สถานวิทยา

ศิริราช

มะเร็ง

Siriraj

Cancer Center
ผลงานด้านการศึกษา

Performance on Education

สถานวิทยามะเร็งศิรริ าช มีการเรียนการสอนแสดงภาคปฏิบตั ิ
Siriraj Cancer Center has academic activities for medical
ส�าหรับหลักสูตรก่อนปริญญา และหลักสูตรหลังปริญญา โดยผ่าน students, residents and fellows by participation in Tumor Clinic
การประชุม Tumour Clinic «ึง่ เป็นการปรึกษาหารือระหว่างแพทย์ which planned for cancer patients’ management.
เฉพาะทางแบบสหสาขาวิชา
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal Year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal Year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal Year 2013

OPD Visit
(ครั้ง/ time)

461

458

528

IPD Visit
(ครั้ง/ time)

62

60

64

สถานวิทยามะเร็งศิรริ าชมีการท�า Teleconference ร่วมกับ
On 20th September 2013 arranged teleconference for
โรงพยาบาลเครือข่าย เพือ่ พัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยเมือ่ gynecologic cancer group between Siriraj Hospital and other 9
วันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มกี ารท�า Teleconference ในกลุม่ medical institutes.
มะเร็งนรีเวช ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลกับสถาบัน
แพทยศาสตร์อนื่ ๆ อีก 9 สถาบัน
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ผลงานด้านบริการวิชาการ

Performance on Academic Service

1. การรับเชิญเป็นวิทยากร

1. Invited Speaker
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal Year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal Year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal Year 2013

ระดับประเทศ/ National conferences
(ครั้ง/ time)

1

5

4

ระดับนานาชาติ/ International conferences
(ครั้ง/ time)

-

-

-

2. การจัดประชุม/ สัมมนาของภาควิชา
ประชุมวิชาการระดับประเทศ
ประชุมวิชาการบริการประชาชน

2. Organized Meeting and Conference
2 ครัง้
8 ครัง้

National Conferences
Public Conferences

2 times
8 times

3. Website สถานวิทยามะเร็งศิริราช
http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer

3. Siriraj Cancer Center Website
http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer

• บทความโรคมะเร็ง 10 เรือ่ ง ได้แก่ มะเร็งทางเดินน�า้ ดี
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งล�าไส้ใหญ่ มะเร็งมดลูก
มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งรังไข่ และมะเร็งต่อม
ลูกหมาก
• การ์ตนู Animation ตอน มะเร็งปากมดลูก และ การรณรงค์
งดสูบบุหรี่
• เกมส์รู้ สูม้ ะเร็ง v.2

• Ten Cancer leaflets: breast cancer, cervical
cancer, colon cancer, uterine cancer, cancer of
biliary tract, liver cancer, lung cancer, ovarian cancer,
prostate cancer, laryngeal cancer
• Cartoon Animation: Cervical cancer, the tobacco
campaign
• The Cancer Game version 2

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
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4. ศึกษาดูงาน
ระบบการด�าเนินการของงานฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง

4. Visitors

•
•

•
•

แพทย์ชาวต่างประเทศ 30 คน
บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 30 คน

5. จัดท�าหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ชื่อ มะเร็งกับมนุษย์ จ�านวน 2,000 เล่ม

5. Published a book : Human and Cancer
2000 copies
6. A concert “A Warm Happiness for Siriraj
cancer patients” with The Foundation for Cancer
Siriraj Hospital, JSL Global Media: 21st July 2013

6. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับบริษัทเจเอสแอล
โกบอลมีเดีย และมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช จัดงาน
คอนเสิรต์ “ศิรริ าชสุขสันต์ ปันสุข เพือ่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งโรงพยาบาล
ศิรริ าช” เพือ่ หารายได้เข้ามูลนิธโิ รคมะเร็ง ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ยากไร้ เมื่อ 21 ก.ค. 2556

ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

¼Åงา¹µี¾ิÁ¾
(Publications)
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30 foreign doctors
30 personnel from National Cancer Institute

Performance on Research

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
Fiscal Year 2011

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555
Fiscal Year 2012

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
Fiscal Year 2013

ระดับประเทศ/ National publications
(เรื่อง/ title)

-

1

1

ระดับนานาชาติ/ International publications
(เรื่อง/ title)

-

1

-
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ผลงานด้านนวัตกรรม/ โครงการ/ รางวัล

Performance on Innovation/ Project/ Reward

1. รางวัลติดดาวประเภทหน่วยงานดีเด่น
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยมะเร็งโรงพยาบาลศิรริ าช
มีการบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ยมะเร็งโรงพยาบาลศิรริ าช ปี พ.ศ. 2552
ลงในฐานข้อมูล พร้อมทัง้ จัดท�ำระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยมะเร็งเฉพาะโรคโรงพยาบาล
ศิรริ าช (Specific Cancer Registry) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผูป้ ว่ ยมะเร็งเฉพาะโรคโรงพยาบาลศิรริ าช โดยมีกลุม่ มะเร็งทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย กลุม่ มะเร็งเต้านม กลุม่ มะเร็งผิวหนัง กลุม่ มะเร็งกระดูกและ
เนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน และกลุม่ มะเร็งล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก
4. กลุม่ มะเร็ง 14 กลุม่ มีอาจารย์แพทย์ทงั้ คลินกิ และปรีคลินกิ
5. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร จัดท�ำโครงการ
“สุขภาพดีชวี มี สี ขุ ปีที่ 5”
6. รับชุดเต้านมเทียม จากโครงการ sewing cup heart by
Sabina ณ สยามพารากอน (25 กย.2556)

1. Star Project by the faculty
We got 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 2010 and 2011. 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 the14cancer
care groups, for example, conferences, exhibitions,
patient care and researches.
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 tourna
ment competition”, “Dart competition”, exercise daily
at 2 pm., “Clean work place project” monthly.
6. Receiving donated artificial breast from project
“sewing cup heart by Sabina” (25th Sep 2013)

ผลงานอื่นๆ

Other Activities

เป็นสือ่ กลางในการกระจายหมวกไหมพรมจากผูม้ จี ติ ศรัทธาไปยัง
ผูป้ ว่ ยมะเร็งหรือผูท้ จี่ ำ� เป็นต้องใช้ โดยทีผ่ า่ นมาได้กระจายไปยังสถานทีต่ า่ งๆ
ทัง้ ในและนอกโรงพยาบาลศิรริ าช เช่น โรงพยาบาลชัยปราการ ชุมชนดอย
อ่างขาง สถานีวทิ ยุกระจายเสียง จ.น่าน ร่วมกับโครงการบ้านสบขุน่ และ
โรงเรียนคริสจักร แม่สลองนอก ภาคที่ 12 สภาคริสจักรประเทศไทย

We have received and distributed wool hats to cancer
patients and also those who need them.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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