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1.	 ผลง�นด้�นก�รศึกษ� 

	 สถานวทิยามะเรง็ศริริาช	มกีารเรยีน 
การสอนแสดงภาคปฏบิตั	ิส�าหรบัหลกัสตูร 
ก่อนปริญญา	และหลักสูตรหลังปริญญา	
โดยผ่านการประชุม	 Tumour	 Clinic	
ซึ่งเป็นการปรึกษาหารือระหว่างแพทย์
เฉพาะทางแบบสหสาขาวิชา	

1.	 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.

สถานวิทยามะเร็งศิริราช

Siriraj	Cancer	Center

ผู้ป่วยนอก	(ครั้ง)	 490	 461	 458 
OPD	Visit	(times)

ผู้ป่วยใน	(ครั้ง)	 55	 62	 60 
IPD	Visit	(times)

	 	 2553	 2554	 2555
	 	 2010	 2011	 2012

	 สถานวิทยามะเร็งศิริราชมีการท�า	
Teleconference	ร่วมกับโรงพยาบาล
เครือข ่าย	 เพื่อพัฒนาด้านการเรียน 
การสอน	โดยเมือ่วนัที	่14	กนัยายน	2555	
ได้มีการท�า	Teleconference	ในกลุ่ม
มะเร็งนรีเวช	ระหว่าง	คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	 คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์	 คณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

	 On	14	September	2012	we	had	arranged	teleconference	for	gynecologic	cancer	
group	between	Siriraj	Hospital,	and	other	8	medical	institutes.
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลราชวิถี	 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช	 คณะแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร/ 
วชิรพยาบาล	จัดที่อาคารศรีสวรินทิรา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2.		 ผลง�นด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร	(บริก�รผู้ป่วย)	

	 2.1	 การรับเชิญเป็นวิทยากร	

2.	 Performance	on	Academic	
Service

	 2.1	 Invited	Speaker

ระดับประเทศ	(ครั้ง)	 4	 1	 5 
National	conference	(times)

ระดับนานาชาติ	(ครั้ง)	 -	 -	 - 
International	conference	(times)

	 	 2553	 2554	 2555
	 	 2010	 2011	 2012

	 2.2	 การจัดประชุม/สัมนาของภาควิชา

	 	 •	 ประชุมระดับประเทศ	1	ครั้ง	

	 	 •	 ประชุมวิชาการบริการประชาชน	6	ครั้ง	

	 2.2	 Organized	 Meeting	 and	
Conference	:	There	were	1	national	 
meeting	and	6	seminar	for	publics.

	 2.3	 Website	

	 	 In	the	year	2011,	we	have	
created the project of the flash 
animation of cancer education in 
cartoon version. The first anima-
tion titled “What about Cancer 
and	How	to	Prevent.	(http://www.
si.mahidol.ac.th/th/department/
cancer)

	 2.4	 Visitors

	 	 We,	 together	 with	 the	
Department of Surgery, held a 
short course in cancer for seven 
doctors from India, sponsored by 
WHO.

	 2.3	 Website	สถานวิทยามะเร็งศิริราช	

	 	 ปี	2554	 ได้จัดท�า	Website	ภาษาอังกฤษ	นอกจากนี้สถานวิทยามะเร็งฯ	ยังได้ร่วมกับงาน
พิพิธภัณฑ์ศิริราชจัดท�าบทความให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในรูปแบบ	Flash	animation	ที่มีเนื้อหา
เข้าใจง่ายให้กับประชาชนทั่วไป	 เช่น	 มะเร็งคืออะไร	 วิธีการป้องกันมะเร็ง	 โดยสามารถติดตามความ
ก้าวหน้า	ได้ที่	http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer

	 2.4	 ศึกษาดูงาน	 ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์	 ในการจัดอบรมระยะสั้นให้กับแพทย์ชาวอินเดีย	
จ�านวน	7	คน	จากองค์การอนามัยโลก

	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 น�าทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์	 และหน่วยปฐมภูมิ	 ออกหน่วยสร้าง
เสริมสุขภาพ	ณ	ศูนย์การเรียนรู ้	ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส
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Siriraj Journal

3.		 Performance	on	Research	(Publications)3.	 ผลง�นด้�นก�รวจิยัที่ได้รบัก�ร 
ตีพิมพ์

ระดับประเทศ	(ครั้ง)	 -	 -	 1 
National	publications	(times)

ระดับนานาชาติ	(ครั้ง)	 -	 -	 1 
International	publications	(time)

	 	 2553	 2554	 2555
	 	 2010	 2011	 2012

4.	 ผลง�นด้�นนวตักรรม/โครงก�ร/
ร�งวัล

	 4.1	 รางวัลติดดาว

	 	 ประเภทหน่วยงานดีเด่นดาว
ทองและเป็นปีที่สองติดต่อกัน	

4.	 Performance	on	Innovation/Project/Rewards

	 4.1	 Star	Project	by	the	faculty

	 	 We	got	1	gold	star	award	from	the	faculty’s	Star	Project	in	Quality	Fair	2012	
for second consecutive year.

	 4.2		Cancer	Registry	database	project

	 	 We	have	continued	entering	cancer	patient	data	of	the	year	2010	and	2011.	
We have also improved the quality of the audit system for the better data quality 
and reliability.

	 4.3	 Specific	Cancer	Registry	database	project

	 	 The	four	pilot	projects	of	specific	cancer	registry	is	on-going	and	expect	to	be	
finished	by	the	end	of	year	2012

	 The	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	led	the	team	of	Thai	tradition	medicine	doctor,	and	
Siriraj	Primary	Care	Unit	to	provide	healthcare	promotion	at	the	Learning	Center	of	Wat	Viseskarn	
and	Wat	Chimtayagavas	communities.	23 August 2012
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	 4.2	 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช	

	 	 มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช	ปี	พ.ศ.	2552	ลงในฐานข้อมูล	พร้อมทั้ง
จัดท�าระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

	 4.3	 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู ้ป่วยมะเร็งเฉพาะโรคโรงพยาบาลศิริราช	 (Specific	 Cancer	
Registry)

	 	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเฉพาะโรคโรงพยาบาลศิริราช	โดยมีกลุ่มมะเร็งที่เข้าร่วม 
โครงการประกอบด้วย	 กลุ่มมะเร็งเต้านม	 กลุ่มมะเร็งผิวหนัง	 กลุ่มมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	
และกลุ่มมะเร็งล�าไส้ใหญ่	และทวารหนัก

	 4.4	 กลุ่มมะเร็ง	

	 	 กลุ่มมะเร็ง	14	กลุ่ม	มีอาจารย์แพทย์ทั้งคลินิกและปรีคลินิก	จ�านวน	199	คน	

	 4.5	 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร	จัดท�าโครงการ	“สุขภาพดีชีวีมีสุข	ปีที่	4”

	 4.4		Cancer	care	group

  We have various activities 
working	 across	 14	 cancer	 care	
groups, for example, conferences,  
exhibitions, patient care and  
researches.

	 4.5		Healthy	Personnel	projects

  We have provided a 
healthy	 and	 happy	 work	 place	
environment for our personnel. 
The projects are, for example, 
record	BMI	monthly,	“Tag	team	
table tennis tournament com-
petition”, “Dart competition”, 
exercise	 daily	 at	 2	 pm.,	 “Clean	
work	place	project”	monthly.
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