโรงพยาบาลศิริราช
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเฉพาะโรคโรงพยาบาลศิริราช โดยมีกลุ่มมะเร็งที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
กลุ่มมะเร็งเต้านม กลุ่มมะเร็งผิวหนัง กลุ่มมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และกลุ่มมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
4. กลุ่มมะเร็ง กลุ่มมะเร็ง 14 กลุ่ม มีอาจารย์แพทย์ทั้งคลินิกและปรีคลินิก
5. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร จัดท�ำโครงการ “สุขภาพดีชีวีมีสุข ปีที่ 6”
6. โครงการ Moring Talk Online Quiz

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
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ผลงานด้านอื่นๆ
เป็นสื่อกลางในการกระจายหมวกไหมพรมจากผู้มีจิตศรัทธาไปยังผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ที่จ�ำเป็นต้องใช้ โดยที่ผ่านมาได้กระจาย
ไปยังสถานที่ต่างๆ ดังนี้
1. รับมอบเต้านมเทียมจาก บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ�ำกัด (18 มีนาคม 2557)
2. มอบหมวกไหมพรมไปตาม Ward ต่างๆ ในโรงพยาบาลศิริราช
3. มอบผ้าอ้อมส�ำหรับผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้

Performance on Education
Siriraj Cancer Center has academic activities for medical students, residents and fellows by participation in
Tumor Clinic, which planned for cancer patients’ management.

Performance on Innovation/Project/Reward
1. Star Project by the faculty
We got 1 star award from the faculty’s Star Project in Quality Fair 2013.
2. Cancer Registry database project
We have continued entering cancer patient data of the year 2012 and 2013. We have also improved the
quality of the audit system for the better data quality and reliability.
3. Specific Cancer Registry database project
The four pilot projects of specific cancer registry is expected to be finished by the end of year 2013
4. Cancer care group
We have various activities working across the 14 cancer care groups, for example, conferences, exhibitions,
patient care and researches.
5. Healthy Personnel projects
We have provided a healthy and happy workplace environment for our personnel. The projects are, for
example, record BMI monthly, “Tag team table tennis tournament competition”, “Dart competition”, exercise daily at
2 pm., “Clean workplace project” monthly.
6. Morning Talk Online Quiz Project
จดหมายเหตุศิริราช | Siriraj Journal

29
กันยายน 2557
September 2014

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ม.มหิดล ท�ำพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ�ำนวยการ ชั้น 2 เพื่อประสานความร่วมมือด้านการฝึกอบรม
บุคลากรด้านการแพทย์ดงั้ เดิม การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ด้านการแพทย์ดงั้ เดิม การสร้างงานวิจยั ทางคลินกิ และปรีคลินกิ
ด้านการแพทย์ดงั้ เดิม เพือ่ สนับสนุนเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การจัดท�ำเอกสารวิชาการด้านการแพทย์ดงั้ เดิม และสนับสนุน
กิจกรรมและการสร้างเครือข่ายด้านการแพทย์ดั้งเดิมกับประเทศสมาชิกขององค์การ
A memorandum of understanding between Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, and
Department
for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine was signed at the faculty conference room,
2nd floor of Administration building, for the collaborations on Thai Traditional Medicine in staff training, researcher
development, preclinical and clinical research to support the Evidence-based Medicine (EBM), document formulation,
including supporting activity and building networks with other organizations’ members.

