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ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำ�ลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า

คณะแพทย์และบุคลากร ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สารจากคณบดี

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
มุง่ มัน่ ดำ�เนินงานตามพันธกิจหลักทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์มาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านการดูแลรักษาแก่
ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งและครอบครัวในภาคใต้และพัฒนาวิจยั เพือ่ ยกระดับการดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง
ให้ ได้มาตรฐานทัดเทียมกับในต่างประเทศ
ในรอบปีที่ผ่านมาการดำ�เนินงานของศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง สาขา
วิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ สามารถทำ�ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการนำ�เอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง ผ่านโปรแกรมการให้ค�ำ ปรึกษาและส่งต่อ
ผู้ป่วยมะเร็งที่เชื่อมโยงกระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิให้เป็นการบริการ
ทางการแพทย์ที่ ไร้รอยต่อ มีการประสานทรัพยากรร่วมกัน ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรมเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง ยังประโยชน์
ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา และหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วสามารถดำ�เนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพ นับเป็นบริบทที่สำ�คัญ และครบถ้วนของศูนย์ความเป็นเลิศที่ส่งเสริมคุณภาพการรักษา
แบบองค์รวม

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สารจากผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

มี ก ารคาดการณ์ ว่ า ประเทศไทยจะเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ใ นปี พ .ศ. 2568
ซึ่ ง ผลกระทบสำ � คั ญ ที่ จ ะตามมาจากการเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ คื อ ปั ญ หาสุ ข ภาพของประชากร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเป็นกลุ่มโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ จะกลายเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ อาทิ
โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่างๆ รวมถึง
โรคมะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีแนวโน้ม
เพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับภาค ระดับประเทศและระดับโลก การยกระดับมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ ต้องอาศัยความมุ่งมั่นพัฒนาด้าน
การให้บริการดูแลรักษาและต้องมีการดำ�เนินการพัฒนาวิจัยร่วมด้วยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรักษา
โรคมะเร็งด้วยวิธีการและ/หรือยาใหม่ ซึ่งศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง สาขาวิชา
มะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถดำ�เนินภารกิจต่างๆ ใน
รอบปีที่ผ่านมาได้อย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล
กระผมเชื่อมั่นว่า “ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง” จะสามารถพัฒนา
งานบริการและผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์)
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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สารจาก
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศู น ย์ อ งค์ ร วมเพื่ อ การศึ ก ษาและบำ � บั ด โรคมะเร็ ง เป็ น หน่ ว ยงานในกำ � กั บ ของภาควิ ช า
อายุรศาสตร์ มีหน้าที่หลักในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่วมกับการพัฒนาวิจัยการ
รักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานเช่นเดียว
กับในต่างประเทศ รวมถึงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการเรียนการสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิตแพทย์ทสี่ ามารถ
ให้การบริการด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และการแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็น
มนุษย์ เป็นแพทย์ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะและเจตคติอนั ดีงาม สามารถให้การบริบาลสุขภาพ
แก่ประชาชนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพนอกจากนีศ้ นู ย์องค์รวมเพือ่ การศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง มีแผนทีจ่ ะ
เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านและแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด คาดการณ์ว่าจะสามารถ
เปิดรับแพทย์เข้ารับการศึกษาได้ภายในปีการศึกษา 2561 นี้
ในรอบปีที่ผ่านมาศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็งสามารถผลิตผลงานเชิง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเริ่มใช้งาน “โปรแกรมการให้คำ�ปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยหรือ
E-consult” ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่จำ�เป็นได้อย่างรวดเร็ว เป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะ
การให้บริการให้เป็นระบบการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ตอบสนองต่อความก้าวหน้า
ทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21ลดรอยต่อในการดูแลผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์การ
รักษาให้มีมากขึ้นอีกด้วย

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา)
รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
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การแพทย์ศตวรรษที่ 21:

การเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพ
แบบไร้รอยต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
และครอบครัวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนือ่ งด้วยการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุของโลกในปัจจุบนั และมีการคาดการณ์วา่ ประเทศไทยจะเป็นสังคมผูส้ งู อายุอย่าง
สมบูรณ์ในปี พ.ศ.2568 นี้ ผลกระทบสำ�คัญจากการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ คือ ปัญหาสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของประชาชน
จากเดิมที่เคยเป็นกลุ่มโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุกลายเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อแทน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง เป็นต้น
ในยุคของศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีด้านการศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประโยชน์ด้าน
การให้ค�ำ ปรึกษาทางไกลโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีจ่ ะช่วยให้แพทย์สามารถทราบข้อมูลที่
เป็นเอกสารหรือภาพทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาและวางแผนการรักษาให้ผปู้ ว่ ยได้โดยผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งเดินทางมาพบ
แพทย์ยงั โรงพยาบาลทีห่ า่ งไกลถิน่ ทีอ่ ยูข่ องผูป้ ว่ ย ซึง่ ศูนย์องค์รวมเพือ่ การศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็งได้พฒ
ั นาโปรแกรม
การให้ค�ำ ปรึกษาและส่งต่อผูป้ ว่ ยมะเร็งหรือ E-consult และนำ�มาใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ผปู้ ว่ ยโรคมะเร็งของอวัยวะ
(Solid tumor) ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2558 เพือ่ ลดรอยต่อการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย และเพิม่ ศักยภาพในการดูแลผูป้ ว่ ยระหว่าง
โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ระดับทุตยิ ภูมิ และระดับตติยภูมเิ ข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ยังผลให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงบริการ
ทีจ่ �ำ เป็นของโรคได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มีคณ
ุ ภาพ อีกทัง้ ยังสามารถลดเวลาการรอคอยการรักษาและค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางของผู้ป่วยในการมารับการรักษายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้อีกด้วย ตอบโจทย์การให้บริการที่เน้นผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง ลดความเหลื่อมล้ำ�ของการเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพ โดยการเชื่อมรอยต่อระหว่างโรงพยาบาลกับ
โรงพยาบาล รอยต่อระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย รอยต่อระหว่างแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย (Primary doctor) กับแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และรอยต่อระหว่างแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านในต่างสาขาได้อกี ด้วย ซึง่ สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบาย
“การบริบาลสุขภาพทีม่ งุ่ เน้นคนเป็นศูนย์กลาง” และแผนพัฒนาประเทศ “ไทยแลนด์ 4.0” เพือ่ รองรับการปฏิรปู ระบบการ
ให้บริการทางสาธารณสุขในอนาคต
ดิฉันขอแสดงความขอบคุณในทุกการสนับสนุนจากผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งใน
และนอกองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุนให้การดำ�เนินงานของศูนย์ประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้มาโดยตลอด
การสนับสนุนเหล่านี้จะเป็นกำ�ลังใจให้ดิฉันและบุคลากรศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็งคงไว้ซึ่งการ
ปฏิบัติภารกิจอันทรงคุณประโยชน์นี้ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาและการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งให้คงคุณภาพและ
ก่อประโยชน์อันอนันต์แก่สังคมต่อไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณี เดชาพันธุ์กุล)
หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยา พ.ศ. 2555 - 2559
บรรณาธิการบริหาร
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คำ�นำ�
ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง (Holistic Center for
Cancer Study and Care: HOCC-PSU) เป็นหน่วยงานทีด่ แู ลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายสำ�คัญในการพัฒนาการดูแล
ผูป้ ว่ ยรวมไปถึงการวิจยั ด้านมะเร็งทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานระดับสากล เนือ่ ง
ด้วยปัญหาโรคมะเร็งเป็นปัญหาที่สำ�คัญและมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศ การแก้ ไขปัญหาโรคมะเร็งอย่าง
มีประสิทธิภาพจำ�เป็นต้องทำ�ในทุกด้านตั้งแต่การป้องกัน ตรวจคัดกรองโรค
ในระยะแรก การรักษาแบบสหสาขาวิชา รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ
ประคองในระยะท้ายของชีวิต นอกจากนี้ยังมีความจำ�เป็นในการพัฒนาความ
รู้ใหม่จากการทำ�วิจัย เพื่อให้การรักษาโรคมะเร็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
รายงานประจำ�ปีฉบับนี้ ทางศูนย์องค์รวมฯ ได้จดั ทำ�ขึน้ เพือ่ สรุปผลการ
ดำ�เนินงานในปีท่ีผ่านมา เพื่อนำ�เสนอผลการทำ�งานทั้งในด้านงานบริการทาง
คลินิก การจัดการเรียนการสอนแก่แพทย์ การเผยแพร่ความรู้แก่ประชากร
ทั่วไป รวมไปถึงงานวิจัยร่วมกับนานาชาติ คณะผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานประจำ�ปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปใช้
ประโยชน์ในด้านบริหาร บริการและวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพของการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตต่อไป
ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง (HOCC-PSU)
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2560
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สารบัญ
สารจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์
สารจากผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
สารจากหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์		
บทสรุปผู้บริหาร		
คำ�นำ�		
สารบัญ		
รายนามผู้บริจาคสมทบกองทุนหน่วยมะเร็งวิทยา		
ภาควิชาอายุรศาสตร์ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โครงสร้างหน่วยงาน ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง
Leading indicators and Benchmark		
ภาพรวมการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2559		
ภาระงานด้านการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย		
        โครงการพัฒนาระบบนัดสำ�หรับผู้ป่วยรายใหม่ในแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
ภาระงานด้านการศึกษาวิจัย		
Clinical Studies		
        ผลการดำ�เนินงานการวิจัยทางคลินิก		
ประมวลภาพกิจกรรมให้ความรู้ประจำ�ปี 2559		
        “รู้รอบด้าน ต้านภัยมะเร็งเต้านม”		
        “Edu-Recreational Workshop: สุนทรียศึกษา พัฒนาความงาม ติดตามความรู้ ฟื้นฟูจิตใจ
เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้สนใจ”
ภาระงานด้านการเรียนการสอนและบริการความรู้แก่หน่วยงานและบุคลากรทางสาธารณสุข
        บทความตีพิมพ์ของอาจารย์แพทย์		
        การศึกษาดูงานจากแพทย์หน่วยงานต่างๆ		
        งานบริการวิชาการ แก่หน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุข
        บทความ “มารู้ มะเร็งกับศูนย์ HOCC”		
รายงานสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งของศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็งประจำ�ปี 2559

หน้า
03
04
05
06
07
09
10
11
12
14
19
20
24
25
26
40
42
44
48
49
50
52
57
61
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รายชื่อผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน
กองทุนหน่วยมะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559)
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ
คุณวิลาวัณย์ แซ่ลิ่ม
คุณโฆสิต - คุณยุพนา ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
คุณศิริชัย วัฒนธรรม
คุณวรรณา เอียดสุข
คุณนพมณี ชีวะก้องเกียรติ
คุณนิรัติ สุนทรปิติคุณ
คุณกิจจา ศรีวรพร
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม
คุณธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จำ�นวนเงิน (บาท)
200,000.00
40,000.00
30,000.00
10,000.00
7,300.00
3,500.00
2,000.00
1,800.00
500.00
295,100.00

หมายเหตุ : สาขาวิชามะเร็งวิทยาได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้ออาหารทางการแพทย์
สำ�หรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีปัญหาค่าใช้จ่าย 3 รายจำ�นวน 4 ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,283 บาท
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โครงสร้างหน่วยงาน ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง (HOCC-PSU)
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.พญ. ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยา

ผศ.พญ. อรุณี เดชาพันธุ์กุล

อาจารย์แพทย์ประจำ�สาขาวิชามะเร็งวิทยา

พญ. จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์แพทย์ประจำ�สาขาวิชามะเร็งวิทยา

นพ.ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์

อาจารย์แพทย์ประจำ�สาขาวิชามะเร็งวิทยา

คุณนันทิยา รัตนคช
ผู้จัดการศูนย์

คุณอภิญญา ปริสุทธิ์กุล
พยาบาลชำ�นาญการพิเศษ

คุณจารีย์ ตรีแก้ว

ผู้จัดการโครงการวิจัย

คุณพัชราภรณ์ สังข์ปลอด
ผู้จัดการโครงการวิจัย

คุณอนงนาฎ เรืองดำ�

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายโครงการวิจัย
ทางคลินิก

คุณซูไฮลา สมูซอ

ผู้จัดการโครงการวิจัย

คุณพัชรภรณ์ ทองวัชระ

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายห้องปฏิบัติการ

คุณมลิวรรณ สุคันธพันธ์ คุณทิพย์วรรณ อรัญดร
นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ช่วยวิจัยศูนย์
โรคมะเร็งหลอดอาหาร
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LEADING INDICATORS

& BENCHMARK
คุณค่าที่สำ�คัญ

ตัวชี้วัดสำ�คัญ
(Leading indicators)

เกณฑ์ชี้วัดผลลัพธ์
(Benchmark)

ผลลัพธ์
(Results)

Safety
• การให้ความปลอดภัยในการ • อัตราของการเข้าร่วมกิจกรรม
• อัตราของการได้เข้าร่วมกิจกรรม Chemotherapy • สำ�เร็จตามเป้าหมาย
Chemotherapy overview
รักษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยา
overview ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำ�บัดครั้งแรก
ในผูป้ ว่ ยที่ได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดครัง้ แรก
เคมีบำ�บัดผ่านโครงการให้
เป็นร้อยละ 100
ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว
• การให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วย
ในโครงการวิจัยอย่างถูกต้อง
ตาม Protocol

• ผู้ป่วยในโครงการวิจัยได้รับการ
รักษาถูกต้องตาม Protocol

• ผู้ป่วยในโครงการวิจัยได้รับการรักษาถูกต้องตาม • สำ�เร็จตามเป้าหมาย
Protocol ร้อยละ 100

• การรายงานผลข้างเคียงรุนแรงที่
เกิดแก่ผู้ป่วยในโครงการวิจัย

• รายงานผลข้างเคียงรุนแรงต่อ EC
และผู้สนับสนุนโครงการวิจัยภายในระยะเวลาที่
กำ�หนดได้ร้อยละ 100

• สำ�เร็จตามเป้าหมาย

Continuity of care
• ระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับ
ยาเคมีบำ�บัดยังโรงพยาบาล
ใกล้บ้าน

• อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมี • ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำ�บัดถูกต้องตามแผนการ
บำ�บัดยังโรงพยาบาลใกล้บ้านถูก
รักษาร้อยละ 100
ต้องตามแผนการรักษา

• สำ�เร็จตามเป้าหมาย

Patient’s need
and satisfaction
• โครงการส่งเสริมความรู้
• ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจ • อัตราของการได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
• สำ�เร็จตามเป้าหมาย
ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งและ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งและมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งและการส่งเสริม
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่
ความพึงพอใจต่อการรักษา
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ในผู้ป่วยที่
ผู้ป่วยและครอบครัว
ได้รับยาเคมีบำ�บัดครั้งแรกเป็นร้อยละ 100
• จำ�นวนครั้งของการจัดกิจกรรมตามโครงการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
• มีการประชุมหรือเผยแพร่ความ
ก้าวหน้าในการดูแลรักษาในด้าน
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากรทาง
สาธารณสุข ผู้ป่วย และประชาชน
ทั่วไป

• สำ�เร็จตามเป้าหมาย

• จำ�นวนครั้งของการจัดกิจกรรม/การประชุม
วิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• สำ�เร็จตามเป้าหมายโดยมี
กิจกรรม 2 ครั้งคือ
1. งานเสวนา “รู้รอบด้าน
ต้านภัยมะเร็งเต้านม” เมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2559
2. งาน Edu-Recreational
Workshop : สุนทรียศึกษา
พัฒนาความงาม ติดตาม
ความรู้ ฟื้นฟูจิตใจ เพื่อผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมและผู้สนใจ เมื่อวัน
ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

• จำ�นวนผู้เข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมบรรลุตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามโครงการ

• สำ�เร็จตามเป้าหมาย

• มีการประเมินและสรุปผลการจัดประชุม/กิจกรรม • มีการประเมินและสรุปผล
เผยแพร่สู่สาธารณชน
การจัดกิจกรรม เผยแพร่
ลงข่าวคณะแพทย์
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ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำ�ปี 2559
ลักษณะการให้บริการ:
			

คุณค่าที่สำ�คัญ

1. การบริการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างองค์รวม (Holistic cancer patient care)
2. การบริการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย (Cancer research care)

ตัวชี้วัดสำ�คัญ
(Leading indicators)

Excellency in clinical and
translational cancer research
and holistic care
• ความเป็นเลิศในการดูแลรักษา • มีคู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและ
ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวอย่าง ครอบครัว ครอบคลุมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต
องค์รวม ครอบคลุมทั้งด้าน
วิญญาณ
ร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ
• มีการสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างองค์รวมที่มี
คุณภาพ

เกณฑ์ชี้วัดผลลัพธ์
(Benchmark)

• มีคู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณและทบทวนปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัยทุก 2 ปี

ผลลัพธ์
(Results)

• Ongoing ฝ่ายบำ�บัด
องค์รวม ปรับปรุงเนื้อหา
แล้วอยู่ในระหว่างการจัด
พิมพ์คู่มือ

• สำ�เร็จตามเป้าหมาย
• จำ�นวนงานวิจัย:
ระดับพยาบาล/เจ้าหน้าที่บริบาลทางคลินิก/
ผู้จัดการศูนย์ฯ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งอย่างองค์รวมอย่างน้อย 1 เรื่อง/คน/ปี

• สำ�เร็จตามเป้าหมาย
• ระดับอาจารย์แพทย์ มีงานวิจัย/บทความ
• ความเป็นเลิศในงานวิจัยสาขา • มีการสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับ
Clinical
และ
Translational
ที
่
ไ
ด้
ร
บ
ั
การตี
พ
ม
ิ
พ์
ใ
นวารสารระดั
บ
ชาติ
/
นานาชาติ
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาด้วย
cancer research ที่มีคุณภาพ
อย่างน้อย 1 เรื่อง/คน/ปี
มาตรฐานสากลและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศ
• สำ�เร็จตามเป้าหมาย
• มี Booklet รวบรวมโครงการวิจัยที่ • จัดส่ง Booklet รวบรวมโครงการวิจัย
ศูนย์ฯกำ�ลังดำ�เนินการศึกษาและจัด
ได้ตามกำ�หนดเวลาร้อยละ 100
ส่งให้ทีมบุคลากรสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมายทุก 4 เดือน
• มีรายงานประจำ�ปีของศูนย์ฯ
ปีละ 1 เล่ม

• มีรายงานประจำ�ปี 2559 ของศูนย์ฯ
จัดทำ�แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ�หนด

• สำ�เร็จตามเป้าหมาย
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ภาพรวมการดำ�เนินงาน

ประจำ�ปี 2559

ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จ

ากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรทั้งใน
ระดับโลกและระดับประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยได้เริ่ม
ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2548
เป็นต้นมา ทั้งนี้สำ�นักงานสถิติแห่งชาติได้มีการคาดการณ์
ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบรูณ์
ในปี 2567-2568 นี้ ซึ่งผลกระทบสำ�คัญที่จะตามมาจาก
การเป็นสังคมผู้สูงอายุนั้น นอกจากจะส่งผลกระทบด้าน
ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจแล้วนั้น จะยังส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาด้านมิติสุขภาพของประชากรของประเทศที่จะ
เปลีย่ นแปลงจากปัญหาสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ โรคติด
เชือ้ และอุบตั เิ หตุเป็นกลุม่ โรคเรือ้ รังที่ไม่ตดิ ต่อแทน ได้แก่ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน รวมถึงโรคมะเร็ง ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรไทยเป็นอันดับหนึ่ง
เป็นเวลาต่อเนือ่ งกันมากกว่าสิบปีแล้ว รวมถึงมีอบุ ตั กิ ารณ์
ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
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ในปี 2559 ที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่ศูนย์องค์รวมเพื่อ
การศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง สาขาวิชามะเร็งวิทยาได้
เปลี่ยนแปลงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งหลาย
อย่างที่ได้เริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นมา
ได้แก่ การนำ�ระบบเทคโนโลยีสารทนเทศมาใช้ในการให้คำ�
ปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง การพัฒนาระบบนัดผู้ป่วย
มะเร็งรายใหม่ของคลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็งที่จะช่วย
พัฒนาให้การบริการทางสาธารณสุขด้านโรคมะเร็งมีความ
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การพัฒนาทีมนำ�
ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว “Palliative care”
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์รวม
ถึงการยื่นขออนุมัติจากแพทยสภาเพื่อขอเปิดหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์
มะเร็งวิทยา เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนอายุรแพทย์
มะเร็งวิทยา ที่จะส่งผลเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัย
และรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการ

รักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ทำ�ให้ผลการรักษาดีขึ้นมีอัตรา
รอดชีวิตเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
จากการที่ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัด
โรคมะเร็ง ได้เริ่มนำ�โปรแกรมการให้คำ�ปรึกษาและส่งต่อ
ผู้ป่วยมะเร็งหรือ E-consult ที่หน่วยงานได้นำ�การพัฒนา
ขึน้ มาใช้ตงั้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงเดือนธันวาคม
2559 พบว่ามีผู้ป่วยที่ส่งผ่านโปรแกรมนี้ทั้งสิ้นจำ�นวน
50 ราย สามารถลดจำ�นวนครั้งที่มาโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์โดยไม่จำ�เป็นได้มากกว่า 99 ครั้ง รวมถึงช่วยลด
ค่าใช้จา่ ยของครอบครัวผูป้ ว่ ย ไม่วา่ จะเป็นค่าเดินทางมายัง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
ไปตามระยะทางและความสะดวกของแต่ละครอบครัวใน
การจัดหายานพาหนะในการเดินทางที่เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายและอาการของผู้ป่วย หรือช่วยลดระยะเวลารอ
คอยการรักษาเนื่องจากต้องเดินทางไปกลับเพื่อติดตาม

ข้อมูลทางการแพทย์ที่จำ�เป็นต่อการพิจารณาแผนการ
รักษาของแพทย์ลงได้ รวมถึงช่วยลดการสูญเสียรายได้
ของครอบครัวจากการที่ต้องหยุดประกอบอาชีพ เพื่อพา
ผู้ป่วยเดินทางมาพบแพทย์ อีกทั้งยังผลให้ผู้ป่วยสามารถ
เข้าถึงบริการทางแพทย์ที่จำ�เป็นของโรคได้อย่างรวดเร็ว
และมีความปลอดภัยมากขึ้น
ไม่เพียงแต่ผลลัพธ์ดา้ นบวกต่อผูป้ ว่ ยและครอบครัว
เท่านั้น โปรแกรมการให้คำ�ปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง
Solid tumor ยังให้ผลลัพธ์ด้านบวกด้านการทำ�งานของ
ทีมบุคลากรสาธารณสุขด้วย
ทั้ ง นี้ โ ปรแกรมสามารถช่ ว ยลดการทำ � งานที่ ซ้ำ �
ซ้อน โดยเพิ่มการใช้ทรัพยากรทางสาธารณสุขร่วมกัน
ลดการส่งต่อผู้ป่วยที่ ไม่จำ�เป็นลง และมีการส่งผ่านองค์
ความรู้ ใ นการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ร่ ว มกั น เป็ น การ
เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะในดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับทีม
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ภาพรวมการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2559
ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขในทุกระดับ
อาจสามารถกล่าวได้ว่า “โปรแกรมการให้คำ�ปรึกษาและ
ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งหรือ E-consult” ช่วยให้มีการเชื่อมต่อ
ระหว่างโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมกิ บั
โรงพยาบาลระดับสูงกว่าตติยภูมเิ ข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี
เพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโดยยึดผูป้ ว่ ยและ
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้น
ถึ ง แม้ ว่ า “โปรแกรมการให้ คำ � ปรึ ก ษาและส่ ง ต่ อ
ผู้ป่วยมะเร็งหรือ E-consult” อาจดูเป็นการเพิ่มภาระ
งานให้ กั บ ที ม บุ ค ลากรที่ ร่ ว มดู แ ลผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ทั้ ง โรง
พยาบาลต้นทางและโรงพยาบาลปลายทาง แต่ประโยชน์
ที่ ได้จากใช้งานโปรแกรม E-consult นี้ จะยังแก่ผู้ป่วย
มะเร็งและครอบครัวอย่างแน่นอน ดังพระราชดำ�รัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ ได้
พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ ได้เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2534 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำ�หนัก
จิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า… “ขาดทุน คือ กำ�ไร
(Our loss is our gain) ...การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติ
ก็จะก้าวหน้า และการทีค่ นอยูด่ มี สี ขุ เป็นการนับทีเ่ ป็นมูลค่า
เงินไม่ ได้...”ทั้งนี้แพทย์ พยาบาลหรือบุคลากรทางการ
แพทย์ผสู้ นใจสามารถดาวน์โหลดคูม่ อื การใช้งานโปรแกรม
การให้ คำ � ปรึ ก ษาและส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง และแบบฟอร์ ม
ขอรหัสผู้ ใช้ ได้จาก http://econsult.medicine.psu.ac.th
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หรื อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท์
074-451469
สำ�หรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว “Palliative care” โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้เริ่มดำ�เนินการ
มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 แล้วนั้น ในปัจจุบันทีมนำ�
การดูแลผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มกี ารดำ�เนิน
การครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยทั้งระบบผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอก โดยส่งต่อข้อมูลทีส่ �ำ คัญ จำ�เป็นของผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการ
การดูแลต่อเนือ่ งใกล้บา้ นไปยังทีมแพทย์ พยาบาล “Home
health care” ของหน่วยบริการสุขภาพที่ผู้ป่วยสังกัด
อยู่ เพื่อช่วยดูแลความเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย รวมถึงให้
ความช่วยเหลือในการเตรียมตัวเพือ่ เผชิญกับการสูญเสีย
พรากจาก หรือการให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบผ่านการลง
เยี่ยมบ้านของทีมเวชศาสตร์ครอบครัวของหน่วยบริการ
สุขภาพนั้นๆทั้งนี้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งและครอบครัว “Palliative care” ผ่านระบบ “LINE”
เป็นการประยุกต์เอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
สื่อสารในปัจจุบันมาใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ ตามนโยบายการขับเคลือ่ นประเทศ
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นอันมาก
นอกจากนี้ทีมสหสาขาวิชาชีพยังมีการกำ�หนดให้
มีการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย “Palliative patient round” ทุก
สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือนและการประชุม “Palliative
interesting case” ทุกสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เพื่อเพิ่ม

สมรรถนะในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งแบบประคับประคองให้แก่
ทีมแพทย์ พยาบาลประจำ�หอผูป้ ว่ ยต่างๆ ในโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ให้สูงขึ้นอีกด้วย

กลับไม่เพียงพอต่อจำ�นวนผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ อี ยู่ ผูป้ ว่ ยต้อง
รอคอยการรักษาค่อนข้างนาน อาจส่งผลให้โรคลุกลาม
มากขึ้นกว่าจะได้เริ่มการรักษา

เนื่องจากปริมาณผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่ส่งต่อ
มารักษายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีจำ�นวนเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษา
และบำ � บั ดโรคมะเร็งจึงได้ปรับปรุงระบบการนั ดหมาย
ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ขึ้นเพื่อลดความแออัดและลดระยะ
เวลาการรอคอยการพบแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม
โรคมะเร็งขึ้น

ศูนย์องค์รวมเพือ่ การศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง สาขา
วิชามะเร็งวิทยา จึงได้มกี ารยืน่ ขออนุมตั จิ ากราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเพือ่ ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ใน
ขณะนี้ได้ผา่ นการอนุมตั ริ ะดับคณะและมหาวิทยาลัยแล้ว อยู่
ระหว่างการขอรับการตรวจประเมินจากมะเร็งวิทยาสมาคม
เป็นลำ�ดับถัดไป คาดว่าจะสามารถรับแพทย์เข้าฝึกอบรมเป็น
แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาได้
ภายในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

โดยใช้การทบทวนข้อมูลผูป้ ว่ ยล่วงหน้าก่อนผูป้ ว่ ย
มาพบแพทย์จริง เพื่อบริหารจัดการการตรวจวินิจฉัยที่
จำ�เป็น เช่น การเจาะเลือด หรือการถ่ายภาพรังสีทรวงอก
ผู้ป่วยก่อนเข้าพบแพทย์ เป็นต้น ซึ่งพบว่าการปรับปรุง
ระบบนั ด หมายผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง รายใหม่ ที่ ป รั บ ปรุ ง ขึ้ น นี้
สามารถช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจ ลด
จำ�นวนครั้งและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่เกิด
ขึ้นโดยไม่จำ�เป็นได้ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
ผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ ารับบริการยังคลินกิ อายุรกรรมโรคมะเร็ง
ได้มากขึ้น
ปั จ จุ บั น อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด โรคมะเร็ ง ของ
ประเทศไทยมีจำ�นวนผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
จำ�นวนอายุรแพทย์โรคมะเร็งที่สามารถผลิตได้ในแต่ละปี

จากการทำ�งานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับ
ตติยภูมิหรือเหนือกว่าตติยภูมิให้ต่อเนื่อง (Continuing
of care) ทั้งจากระดับปฐมภูมิส่งต่อมายังระดับตติยภูมิ/
เหนือกว่าตติยภูมหิ รือระดับตติยภูม/ิ เหนือกว่าตติยภูมสิ ง่
กลับยังระดับปฐมภูมิ จะก่อให้เกิดการบริการทางสุขภาพ
แบบเบ็ดเสร็จและองค์รวม (Holistic care) ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ช่วยส่ง
เสริมผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนรวมในการวางแผนการ
รักษาและการดำ�เนินชีวิตตามความต้องการของตนเอง
ตามคำ�ประกาศสิทธิผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็น
หนึง่ ในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งและครอบครัวต่อไปในอนาคต
17
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ภาระงาน
ด้านการให้บริการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย
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ผลการดำ�เนินงานของทีมบำ�บัดองค์รวม

โครงการ

พัฒนาระบบนัด

สำ�หรับผู้ป่วยรายใหม่
ในแผนกผู้ป่วยนอก
อายุรกรรมโรคมะเร็ง

ก
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ารดำ�เนินงานของทีมบำ�บัดองค์รวม ศูนย์องค์รวม
เพือ่ การศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง สาขาวิชามะเร็ง
วิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้สำ�หรับผู้ป่วยและครอบครัวภายใต้ชื่อกิจกรรม
“โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่อง โรคมะเร็งและ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย” อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
กว่า 7 ปีมาแล้ว โดยผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับความ
รู้ เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำ�บัด ผลข้าง
เคียงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด คำ�แนะนำ�
ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันหรือบรรเทาอาการที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้จากการได้รับยาเคมีบำ�บัด การดูแลตนเอง
ก่อน- ระหว่าง- หลังได้รับยาเคมีบำ�บัด เพื่อให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษา
รวมถึงการดูแลตนเองในเพือ่ เกิดประโยชน์สงู สุดในระหว่าง
การรักษา

โดยในปี 2557, 2558 และ 2559 มีจำ�นวนผู้รับ
บริการทั้งหมด 4,538, 7,035 และ 9,506 รายตามลำ�ดับ
จากจำ�นวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น มีความซับ
ซ้อนของโรคทีม่ ากขึน้ มีทมี การรักษาหลายสาขาวิชามาก
ขึน้ แต่บคุ ลากรมีจ�ำ นวนเท่าเดิม ทำ�ให้เกิดความแออัดของ
คลินกิ เกิดกระบวนการให้บริการทีล่ า่ ช้า ระยะเวลารอคอย
ในการตรวจรักษานานขึ้น ผู้ป่วยบางรายมาตรวจก่อน
เวลาที่จะสามารถวางแผนการรักษาได้ เช่น ไม่มีผลทาง
พยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อหรือภาพตรวจทางรังสีวิทยาที่
จำ�เป็น ทำ�ให้ผู้ป่วยต้องเดินทางกลับมาตรวจอีกครั้งภาย
หลัง นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจจำ�เป็นต้องได้รับการ
วางแผนเริ่มการรักษาร่วมกับคลินิกอื่น เช่น แผนกรังสี
รักษา เพื่อวางแผนและระบุวันเริ่มการรักษา การขาดการ
ประสานงานเช่นนีส้ ง่ ผลให้เกิดการเสียเวลาและสูญเสียค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่จำ�เป็น

การพัฒนาระบบการให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก
ของศูนย์ฯเป็นอีกหนึง่ งานทีม่ กี ารพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา จาก
รายงานสถิติผ้รู ับบริการที่มารับการตรวจและรักษาของ
ศูนย์องค์รวมเพือ่ การศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง สาขาวิชา
มะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์นน้ั มีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้

การที่มีจำ�นวนบุคลากรทางแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย
มะเร็งไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีขีดจำ�กัดของการรองรับ
จำ�นวนผูป้ ว่ ยรายใหม่ของคลินกิ อายุรกรรมมะเร็งในระบบ
นัดของโรงพยาบาล ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยบางรายอาจจะเสียโอกาส
ในการรักษาเนื่องจากพบแพทย์ช้า

ดั ง นั้ น การพั ฒ นาระบบนั ด ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
การรับบริการทางการแพทย์ ได้อย่างเหมาะสม ลดขั้น
ตอนและจำ�นวนครั้งที่มาโรงพยาบาล ทำ�ให้การรักษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงลดการสูญเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็นอีกด้วย โดยทางทีมได้นำ�แนวคิดลีน
(Lean) ในการจัดการกับระบบนัด เพือ่ เพิม่ คุณภาพให้กบั
งานบริการในระบบบริการสุขภาพ
จากปัญหาดังกล่าวทางศูนย์ฯ จึงพัฒนาระบบนัด
สำ�หรับผูป้ ว่ ยรายใหม่ในแผนกผูป้ ว่ ยนอกอายุรกรรมโรค
มะเร็งขึ้น โดยมีการเตรียมรายชื่อและประวัติผู้ป่วยใหม่ที่
มีการนัดไว้ล่วงหน้า แพทย์จะพิจารณาว่าผู้ป่วยที่มีราย
ชือ่ นัดดังกล่าวต้องเตรียมตัวในการเข้าตรวจอย่างไรบ้าง
เช่น เจาะเลือด เอ็กซเรย์ เมื่อผู้ป่วยที่มีรายชื่อดังกล่าวมา
ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ที่ทำ�การลงทะเบียนจะทำ�การแนะนำ�
ให้ผู้ป่วยไปทำ�การเจาะเลือด เอ็กซเรย์ทันที แล้วมารอพบ
แพทย์ตามลำ�ดับ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ป่วยใหม่ทุกรายจะต้อง
รอพบแพทย์ก่อน หลังจากนั้นหากต้องเจาะเลือดหรือ
เอ็กซเรย์ ผู้ป่วยจึงไปทำ�การเจาะเลือดหรือเอ็กซเรย์ ซึ่งจะ
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเสียเวลาทัง้ การรอตรวจและเสียเวลาในการรอ
ผลเลือด รวมทั้งเสียเวลาในการเข้าพบแพทย์เพื่อฟังผล

เจาะเลือดและแนวทางการรักษาต่อไป สำ�หรับผู้ป่วยบาง
รายที่ต้องวางแผนการรักษาร่วมกับแผนกรังสีรักษาใน
การฉายแสงพร้อมกัน โดยการให้ยาเคมีบำ�บัดพร้อมกับ
การฉายแสงในการรักษาครั้งแรก ผู้ป่วยบางรายยังไม่มี
กำ�หนดวันที่เริ่มฉายแสง แต่มีนัดให้มาพบอายุรแพทย์
โรคมะเร็ง การมาพบแพทย์ ในครั้งนี้ผู้ป่วยก็ยังไม่ได้เริ่ม
การรักษาที่แท้จริง ทำ�ให้ผู้ป่วยเสียเวลาในการมาพบ
แพทย์ เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ ไม่จำ�เป็น รวมทั้ง
ผู้ ป่ ว ยบางรายที่ ผลการตรวจทางพยาธิ วิ ท ยา หรื อ
ผลการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ยังไม่ออก ซึ่งยังไม่
สามารถวางแผนการรักษาได้ ผู้ป่วยในกลุ่มเหล่านี้รวม
ทัง้ ผูป้ ว่ ยใหม่ทนี่ ดั มาผิดคลินกิ เช่น ผูป้ ว่ ยโรคเลือดนัดมา
คลินกิ โรคมะเร็ง เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์ฯจะทำ�การเลือ่ นนัดใน
ระบบนัดของโรงพยาบาลและโทรศัพท์ ไปเลื่อนนัดผู้ป่วย
ให้ผู้ป่วยมาตามนัดที่เหมาะสม
การพัฒนาระบบนัดดังกล่าว ทำ�ให้ผู้ป่วยลดระยะ
เวลาการรอคอย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มความ
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการ รวมทั้งผู้ ให้บริการ ทำ�ให้ ไม่
เกิดความเครียดในการทำ�งาน มีความสุขในการทำ�งาน
เนือ่ งจากการมีสว่ นร่วมในการเปลีย่ นแปลง พัฒนาระบบ
การให้บริการ
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ผลของการดำ�เนินโครงการ
(ตั้งแต่ กันยายน 2558 ถึง ธันวาคม 2559)
กระบวนการ
1.การทบทวนประวัติผู้ป่วยใหม่
2.จำ�นวนผู้ป่วยที่นัดมาผิดคลินิก
3.จำ�นวนผู้ป่วยรายใหม่ในคลินิกมะเร็งที่
ต้องเลื่อนนัดได้รับการเลื่อนนัด
4.จำ�นวนผู้ป่วยรายใหม่ในคลินิกมะเร็งที่
ต้องเจาะเลือดก่อนพบแพทย์เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการให้ยาเคมีบำ�บัด

เป้าหมาย

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
(ก.ย.-ธ.ค. 58) (ม.ค.-ธ.ค. 59)
(ผู้ป่วย 148 ราย)

(ผู้ป่วย 529 ราย)

100%
0%
100%

100%
1.35%
90.91%

100%
0.19%
98.63%

100%

100%

100%

แผนการพัฒนาต่อไป/ปัญหาอุปสรรค
(Plan for Continuous improvement)
•
•
•
•
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ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ แผนกรังสีรักษา แผนกหู-คอ-จมูก แผนกอายุรกรรมทั่วไป
พัฒนาระบบนัดคลินิกอายุรกรรมมะเร็ง โดยให้เจ้าหน้าที่คลินิกอายุรกรรมคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่จะลง
นัดในระบบโรงพยาบาล
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการคัดกรองผู้ป่วยและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยในการมาตรวจ
ส่งเสริมการทำ�นวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบนัดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำ�บัด
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ภาระงาน
ด้านการศึกษาวิจัย
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Clinical Studies
1. Lung Cancer
1.1 First line, stage II-IIIA NSCLC : ADAURA
1.2 First line, stage IIIB-IV NSCLC : FLAURA 1
1.3 First line, EGFR vaccine, stage IV NSCLC: BV-NSCLC-002
2. First line, HER2 +ve Metastatic Gastric Cancer: IMU-131
3. Advanced Solid Tumors : SBG
4. Second line, Metastatic colorectal : AB12006
5. First line, Recurrent/Metastatic head and neck squamous cell carcinoma: KESTREL
6. Second line, Locally Advanced recurrent/metastatic nasopharyngeal carcinoma : CPDR001X2201
7. Second line, Recurrent/Metastatic head and neck squamous cell carcinoma : BI1200.161
8. Stage IV, Recurrent/Metastatic renal cell carcinoma: RCC
9. Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer
9.1 ER+ve, HER2 -ve: SANDPIPER (GO29058)
9.2 ER-ve, PR-ve, HER2-ve: IMPASSION (WO29522)
10. Stage IIIC-IV, Acral Lentiginous or cutaneous melanoma
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ผลการดำ�เนินงานการวิจัยทางคลินิก
1. Lung Cancer

1.1 First line, stage IB-IIIA NSCLC : ADAURA
ชือ่ โครงการ (Eng) : A double-blind, randomized, placebo-controlled multicentre study to assess the efficacy and safety
of AZD9291 versus placebo in patients with epidermal growth factor receptor mutation positive stage IB-IIIA nonsmall cell lung carcinoma, following complete tumour resection with or without adjuvant chemotherapy
ชื่อโครงการ(ไทย): การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอกที่ดำ�เนินการในศูนย์วิจัย
หลายแห่ง เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยาเอแซดดี 9291 เปรียบเทียบกับยาหลอก ในผู้ป่วยโรค
มะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก ระยะ IB-IIA และมีผลการกลายพันธุ์ของ Epidermal Growth Factor เป็นบวก หลังจากได้
รับการผ่าตัดมะเร็งอย่างสมบูรณ์ โดยได้รับหรือไม่ได้รับเคมีบำ�บัดเป็นการรักษาร่วม
Status: กำ�ลังเปิดรับผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ
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1.2 First line, stage IIIB-IV NSCLC: FLAURA 1
ชือ่ โครงการ (Eng) : A phase III, double-blind, randomised study to assess the efficacy and safety of AZD9291 versus a
standard of care epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor as first-line treatment in patients with epidermal growth factor receptor mutation positive, locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer
ชือ่ โครงการ (ไทย) : การวิจยั ระยะที่ 3 แบบสุม่ และปกปิดข้อมูลทัง้ สองฝ่าย เพือ่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของโมเลกุล
AZD9291 เปรียบเทียบกับ Epidermal Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor ทีใ่ ช้เป็นยาขนานแรกและเป็นมาตรฐาน
การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ได้เป็นเซลล์เล็กทีม่ กี ารลุกลามหรือแพร่กระจายเฉพาะทีแ่ ละพบการผ่าเหล่าของยีน EGFR
Status : ปิดรับผูป้ ว่ ยเข้าร่วมโครงการวิจยั ในเดือน กุมภาพันธ์ 2559
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1.3 First line, EGFR vaccine, stage IV NSCLC: BV-NSCLC-002
ชือ่ โครงการ (Eng) : A phase III, open-label, multicenter, randomized trial to establish safety and efficacy of an EGFR
cancer vaccine in inoperable, stage IV biomarker positive, wild type EGFR NSCLC patient eligible to receive standard
treatment and supportive care
ชือ่ โครงการ (ไทย) : การวิจยั ในระยะที่ 3 แบบสุม่ ทีเ่ ปิดเผยข้อมูลการรักษา ดำ�เนินการในศูนย์วจิ ยั หลายแห่ง เพือ่ พิจารณาความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันมะเร็งทีเ่ ป็น EGFR ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC) ใน EGFR
สายพันธุด์ ง้ั เดิมทีม่ ผี ลบวกต่อตัวบ่งชีช้ วี ภาพระยะที่ 4 ซึง่ ไม่สามารถผ่าตัดได้และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ในการรับการรักษามาตรฐาน
และการดูแลแบบประคับประคอง
Status : กำ�ลังเปิดรับผูป้ ว่ ยเข้าร่วมโครงการ
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2. First line, HER2 + ve Metastatic Gastric Cancer: IMU-131
ชือ่ โครงการ (Eng) : A phase 1b/2 open-label study of Imu-131 Her2/Neu peptide vaccine plus cisplatin and either
5-fluorouracil or capecitabine chemotherapy in patients with Her2/Neu overexpressing metastatic or advanced
adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction
ชื่อโครงการ (ไทย) : การศึกษาวิจัยระยะที่ 1b/2 แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษาของการให้วัคซีนเปปไทด์IMU-131 ของตัวรับเฮอร์
ทูร่วมกับยาซิสพลาตินและการให้ยาเคมีบำ�บัดด้วยยา
5-ฟลูออโรยูราซิลหรือยาเคพไซตาบีนอย่างใดอย่างหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็ง
กระเพาะอาหารหรือมะเร็งบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจายหรือระยะลุกลามที่มีระดับการ
แสดงออกของตัวรับเฮอร์ทู (HER2/NEU) มากกว่าปกติ
Status : กำ�ลังเปิดรับผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ
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3. Advanced Solid Tumors : SBG
ชื่อโครงการ (Eng) : Phase I, Dose-Escalation Study of Soluble Beta-Glucan (SBG) in Patients With Advanced
Solid Tumors
ชื่อโครงการ (ไทย) : การวิจัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษาขนาดยาเบต้ากลูแคนชนิดละลายที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุกลาม
Status : ปิดรับผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการวิจัยในเดือน พฤษภาคม 2559
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4. Second line, Metastatic colorectal : AB12006
ชือ่ โครงการ (Eng) : A prospective, multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled, 2-parallel groups, phase 3
study to compare the efficacy and safety of masitinib in combination with FOLFIRI (irinotecan, 5-fluorouracil and folinic
acid) to placebo in combination with FOLFIRI in second line treatment of patients with metastatic colorectal cancer
ชือ่ โครงการ (ไทย) : การศึกษาวิจยั ไปข้างหน้า แบบหลายสถาบัน สุม่ ตัวอย่าง ปกปิดทัง้ สองด้าน กลุม่ ยาหลอก-กลุม่ ควบคุม 2-กลุม่ คูข่ นาน
ระยะที่ 3 เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยามาซิทนิ บิ (MASITINIB) ร่วมกับยาฟอลฟิริ (FOLFIRI) [ไอริโนทีแคน
(IRINOTECAN), 5- ฟลูออโรยูราซิล (5-FLUOROURACIL) และกรดโฟลินคิ (FOLINIC ACID) ] กับยาหลอกร่วมกับยาฟอลฟิริ (FOLFIRI) ในการรักษาทางเลือกทีส่ องของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ในระยะลุกลาม
Status : ปิดรับผูป้ ว่ ยเข้าร่วมโครงการวิจยั แล้วในเดือน ธันวาคม 2559
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5. First line, Recurrent/Metastatic head and neck squamous cell carcinoma: KESTREL
ชือ่ โครงการ (Eng) : A phase III randomized, open-label, multi-center, global study of MEDI4736 alone or in combination with
tremelimumab versus standard of care in the treatment of first-line recurrent or metastatic squamous cell head and neck
cancer patients.
ชือ่ โครงการ (ไทย) : การศึกษาแบบสุม่ ระยะที่ 3 แบบไม่ปกปิดการรักษาทำ�ในหลายศูนย์วจิ ยั ทัว่ โลกของยาเมดดิ (MEDI) 4736 ร่วมกับยาทรี
มีลมิ แู ม็บ (Tremelimumab) หรือยาเมดดิ (MEDI) 4736 ชนิดเดียวเปรียบเทียบกับการรักษามาตราฐานในการรักษาเป็นลำ�ดับแรกสำ�หรับผู้
ป่วยโรคมะเร็งศรีษะและลำ�คอชนิดสควอมัสเซลล์ทเ่ี ป็นซ้�ำ หรือมีการแพร่กระจายของโรค
Status : กำ�ลังเปิดรับผูป้ ว่ ยเข้าร่วมโครงการวิจยั
หมายเหต :ุ ปิดรับอาสาสมัครชัว่ คราวตัง้ แต่เดือน กันยายน – ธันวาคม 2559
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6. Second line, Locally Advanced recurrent/metastatic nasopharyngeal
carcinoma : CPDR001X2201
ชือ่ โครงการ (Eng) : A phase II, open-label, randomized controlled study of PDR001 in patients with moderately differentiated/undifferentiated locally advanced recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma who progressed on standard
treatment
ชือ่ โครงการ (ไทย) : การวิจยั ทางคลินกิ ระยะที่ 2 แบบสุม่ โดยมีกลุม่ ควบคุม และไม่ปกปิดการรักษา เพือ่ ศึกษายาพีดอี าร์001 ในผูป้ ว่ ยโรค
มะเร็งหลังโพรงจมูก ทีม่ ลี กั ษณะเซลล์เป็นแบบมอเดอเรทลีดฟ
ิ เฟอเรนชิเอทเตท หรือ อันดิฟเฟอเรนชิเอทเตททีก่ ลับเป็นซ้�ำ แบบระยะลุกลาม
เฉพาะทีห่ รืออยูใ่ นระยะแพร่กระจาย ซึง่ มีการกำ�เริบของโรคจากการรักษามาตรฐาน
Status : กำ�ลังเปิดรับผูป้ ว่ ยเข้าร่วมโครงการ
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7. Second line, Recurrent/Metastatic head and neck squamous cell carcinoma: BI1200.161
ชือ่ โครงการ (Eng) : A randomized, open-label phase III study to evaluate the efficacy and safety of oral afatinib (BIBW 2992)
versus intravenous methotrexate in patients with recurrent and/or metastatic head and neck squamous cell carcinoma
who have progressed after platinum-based therapy
ชือ่ โครงการ( ไทย) : การศึกษาวิจยั ระยะที่ 3 แบบสุม่ เปิดเผยข้อมูล เพือ่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอะฟาทินบิ ชนิดรับ
ประทาน (BIBW 2992) เปรียบเทียบกับยาเมโธเทรกเซททีใ่ ห้ทางหลอดเลือดดำ�ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมะเร็งศีรษะและลำ�คอชนิดสควอมัสเซลล์ทก่ี ลับ
เป็นซ้�ำ และ/หรือแพร่กระจายซึง่ มีการดำ�เนินไปของโรคหลังจากได้รบั การบำ�บัดรักษาด้วยยาทีม่ แี พลตินมั เป็นพืน้ ฐาน
Status : กำ�ลังเปิดรับผูป้ ว่ ยเข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ : มีการเพิม่ จำ�นวนผูป้ ว่ ยเป้าหมายจาก 7 ราย เป็น 12 ราย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
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8. Stage IV, Recurrent/Metastatic renal cell carcinoma: RCC
ชือ่ โครงการ (Eng) : A phase III, open-label, randomized study of MPDL3280A (Anti-PD-L1 Antibody) in combination with
bevacizumab versus sunitinib in patients with untreated advanced renal cell carcinoma
ชือ่ โครงการ(ไทย) : การศึกษาแบบสุม่ ระยะที่ 3 แบบไม่ปกปิดการรักษาของยาอะทีโซลิซแู มบ (แอนติพดี -ี แอล1 แอนติบอดี) ร่วมกับยาเบวาซิ
ซูแมบเปรียบเทียบกับยาซูนทิ นิ บิ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งไตชนิดรีนลั เซลล์ คาร์ซโิ นมาในระยะลุกลามที่ไม่เคยได้รบั การรักษามาก่อน
Status : ปิดรับผูป้ ว่ ยเข้าร่วมโครงการวิจยั แล้วในเดือน กันยายน 2559
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9. Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer
9.1 ER +ve, HER2 -ve: SANDPIPER (GO29058)

ชือ่ โครงการ (Eng) : A Phase III, double-blind, placebo-controlled, randomized study of Taselisib plus Fulvestrant versus Placebo plus Fulvestrant in postmenopausal women with estrogen receptor-positive and HER2-negative locally advanced or
metastatic breast cancer who have disease recurrence or progression during or after Aromatase Inhibitor therapy
ชือ่ โครงการ (ไทย) : การศึกษาวิจยั แบบสุม่ ระยะที่ 3 ปกปิดทัง้ สองทาง ควบคุมด้วยยาหลอกเพือ่ ศึกษาการให้ยาทาซิลซิ บิ ร่วมกับยาฟูลเวสแท
รนท์เปรียบเทียบกับการให้ยาหลอกร่วมกับยาฟูลเวสแทรนท์ในผูห้ ญิงวัยหมดประจำ�เดือนทีเ่ ป็นมะเร็งเต้านมระยะลุกลามเฉพาะทีห่ รือระยะ
แพร่กระจายทีม่ ตี วั รับเอสโตรเจนเป็นบวกและมียนี เฮอร์ทเู ป็นลบร่วมกับมีมะเร็งกลับเป็นซ้�ำ หรือเกิดการลุกลามของโรคระหว่างหรือภายหลัง
ได้รบั การรักษาด้วยยาทีอ่ อกฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม์อะโรมาเทส
Status : กำ�ลังเปิดรับผูป้ ว่ ยเข้าร่วมโครงการ
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9.2 ER -ve, PR -ve, HER2 -ve: IMPASSION (WO29522)
ชือ่ โครงการ (Eng) : A phase III, multicenter, randomized, Placebo-controlled study of Atezolizumab (anti-PD-L1 antibody)
in Combination with nab-paclitaxel Compared with placebo with Nab-paclitaxel for patients with Previously untreated
metastatic Triple-negative breast cancer
ชือ่ โครงการ (ไทย) : การศึกษาวิจยั แบบสุม่ ระยะที่ 3 พหุสถาบัน ควบคุมด้วยยาหลอกของการรักษาด้วยยาอะทีโซลิซแู มบ (แอนติ-พีด-ี แอล1
แอนติบอดี) เมือ่ ให้รว่ มกับยาเอ็นเอบี-แพคลิแทกเซล เปรียบเทียบกับการให้ยาหลอกร่วมกับยาเอ็นเอบี-แพคลิแทกเซลสำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง
เต้านมชนิดทริปเปิลเนกาทีฟระยะแพร่กระจายที่ไม่เคยได้รบั การรักษามาก่อน
Status : กำ�ลังเปิดรับผูป้ ว่ ยเข้าร่วมโครงการ
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10. Stage IIIC-IV, Acral Lentiginous or cutaneous melanoma
ชือ่ โครงการ (Eng) : An Open-Label, Multi-center Study, Multi-Center Study to Investigate the Objective Response Rate of
Dabrafenib in Combination with Trametinib in subject with BRAF V600E/K Mutation-Positive Melanoma
ชือ่ โครงการ (ไทย) : การวิจยั ทางคลินกิ แบบไม่ปกปิดการรักษา ทำ�ในสหสถาบันเพือ่ ทำ�การศึกษาอัตราการตอบสนองของการให้ยาดาบรา
ฟินบิ ร่วมกับยาทราเมทินบิ ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคมะเร็งเมลาโนมา และมีผลการตรวจของ บีราฟ วี 600 อี หรือเคมิวเตชัน่ ทีแ่ สดงผลเป็นบวก
Status : ปิดรับผูป้ ว่ ยเข้าร่วมโครงการวิจยั แล้วในเดือน กันยายน 2559
หมายเหตุ : มีการเพิม่ จำ�นวนผูป้ ว่ ยเป้าหมายจาก 2 ราย เป็น 4 ราย ในเดือนมกราคม 2559
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บทความตีพมิ พ์ขอ้ มูลของผูป้ ว่ ยซึง่ ทางศูนย์ฯ ได้รว่ มในการทำ�การวิจยั MYLAN JAMA
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Effect of a Proposed Trastuzumab Biosimilar Compared
With Trastuzumab on Overall Response Rate in Patients
With ERBB2 (HER2)–Positive Metastatic Breast Cancer
A Randomized Clinical Trial
Hope S. Rugo, MD; Abhijit Barve, MD, PhD, MBA; Cornelius F. Waller, MD; Miguel Hernandez-Bronchud, MD, PhD; Jay Herson, PhD; Jinyu Yuan, PhD;
Rajiv Sharma, MBBS, MS; Mark Baczkowski, MS, RPh; Mudgal Kothekar, MD; Subramanian Loganathan, MD; Alexey Manikhas, MD; Igor Bondarenko, MD;
Guzel Mukhametshina, MD; Gia Nemsadze, MD, PhD; Joseph D. Parra, MD; Maria Luisa T. Abesamis-Tiambeng, MD; Kakhaber Baramidze, MD, PhD;
Charuwan Akewanlop, MD; Ihor Vynnychenko, MD; Virote Sriuranpong, MD; Gopichand Mamillapalli, MS, MCh; Sirshendu Ray, MS;
Eduardo P. Yanez Ruiz, MD; Eduardo Pennella, MD, MBA; for the Heritage Study Investigators
Editorial pages 30 and 33
IMPORTANCE Treatment with the anti-ERBB2 humanized monoclonal antibody trastuzumab

and chemotherapy significantly improves outcome in patients with ERBB2 (HER2)–positive
metastatic breast cancer; a clinically effective biosimilar may help increase access to this therapy.
OBJECTIVE To compare the overall response rate and assess the safety of a proposed
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trastuzumab biosimilar plus a taxane or trastuzumab plus a taxane in patients without prior
treatment for ERBB2-positive metastatic breast cancer.
DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS Multicenter, double-blind, randomized, parallel-group,
phase 3 equivalence study in patients with metastatic breast cancer. From December 2012 to
August 2015, 500 patients were randomized 1:1 to receive a proposed biosimilar or
trastuzumab plus a taxane. Chemotherapy was administered for at least 24 weeks followed
by antibody alone until unacceptable toxic effects or disease progression occurred.
INTERVENTIONS Proposed biosimilar (n = 230) or trastuzumab (n = 228) with a taxane.
MAIN OUTCOMES AND MEASURES The primary outcome was week 24 overall response rate
(ORR) defined as complete or partial response. Equivalence boundaries were 0.81 to 1.24
with a 90% CI for ORR ratio (proposed biosimilar/trastuzumab) and −15% to 15% with a 95%
CI for ORR difference. Secondary outcome measures included time to tumor progression,
progression-free and overall survival at week 48, and adverse events.
RESULTS Among 500 women randomized, the intention-to-treat population included 458

women (mean [SD] age, 53.6 [11.11] years) and the safety population included 493 women.
The ORR was 69.6% (95% CI, 63.62%-75.51%) for the proposed biosimilar vs 64.0% (95% CI,
57.81%-70.26%) for trastuzumab. The ORR ratio (1.09; 90% CI, 0.974-1.211) and ORR difference
(5.53; 95% CI, −3.08 to 14.04) were within the equivalence boundaries. At week 48, there was no
statistically significant difference with the proposed biosimilar vs trastuzumab for time to tumor
progression (41.3% vs 43.0%; −1.7%; 95% CI, −11.1% to 6.9%), progression-free survival (44.3%
vs 44.7%; −0.4%; 95% CI, −9.4% to 8.7%), or overall survival (89.1% vs 85.1%; 4.0%; 95% CI,
−2.1% to 10.3%). In the proposed biosimilar and trastuzumab groups, 239 (98.6%) and 233
(94.7%) had at least 1 adverse event, the most common including neutropenia (57.5% vs 53.3%),
peripheral neuropathy (23.1% vs 24.8%), and diarrhea (20.6% vs 20.7%).
CONCLUSIONS AND RELEVANCE Among women with ERBB2-positive metastatic breast cancer
receiving taxanes, the use of a proposed trastuzumab biosimilar compared with trastuzumab
resulted in an equivalent overall response rate at 24 weeks. Further study is needed to assess
safety and long-term clinical outcome.
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√Õ∫√Ÿâ Ÿâ‚√§
‡√◊ËÕß : π—π∑‘¬“ √—μπ§™, Õπßπ“Æ ‡√◊Õß¥”

»Ÿπ¬å HOCC ®—¥°‘®°√√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ „πÀ—«¢âÕ ç√Ÿâ√Õ∫¥â“πμâ“π¿—¬¡–‡√Áß‡μâ“π¡é
™à«¬ºŸâªÉ«¬√—∫¡◊Õ°—∫¡–‡√Áß‡μâ“π¡‰¥âÕ¬à“ß ∫“¬„®
‡¡◊ÕË ‰¡àπ“π¡“π’È »Ÿπ¬åÕß§å√«¡‡æ◊ÕË °“√»÷°…“·≈–∫”∫—¥
‚√§¡–‡√Áß “¢“«‘™“¡–‡√Áß«‘∑¬“ ¿“§«‘™“Õ“¬ÿ√»“ μ√åÀ√◊Õ »Ÿπ¬å
HOCC √à«¡°—∫»Ÿπ¬å∂—π¬‡«™™åœ ‚√ßæ¬“∫“≈ ß¢≈“π§√‘π∑√å
·≈–™¡√¡‡æ◊ÕË π™à«¬‡æ◊ÕË π ‚√ßæ¬“∫“≈ ß¢≈“π§√‘π∑√å √«¡∂÷ß
Õß§å°√‡Õ°™π¿“¬πÕ°¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å √à«¡„Àâ
§«“¡√Ÿâ¥â“π ÿ¢¿“æ·°àª√–™“™π „πÀ—«¢âÕ ç√Ÿâ √ Õ∫μâ “ π¿— ¬
¡–‡√Áß‡μâ“π¡é
‚¥¬¿“¬„πß“πª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡μà“ßÊ ¡“°¡“¬
∑—Èß°“√„Àâ§«“¡√Ÿâ ‚¥¬·æ∑¬åºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ´÷Ëß‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“°
Õ.πæ. ¡ƒ∑∏‘Ï ¡À—∑∏‚π∫≈ »—≈¬·æ∑¬åºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°“√
ºà “ μ— ¥ ¡–‡√Á ß ‡μâ “ π¡ Õ.æ≠.ªî ¬ πÿ ™ «ÿ ≤‘ ™ “μ‘ ª √’ ™ “ ·æ∑¬å
ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π√—ß ’«‘π‘®©—¬ Õ.æ≠.®‘¥“¿“ æƒ≤‘°‘μμ‘ ·æ∑¬å
ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π√—ß ’√—°…“ ‡ªìπ«‘∑¬“°√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâμ—Èß·μà
ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß Õ“°“√ ·≈–Õ“°“√· ¥ß¢Õß‚√§¡–‡√Áß‡μâ“π¡
·π«∑“ß°“√«‘π‘®©—¬ ∑—Èß°“√μ√«®«‘π‘®©—¬∑“ß√—ß ’«‘∑¬“ ·≈–
À≈“°À≈“¬∑“ß‡≈◊Õ°„π°“√√—°…“‚√§¡–‡√Áß‡μâ“π¡∑—Èß°“√√—°…“
¥â«¬°“√ºà“μ—¥ °“√„Àâ¬“‡§¡’∫”∫—¥·≈–°“√√—°…“¥â«¬¬“√—°…“
™π‘¥¡ÿàß‡ªÑ“ (Targeted therapy) √«¡∂÷ß°“√√—°…“‡ √‘¡¥â«¬
√—ß ’√—°…“ Õ’°∑—Èß¬—ß‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“°§ÿ≥√–‡∫’¬∫ ®‘μ‡°◊ÈÕ ·≈–
§ÿ≥«‘¿“…≥’¬å ∏√√¡¡—§«—π √à«¡·™√åª√– ∫°“√≥åμ√ß®“°°“√ªÉ«¬
‡ªìπ¡–‡√Áß‡μâ“π¡ ‚¥¬¡’ √».æ≠.¿—∑√æ‘¡æå √√æ«’√«ß»å
Õ“¬ÿ√·æ∑¬åº‡Ÿâ ™’¬Ë «™“≠¥â“π¬“‡§¡’∫”∫—¥ „Àâ‡°’¬√μ‘‡ªìπºŸ¥â ”‡π‘π
°“√‡ «π“
πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’°‘®°√√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ çºŸâÀ≠‘ßÕ¬à“À¬ÿ¥
«¬¥â«¬ºâ“‚æ°º¡ ¥ÿ ·π«é ´÷ßË ‡ªìπ°“√ Õπ«‘∏’ ‚æ°ºâ“„π√Ÿª·∫∫
μà“ßÊ „Àâ°—∫ºŸâªÉ«¬∑’Ë‡°‘¥Õ“°“√º¡√à«ß ·≈–¬—ß¡’°“√ “∏‘μ°“√
‡¬Á∫‡μâ“π¡‡∑’¬¡∑’™Ë «à ¬ ßà ‡ √‘¡¿“æ≈—°…≥å¢ÕßºŸªâ «É ¬¡–‡√Áß‡μâ“π¡
´÷Ëß‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠∑’Ë™à«¬‡æ‘Ë¡§«“¡¡—Ëπ„®·≈– √â“ß°”≈—ß„®„Àâ
°—∫ºŸâªÉ«¬
„π à«π¢Õß∫Ÿ∏°‘®°√√¡ ç∫”∫—¥™’«‘μ æ‘™‘μ¢âÕ‰À≈àμ‘¥
¥â«¬¡≥’‡«™é ‡ªìπ°“√„Àâ§«“¡√Ÿâ¥â“π¡≥’‡«™ §◊Õ °“√®—¥ ¡¥ÿ≈
‚§√ß √â“ß¢Õß√à“ß°“¬∑’Ë∑à“πÕ“®“√¬åª√– ‘∑∏‘Ï ¡≥’®‘√–ª√–°“√
Ú¯
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Õπ«‘∏’ ‚æ°ºâ“„π√Ÿª·∫∫μà“ßÊ „Àâ°—∫ºŸâªÉ«¬∑’Ë‡°‘¥Õ“°“√º¡√à«ß

‡ªìπºŸâ§‘¥§âπ¢÷Èπ‚¥¬º ¡º “π«‘™“°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ °“√
·æ∑¬å·ºπ®’π·≈–°“√·æ∑¬åÕ‘π‡¥’¬‡¢â“¥â«¬°—π ·≈–ª√–¬ÿ°μå
μàÕ¬Õ¥·≈–æ—≤π“°“√√—°…“¡“‡ªìπ ç¡≥’‡«™é ‚¥¬¡’À≈—°°“√ §◊Õ
‡¡◊ÕË „¥∑’Ë ‚§√ß √â“ß¢Õß√à“ß°“¬Õ¬Ÿà„π≈—°…≥– ¡¥ÿ≈®–∑”„Àâ°“√
‰À≈‡«’¬π¢Õß‡≈◊Õ¥ ≈¡ πÈ”‡À≈◊Õß ·≈–√–∫∫ª√– “∑ ‡ªìπ‰ª
Õ¬à“ß –¥«° ·μàÀ“°‚§√ß √â“ß‰¡à Õ ¬Ÿà „π≈—°…≥– ¡¥ÿ≈ °“√
‰À≈‡«’¬πμà“ßÊ ®–∫°æ√àÕß ‡ªìπ “‡Àμÿ¢Õß°“√‡°‘¥Õ“°“√
º‘¥ª°μ‘¢Õß√à“ß°“¬¢÷Èπ ¡≥’‡«™®÷ß‡ªìπ°“√∫√‘À“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ¡¥ÿ≈¢Õß√à“ß°“¬ “¡“√∂π”‰ª„™â„π™’«μ‘ ª√–®”«—π‰¥â®√‘ß

∑—È ß π’È ‰¥â¡’°“√ “∏‘μ∑à“°“√∫√‘À“√·¢π ¡◊Õ ‰À≈à ·≈–≈”μ—«
∑àÕπ∫π ∑’Ë “¡“√∂™à«¬≈¥¿“«–¢âÕ‰À≈àμ‘¥·≈–·¢π∫«¡®“°
°“√ºà“μ—¥‡≈“–μàÕ¡πÈ”‡À≈◊Õß¢ÕßºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß‡μâ“π¡ ‰¥â·°à ∑à“
‰À«â «— ¥’À√◊Õ∑à“√”≈–§√ ∑à“‚¡à·ªÑß ∑à“∂Õ¥‡ ◊ÈÕ ∑à“À¡ÿπ·¢π
°√√‡™’¬ß ·≈–∑à“ª≈àÕ¬æ≈—ß πÕ°®“°π’È¬—ß “∏‘μ∑à“∑—Ë«‰ª∑’Ë
“¡“√∂„™â „π™’«‘μª√–®”«—π‰¥â ‡™àπ ∑à“¬◊π ∑à“π—Ëß ∑à“°Õ¥Õ°
∑à“‡∑â“§“ß ‡ªìπμâπ
√«¡∑—Èß ∫Ÿ∏°‘®°√√¡ çÛ π‘È« Û —¡º— °—¥¡–‡√Áß
‡μâ“π¡é ¬—ß¡’°“√„Àâ§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫°“√μ√«®‡μâ“π¡ ∑’Ë™à«¬„Àâ
“¡“√∂μ√«®§âπÀ“§«“¡º‘¥ªμ‘¢Õß‡μâ“π¡‡∫◊ÕÈ ßμâπ‰¥â¥«â ¬μ—«‡Õß
‚¥¬„™â Û π‘È« §◊Õ π‘È«™’È π‘È«°≈“ß ·≈–π‘È«π“ß ∑”°“√μ√«®·∫∫
Û —¡º— §◊Õ
Ò. ¡— º— ·∫∫°âπÀÕ¬ §◊Õ °“√μ√«®§≈”∫√‘‡«≥‡μâ“π¡
‡ªìπ√Ÿª°âπÀÕ¬‚¥¬«π®“°°°≈“ßÀπâ“Õ°¡“®π∂÷ß∞“π‡μâ“π¡
°¥§≈”‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ®π∑—Ë«∑—Èß‡μâ“
Ú. —¡º— ·∫∫√Ÿª≈‘Ë¡ §◊Õ °“√§≈”®“°°≈“ßÀπâ“Õ°‰ª
®π∂÷ß∞“π‡μâ“π¡«π‰ªμ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“°¥§≈”‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ®π∑—Ë«
∑—Èß‡μâ“

(´â“¬∫π) ∫Ÿ∏°‘®°√√¡ çÛ π‘È« Û —¡º— °—¥¡–‡√Áß‡μâ“π¡é
(¢«“∫π) ∫”∫—¥™’«‘μ æ‘™‘μ¢âÕ‰À≈àμ‘¥¥â«¬¡≥’‡«™
(´â“¬-¢«“≈à“ß) “∏‘μ°“√‡¬Á∫‡μâ“π¡‡∑’¬¡

Û. ¡— º— ¢÷πÈ -≈ß À√◊Õ·π«¥‘ßË §◊Õ ‡√‘¡Ë μ√«®®“°∫√‘‡«≥
√— ° ·√â ° ¥§≈”≈ß‰ª®π∂÷ ß ∞“π‡μâ “ π¡·≈–§≈”¢÷È π ‰ª‡°◊ Õ ∫∂÷ ß
‰Àª≈“√â“ §≈”¢÷Èπ≈ß·∫∫π’È®π∑—Ë«∑—Èß‡μâ“π¡
‚¥¬„Àâ‡≈◊Õ°∑”‡æ’¬ß∑à“„¥∑à“Àπ÷ßË ·μà„Àâ°¥ Û √–¥—∫ §◊Õ
Ò. °¥‡∫“Ê ‡æ◊ËÕ„Àâ√Ÿâ ÷°∂÷ß∫√‘‡«≥„μâº‘«Àπ—ß
Ú. °¥ª“π°≈“ß ‡æ◊ËÕ„Àâ√Ÿâ ÷°∂÷ß∫√‘‡«≥°÷Ëß°≈“ß‡μâ“π¡
Û. °¥Àπ—°¢÷πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ√Ÿâ °÷ ∂÷ß∫√‘‡«≥ «à π≈÷°¢Õß‡μâ“π¡
´÷Ëß«‘∏’°“√μ√«®¥â«¬μ—«‡Õß¥—ß°≈à“« §«√∑”‡ªìπª√–®”
∑ÿ°‡¥◊ÕπÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
∑“ß»Ÿπ¬åÕß§å√«¡‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“·≈–∫”∫—¥‚√§¡–‡√Áß
“¢“«‘™“¡–‡√Áß«‘∑¬“À«—ß«à“ §«“¡√Ÿâ∑’Ë ‰¥â®“°°‘®°√√¡∑’Ë®—¥¢÷Èπ
„π§√—Èßπ’È®– “¡“√∂™à«¬ºŸâªÉ«¬„Àâ√—∫¡◊Õ°—∫¡–‡√Áß‡μâ“π¡‰¥âÕ¬à“ß
∫“¬„® ·≈–™à«¬„Àâª√–™“™π∑—Ë«‰ªª≈Õ¥¿—¬Àà“ß‰°≈¡–‡√Áß
‡μâ“π¡
¢à“«§≥–·æ∑¬å ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ Úıˆo
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Edu-Recreational
Workshop
ÿπ∑√’¬»÷°…“ æ—≤π“§«“¡ß“¡ μ‘¥μ“¡§«“¡√Ÿâ øóôπøŸ®‘μ„®
‡æ◊ËÕºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß‡μâ“π¡·≈–ºŸâ π„®
∑“ß»Ÿπ¬åÕß§å√«¡‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“·≈–∫”∫—¥‚√§¡–‡√Áß
“¢“«‘™“¡–‡√Áß«‘∑¬“ (HOCC-PSU) ¿“§«‘™“Õ“¬ÿ√»“ μ√å §≥–
·æ∑¬»“ μ√å ‚√ßæ¬“∫“≈ ß¢≈“π§√‘π∑√å √à«¡°—∫»Ÿπ¬å∂π— ¬‡«™™å
‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘ ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‚√ßæ¬“∫“≈ ß¢≈“π§√‘π∑√å ‰¥â√à«¡°—π®—¥°‘®°√√¡
„Àâ§«“¡√Ÿâ·°à∫ÿ§≈“°√ π—°‡√’¬π π—°»÷°…“·≈–ºŸâ π„®‡°’Ë¬«°—∫
‚√§¡–‡√Áß‡μâ“π¡ ¿“¬„μâ™◊ËÕ°‘®°√√¡«à“ çEdu-Recreational
Workshop: ÿπ∑√’¬»÷°…“ æ—≤π“§«“¡ß“¡ μ‘¥μ“¡§«“¡√Ÿâ
øóôπøŸ®‘μ„® ‡æ◊ËÕºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß‡μâ“π¡·≈–ºŸâ π„®é ≥ ÀâÕß
ª√–™ÿ¡°‘μμ‘ ≈‘¡Ë Õ¿‘™“μ ÀâÕßª√–™ÿ¡‡°…¡ ≈‘¡Ë «ß»å ·≈–ÀâÕßÕμ‘‡√°
≥ ∂≈“ß Õ“§“√‡√’¬π√«¡œ §≥–·æ∑¬»“ μ√å ‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘
°≈à“«‡ªî¥ß“π‚¥¬ √».πæ.æÿ≤‘»—°¥‘Ï æÿ∑∏«‘∫Ÿ≈¬å §≥∫¥’§≥–
·æ∑¬»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å
°‘®°√√¡¿“¬„πß“π®—¥‡ªìπ∞“π§«“¡√Ÿâ Û ∞“π §◊Õ ∞“π
∑’Ë Ò ç‰¢ “√æ—πªí≠À“¡–‡√Áß‡μâ“π¡é ∞“π∑’Ë Ú ç°“√‡ √‘¡
§«“¡ß“¡∫π„∫Àπâ“·≈–∑√«¥∑√ßé ·≈–∞“π∑’Ë Û ç‡«∑’ πÿ ∑√’¬π∑π“ ‡æ◊ÕË °“√ ßà ‡ √‘¡‡§√◊Õ¢à“¬ºŸªâ «É ¬¡–‡√Áß‡μâ“π¡é °‘®°√√¡
„πß“π®—¥„π≈—°…≥– Walk rally ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑ÿ°§πμâÕß
À¡ÿπ‡«’¬π∞“π§«“¡√Ÿâ∑—Èß Û ∞“π ¥—ßπ’È

∞“π∑’Ë Ò ç‰¢ “√æ—πªí≠À“¡–‡√Áß‡μâ“π¡é
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∞“π∑’Ë Ò ç‰¢ “√æ—πªí≠À“¡–‡√Áß‡μâ“π¡é
‰¢ “√æ—πªí≠À“¡–‡√Áß‡μâ“π¡ ‚¥¬ Õ.æ≠.»√’≈“ ”‡¿“
»—≈¬·æ∑¬åº‡Ÿâ ™’¬Ë «™“≠¥â“π‡μâ“π¡, Õ.æ≠.®‘√«¥’ ∂‘μ¬å‡√◊Õß»—°¥‘Ï
Õ“¬ÿ√·æ∑¬å¡–‡√Áß«‘∑¬“ Õ.æ≠.√ÿàßÕ√ÿ≥ ®‘√–μ√“™Ÿ ·æ∑¬å
ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π√—ß ’√—°…“ ‡√‘Ë¡μâπ°“√π”‡ πÕ∑’Ëπà“ π„®¥â«¬
°“√¬°μ— « Õ¬à “ ßºŸâ ªÉ « ¬À≠‘ ß ∑’Ë ¡ “æ∫·æ∑¬å ¥â « ¬°â Õ π∑’Ë ‡ μâ “ π¡
∑’¡Ë ≈’ °— …≥–‚μ¢÷πÈ ‰¡à‡®Á∫ ‰¡à¡·’ º≈ À√◊Õ°âÕπ∫√‘‡«≥Õ◊πË Ê μâÕß°“√
∑√“∫«à“°âÕπ∑’Ë‡μâ“π¡ à«π„À≠à‡ªìπ¡–‡√ÁßÀ√◊Õ‰¡à ‡©≈¬§«“¡«à“
‰¡à„™à ‡π◊ÕË ß®“°√âÕ¬≈– ¯ ¢Õß°âÕπ∑’‡Ë μâ“π¡„πºŸÀâ ≠‘ß¡—°®–‡ªìπ
°âÕπ‡π◊ÈÕßÕ°ª°μ‘∑’Ë ‰¡à „™à¡–‡√Áß ‚¥¬°âÕπ∑’Ëæ∫‰¥â∑’Ë‡μâ“π¡π—Èπ
“¡“√∂‡ªìπ‰¥â∑ß—È ∂ÿßπÈ”‡μâ“π¡ ‡π◊ÕÈ ßÕ°™π‘¥‰¡à√“â ¬·√ß¢Õß‡μâ“π¡
‡π◊ÈÕßÕ°‰¢¡—πÀ√◊Õ¡–‡√Áß‡μâ“π¡ πÕ°®“°π—Èπ¬—ß¡’°“√π”‡ πÕ
∂÷ßªí®®—¬‡ ’Ë¬ß¢Õß°“√‡°‘¥¡–‡√Áß‡μâ“π¡ ‡™àπ ‡æ»À≠‘ß∑’ËÕ“¬ÿ
¡“°°«à“ ı ªï ‡§¬¡’ª√–«—μ‘„π§√Õ∫§√—«‡ªìπ¡–‡√Áß‡μâ“π¡
√«¡∂÷ß°“√¡’∫ÿμ√™â“À√◊Õ‰¡à‡§¬¡’∫ÿμ√ °“√‡√‘Ë¡¡’ª√–®”‡¥◊Õπ
°àÕπÕ“¬ÿ ÒÚ ªïÀ√◊ÕÀ¡¥ª√–®”‡¥◊ÕπÀ≈—ßÕ“¬ÿ ıı ªï ≈â«π‡ªìπ
ªí ® ®— ¬ ‡ ’Ë ¬ ß¢Õß°“√‡°‘ ¥ ¡–‡√Á ß ‡μâ “ π¡∑—È ß ‘È π „π‡æ»™“¬°Á
“¡“√∂æ∫¡–‡√Áß‡μâ“π¡‰¥â‡™àπ‡¥’¬«°—π ·μàæ∫‰¥âπâÕ¬°«à“„π
‡æ»À≠‘ß∂÷ß Ò ‡∑à“
√«¡∑—ßÈ ¡’°“√·∂≈ß‰¢¢âÕ§”∂“¡‡°’¬Ë «°—∫ªí®®—¬‡ ¬’Ë ßμà“ßÊ
¢Õß°“√‡°‘¥¡–‡√Áß‡μâ“π¡ ‡™àπ °“√„ à‡ ◊ÈÕ™—Èπ„π∑’Ë¡’ ‚§√ßÀ√◊Õ
‰¡à¡’ ‚§√ß °“√„™âº≈‘μ¿—≥±å√–ß—∫°≈‘Ëπ°“¬ °“√¥◊Ë¡°“·ø °“√„™â
‚∑√»—æ∑åÀ√◊Õ«“ß‚∑√»—æ∑å ‰«â „°≈âμ—« ∑—ÈßÀ¡¥π’È¬—ß‰¡à¡’À≈—°∞“π
∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å¬◊π¬—π«à“‡ªìπªí®®—¬‡ ’Ë¬ß¢Õß°“√‡°‘¥¡–‡√Áß
‡μâ“π¡ √«¡∂÷ß°“√»—≈¬°√√¡‡ √‘¡‡μâ“π¡°Á ‰¡à¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßμàÕ
°“√‡°‘¥¡–‡√Áß‡μâ“π¡ ‡æ’¬ß·μà®–¡’º≈°√–∑∫μàÕ°“√μ√«®
·¡¡‚¡·°√¡„π¥â“π°“√·ª≈º≈ ´÷Ëß∑”‰¥â¬“°¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ
∞“π∑’Ë Ú ç°“√‡ √‘ ¡ §«“¡ß“¡∫π„∫Àπâ “ ·≈–
∑√«¥∑√ßé
°“√‡ √‘ ¡ §«“¡ß“¡∫π„∫Àπâ “ ·≈–∑√«¥∑√ß ‚¥¬
Õ.æ≠.Õ√«√√≥ ™“≠ —πμ‘ ·æ∑¬åºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π»—≈¬°√√¡
º».πæ.®μÿ√ß§å ®ß ∂‘μ¬å ‰æ∫Ÿ≈¬å ¿“§«‘™“‚ μ »Õ π“ ‘°«‘∑¬“,

∞“π∑’Ë Û ç‡«∑’ ÿπ∑√’¬ π∑π“ ‡æ◊ËÕ°“√ àß‡ √‘¡‡§√◊Õ
¢à“¬ºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß‡μâ“π¡é
‚¥¬ º».πæ.∏π“æ—π∏ÿå æ’√«ß»å ·æ∑¬åºŸâ‡™’¬Ë «™“≠¥â“π
√—ß ’√—°…“ æ«.°“π¥“«»√’ μÿ≈“∏√√¡°‘® æ¬“∫“≈¿“§«‘™“
√—ß ’«‘∑¬“ æ«. ÿ≥’ π‘¬¡‡¥™“ æ¬“∫“≈Àπà«¬ Palliative care
æ«.Õÿ ‰ √«√√≥ æ≈®√ À— « Àπâ “ ÀÕºŸâ ªÉ « ¬Õ“¬ÿ √ °√√¡™“¬ Ú
§ÿ≥ ÿ∑∏‘√—°…å ÿπ∑√ ·≈–§ÿ≥Õ√ “ —ß¢å»‘√‘ «‘∑¬“°√√—∫‡™‘≠
°‘®°√√¡„π∞“ππ’ÈμâÕßÕ“»—¬ ¡“∏‘·≈–§«“¡‡ß’¬∫¢Õß
ºŸ‡â ¢â“√à«¡°‘®°√√¡≈—°…≥–‡ªìπ°“√·≈°‡ª≈’¬Ë πæŸ¥§ÿ¬§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
ª√– ∫°“√≥å „Àâ°”≈—ß„®„π°“√μàÕ Ÿâ°—∫ªí≠À“ Õÿª √√§μà“ßÊ
∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ „Àâ·ßà§¥‘ ·π«§‘¥„π°“√¢â“¡ºà“π‡Àμÿ°“√≥å∑¬’Ë “°≈”∫“°
‰¥â¥â«¬¥’

∞“π∑’Ë Ú ç°“√‡ √‘¡§«“¡ß“¡∫π„∫Àπâ“·≈–∑√«¥∑√ßé

æ«.‡π“«π‘μ¬å ‡ ¬’ ¡‰À¡ æ¬“∫“≈»Ÿπ¬å∂π— ¬‡«™™å §ÿ≥ª√–°“¬¥“«
ÿπ∑√ «‘∑¬“°√√—∫‡™‘≠
”À√—∫ºŸâªÉ«¬∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ºà“μ—¥‡μâ“π¡ÕÕ°∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ
∫“ß à«π ®–¡’º≈°√–∑∫μàÕºŸâªÉ«¬∑—ÈßμàÕ∫ÿ§≈‘°¿“æ °“√ «¡„ à
‡ ◊ÈÕºâ“√«¡∂÷ßº≈°√–∑∫¥â“π®‘μ„® Õ“®®–‡°‘¥§«“¡«‘μ°°—ß«≈
´÷¡‡»√â“ ‰¡à¡π—Ë „®„π¿“æ≈—°…≥å ‡ªìπμâπ ¥—ßπ—πÈ °“√‡ √‘¡§«“¡ß“¡
∑√«ßÕ°·≈–„∫Àπâ“ ‡ªìπ ‘Ëß∑’ËºŸâªÉ«¬ “¡“√∂∑”‰¥â∑—π∑’ ‚¥¬Õ“®
∑”°“√‡ √‘¡¿“¬À≈—ß®“°°“√ºà“μ—¥‡μâ“π¡ ‚¥¬°“√ºà“μ—¥ √â“ß
‡μâ“π¡„À¡à “¡“√∂∑”‰¥â ‚¥¬„™â‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ¢ÕßºŸâªÉ«¬‡Õß ‡™àπ
‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ∫√‘‡«≥Àπâ“∑âÕß °≈â“¡‡π◊ÈÕÀ≈—ß °≈â“¡‡π◊ÈÕμâπ¢“ ·≈–
–‚æ° °“√„™â∂ÿß‡μâ“π¡‡∑’¬¡°Á‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß«‘∏’∑’Ë „™â ‰¥â „π°“√
ºà“μ—¥‡ √‘¡‡μâ“π¡
„π à«π¢Õß°“√»—≈¬°√√¡μ°·μàß„∫Àπâ“π—Èπ‡ªìπ°“√
·°â ‰¢§«“¡º‘¥ª°μ‘∑’Ëº‘¥√Ÿª∑’Ë¡’¡“·μà°”‡π‘¥À√◊ÕÀ≈—ß°“√ºà“μ—¥
√«¡∂÷ß°“√·°âª≠
í À“∑“ß®‘μ„®„π§«“¡‰¡àæß÷ æÕ„®μàÕ¿“æ≈—°…≥å
¢Õßμπ‡Õß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ„®„π°“√„™â™’«‘μ °“√»—≈¬°√√¡
¥—ß°≈à“«¡’∑—Èß°“√»—≈¬°√√¡‡ª≈◊Õ°μ“ ®¡Ÿ° °“√¬°§‘È« °“√‡æ‘Ë¡
‚Àπ° ·≈–°“√¥Ÿ¥‰¢¡—π

∞“π∑’Ë Û ç‡«∑’ ÿπ∑√’¬ π∑π“ ‡æ◊ËÕ°“√ àß‡ √‘¡‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß‡μâ“π¡é

∑“ß»Ÿπ¬åÕß§å√«¡‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“·≈–∫”∫—¥‚√§¡–‡√Áß
“¢“«‘ ™ “¡–‡√Á ß «‘ ∑ ¬“À«— ß «à “ §«“¡√Ÿâ ∑’Ë ‰ ¥â „ π§√—È ß π’È ® –∑”„Àâ
ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫‚√§¡–‡√Áß‡μâ“π¡‰¥â¥’¬‘Ëß¢÷Èπ ∑—Èß
„π‡√◊ËÕßªí®®—¬‡ ’Ë¬ß «‘∏’°“√μ√«®‡μâ“π¡¥â«¬μ—«‡Õß ·π«∑“ß
°“√μ√«®«‘π®‘ ©—¬·≈–°“√√—°…“‚√§¡–‡√Áß‡μâ“π¡‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß
√«¡∂÷ß¡’∑—»π§μ‘∑’Ë¥’‡°’Ë¬«°—∫‚√§¡–‡√Áß‡μâ“π¡ ™à«¬‡æ‘Ë¡§«“¡
‡¢â¡·¢Áß„Àâ°—∫‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß‡μâ“π¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–
“¡“√∂„Àâ §”ª√÷ ° …“°— ∫ ¡“™‘ ° „π‡§√◊ Õ ¢à “ ¬‰¥â Õ ¬à “ ß¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æμàÕ‰ª ♦
¢à¢à““«§≥–·æ∑¬å
«§≥–·æ∑¬å‡¥◊‡¥◊ÕÕπ°ÿπ°ÿ¡¡¿“æ—
¿“æ—ππ∏å∏åÚıˆ
Úıˆo

ÛÛ
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“พัฒสุนาความงาม
นทรียศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

ติดตามความรู้
ฟื้นฟูจิตใจ เพื่อ
ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม
และผู้สนใจ

”
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ภาระงาน
ด้านการเรียนการสอน

และบริการความรู้แก่หน่วยงาน
และบุคลากรทางสาธารณสุข
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ผลงานทางวิชาการของบุคลากร
บทความตีพิมพ์ของอาจารย์แพทย์

1. Dechaphunkul A, Sakdejayont S, Sathitruangsak C, Sunpaweravong P. Clinical
Characteristics and Treatment Outcomes of Patients with Primary Mediastinal
Germ Cell Tumors: 10-Years' Experience at a Single Institution with a BleomycinContaining Regimen. Oncol Res Treat. 2016;39(11):688-694.
2. Sunpaweravong S, Puttawibul P, Sunpaweravong P, Nitiruangjaras A,
Boonyaphiphat P, Kemapanmanus M. Correlation between Serum SCCA and
CYFRA 2 1-1, Tissue Ki-67, and Clinicopathological Factors in Patients with
Esophageal Squamous Cell Carcinoma. J Med Assoc Thai. 2016;99(3):331-7.
3. Goh G, Schmid R, Guiver K, Arpornwirat W, Chitapanarux I, Ganju V, Im SA, Kim
SB, Dechaphunkul A, Maneechavakajorn J, Spector N, Yau T, Afrit M, Ahmed SB,
Johnston SR, Gibson N, Uttenreuther-Fischer M, Herrero J, Swanton C. Clonal
Evolutionary Analysis during HER2 Blockade in HER2-Positive Inflammatory
Breast Cancer: A Phase II Open-Label Clinical Trial of Afatinib +/- Vinorelbine.
PLoS Med. 2016 Dec 6;13(12):e1002136. doi: 10.1371/journal.pmed.1002136.
eCollection 2016.
4. Sunpaweravong P, Thu KL, Lam WL, Mai S. Assessment of the clinical relevance
of 17q25.3 copy number and three dimensional telomere organization in nonsmall lung cancer patients. J Cancer Res Clin Oncol. 2016;142(4):749-756.
Epub 2015 Nov 30.
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แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำ�บ้านของภาควิชาอายุรศาสตร์
ที่ผ่านการปฏิบัติงานในสาขาวิชามะเร็งวิทยาปี 2559
ปี 2559
11 มกราคม 2559 – 7 กุมภาพันธ์ 2559
8 กุมภาพันธ์ 2559 – 7 มีนาคม 2559
8 มีนาคม 2559 – 3 เมษายน 2559
4 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559
2 พฤษภาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2559
1 มิถุนายน 2559 – 3 กรกฎาคม 2559
4 กรกฎาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2559
1 สิงหาคม 2559 – 28 สิงหาคม 2559
29 สิงหาคม 2559 – 25 กันยายน 2559
26 กันยายน 2559 – 23 ตุลาคม 2559
24 ตุลาคม 2559 – 20 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559 – 18 ธันวาคม 2559
19 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560
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ชื่อ-สกุล
นายแพทย์วีร์ ชวพงศ์
นายแพทย์อภิชาติ แก้วเดช
แพทย์หญิงธัญลักษณ์ อมรพจน์นิมมาน
แพทย์หญิงรุจิรา ลีธนาภรณ์
นายแพทย์รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล
นายแพทย์ธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิต
แพทย์หญิงอัญชลี หงษา
แพทย์หญิงปวิตา ติรสถิตย์
นายแพทย์จักรพันธ์ รองเมือง
นายแพทย์พฤฒิ คูนลินทิพย์
นายแพทย์ธรรมรักษ์ ส่องแสงจินดา
นายแพทย์กิตติธัช แต้มแก้ว
นายแพทย์ธนพฤธ อิสระวัฒนา
แพทย์หญิงเอมิกา ไพรพนาพงศ์

แพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่มาดูงาน
ในสาขาวิชามะเร็งวิทยา ปี 2559
แพทย์หญิงฐานิตา เวชโช

แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
หน่วยมะเร็งนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ช่วงเวลาการศึกษาดูงานตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2559

นายแพทย์สรายุทธ์ แท่นนิล

แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
หน่วยมะเร็งนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ช่วงเวลาการศึกษาดูงานตั้งแต่ 1 - 31 สิงหาคม 2559

Pei-Feng Hsieh

นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5
Nation Taiwan University College of Medicine ประเทศ
ไต้หวัน
ช่วงเวลาการศึกษาดูงานตั้งแต่ 16 - 27 พฤษภาคม 2559
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ภาระงาน

งานบริการวิชาการแก่หน่วยงาน และบุคลากรทางสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาตราจารย์แพทย์หญิงอรุณี เดชาพันธุ์กุล
เป็นวิทยากรบรรยาย มะเร็งวิทยาระดับโมเลกุล
และหลักการรักษาด้วยยาเคมีบำ�บัด (Molecular
basis of cancer and principle of systematic
therapy) โครงการประชุมวิชาการ “คุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งหลังการทำ�หัตถการและ
การรักษา” วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2560
ณ ห้องพันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดสงขลา
คุณนันทิยา รัตนคช เป็นวิทยากรบรรยาย การ
นำ � ระบบอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค มาใช้ ใ นการให้ คำ � ปรึ ก ษา
และส่งต่อผู้ป่วย (E-Consult) โครงการประชุม
วิชาการ “คุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็ง
หลังการทำ�หัตถการและการรักษา” วันพฤหัสบดี
ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องพันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

แพทย์หญิงจิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ เป็นวิทยากร
บรรยาย Prevention of cancer treatmentrelated complication ในการประชุมวิชาการ
Southern Medical Hematology and Oncology
II : Holistic Care in Hematology and Oncology
2016 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม
ดีวานา พลาซ่า จังหวัดภูเก็ต
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์
เป็นวิทยากรบรรยาย Case – based approach of
complication management in oncologic patient ใน
การประชุมวิชาการ Southern Medical Hematology
and Oncology II : Holistic Care in Hematology and
Oncology 2016 วันศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ
โรงแรม ดีวานา พลาซ่า จังหวัดภูเก็ต

แพทย์หญิงจิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ และคุณมลิวรรณ
สุคันธพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการส่งต่อ
ผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในระบบเครือข่าย ในการ
ประชุมวิชาการ Southern Medical Hematology
and Oncology II : Holistic Care in Hematology
and Oncology 2016 วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม ดีวานา พลาซ่า จังหวัดภูเก็ต
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E-CONSULT
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“

การพัฒนาระบบการ
ให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง

โปรแกรมการให้
คำ�ปรึกษาและส่ง
ต่อผู้ป่วยมะเร็ง
Solid Tumor
หรือ

”

E-consult

นับแต่ศูนย์องค์รวมเพื่อการ
ศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง ได้
เริม่ นำ� “โปรแกรมการให้ค�ำ
ปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง
Solid Tumor หรือ E-consult
มาใช้ตง้ั แต่มกราคม 2559 นัน้
พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ส่ง
ผ่ า นระบบมาทั้ ง สิ้ น จำ � นวน
50 ราย สามารถสรุปผลการ
ดำ�เนินการได้ดงั นี้

หมายเหตุ :
- ผูป้ ว่ ย no 10 ต้องการรอสิทธิการรักษาข้าราชการจ่ายตรง 		
- ผูป้ ว่ ย no 12 ส่งปรึกษาครัง้ แรกขณะยังให้ยาเคมี paclitaxel รอบที่ 2 รังสีแพทย์มะเร็งวิทยานัดมาเพือ่ วางแผนการรักษาเร็ว
- ผูป้ ว่ ย no 17 ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมจำ�เป็นต้องส่งปรึกษาแผนกรังสีวนิ จิ ฉัยเพิม่ เติม เนือ่ งจากสงสัย second primary lung cancer
- ผูป้ ว่ ย no 24 เครือ่ ง CT planning เสีย จำ�เป็นต้องเลือ่ นนัดออกไปอีก 1 สัปดาห์
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เสียงจาก.....

ผูใ้ ช้งานระบบการให้บริการผูป้ ว่ ยมะเร็ง
นพ. ปัญจพล แก้วอุบล
ศัลยแพทย์ช�ำ นาญการพิเศษ ประจำ�โรงพยาบาลตรัง
Q: E-consult ทำ�ให้ทา่ นทำ�งานง่ายขึน้ หรือไม่ในการดูแลผูป้ ว่ ย?
A: ระบบ E-consult ดีมาก ช่วยผูป้ ว่ ยลดการเดินทางได้หลายครัง้ แพทย์
สามารถปรึกษาได้ ช่วยให้การรักษาเป็นไปในทางเดียวกัน
Q: สิง่ ทีท่ า่ นอยากบอกกับผูพ
้ ฒ
ั นาโปรแกรม
A: อยากให้ใช้ได้กบั ทุกโรคมะเร็ง

พว. กษมภัฏ สวัสดิรกั ษ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ ประจำ�โรงพยาบาลตรัง
Q: เพราะเหตุใดท่านจึงใช้โปรแกรม E-consult ?
A: รับทราบข่าวจากอาจารย์อรุณี ว่ามีโปรแกรมเพิม่ ความสะดวกในการสือ่ สาร/
ส่งต่อผูป้ ว่ ย Solid tumor และเห็นว่ามีประโยชน์ตอ่ งานทีท่ �ำ อยู่ และประโยชน์ตอ่ ผู้
ป่วย จึงร่วมใช้งานโปรแกรม E- consult
Q: E-consult ทำ�ให้ทา่ นทำ�งานง่ายขึน้ หรือไม่ในการดูแลผูป้ ว่ ย?
A: E-consult ใช้งานง่ายมาก และมีผปู้ ระสานงาน (คุณมลิวรรณ) ช่วยอำ�นวย
ความสะดวกอย่างทีส่ ดุ การดูแลผูป้ ว่ ยจึงรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการเดินทาง
หลายครัง้ ของผูป้ ว่ ย
Q: ความรูส้ กึ ของท่านต่อโปรแกรม E-consult?
A: หากเรามีมอื ถือหรือเครือ่ งมือสือ่ สารดีๆ ส่วนตัวใช้ Smartphone จึงสะดวก
แต่ถา้ ใช้ PC สัญญาณอินเตอร์เน็ตดี การดึงข้อมูลการตรวจก็ท�ำ ได้งา่ ย อยากให้
คำ�นึงถึงในจุดนีข้ องผูใ้ ช้งานด้วย
Q: สิง่ ทีท่ า่ นอยากบอกกับผูพ
้ ฒ
ั นาโปรแกรม
A: อยากให้ใช้ได้กบั ทุกโรคมะเร็งค่ะ

E-CONSULT
ภาพการประชาสัมพันธ์โครงการ

E-Consult

โรงพยาบาลหาดใหญ่

โรงพยาบาลสตูล
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โรงพยาบาลพัทลุง

Health [„ à„® ÿ¢¿“æ]
‡√◊ËÕß : ∑‘æ¬å«√√≥ Õ√—≠¥√
(»Ÿπ¬åÕß§å√«¡‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“·≈–∫”∫—¥‚√§¡–‡√Áß
HOCC PSU)

มารู้ มะเร็ง กับ HOCC-PSU
∑à “ π∑√“∫À√◊ Õ ‰¡à «à “ çºŸâ ªÉ « ¬
¡–‡√Áß®”π«π¡“°‰¡à ‰¥â‡ ’¬™’«‘μ®“°°“√
≈ÿ°≈“¡¢Õß‚√§é ·μà¡—°¡’ “‡Àμÿ®“°°“√
¢“¥Õ“À“√ ‡π◊ËÕß®“°∫ÿ§§≈ à«π„À≠à
‡¡◊ËÕ∑√“∫«à“μπ‡Õß‡ªìπ‚√§¡–‡√Áß®–‡°‘¥
§«“¡‡§√’¬¥„π√–¥—∫∑’Ëμà“ß°—π ´÷ËßÕ“°“√
∑’Ë · ¥ß„Àâ ‡ ÀÁ π «à “ ºŸâ ªÉ « ¬¡’ § «“¡‡§√’ ¬ ¥
∑’æË ∫‰¥â∫Õà ¬ §◊Õ Õ“°“√‡∫◊ÕË Õ“À“√ ‰¡à¬Õ¡
√—∫ª√–∑“πÕ“À“√μ“¡∑’Ë·æ∑¬å·π–π”
ª√–°Õ∫°—∫‡¡◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√√—°…“¥â«¬‡§¡’
∫”∫—¥·≈–√—ß ’√—°…“ ´÷Ëß¡’º≈°√–∑∫μàÕ
√à“ß°“¬À≈“¬√–∫∫ ‚¥¬‡©æ“–√–∫∫°“√
¬àÕ¬Õ“À“√∑”„ÀâºªŸâ «É ¬¡’§«“¡Õ¬“°Õ“À“√
≈¥≈ß ª“°·Àâß §Õ·Àâß §≈◊Ëπ‰ âÕ“‡®’¬π
°“√√—∫√Ÿâ√ Õ“À“√‡ª≈’Ë¬π‰ª√«¡∂÷ß√–∫∫

‡¡μ“∫Õ≈‘´¡÷ „π√à“ß°“¬º‘¥ª°μ‘‰ª®“°‡¥‘¡
≈â«π ßà º≈„ÀâºªŸâ «É ¬¢“¥ “√Õ“À“√¡“°¢÷πÈ
¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√ À¡“¬∂÷ß
¿“«–∑’ËºŸâªÉ«¬¡’πÈ”Àπ—°μ—«≈¥≈ß æ√âÕ¡
°—∫°“√ ≠
Ÿ ‡ ¬’ ¡«≈°≈â“¡‡π◊ÕÈ (Lean body
mass) àßº≈„Àâ°“√∑”ß“π¢Õß√à“ß°“¬
º‘ ¥ ª°μ‘ ¡ “°¢÷È π
“‡Àμÿ ¢ Õß¿“«–
∑ÿæ‚¿™π“°“√‰¡à ‰¥â‡°‘¥®“°°“√∑’ËºŸâªÉ«¬
¡’ Õ “°“√‡∫◊Ë Õ Õ“À“√À√◊ Õ √— ∫ ª√–∑“π
Õ“À“√‰¥âπâÕ¬≈ß°«à“ª°μ‘‡∑à“π—Èπ ·μà¬—ß
æ∫«à“√à“ß°“¬¬—ß¡’°“√ √â“ß “√‡§¡’μ“à ßÊ
ÕÕ°¡“ ∑’Ë∑”„Àâ°√–∫«π°“√‡¡μ“∫Õ≈‘ ¡
¢Õß√à“ß°“¬¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ‡√’¬°
Õ“°“√π’«È “à çæ“√“π’‚Õæ≈“ μ‘° ´‘π‚¥√¡é
(Paraneoplastic syndrome) ®“°
“‡Àμÿ¥—ß°≈à“«‡À≈à“π’È≈â«π∑”„ÀâºŸâªÉ«¬¡’

‚¿™π“°“√ ”À√—∫

ºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß

Ûo

¢à“«§≥–·æ∑¬å ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π ı˘
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√à“ß°“¬ÕàÕπ·Õ≈ß ¡’√Ÿª√à“ßºÕ¡º‘¥ª°μ‘
‡æ√“–πÈ”Àπ—°≈¥≈ßÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ¡’°“√
»÷°…“«‘®—¬®”π«π¡“°∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“
„π√–¬–∑’Ë‡®Á∫ªÉ«¬¥â«¬‚√§ ∂â“√à“ß°“¬‰¥â
√— ∫ “√Õ“À“√∑’Ë ‡ À¡“– ¡‡æ’ ¬ ßæÕ®–
™à«¬„Àâº≈°“√√—°…“¥’¢÷Èπ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√
√—°…“¥â«¬¬“‡§¡’∫”∫—¥ °“√ºà“μ—¥ À√◊Õ
√—ß √’ °— …“ “√Õ“À“√∑’√Ë “à ß°“¬‰¥â√∫— Õ¬à“ß
‡æ’¬ßæÕ®–™à«¬„Àâ√à“ß°“¬ “¡“√∂øóôπøŸ
¿“æ‰¥â‡√Á«·≈–¥’¢÷ÈπÀ√◊ÕÕ¬à“ßπâÕ¬∑’Ë ÿ¥
°Á®–™à«¬„Àâ “¡“√∂§ß ¢ÿ ¿“æπ—πÈ ‰«â ‰¡à„Àâ
‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡°«à“∑’Ë§«√®–‡ªìπ‰¥â ®÷ß‡ªìπ∑’Ë
¬Õ¡√—∫°—π„πªí®®ÿ∫—π«à“ ç‚¿™π“°“√∑’Ë¥’
®–™à«¬‡æ‘¡Ë §ÿ≥¿“æ™’«μ‘ ·°àºªŸâ «É ¬¡–‡√Áßé
πÕ°®“°¿“«–∑’ºË ªŸâ «É ¬√—∫ª√–∑“π
Õ“À“√‰¡à‡æ’¬ßæÕ°—∫§«“¡μâÕß°“√·≈â«
§«“¡‡¢â“„®º‘¥·≈–§«“¡‡™◊ÕË ∑’§Ë ≈“¥‡§≈◊ÕË π
‡°’Ë ¬ «°— ∫ °“√√— ∫ ª√–∑“π‡π◊È Õ — μ «å À √◊ Õ
‚ª√μ’π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ¥’®“°Õ“À“√μà“ßÊ «à“
®–∑”„Àâ ‚√§¡–‡√Áß≈ÿ°≈“¡·≈–°âÕπ‡π◊ÈÕ
¡–‡√Áß®–‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‡√Á«¢÷Èππ—Èπ°Á‡ªìπÕ’°
“‡Àμÿ ”§—≠∑’∑Ë ”„ÀâºªâŸ «É ¬¢“¥ “√Õ“À“√
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ∑”„Àâ√à“ß°“¬‰¡à ‰¥â√—∫æ≈—ßß“π∑’Ë
‡æ’¬ßæÕ ‡æ◊ÕË √â“ß¿Ÿ¡§‘ ¡ÿâ °—πÀ√◊Õ´àÕ¡·´¡
„Àâ√à“ß°“¬·¢Áß·√ß‡æ◊ËÕμàÕ Ÿâ°—∫‚√§¡–‡√Áß
‰¥â ´÷ßË §«“¡‡™◊ÕË ¥—ß°≈à“«π”¡“ æŸà ƒμ‘°√√¡
°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√∑’Ë ‰¡à∂Ÿ°μâÕß ·≈–π”¡“
Ÿà°“√‡°‘¥ ç¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√„πºŸâªÉ«¬
¡–‡√Áßé ∑—Èß ‘Èπ
·π«∑“ß°“√¥Ÿ·≈¥â“πÕ“À“√„πºŸâªÉ«¬
¡–‡√Áß
‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√√—∫ª√–∑“π
Õ“À“√„πºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß §◊Õ °“√√—°…“
πÈ”Àπ—°μ—«∑’Ë‡À¡“– ¡ ªÑÕß°—π°“√¢“¥
“√Õ“À“√ ·≈–ªÑÕß°—πÀ√◊Õ·°â ‰¢¿“«–
∑ÿ æ ‚¿™π“°“√ ´÷Ë ß ®–™–≈Õ°“√ ≈“¬
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‚ª√μ’π®“°°≈â“¡‡π◊ÈÕ ‡æ‘Ë¡¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π¢Õß
√à“ß°“¬·≈–™à«¬„Àâ°“√μÕ∫ πÕßμàÕ°“√
√— ° …“¡–‡√Á ß ¥’ ¢÷È π à ß º≈„Àâ ¡’ ºŸâ ªÉ « ¬¡’
§ÿ≥¿“æ™’«μ‘ ∑’¥Ë ·’ ≈–¡’§«“¡ ¢ÿ °—∫°‘®°√√¡
μà“ßÊ „π°“√¥”√ß™’«‘μ¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
°“√„Àâ§”ª√÷°…“∑“ß‚¿™π“°“√
§◊Õ °“√„Àâ§”·π–π”‡æ◊ËÕª√—∫æƒμ‘°√√¡
°“√¥Ÿ·≈μπ‡Õß¥â“πÕ“À“√Õ¬à“ß¡’·∫∫·ºπ
‡πâπ„ÀâºªŸâ «É ¬√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ §√∫∑—ßÈ ı
À¡Ÿà ´÷Ëß®–¡’º≈∑”„ÀâºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß¡’¿“«–
‚¿™π“°“√ ÿ¢¿“æ ·≈–§ÿ≥¿“æ™’«‘μ∑’Ë¥’
¢÷Èπ
ºŸâ ªÉ « ¬¡–‡√Á ß ∑’Ë ‰ ¥â √— ∫ °“√√— ° …“
¥â « ¬¬“‡§¡’ ∫”∫— ¥ À√◊ Õ √— ß ’ √— ° …“ §«√
√—∫ª√–∑“πÕ“À“√„ÀâÀ≈“°À≈“¬ √—∫ª√–∑“π
Õ“À“√∫à Õ ¬Ê ‚¥¬„π·μà ≈ –¡◊È Õ Õ“À“√
§«√√—∫ª√–∑“π„πª√‘¡“≥‰¡à¡“°®π‡°‘π
‰ª §«√‡≈’Ë ¬ ßÕ“À“√ª√–‡¿∑À¡— ° ¥Õß
·Õ≈°ÕŒÕ≈å Õ“À“√ ¥∑’Ë‰¡àº“à π°“√¶à“‡™◊ÕÈ
¥â«¬§«“¡√âÕπ â¡μ” À√◊Õ¬”μà“ßÊ §«√
¥◊Ë¡πÈ”Õ¬à“ß«—π≈– Ú › Û ≈‘μ√μàÕ«—π ·≈–
‡¡◊ÕË ‰À√à°μÁ “¡∑’√Ë ∫— ª√–∑“πÕ“À“√‰¥âπÕâ ¬≈ß
§«√‡ √‘¡Õ“À“√¥â«¬Õ“À“√ π¡∑“ß°“√·æ∑¬åμà“ßÊ ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¥â«¬
ª√–‡¿∑Õ“À“√∑’Ë¡’§ÿ≥§à“∑“ß
‚¿™π“°“√ Ÿß ‰¥â·°à
ë Õ“À“√ª√–‡¿∑·ªÑß ‰¥â·°à
¢â“« ¢π¡ªíß ‡ πâ °ã«¬‡μ’¬Î « ∫–À¡’Ë ‡ªìπμâπ
ë Õ“À“√ª√–‡¿∑‰¢¡—π ‰¥â·°à
πÈ”¡—π®“° —μ«å·≈–æ◊™μà“ßÊ ‡™àπ πÈ”¡—π
∂—Ë«‡À≈◊Õß πÈ”¡—π√”¢â“« ‡ªìπμâπ
ë Õ“À“√ª√–‡¿∑‡π◊È Õ — μ «å
μà“ßÊ ‡™àπ ‡π◊ÈÕÀ¡Ÿ «—« ‰°à ª≈“ π¡ ·≈–
∂—Ë«‡¡≈Á¥·Àâß ‡ªìπμâπ
ë Õ“À“√ª√–‡¿∑º—° ‡™àπ μ”≈÷ß
§–πâ“ ¡–‡¢◊Õ‡∑» øí°∑Õß °–À≈Ë”ª≈’
‡ªìπμâπ

ç

πÕ°®“°°“√‡≈◊Õ°√—∫ª√–∑“π
Õ“À“√∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ Ÿß·≈â«
§«√‡≈◊Õ°Õ“À“√∑’Ë –Õ“¥
ª√ÿß °ÿ „À¡àÊ ·≈–§«√√—∫ª√–∑“π
Õ“À“√„ÀâÀ≈“°À≈“¬™π‘¥¥â«¬
·π–π”„Àâª√–°Õ∫Õ“À“√‚¥¬«‘∏π’ ß÷Ë
μÿãπ ∑Õ¥ ªîôß ·°ß μâ¡ ≈—∫°—π‰ª
‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ√à“ß°“¬‰¥â¡’‡«≈“¢—∫
À√◊Õ∑”≈“¬ “√æ‘…®“°Õ“À“√
∑’Ë°‘π‡¢â“‰ª

é

ë Õ“À“√ª√–‡¿∑º≈‰¡â ∑—ßÈ º≈‰¡â
¥ ‡™àπ â¡ °≈â«¬ Ω√—Ëß ¡–≈–°Õ √«¡∂÷ß
πÈ”º≈‰¡â ‡ªìπμâπ
πÕ°®“°°“√‡≈◊Õ°√—∫ª√–∑“π
Õ“À“√∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ Ÿß·≈â« §«√‡≈◊Õ°Õ“À“√
∑’Ë –Õ“¥ ª√ÿ ß ÿ ° „À¡à Ê ·≈–§«√√— ∫ ª√–∑“πÕ“À“√„ÀâÀ≈“°À≈“¬™π‘¥¥â«¬
·π–π”„Àâª√–°Õ∫Õ“À“√‚¥¬«‘∏’π÷Ëß μÿãπ
∑Õ¥ ªîôß ·°ß μâ¡ ≈—∫°—π‰ª‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ
√à“ß°“¬‰¥â¡’‡«≈“¢—∫À√◊Õ∑”≈“¬ “√æ‘…
®“°Õ“À“√∑’Ë °‘ π ‡¢â “ ‰ª·≈–¬— ß ≈¥§«“¡
‡∫◊Ë Õ Àπà “ ¬®“°°“√√— ∫ ª√–∑“πÕ“À“√
´È”´“°‰¥âÕ’°¥â«¬ „π™à«ß°àÕπ°“√√—°…“
·π–π”„Àâ√∫— ª√–∑“πº—°º—° º≈‰¡â ‡æ◊ÕË „Àâ
√à“ß°“¬¡’æ≈—ßß“π – ¡‡≈◊Õ°º≈‘μ¿—≥±å
∑’Ë∑”®“°∏—≠æ◊™‡μÁ¡‡¡≈Á¥∑’Ë ‰¡àºà“π°“√¢—¥
’À√◊Õ¢—¥ ’πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ (Whole grain) ‡π◊ÈÕ
— μ «å À √◊ Õ π¡∑’Ë ¡’ ‰¢¡—πμË”·≈–ß¥Õ“À“√
ª√–‡¿∑‰¢¡—π Ÿß πÈ”μ“≈ Ÿß Õ“À“√∑’Ë¡’
√ ‡§Á¡®—¥ ‡ªìπμâπ
¢à“«§≥–·æ∑¬å ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π ı˘

ÛÒ

™π‘¥Õ“À“√∑’Ë

·π–π”„Àâ√—∫ª√–∑“π
√–À«à“ß‡¢â“√—∫°“√√—°…“

ë Õ“À“√∑’Ë „Àâæ≈—ßß“π·≈–‚ª√μ’π
Ÿß„π™à«ß√–À«à“ß°“√„Àâ¬“‡§¡’∫”∫—¥ ‡™àπ
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สถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ประจำ�ปี 2559

ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำ�บัดโรคมะเร็ง
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอขอบคุณหน่วยทะเบียนมะเร็ง ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์
ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยบางส่วนในการจัดทำ�รายงานสถิตินี้
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สถิติการรอดชีพในผู้ป่วยมะเร็ง
ของศูนย์ HOCC-PSU
มะเร็งเต้านม

ระยะเวลาการรอดชีพโดยรวม (Overall survival)ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตามระยะของโรค
ปี 2550-2559

ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 : Not reached
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 2 เท่ากับ 108 เดือน (95% CI : 88 , 128 )
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 3 เท่ากับ 67 เดือน (95% CI : 45 , 89 )
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 เท่ากับ 21 เดือน (95% CI : 16 , 26 )

มะเร็
ง
ลำ
�
ไส้
ใหญ่
แ
ละลำ
�
ไส้
ต
รง
ระยะเวลาการรอดชีพโดยรวม (Overall survival) ของผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และลำ�ไส้ตรงตามระยะของโรค
ปี 2550-2559

ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และลำ�ไส้ตรงระยะที่ 1 : Not reached
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และลำ�ไส้ตรงระยะที่ 2 เท่ากับ 86 เดือน (95% CI : 61 , 111 )
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และลำ�ไส้ตรงระยะที่ 3 เท่ากับ 54 เดือน (95% CI : 35 , 73 )
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และลำ�ไส้ตรงระยะที่ 4 เท่ากับ 15 เดือน (95% CI : 13 , 17 )
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สถิติการรอดชีพในผู้ป่วยมะเร็ง
ของศูนย์ HOCC-PSU
มะเร็งปอด

ระยะเวลาการรอดชีพโดยรวม (Overall survival) ของผู้ป่วยมะเร็งปอด
ปี 2550-2559

ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่ 1 เท่ากับ
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่ 2 เท่ากับ
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่ 3 เท่ากับ
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่ 4 เท่ากับ

87 เดือน (95% CI : 42 , 132 )
43 เดือน (95% CI : 23 , 63 )
14 เดือน (95% CI : 10 , 18 )
8 เดือน (95% CI : 7 , 9 )

มะเร็งหลังโพรงจมูก

ระยะเวลาการรอดชีพโดยรวม (Overall survival) ของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก
ปี 2550-2559

ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะที่ 1 : Not reached
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะที่ 2 เท่ากับ 154 เดือน
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะที่ 3 เท่ากับ 122 เดือน (95% CI : 58 , 186 )
ระยะเวลารอดชีพโดยรวม ของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะที่ 4 เท่ากับ 30 เดือน (95% CI : 23 , 37 )
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