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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ืองบทบาทของสถาบันมะเร็งแหงชาติกับภารกิจดาน
โรค มะเร็งในระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท ภารกิจของสถาบันมะเร็งแหงชาติ
ที่ดําเนินการรวมกับหนวยงานดานโรคมะเร็งตางประเทศ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการทั้งจากองคกรภายในประเทศและตางประเทศที่มีสวนเกี่ยวของ รวมถึงการวิเคราะหและ
สรุปผลการดําเนินการดานการตางประเทศในภาพรวมของสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยศึกษาทบทวน
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของสถาบันมะเร็งแหงชาติรวมกับหนวยงานดานโรค
มะเร็งตางประเทศในระยะเวลา 3 ป (1 เม.ย. 2550 - 30 มี.ค. 2553) รวมกับการสอบถามบุคลากรที่
เกี่ยวของกับภารกิจดานการตางประเทศในชวงเวลาดังกลาว

ผลการศึกษาสามารถสรุปเปน 2 หัวขอหลัก คือ ภารกิจดานการตางประเทศของสถาบัน
มะเร็งแหงชาติ และปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของแตละภารกิจ ในสวนของภารกิจดาน
การตางประเทศของสถาบันมะเร็งแหงชาติแบงเปน 4 กลุมภารกิจ ไดแก ภารกิจดานการวิจัย ดาน
วิชาการ ดานนโยบาย และดานการประสานงานกับหนวยงานในประเทศ

ภารกิจดานการวิจัยกับองคกรตางประเทศ มีโครงการวิจัยของสถาบันมะเร็งแหงชาติรวม
กับองคกรตางประเทศ 4 โครงการ ในขณะที่ภารกิจดานการวิชาการกับองคกรตางประเทศ สถาบัน
มะเร็งแหงชาติมีภารกิจดานวิชาการรวมกับองคกรตางประเทศแบงยอยเปน 2 ประเภท คือ การเปน
เจาภาพการจัดการอบรมระดับนานาชาติรวมกับองคกรตางประเทศ 3 คร้ัง และการเขารวมประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติในฐานะตัวแทนของสถาบันมะเร็งแหงชาติรวม 25 คร้ัง โดยเขารวม
ประชุมใน 11 ประเทศทั่วโลก โดยรอยละ 60 ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการตางประเทศผูจัดการ
ประชุม

ในสวนของภารกิจเชิงนโยบายรวมกับองคกรตางประเทศแบงยอยเปน 2 ประเภทคือ การ
เขารวมประชุมเชิงนโยบายในระดับนานาชาติรวม 14 คร้ัง โดยเขารวมประชุมใน 8 ประเทศทั่วโลก
โดยรอยละ 71.4 ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการตางประเทศผูจัดการประชุมและการรณรงคเผยแพร
ประชาสัมพันธตามนโยบายขององคกรตางประเทศ

ในประเด็นของปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของแตละภารกิจน้ัน สามารถวิเคราะห
และจัดหมวดหมูปญหา และอุปสรรคตามประเภทหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของได 3 ประเด็นหลัก
ไดแก ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากบริบทของสถาบันมะเร็งแหงชาติเอง ปญหาและอุปสรรคที่เกิด
จากหนวยงานอ่ืน ๆ ในประเทศ และปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากองคกรตางประเทศ ปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากบริบทของสถาบันมะเร็งแหงชาติไดแก การขาดหนวยงานกลางดานวิเทศสัมพันธ
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และขาดบุคลากรทั้งของกลุมงาน / ฝาย และในระดับสถาบันฯ ที่ทําหนาที่ดานการประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งตางประเทศและภายในประเทศ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานน้ีอยูยังมีปญหา
ในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และขาดความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การขาดแคลนเคร่ืองใชสํานักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตอ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ขาดแคลนที่พักภายในสถาบันฯ สําหรับผูเขาอบรมจากตางประเทศที่มี
ปญหาดานการเงิน นอกจากน้ัน ยังขาดศูนยขอมูลโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในการใหการรักษาโรค
มะเร็งในประเทศตาง ๆ รวมถึงศูนยขอมูลขีดความสามารถและศักยภาพของโรงพยาบาลที่ใหการ
รักษาโรคมะเร็งภายในประเทศเชนกัน ปญหาความไมชัดเจนของนโยบายและยุทธศาสตรดานการ
ตางประเทศ ผลตอบแทนของบุคลากรที่มีภารกิจรวมกับตางประเทศที่สรางชื่อเสียงใหกับองคกร
ตลอดจนการใหความสําคัญในภารกิจดานการตางประเทศของผูบริหารบางสวน ลวนเปนประเด็น
หลักสําคัญที่ผูบริหารควรเรงรัดดําเนินการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากหนวยงานอ่ืน ๆ ในประเทศ ไดแก ปญหาการประสานงานกับ
องคกรภายในประเทศ ในการขอความรวมมือใหปฏิบัติตามแนวทางที่สถาบันมะเร็งแหงชาติรับ
นโยบายมาจากองคกรตางประเทศโดยเฉพาะกรณีการรณรงคดานโรคมะเร็งที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ในสวนของหนวยงานบังคับบัญชา ยังขาดการสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานบังคับบัญชา
เน่ืองจากเปนภารกิจที่อยูนอกเหนือพันธกิจของสถาบันมะเร็งแหงชาติ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากองคกรตางประเทศ ไดแก ปญหาเร่ืองคาใชจายในการเดินทาง
ไปรวมประชุมที่ไดรับเชิญจากผูจัดในตางประเทศอ มีทั้งในกรณีที่ไดรับการสนับสนุนบางสวนและ
กรณีการสนับสนุนคาใชจายไมครบทุกคน รวมถึงคาใชจายในการดําเนินการรณรงคดานโรคมะเร็ง
ที่องคกรตางประเทศขอความรวมมือ และในสวนของสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศตางๆ ยัง
ไมสามารถใหความชวยเหลือสนับสนุนการประสานงานใหสถาบันมะเร็งแหงชาติกับโรงพยาบาล
ในตางประเทศในดานการศึกษาดูงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษา มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังตอไปน้ี
1. สถาบันมะเร็งแหงชาติควรจัดทํานโยบาย และแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศใน

ภารกิจดานตาง ๆ ใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น ตลอดจนมีการสื่อสารภายในองคกร
และการจัดทําแผนปฏิบัติการ และมีการติดตาม ทบทวนและประเมินผลงานดานตางประเทศอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง

2. ควรมีการจัดต้ังหนวยงานกลางดานวิเทศสัมพันธของสถาบันมะเร็งแหงชาติที่มีเคร่ืองมือ
อุปกรณในการติดตอสื่อสารและเคร่ืองมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งมีบุคลากรที่มีความรู
ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร รวมทั้งสามารถใชเคร่ืองมือสื่อสารและเคร่ืองมือดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของหนวยงานยอยภายในสถาบันฯ ถาเปน
หนวยงานที่มีภารกิจที่ตองติดตอกับตางประเทศเปนประจํา ก็ควรมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเฉพาะดาน
วิเทศสัมพันธในหนวยยอยน้ันเชนกัน

3. สถาบันมะเร็งแหงชาติควรมีระบบการใหรางวัลและคาตอบแทนแกบุคลากรที่มีภารกิจ
รวมกับตางประเทศจนสามารถสรางชื่อเสียงใหกับองคกร ตลอดจนผูบริหารระดับสูงควรเปน
ตัวอยางที่ดีในการใหความสําคัญกับภารกิจดานการตางประเทศอยางสม่ําเสมอ

4. สถาบันมะเร็งแหงชาติควรมีการจัดต้ังศูนยขอมูลโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง ในการใหการ
รักษาโรคมะเร็งในประเทศตางๆ รวมถึงศูนยขอมูลขีดความสามารถและศักยภาพของโรงพยาบาลที่
ใหการรักษาโรคมะเร็งภายในประเทศ เพื่อเปนศูนยขอมูลกลางดานโรคมะเร็งของประเทศที่
สามารถใหขอมูลแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ

5. ควรมีการพิจารณาหาพื้นที่ของสถาบันมะเร็งแหงชาติแหงใหมที่มีขนาดใหญขึ้นกวาที่
เปนอยู เพื่อสามารถรองรับภารกิจดานโรคมะเร็งทั้งภายในและตางประเทศที่เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็
ตาม ในระหวางการจัดหาพื้นที่ดังกลาว ควรมีการจัดหาที่พักราคาถูกสําหรับผูเขาประชุมและอบรม
ที่มาจากประเทศที่มีปญหาดานการเงิน เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของการประชุมและอบรม
ดานโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

6. กรมการแพทยควรใหการสนับสนุนงบประมาณ ที่ครอบคลุมในภารกิจดานตาง ๆ ที่
สถาบันมะเร็งแหงชาติดําเนินการรวมกับองคกรการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจที่อยูนอก
เหนือพันธกิจของสถาบันมะเร็งแหงชาติ เน่ืองจากสถาบันมะเร็งแหงชาติเปนหนวยงานหลักของ
กรมการแพทย ที่มีภารกิจดานโรคมะเร็งในระดับนานาชาติที่สรางชื่อเสียงใหแกกรมการแพทยมา
โดยตลอด

7. ควรผลักดันใหมีการออกกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการเร่ืองโรคมะเร็งของประเทศโดยภาพรวมอยางเปนระบบ โดยครอบคลุมในทุก ๆ ดาน อาทิ
การปองกัน การควบคุม การวิจัย การรักษา การฟนฟูสภาพฯลฯ รวมถึงการจัดต้ังหนวยงานเฉพาะที่
มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการกําหนดกรอบแนวทางหลักการกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมถึง
งบประมาณที่ใชในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งในภาพรวมของประเทศอยางเปนระบบ

8. ควรมีการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศตางๆ เพื่อใหเขาใจถึง
ความตองการในความชวยเหลือในดานการประสานงาน ใหสถาบันมะเร็งแหงชาติกับโรงพยาบาล
ในตางประเทศ ในดานการศึกษาดูงานและการรับสงตอผูปวยใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี สําเร็จไดดวยความชวยเหลือ และสนับสนุนจากบุคคล
ตางๆ ที่ผูเขียนตองขอแสดงความขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี อันไดแก

ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยของสถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการทุกทาน ที่ไดกรุณาถายทอดความรูและประสบการณดานการบริหารจัดการที่มี
คุณคายิ่ง โดยเฉพาะการบริหารการทูต และไมใชเร่ืองงายที่จะมีโอกาสไดเรียนรูเชนน้ีในหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษา นบท. รุนที่ 2 ทุกทาน ที่รวมแบงปนความรู ประสบการณที่
หลากหลายตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึงเปนกําลังใจชวยเหลือกันอยางเต็มกําลังความสามารถ
ลวนเปนสิ่งที่ประทับใจผูเขียนอยางยิ่ง

ขอขอบคุณขาราชการและเจาหนาที่ทุกทาน ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
กระทรวงการตางประเทศ ที่ไดชวยอํานวยความสะดวก ประสานงานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของดวย
ความเสียสละและความอดทนมาโดยตลอด

ขอขอบคุณบุคลากรทุกทาน ของฝายทรัพยากรบุคคล สถาบันมะเร็งแหงชาติ ที่ไดใหความ
รวมมือในการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับองคกรตางประเทศ และขอขอบคุณเจาหนาที่ของ
สถาบันมะเร็งแหงชาติที่ไดรวมกันใหขอมูลปญหาและอุปสรรคที่เปนประโยชนอยางยิ่ง

ทายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.สุรชัย ศิริไกร คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําที่มีคายิ่งและตรวจสอบ
เน้ือหาของรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี จนสําเร็จลุลวงในที่สุด
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคมะเร็งเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของมวลมนุษยชาติ กอใหเกิดการเจ็บปวย ทุกข

ทรมาน  ทั้งทางรางกายและจิตใจกับบุคคลทุกเพศทุกวัย  ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม
ทั้งตอตัวผูปวยเอง ครอบครัวและประเทศชาติ ในปค.ศ. 2005 มีผูเสียชีวิตจากมะเร็งทั่วโลกประมาณ
7.6 ลานคนจากการเสียชีวิตรวมทุกสาเหตุทั่วโลก 58 ลานคน และมากกวารอยละ 70 ของการเสีย
ชีวิตจากมะเร็งทั่วโลก เกิดในประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดตํ่าถึงปานกลาง เน่ืองจากขาดแคลน
ทรัพยากรในการปองกัน การวินิจฉัยและการรักษา องคการอนามัยโลกคาดการณวาในป ค.ศ. 2015
จะมีผูปวยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 9 ลานคนและเพิ่มเปน 11.4 ลานคนใน
ป 20301 สําหรับประเทศไทย โรคมะเร็งยังคงเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญ จากสถิติของ
กระทรวงสาธารณสุข โรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับหน่ึงของประชากรไทยติดตอกันนับต้ังแต
พ.ศ.2547 เปนตนมา จากเดิมที่โรคมะเร็งอยูใน 3 อันดับแรกของสาเหตุการตายทุกประเภท ต้ังแต
พ.ศ. 2542 เปนตนมา จํานวนผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกประเภทรวมกันเทากับ 58.6 ราย ตอประชากร
100,000 ราย ในป 2542 หรือคิดเปนจํานวน 36,091 ราย เพิ่มสูงขึ้นเปน 83.1 ราย ตอประชากร
100,000 ราย ในป 2549 หรือคิดเปนจํานวน 52,062 ราย 2 แสดงใหเห็นวา แนวโนมของอุบัติการณ
การเกิดโรคมะเร็งในประชากรไทยและความรุนแรงของปญหาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยโรค
มะเร็งที่พบมากที่สุดของเพศชายในประเทศไทย คือ มะเร็งปอด มะเร็งตับ และทางเดินนํ้าดี มะเร็ง
ลําไสใหญและทวารหนัก ตามลําดับ สวนมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิง คือ มะเร็งเตานม มะเร็ง
ปากมดลูก  มะเร็งตับ ตามลําดับ 3

นอกจากน้ัน ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากมะเร็ง (Economic Burden of Cancer)
นับเปนประเด็นที่สําคัญอยางยิ่งประการหน่ึง แตยังขาดการใหความสนใจอยางจริงจังมาโดยตลอด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจดังกลาว ครอบคลุมทั้งคาใชจายทางการแพทยโดยตรง (Direct medical
costs) และคาใชจายอ่ืน ๆ (Indirect medical costs) สถาบันสุขภาพแหงชาติ (National Institute of

1 Fact sheet WHO 2007
2 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 2551
3 สถาบันมะเร็งแหงชาติ 2550
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Health-NIH) สหรัฐอเมริกา ประมาณคาใชจายที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งในป ค.ศ. 2002 รวมทั้งสิ้น
171.6 พันลานเหรียญสหรัฐ แบงเปน direct medical costs 60.9 พันลานเหรียญสหรัฐ indirect
morbidity costs 15.5 พันลานเหรียญสหรัฐ และ indirect mortality costs 95.2 พันลานเหรียญสหรัฐ 4

ในประเทศไทยมีการประเมินคาใชจายที่เกี่ยวของเฉพาะโรคมะเร็งปอดในชวงป พ.ศ. 2542 – 2550
เปนจํานวน 5,332 ถึง 7,958 ลานบาทตอป5 ในขณะที่มะเร็งของอวัยวะอ่ืนๆ ยังไมมีการประเมิน
คาใชจายที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ

ภารกิจที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งมีมากมายหลายดาน เร่ิมต้ังแต การควบคุม การปองกัน การ
สรางเสริมสุขภาพ การคัดกรองโรคมะเร็งระยะเร่ิมตนในกลุมเสี่ยง การวินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา
การฟนฟูสภาพผูปวยโรคมะเร็ง และการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งทั้งในระดับวิทยาศาสตร
พื้นฐานและในระดับคลินิก นอกจากน้ันหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจดังกลาวขางตน  มี
มากมายหลายระดับ หลายองคกร ทั้งในสวนของภาคราชการ ภาคเอกชน รวมถึงองคกรที่ไมใช
องคกรของรัฐ (NGOs) ตางๆ ที่เขามามีสวนรวมทั้งทางตรงและทางออมมากขึ้นกวาในอดีต โดยไม
มีหนวยงานเฉพาะดานโรคมะเร็งในระดับชาติที่ทําหนาที่กํากับดูแล ควบคุมติดตามรวมถึงประเมิน
ผลการดําเนินการในแตละมิติอยางเปนระบบ สงผลใหผลการดําเนินการซ้ําซอน ขาดการประสานงาน
และความรวมมือในแตละระดับ รวมถึงไมมีการดําเนินการเชิงบูรณาการงานในภาพรวมระดับประเทศ
ที่สําคัญขาดการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งอยางเปนระบบ โดยเฉพาะ อยางยิ่ง
เคร่ืองมืออุปกรณการแพทยที่ใชในการวินิจฉัย และเคร่ืองมืออุปกรณการแพทยที่ใชในการรักษา
โรคมะเร็ง รวมถึงยาเคมีบําบัดลวนแลวแตมีราคาสูงทั้งสิ้น ยังขาดการกระจายทรัพยากรดังกลาว
อยางเปนธรรม และขาดการประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขทําใหเกิดปญหาการใชประโยชน
จากทรัพยากรราคาสูงที่ไมคุมคา ทําใหประเทศชาติสูญเสียงบประมาณแผนดินจํานวนมหาศาล
นับเปนตัวอยางที่สะทอนใหเห็นปญหาการขาดการประสานงานดานโรคมะเร็งในภาพรวม
ระดับประเทศไดเปนอยางดี

สถาบันมะเร็งแหงชาติ (National Cancer Institute-NCI) เปนหนวยงานภายใตสังกัดของ
กรมการแพทย   กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลัก คือผลิตและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี
ดานโรคมะเร็ง เพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สามารถถายทอดสูเครือขายองคกร บุคลากรทาง
การแพทยและประชาชนใหบริการทางการแพทยในระดับที่มีความซับซอน ตองใชเทคโนโลยี
ชั้นสูงอยางเหมาะสม สถาบันมะเร็งแหงชาติเปนองคกรเดียวในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย

4 Chang et al 2004
5 Pongpanich S. 2007
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ตะวันออกเฉียงใต ที่เปนสมาชิกของสหพันธตอตานมะเร็งนานาชาติ (International Union Against
Cancer) ทําใหตองมีภารกิจที่ตองติดตอประสานงานกับองคกรสุขภาพตางประเทศ เชน องคการ
อนามัยโลก (World Health Organization-WHO) ในภารกิจเชิงนโยบายในการรณรงคกิจกรรมดาน
ตางๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็ง รวมทั้งการติดตอประสานงานกับองคกรดานโรคมะเร็งระหวางประเทศ
ทั่วโลกในภารกิจตางๆ อาทิ ภารกิจดานการวิจัยพหุสถาบัน การเขารวมประชุมเชิงนโยบายดาน
โรคมะเร็งในระดับนานาชาติ ทั้งที่ถูกมอบหมายใหเปนตัวแทนประเทศและเขารวมประชุมโดยตรง
ภารกิจดานวิชาการ อาทิ การเปนเจาภาพรวมกับองคกรตางประเทศ ในการจัดการประชุมวิชาการ
ดานโรคมะเร็งระดับนานาชาติ การเปนหนวยงานเจาภาพ รวมกับองคกรตางประเทศในการจัดการ
ฝกอบรมเฉพาะทางดานโรคมะเร็งในระดับนานาชาติ ภารกิจในการจัดสงสถิติและขอมูลสารสนเทศ
ดานโรคมะเร็งของประเทศไทย    ใหกับองคกรมะเร็งระหวางประเทศ    รวมทั้งการประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งภายในประเทศ ตามที่องคกรดานโรคมะเร็งในตางประเทศ
รองขอ

อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 42 ปที่สถาบันมะเร็งแหงชาติใหบริการนับต้ังแตปพ.ศ. 2511
เปนตนมา ยังไมเคยมีการทบทวนภารกิจดานการตางประเทศอยางเปนระบบ รายงานการศึกษาสวน
บุคคลฉบับน้ีจึงนับโอกาสในการศึกษาบทบาท ภารกิจ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการภารกิจ
รวมกับหนวยงานตางประเทศ เพื่อนําผลการศึกษาที่ได ไปพัฒนาปรับปรุง และยกระดับสถาบัน
มะเร็งแหงชาติ ใหเปนตัวแทนของประเทศดานโรคมะเร็ง ในเวทีระดับนานาชาติใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจของสถาบันมะเร็งแหงชาติที่ดําเนินการรวมกับ

หนวยงานดานโรคมะเร็งตางประเทศ
1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการทั้งจากองคกรภายในประเทศและ

ตางประเทศที่มีสวนเกี่ยวของ
1.2.3 เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินการดานการตางประเทศในภาพรวมของ

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

1.3 วิธีการศึกษา และขอบเขตในการศึกษา
1.3.1 วิธีการศึกษา

1.3.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีระบบและ
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ตัวแบบระบบเปด
1.3.1.2 วิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาทบทวนเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของสถาบันมะเร็งแหงชาติ รวมกับหนวยงานดานโรคมะเร็ง
ตางประเทศในระยะเวลา 3 ป (1 เม.ย. 2550 - 30 มี.ค. 2553) รวมกับการสอบถามบุคลากรที่
เกี่ยวของกับภารกิจดานการตางประเทศในชวงเวลาดังกลาว

1.3.1.3 วิเคราะห ประเมินผลการศึกษาแยกตามกลุมภารกิจ สรุปผลการศึกษาและ
จัดทําขอเสนอแนะชิงนโยบาย

1.3.2 ขอบเขตในการศึกษา
ศึกษา วิเคราะห บทบาทและภารกิจของสถาบันมะเร็งแหงชาติที่ดําเนินการรวมกับ

หนวยงาน ดานโรคมะเร็งตางประเทศ รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ โดย
ทําการศึกษาในชวงระยะเวลา 3 ป (1 เม.ย. 2550-31 มี.ค. 2553)

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.4.1 สามารถนําผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาเปนแผนยุทธศาสตร ดานการ

ตางประเทศและสามารถยกระดับสถาบันมะเร็งแหงชาติใหเปนตัวแทนของประเทศดานโรคมะเร็ง
ในเวทีระดับนานาชาติใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

1.4.2 ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และนําไปสูการพัฒนาองคกรในทางปฏิบัติใหมีความ
สอดคลองเหมาะสมกับบริบท และภารกิจตามความเปนจริงของสถาบันมะเร็งแหงชาติมากยิ่งขึ้น



บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

การทบทวนวรรณกรรมมีหัวขอที่สําคัญประกอบดวย
2.1 แนวคิดทฤษฎี

2.1.1 ทฤษฎีระบบ
ทฤษฎีระบบ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของนักชีววิทยาชื่อ Ludwig Von Bertalanffy ได

เสนอทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) โดยใหความหมายวา เปนศาสตรแหงองครวม
(Science of Wholeness) ที่เกี่ยวของกับองครวมที่ประกอบดวยสวนยอยที่มีความสัมพันธเกี่ยวของ
ระหวางกันและความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยมีหลักอันเปนหัวใจของทฤษฎีอยูที่ผลกระทบของ
การรวมมือกันทํางาน (Synergistic Effect) ซึ่งมีความหมายวา องครวมเปนมากกวาผลลัพธของสวน
ยอยแตละสวน (The whole is more than the sum of its parts) โดยระบบประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก
กลาวคือ

1) สิ่งตางๆ (Objects) อันเปนสวนประกอบสวนตางๆ หรือสมาชิกขององครวม ซึ่งอาจจะ
เปนสิ่งของทางกายภาพอันเปนรูปธรรมที่จับตองได หรือเปนนามธรรมหรือทั้งสองสวน ขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติของระบบน้ันๆ

2) คุณลักษณะ (Attributes) หรือเอกลักษณของระบบ ของสวนตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปน
ระบบอยางมีโครงสราง

3) มีความเกี่ยวของไมเปนอิสระตอกัน (Interdependence) กับสิ่งตาง ๆ ที่เปนการสงผล
กระทบตอกันและกัน หรือการพึ่งพาอาศัยกัน

4) มีความสัมพันธ (Relationships) ระหวางสิ่งตางๆ ของสวนยอยของระบบที่มีตอสวนรวม
หรือองครวม

จากคุณสมบัติดังกลาว แสดงใหเห็นวาระบบตองเกิดขึ้นภายใตสภาพแวดลอม (Environment)
ระบบไมอาจดํารงอยูในที่วางเปลา และดวยเหตุที่ระบบไมสามารถดํารงอยูอยางเปนเอกเทศ จึงยอม
ไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมโดยรอบ

2.1.2 แนวคิดตัวแบบระบบเปด
การที่องคการดํารงสถานะอยูในสังคมก็เชนเดียวกัน ยอมมีพลวัต (Dynamic) และ

ปฏิสัมพันธภายในระหวางสวนประกอบตางๆ ขององคการและปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก
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อยูตลอดเวลา จึงมีการนําทฤษฏีระบบมาใชในการศึกษา และอธิบายพฤติกรรมองคการ จนเปนที่
ยอมรับในวงการนักวิชาการสาขาการพัฒนาองคการมาโดยตลอด และมีการพัฒนาตัวแบบระบบเปด
(Open-Systems Model) จากพื้นฐานของทฤษฏีระบบ ดังน้ัน องคการในแนวความคิดระบบเปดจึง
ตองมีการปรับตัวอยูเสมอ เน่ืองจากตัวแปรตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นักวิชาการที่ไดริเร่ิมนําเอาทฤษฎีระบบมาเปนตัวแบบในการศึกษาองคการทางสังคม
(Social Organizations) อยางจริงจังไดแกนักสังคมจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน คือ Daniel Katz
และ Robert Kahn ซึ่งไดเสนอแนวความคิดเร่ืองระบบเปด เพื่ออธิบายความเปนไปขององคการ ถึง
แมวาระบบใดๆ โดยเฉพาะระบบองคการจะมีตัวแบบเปนความสัมพันธระหวางพลังงานที่ใสเขาไป
กับสิ่งที่ไดผลออกมา (Energetic Input-Output System) แตวาในแตละขั้นตอนน้ัน มีความสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกดวยตลอดเวลา น่ันคืออิทธิพลของสิ่งแวดลอมทั้งหมด ตลอดจน
ทุกองคประกอบขององคการ จะเกิดผลกระทบตอกิจกรรมแตละอยางที่มีการประพฤติปฏิบัติกันอยู
ในองคการ

ระบบเปดตามแนวคิดของ Katz และ Kahn 1 มีคุณสมบัติสําคัญ 9 ขอดังตอไปน้ี
1) การนําเขาของพลังงาน (Importation of Energy) จากสิ่งแวดลอมใสเขาไปในกระบวนการ

ดังเซลลในรางกายที่ตองรับออกซิเจนเขาไปในระบบโลหิตที่ไหลเวียนทั่วรางกาย หรือรับอาหาร
เพื่อนําเขาไปแปรเปนพลังงานเพื่อใหรางกายสามารถดํารงอยูได ระบบการสื่อสารของมนุษยหรือ
ขององคการก็เชนเดียวกัน ที่ตองมีการเกี่ยวของกับกลไกตางๆ รอบตัว

2) มีกระบวนการทางผาน (The Through - out) หรือการเปลี่ยนรูปพลังงานที่ใสเขาไปให
เปนกิจกรรมหรือผลผลิต เปนระบบกระบวนการที่อยูภายในเพื่อใหเกิดการทํางานในลักษณะหน่ึง
ลักษณะใดภายในระบบ เชน รางกายรับอาหารที่เปนแปงเขามา แลวเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน
เปนกิจกรรม โรงงานมีการผลิตสินคาใหมๆ ออกมา โรงพยาบาลก็ตองรักษาคนไข สื่อมวลชนก็ตอง
ทําหนาที่เสนอขาวสาร เปนตน

3) ผลผลิต (Output) เปนการสงผลผลิตกลับไปสูสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับการที่รางกายคนเรา
มีการขับความรอนโดยการหายใจเอาคารบอนไดออกไซดออกไป หรือระบบตางๆ ขององคการใน
สังคม เชน มหาวิทยาลัยก็มีการผลิตบัณฑิต มีการใหบริการทางวิชาการออกไปสูสังคม เปนตน

4) ระบบเปนกิจกรรมที่มีลักษณะทําซ้ําเปนวงจรอยางตอเน่ือง (Systems as Cycles of
Events) กลาวคือ องคการมีกิจกรรมการทํางานภายในที่ตองพึ่งพาอาศัยกันเพื่อใหไดผลผลิต โดยที่
กิจกรรมดังกลาว เกิดขึ้นเปนวงจรซ้ําๆ อยางตอเน่ืองและมีเงื่อนไขของเวลาและสถานที่

1
Katz and Kahn 1996:19-29
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5) การหยุดความเสื่อมขององคการ (Negative Entropy) กลาวคือ Entropy หมายถึงพลังงาน
ที่สูญหายไปในระบบของกระบวนการทํางาน ระบบเปดตางจากระบบปด คือการมีความพยายามที่
จะหนีความสูญสลายเพื่อใหระบบคงอยู โดยการดึงเอาพลังงานจากสิ่งแวดลอมเขามาใหมาก และใช
พลังงานใหเหมาะสมเพื่อความอยูรอด ในกรณีที่ประสบกับการขาดแคลนพลังงานใหมๆ เชน ใน
สภาวะที่รางกายขาดอาหาร รางกายก็จะมีการปรับตัวในการใชพลังงานเพื่อใหรางกายอยูไดยาวนาน
ที่สุด องคการในชวงที่มีการขยายตัวก็พยายามที่จะแสวงหาพลังงานใหม หรือทรัพยากรใหม ๆ ให
มาก เพื่อรองรับงานใหองคการอยูรอด และขยายตัว แตในยามที่องคการประสบปญหาภายใน
องคการน้ันก็จะมีการปรับตัวทําใหระบบการผลิตชาลง ใชทรัพยากรหรือพลังงานใหนอยลง เพื่อให
สามารถดํารงอยูได เปนตน การรักษาสถานะภาพสมดุลขององคการน้ันจะไมมีลักษณะที่สมบูรณ
แตจะเปนการเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ มีการปรับตัวอยูตลอดเวลาใหเขากับสภาพแวดลอม และความ
กดดันภายในองคการเอง และในโครงสรางของการปรับตัวที่เหมาะสมกับเงื่อนไขภายนอกองคการ

6) กลไกการปอนขอมูลขาวสาร (Feedback Mechanisms) กลาวคือ กลไกในการปอน
ขาวสารขอมูลมีความสําคัญที่จะทําใหเราเขาใจถึงวิธีการที่จะทําใหระบบมีความสมดุลตลอดเวลาได
ภายใตการปอนขอมูลขาวสาร ระบบจะไดรับขาวสารจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สมดุลของสิ่งมีชีวิตน้ันตองอาศัยกลไกของการปอนขอมูลเขาสูระบบ เชน การที่เลือดเย็นลงเพราะ
อุณหภูมิเปลี่ยนไป จะเปนผลใหสมองสั่งการใหกลไกทีท่ําความรอนใหกับรางกายทํางาน ทําให
อุณหภูมิภายในรางกายคงที่อยูได กลไกในการปอนขอมูลขาวสารมีทั้งที่เปนคุณและโทษ (Positive
and Negative) ซึ่งตามปกติในความตองการสวนใหญของเรามักจะตองการทราบขอมูลที่เปนลบ
หรือขอมูลขาวสารที่เปนโทษ (Negative Feedback) เพราะขอมูลในทางลบจะเปนตัวชี้ใหเห็นวา
ระบบกําลังเดินออกไปจากเปาหมาย หรือแนวทางที่ไดวางเอาไว และจะตองมีการปรับเพื่อใหคง
สภาพเอาไว หรือเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางที่ไดวางเอาไว ในขณะที่ขอมูลขาวสารในทางบวก
หรือที่เปนประโยชน จะชวยใหสมาชิกในองคการเกิดกําลังใจในการทํางาน อันเปนเคร่ืองชี้ใหเห็น
ถึงความสําเร็จหรือผลที่ไดรับจากการทํางาน ทําใหเกิดความมั่นใจในการทํางานยิ่งขึ้น กลไกในการ
ปอนขอมูลน้ี จะเปนเคร่ืองมือที่สําคัญยิ่งของการบริหารและการควบคุมองคการใหมีประสิทธิภาพ
และจะมีความสลับซับซอนขึ้นตามลําดับ ถาองคการเจริญเติบโตมากขึ้น และกลไกน้ีจะตองถูกสราง
ขึ้นและพัฒนาภายในองคการเองเพื่อใหมีการปรับตัวที่เหมาะสม

7) ความสามารถในการดํารงอยู (Homeostasis) กลาวคือ ระบบเปดมีความสามารถในการ
ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมภายนอก

8) ความแตกตาง (Differentiation) กลาวคือ ระบบเปดมีการสรางความแตกตางโดยการ
สรางความชํานาญเฉพาะดานตางๆ มากขึ้นเพื่อความอยูรอด
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9) วิธีดีที่สุดมีหลายทาง (Equifinality) เน่ืองจากการที่ระบบพยายามบรรลุถึงภาวะสดุทาย
อันเดียวกัน แมวาจะเร่ิมตนที่จุดตางกัน และพัฒนาไปในแนวทางที่ตางกัน ในระบบทางกายภาพ
องคประกอบภายในระบบชีวภาพและระบบทางสังคมน้ันอาจไมจําเปนตองมีความสัมพันธโดยตรง
กับเปาหมายของระบบ เปาหมายสุดทายหรือความสําเร็จขององคการจะสําเร็จไดดวยเงื่อนไข และ
วิธีการที่แตกตางกันออกไป องคการทางสังคมสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงคไดดวยวิธีการ
ดําเนินงานที่หลากหลาย และโดยการใชทรัพยากรในหลาย ๆ ลักษณะ ดังน้ัน ระบบทางสังคมจึง
ไมถูกจํากัด หรือถูกขัดขวางดวยหลักเหตุและผลตามกฎเกณฑที่ไดต้ังขึ้นมา ดังเชนในแนวคิดวิธีที่ดี
ที่สุดมีวิธีเดียว (One Best Way) ของระบบปด

Beer 2 กลาววา การประยุกตใชทฤษฎีระบบกับองคการนําไปสูคุณลักษณะดังตอไปน้ี
1) องคการ ประกอบดวยสวนประกอบหลายสวนซึ่งมีปฏิสัมพันธตอกัน และในเวลา

เดียวกันก็เปนสวนประกอบขององครวมที่มีลักษณะเฉพาะ สวนประกอบเหลาน้ีอาจเปนหนวย
ยอยๆ หรือมิติ เชน คน กระบวนการ โครงสรางและวัฒนธรรม เปนตน

2) องคการมีขอบเขตที่มีการแทรกผาน (Permeable Boundaries) มากหรือนอย แลวแต
องคการ ทําใหองคการมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนแหลงที่มาของปจจัยนําเขา
อาทิ พลังงาน วัตถุดิบ ขอมูลขาวสาร และสงออกผลผลิต เชน ผลิตภัณฑ การบริการ กลับสู
สภาพแวดลอมภายนอก

3) องคการเปนเครือขายของคน โครงสราง และการปฏิบัติงานทางเทคนิค ทําหนาที่
เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบใหเปนผลิตภัณฑหรือการบริการที่ผูใชในสภาพแวดลอมตองการ

4) องคการมีกลไกขอมูลปอนกลับ ซึ่งกอใหเกิดการปรับตัวขององคประกอบตาง ๆ ให
ทํางานเขากันได เชนเดียวกับการไหลของขอมูลขาวสารระหวางองคการและสภาพแวดลอม ซึ่ง
กอใหเกิดการปรับตัวและการมีอิทธิพลตอกัน

5) การเสื่อมลงของระบบจะเกิดขึ้นถาพลังงานไมไดถูกนําเขาอยางตอเน่ือง ทําใหไมเกิดผล
ผลิตที่มีคุณคาในการลงทุนและการพัฒนา

โดยสรุป กลาวไดวา การนําแนวคิดตัวแบบระบบเปดมาใชในการศึกษาองคการ จึงมีความ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง ที่องคการตองดํารงอยูในระบบทามกลางการเปลี่ยนแปลงในบริบท
ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยูตลอดเวลา ดังน้ัน องคการในแนวความคิดระบบเปดจึงตองมี
การปรับตัวอยางตอเน่ือง ตามสถานการณอยางเหมาะสมกับทุกองคประกอบที่เกี่ยวของ เพื่อให
องคการสามารถอยูรอดและมีศักยภาพในการแขงขัน

2 Beer 1980:17-18
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
2.2.1 สถาบันมะเร็งแหงชาติ

2.2.1.1 ประวัติความเปนมา
พ.ศ. 2505 นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดรายงานการศึกษาและ

ขอเสนอแนะ พรอมเสนอโครงการจัดต้ัง “สถาบันมะเร็งแหงชาติ” ตอสํานักนายกรัฐมนตรี โดย
มุงหวังใหสถาบันมะเร็งแหงชาติ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการทําหนาที่ ปองกัน ควบคุม
แกปญหา ศึกษาวิจัยคนควา เพื่อลดอัตราการเปนและอัตราการตายของประชากรไทยดวยโรคมะเร็ง

คณะรัฐมนตรีสงเร่ืองใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา กระทรวงสาธารณสุขจึง
เสนอแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรวมกันพิจารณา ประกอบดวย อธิบดีกรมตาง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข เจากรมแพทยทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ นายแพทยใหญกรมตํารวจ อธิการบดี
มหาวิทยาลัย มหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ คณบดีคณะแพทยศาสตรเชียงใหม ผูแทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ศาสตราจารยนายแพทยอํานวย
เสมรสุต โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทยสมชาย สมบูรณเจริญ
เปนกรรมการเลขานุการ และเจาหนาที่โครงการ

คณะกรรมการไดพิจารณาโครงการ และนําขออนุมัติกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข โดย ฯพณฯ คุณพระบําราศนราดูร จึงนําเสนอคณะรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2507
แตคณะกรรมาธิการงบประมาณไมอนุมัติ โครงการจึงถูกระงับไป คณะกรรมการไดพิจารณาแกไข
ปรับปรุงโครงการใหมจนเปนที่พอใจ และเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง

วันที่ 28 ธันวาคม 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติใหกระทรวงสาธารณสุข
ดําเนินการจัดต้ังสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยใหมีสํานักงานไวในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เร่ิมโครงการในป พ.ศ. 2509 และใหสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดโครงการดําเนินการ
ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) โดยมีวัตถุประสงคของ
โครงการฯ ดังน้ี

1) เปนศูนยตรวจมะเร็งระยะเร่ิมแรกและศึกษาการบําบัดมะเร็งระยะเร่ิมแรก
2) เปนศูนยประสานงานและรวมมือกับโรงพยาบาลที่ทําการรักษาโรคมะเร็ง

ทั่วๆ ไป
3) เปนศูนยเพื่อติดตอแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นกับสถาบันมะเร็งใน

ตางประเทศ นําวิธีการรักษาที่ทันสมัยมาใช
4) เปนศูนยอบรมแพทย พยาบาล เร่ืองการตรวจมะเร็งระยะเร่ิมแรก การรักษา

และการพยาบาลคนไขโรคมะเร็ง
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5) เปนศูนยรวบรวม และเผยแพรสถิติขอมูลตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับมะเร็งในประเทศ
ไทย

วันที่ 21 กันยายน 2511 ฯพณฯ จอมพลถนอม  กิตติขจร ไดใหเกียรติมาวางศิลาฤกษ
อาคารหลังแรก ณ บริเวณถนนพระรามหก ใกลโรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 10 ธันวาคม 2511 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาเสด็จมา
ทรงกระทําพิธีเปดอาคารหลังแรก และพระราชทานนามวา “อาคารดํารงนิราดูร” หมายความวา
ปราศจากความเศราโศกอาดูรตลอดไป เพื่อเปนเกียรติแด ฯพณฯ คุณพระบําราศนราดูร ซึ่งถือไดวา
เปนผูกอต้ัง และผูใหกําเนิด “สถาบันมะเร็งแหงชาติ” ณ โอกาสที่สําคัญยิ่ง ฯพณฯ คุณพระบําราศ
นราดูร ไดกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระบรมราชานุญาต พระราชทานถือเอา วันที่ 10 ธันวาคม
ของทุกป เปนวันตอตานโรคมะเร็งแหงชาติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร ปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน มีการแบงสวนราชการใหม มีมติใหสถาบันมะเร็งแหงชาติ มาสังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข

2.2.1.2 วิสัยทัศนและพันธกิจ
สถาบันมะเร็งแหงชาติมีวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังน้ี
1) วิสัยทัศน : สถาบันชั้นนําดานโรคมะเร็งระดับชาติ
2) พันธกิจ : ผลิตและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานโรคมะเร็ง เพื่อเปน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สามารถถายทอดสูเครือขายองคกร  บุคลากรทางการแพทยและประชาชน
ใหบริการทางการแพทยในระดับที่มีความซับซอน  ตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงอยางเหมาะสม

อํานาจหนาที่ตามราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหสถาบันมะเร็งแหงชาติเปนหนวยงาน
ในสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่ตามราชกิจจานุเบกษา เลม126 ตอนที่
98 ก. หนา 47 ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 2552 ดังน้ี

ก. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยดาน
โรคมะเร็ง

ข. ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีทางการแพทย ดานโรคมะเร็งแกสถาน
บริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ค. จัดใหมีบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยดานโรคมะเร็ง
ง. ใหการเพิ่มพูนความรู และทักษะการปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษา และ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยดานโรคมะเร็งแกแพทย และบุคลากรทางดานสุขภาพ ในสถาน
บริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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จ. กํากับและดูแลการดําเนินงานของศูนยมะเร็งในสวนภูมิภาค
ฉ. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย
2.2.1.3 โครงสรางองคการ
สถาบันมะเร็งแหงชาติเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิมีจํานวนเตียงรองรับผูปวยใน

200 เตียง มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 807 คน แบงเปนขาราชการ 326 คน พนักงานราชการ 5 คน ลูกจาง
ประจํา 116 คน และลูกจางชั่วคราว 360 คน

การแบงโครงสรางภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ แบงเปน 3 กลุมภารกิจ  ประกอบ
ดวย กลุมภารกิจอํานวยการ กลุมภารกิจวิชาการ และกลุมภารกิจบริการวิชาการ ภายใตแตละกลุม
ภารกิจแบงยอยเปน กลุมงาน/ฝาย รวม 22 กลุมงาน/ฝาย กลาวคือ กลุมภารกิจอํานวยการ แบงเปน 6
ฝาย ไดแก ฝายบริหารทั่วไป ฝายลูกคาสัมพันธ ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายการเงินและบัญชี ฝายพัสดุ
และบํารุงรักษา และฝายแผนงานและประเมินผล กลุมภารกิจวิชาการ แบงเปน 16 กลุมงาน ไดแก
กลุมงานวิจัย กลุมงานรังสีรักษา กลุมงานเคมีบําบัด กลุมงานพยาธิวิทยา กลุมงานเภสัชกรรม กลุม
งานทันตกรรม กลุมงานโภชนวิทยา กลุมงานศัลยศาสตร กลุมงานอายุรศาสตร กลุมงานวิสัญญีวิทยา
กลุมงานมะเร็งนรีเวช กลุมงานโสต ศอ นาสิก กลุมงานสนับสนุนวิชาการ กลุมงานเทคโนโลยี -
สารสนเทศ กลุมงานเวชศาสตรประคับประคอง และกลุมงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตรนิวเคลียร
กลุมภารกิจบริการวิชาการ แบงเปน 3 กลุมงาน ไดแก กลุมงานวิชาการพยาบาล กลุมงานการ
พยาบาลผูปวยใน และกลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก ดังรูปที่ 1.2 โครงสรางภายในสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ
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คณะกรรมการบริหาร
หนวยบริการ

คณะกรรมการวิชาการ

1. ฝายบริหารทั่วไป
2. ฝายลูกคาสัมพันธ
3. ฝายทรัพยากรบุคคล
4. ฝายการเงินและบัญชี
5. ฝายพัสดุและบํารุงรักษา
6. ฝายแผนงานและประเมินผล

ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ

รองผูอํานวยการ ศูนยพัฒนาคุณภาพ

รูปท่ี 1.2 โครงสรางภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ

1. กลุมงานวิจัย
2. กลุมงานรังสีรักษา
3. กลุมงานเคมีบําบัด
4. กลุมงานพยาธิวิทยา
5. กลุมงานเภสัชกรรม
6. กลุมงานทันตกรรม
7. กลุมงานโภชนวิทยา
8. กลุมงานศัลยศาสตร
9. กลุมงานอายุรศาสตร
10. กลุมงานวิสัญญีวิทยา
11. กลุมงานมะเร็งนรเีวช
12. กลุมงานโสต ศอ นาสิก
13. กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
14. กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. กลุมงานเวชศาสตรประคับประคอง
16. กลุมงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตรนิวเคลียร

1. กลุมงานวิชาการพยาบาล
2. กลุมงานการบริการผูปวยใน
3. กลุมงานการบริการผูปวยนอก

รองผูอํานวยการ                                       รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
กลุมภารกิจอํานวยการ กลุมภารกิจวิชาการ กลุมภารกิจบริการวิชาการ



13

2.2.1.4 บทบาทองคการที่สําคัญ
1) ดานการปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง
สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธในการรณรงค เพื่อใหความรู

กับผูปวยและญาติ ประชาชนทั่วไป ในรูปแบบสื่อประเภทตาง ๆ อาทิ แผนพับ โปสเตอร สปอต
โฆษณา และทําการเผยแพรในสถาบันมะเร็งแหงชาติ และศูนยมะเร็งในภูมิภาคทั่วประเทศ และ
แจกจายไปตามคําขอของทั้งองคกรของรัฐและเอกชน อาทิ โรงเรียน บริษัท หางรานและหนวยงาน
ราชการตางๆ

กิจกรรมดานปองกันและควบคุมโรคมะเร็งในรูปแบบโครงการเชิงรุก งานสราง
เสริมสุขภาพ กลุมงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดจัดทําโครงการวิจัยพัฒนา
รูปแบบเครือขายสรางเสริมสุขภาพ เพื่อตานภัยมะเร็งภาคประชาชนในพื้นที่หมูบานที่ครอบคลุม 7
จังหวัด ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึง กันยายน 2550 มีเปาหมายหลักเพื่อศึกษาหารูปแบบและ
กิจกรรมเครือขายสรางเสริมสุขภาพเพื่อตานภัยมะเร็ง รวมทั้งการไดมาซึ่งสื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับทองถิ่น ในการใชเผยแพรความรู ในการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อปองกันการเกิดโรค
มะเร็ง และที่สําคัญ การไดมาซึ่งผลงานวิจัยที่เกิดจากแนวคิด และการมีสวนรวมของภาคประชาชน
แตละชุมชนรวม 8 ผลงานวิจัย สะทอนใหเห็นถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการใชภูมิปญญาของคน
ในทองถิ่น ยอมสงผลใหกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพเพื่อตานภัยมะเร็งดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปอยางยั่งยืนในอนาคต

นอกจากน้ัน สถาบันมะเร็งแหงชาติยังเปนเจาภาพหลักในการจัดงานนิทรรศการ
รณรงคการปองกันโรคมะเร็งตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองคกร ตามนโยบายรณรงคเพื่อการ
ปองกันและควบคุมโรคมะเร็งขององคการที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งในระดับนานาชาติมาโดยตลอด

2) ดานการคนหามะเร็งในระยะเร่ิมตน
ในบทบาทดานการคนหามะเร็งในระยะเร่ิมตน สถาบันมะเร็งแหงชาติไดจัดใหมี

คลินิกตรวจหามะเร็งในกลุมผูมีปจจัยเสี่ยงมาต้ังแตป 2511 โดยมีผูใชบริการประมาณเดือนละ 5,000
ราย  นอกจากน้ัน สถาบันมะเร็งแหงชาติยังดําเนินโครงการเชิงรุกในการคนหามะเร็งปากมดลูกระยะ
เร่ิมตน โดยภาพรวมทั้งประเทศ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ดําเนินการโครงการการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัด ต้ังแตปพ.ศ.
2548 ตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน โดยการตรวจคัดกรองดวยการทํา Pap Smear ใหครอบคลุมกลุมประชากร
สตรีอายุ 35 – 60 ป อยางนอยรอยละ 50 ในเวลา 5 ป เพื่อลดอัตราการตายและอุบัติการณของโรค
มะเร็งปากมดลูกลงอยางนอยรอยละ 30 ในระยะเวลา 10 ป

ปจจุบันอยูระหวางการวางแผนการดําเนินการจัดทําโครงการคัดกรองมะเร็งลําไส
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ใหญและทวารหนัก เพื่อลดอัตราการตายและอุบัติการณของโรคมะเร็งลําไสใหญและทวารหนักที่
กําลังเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางตอเน่ือง

3) ดานการวิจัยโรคมะเร็ง
สถาบันมะเร็งแหงชาติเปนหนวยงานเดียวของกรมการแพทย ที่มีกลุมงานเฉพาะ

ทางดานการวิจัย นับต้ังแตเร่ิมกอต้ังสถาบันฯ สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญของการวิจัยใน
ดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็ง โดยกลุมงานวิจัยประกอบดวย 9 งาน ไดแก งานชีวเคมีและวิจัย
สารกอมะเร็ง งานชีววิทยามะเร็ง งานพันธุศาสตร งานวิจัยสมุนไพร งานวิจัยสารบําบัดมะเร็ง
งานวิจัยศึกษาภาคสนาม งานสัตวทดลอง งานอิมมูนวิทยา และงานระบาดวิทยาโมเลกุล

ผลงานวิจัยสวนใหญ  เกี่ยวของกับการวิจัยในระดับวิทยาศาสตรพื้นฐานหรือระดับ
ปรีคลินิก โดยมีผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลดานการวิจัยและรางวัลนักวิจัยทั้งในและตางประเทศ และ
งานวิจัยสวนใหญเปนที่ยอมรับและตีพิมพในวารสารตางประเทศอยางสม่ําเสมอ

4) ดานการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง
ในดานการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแหงชาติมีการรักษาครบทุกสาขา

อาทิ กลุมงานศัลยศาสตร กลุมงานเคมีบําบัด กลุมงานรังสีรักษา ฯลฯ นอกจากใหการรักษาแกผูปวย
ของสถาบันฯ โดยตรงแลว ยังรับผูปวยที่สงตอจากโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ

นอกจากน้ัน การใหการรักษาแบบประคับประคองในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย
และการใหบริการดูแลผูปวยและการใหคําแนะนําในการดูแลรักษาแกญาติผูปวยถึงที่บาน ในกรณีที่
ผูปวยไมสามารถเดินทางมาที่โรงพยาบาล ยังเปนภารกิจที่สถาบันฯ ดําเนินการควบคูกับงานใน
สถาบันฯ มาโดยตลอด

2.2.2 เครือขายองคการดานโรคมะเร็ง
เครือขายองคการดานโรคมะเร็งประกอบดวย เครือขายภายในประเทศ และเครือขาย

ตางประเทศมีรายละเอียดดังน้ี
2.2.2.1 เครือขายองคการดานโรคมะเร็งภายในประเทศ
เครือขายองคการดานโรคมะเร็งภายในประเทศ เกี่ยวของกับงานบริการ และงาน

วิจัยเปนหลัก ในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานบริการ มีการแบงระดับหนวยบริการตติยภูมิโรคมะเร็ง
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อใหการบริการรับสงตอผูปวยโรคมะเร็งตามสิทธิ
บัตรทองมีระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหนวยบริการตติยภูมิโรคมะเร็งของภาคราชการ
จํานวน 30 แหง แบงเปน 3 ระดับ กลาวคือ ระดับ 1 Excellent Cancer Center มีบริการครบและทํา
Research and Model Development รวม 10 แหง ระดับ 2 Advance Cancer Center มีบริการครบและ
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ทํา Clinical Research รวม 12 แหง และระดับ 3 General Cancer Center มีบริการครบ แตไมทํา
Research รวม 8 แหง โดยสถาบันมะเร็งแหงชาติจัดอยูในระดับที่ 1

ในสวนของการรับสงตอผูปวยในกลุมสิทธิ์อ่ืนๆ เชน ผูปวยตามสิทธิประกันสังคม
ผูปวยเบิกราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการสงตอผูปวยโรคมะเร็งทั้งจากโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาล
ของรัฐ และศูนยโรคมะเร็งในสวนภูมิภาค โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและขีดความสามารถใน
การรักษาของโรงพยาบาลที่รับสงตอเปนหลัก

ในสวนเครือขายที่เกี่ยวของกับงานวิจัยโรคมะเร็งภายในประเทศ       ไมมีเครือขาย
เฉพาะดานการวิจัยโรคมะเร็ง ในทางปฏิบัติขึ้นอยูกับความสนใจรวมกันของบุคลากรทางการแพทย
และนักวิจัยจากหนวยงานตางๆ เปนหลัก โดยมีงานวิจัยดานโรคมะเร็งรวมกันระหวางสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ กับองคการตาง ๆ ภายในประเทศ อาทิ ศูนยโรคมะเร็งในสวนภูมิภาค คณะวิชาทางดาน
การแพทยและสาธารณสุขของทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

2.2.2.2 เครือขายองคการดานโรคมะเร็งตางประเทศ
เครือขายองคการดานโรคมะเร็งตางประเทศ มีทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจดาน

งานวิจัย ภารกิจเชิงนโยบายดานการบริหารจัดการดานโรคมะเร็งรวมกับองคกรตางประเทศ อาทิ
การเผยแพร รณรงค กิจกรรมดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็ง การเขารวมประชุมเชิงนโยบาย
ดานโรคมะเร็งในระดับนานาชาติ ทั้งที่ถูกมอบหมายใหเปนตัวแทนประเทศ และเขารวมประชุม
โดยตรง ภารกิจดานวิชาการ อาทิ การเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการ ดานโรคมะเร็งระดับ
นานาชาติ การเปนหนวยงานเจาภาพ ในการจัดการฝกอบรมเฉพาะทาง ดานโรคมะเร็งในระดับ
นานาชาติ ภารกิจในการจัดพิมพหนังสือ Cancer in Thailand และจัดสงขอมูลสารสนเทศดาน
โรคมะเร็ง (Cancer Informatics) ของประเทศไทย ใหเครือขายองคกรดานโรคมะเร็งตางประเทศ
และการประสานงานดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งกับองคกรตางประเทศและหนวยงานอ่ืน ๆ
ภายในประเทศตามที่องคกรดานโรคมะเร็งในตางประเทศรองขอ

องคการที่เปนเครือขายดานโรคมะเร็งตางประเทศที่สําคัญ ที่เปนเครือขายกับ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ อาทิ World Health Organization (WHO), International Union Against
Cancer (UICC), International Agency for Research on Cancer (IARC), International Atomic
Energy Agency (IAEA), National Cancer Center, Japan เปนตน



บทท่ี 3
ผลการศึกษา

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการตางประเทศของสถาบันมะเร็งแหงชาติ
รวมกับการสอบถามบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ สามารถแบงผลการศึกษาเปน 2 หัวขอหลัก ประกอบ
ดวย ประการแรก ภารกิจดานการตางประเทศของสถาบันมะเร็งแหงชาติ และประการที่สอง ปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการ ดังมีรายละเอียดดังน้ี

3.1 ภารกิจดานการตางประเทศของสถาบันมะเร็งแหงชาติ
บทบาทและหนาที่ของสถาบันมะเร็งแหงชาติในภารกิจดานการตางประเทศ สามารถจัด

แยกกลุมประเภทภารกิจได 4 กลุมภารกิจ ดังตอไปน้ี
3.1.1 ภารกิจดานการวิจัยรวมกับองคกรตางประเทศ
ในชวงระยะเวลา 3 ป ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553 มี

โครงการวิจัยของสถาบันมะเร็งแหงชาติรวมกับองคกรตางประเทศ 4 โครงการ ไดแก
3.1.1.1 โครงการวิจัยระหวางประเทศ เร่ืองระบาดวิทยาพันธุกรรมของมะเร็งหลัง

โพรงจมูก (International Study of Genetic Epidemiology of Nasopharyngeal Carcinoma) เปน
โครงการวิจัยรวม 5 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

3.1.1.2 โครงการวิจัยระหวางประเทศเร่ืองมะเร็งตอมนํ้าเหลือง (The AsiaLymph
International Case - control Study of Lymphoma) เปนโครงการวิจัยรวม 5 ประเทศ ไดแก ฮองกง
ประเทศจีน สิงคโปร ไตหวัน สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

3.1.1.3 โครงการวิจัยระหวางประเทศเร่ืองมะเร็งตับ (International Liver Cancer
Study) เปนโครงการวิจัยรวม 5 ประเทศ ไดแก แกมเบีย คองโก ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา และประเทศ
ไทย

3.1.1.4 โครงการวิจัยระหวางประเทศเร่ืองการติดเชื้อ Human Papilloma Virus
(HPV) และรายละเอียดของเชื้อ HPV 16/18 ในสตรีไทย (Study on HPV Infection, Type
Distribution and Serology of HPV 16/18 in Thai Women) เปนโครงการวิจัยระหวางองคการ
อนามัยโลก (World Health Organization-WHO) กับสถาบันมะเร็งแหงชาติ
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3.1.2 ภารกิจดานวิชาการรวมกับองคกรตางประเทศ
ในชวงระยะเวลา 3 ป ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

สถาบันมะเร็งแหงชาติมีภารกิจดานวิชาการรวมกับองคกรตางประเทศ แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี
3.1.2.1 การเปนเจาภาพรวมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ
ในชวงเวลาดังกลาว สถาบันมะเร็งแหงชาติเปนเจาภาพการจัดการอบรมระดับ

นานาชาติรวมกับองคกรตางประเทศ 3 คร้ัง ไดแก
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชีย เร่ืองโรคมะเร็งที่เกิดจากการทํางาน

(International Asian Symposium and Workshop on Occupational Cancer) เปนการจัดอบรมรวมกับ
องคกรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer - IARC) จัดขึ้นที่
โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีผูเขาอบรม 153 คนจาก 11 ประเทศ

2) การอบรมโปรแกรมทะเบียนมะเร็ง (Training Course on Cancer Registry
Program) เปนการจัดอบรมรวมกับองคกรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for
Research on Cancer - IARC) จัดขึ้นที่สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธุ พ.ศ.
2552 มีผูเขาอบรม 30 คนจาก 11 ประเทศ

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองประเภทและรายละเอียดของเชื้อไวรัสที่เปนสาเหตุ
ของมะเร็งปากมดลูก (Training Workshop on HPV Genotyping and HPV 16/18 Serology) เปนการ
จัดอบรมรวมกับองคการอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) จัดขึ้นที่สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ ในวันที่ 3 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีผูเขาอบรม 57 คนจาก 6 ประเทศ

3.1.2.2 การเขารวมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ
ในระยะเวลา 3 ป มีบุคลากรของสถาบันมะเร็งแหงชาติที่เขารวมประชุมวิชาการใน

ระดับนานาชาติ ในฐานะตัวแทนของสถาบันมะเร็งแหงชาติ 16 คน จํานวน 25 คร้ัง โดยเขารวม
ประชุมใน 11 ประเทศทั่วโลก โดย 15 คร้ัง (รอยละ 60) ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการตางประเทศ
ผูจัดการประชุม สวนที่เหลือไดทุนสนับสนุนจากองคกรภายในประเทศ อาทิ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
มูลนิธิสถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย เปนตน

3.1.3 ภารกิจเชิงนโยบายรวมกับองคกรตางประเทศ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีภารกิจเชิงนโยบายดานโรคมะเร็งที่รวมกับองคกรตางประเทศใน

2 สวนหลักดังน้ี
3.1.3.1 การเขารวมประชุมเชิงนโยบายในระดับนานาชาติ
ในชวงเวลาดังกลาว มีผูบริหารเขารวมประชุมเชิงนโยบายในระดับนานาชาติใน
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ฐานะตัวแทนของสถาบันมะเร็งแหงชาติ หรือตัวแทนประเทศไทย 10 คน จํานวน 14 คร้ัง เขารวม
ประชุมใน8 ประเทศทั่วโลก โดย 10 คร้ัง (รอยละ 71.4) ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการตางประเทศ
ผูจัดการประชุม สวนที่เหลือไดทุนสนับสนุนจากองคกรภายในประเทศ ไดแก สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ มูลนิธิสถาบันมะเร็งแหงชาติ ทั้งน้ีเพื่อใหประเทศตางๆ ดําเนินการดานโรคมะเร็งไปใน
ทิศทางเดียวกันตามแนวทางขององคกรกลางระหวางประเทศ โดยหัวขอนโยบายดานโรคมะเร็ง
อาทิ การควบคุมและปองกันโรคมะเร็ง การใชรังสีในการรักษาโรคมะเร็ง การจัดทําทะเบียนมะเร็ง
เปนตน

3.1.3.2 การรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธตามนโยบายขององคกรตางประเทศ
สถาบันมะเร็งแหงชาติเปนหนวยงานหลักในประเทศไทยในการจัดกิจกรรมตาง ๆ

เพื่อเปนการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธตามนโยบายขององคกรตางประเทศ เพื่อใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่วโลก ทั้งจากการเขารวมประชุมเชิงนโยบายในตางประเทศ และจากการติดตอ
โดยตรงในฐานะที่สถาบันมะเร็งแหงชาติเปนเพียงหนวยงานเดียวในประเทศไทย และในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เปนสมาชิกองคกรมะเร็งระหวางประเทศ (International Union Against
Cancer - UICC) หรือจากการมอบหมายงาน หรือรองขอจากหนวยงานอ่ืน ๆ ภายในประเทศ
ยกตัวอยางเชน การจัดกิจกรรมรณรงคเน่ืองในวันมะเร็งโลก วันที่ 4 กุมภาพันธุ ของทุกปตาม
นโยบายขององคการอนามัยโลก

3.1.4 ภารกิจดานการประสานงานกับหนวยงานในประเทศ
หนวยงานภายในประเทศทั้งหนวยงานราชการ ภาคเอกชน และ NGOs มีการติดตอกับ

สถาบันมะเร็งแหงชาติในภารกิจสวนที่เกี่ยวของกับตางประเทศ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจ 3
ขอดังกลาวขางตน โดยมีทั้งที่สถาบันมะเร็งแหงชาติรับมาดําเนินการเองและที่หนวยงานอ่ืนรับชวง
ไปดําเนินการตอ นอกจากน้ันยังมีภารกิจอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวของกับ 3 ภารกิจขางตน อาทิ การที่สถาบัน
มะเร็งแหงชาติเปนองคกรในการประสานงานกับองคกรตางประเทศ การประสานงานในการศึกษา
ดูงาน การรับสงตอผูปวยโรคมะเร็ง ทั้งที่มาจากตางประเทศ และที่จะเดินทางไปรักษาตอใน
ตางประเทศ เปนตน

3.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ อาทิ รายงานความกาวหนางานวิจัย สรุปผลการเดินทางไป

รวมประชุมในตางประเทศ ผลการประเมินโครงการฝกอบรม รวมถึงการสอบถามบุคลากรที่
เกี่ยวของสามารถสรุปประเด็นปญหาหลักและอุปสรรคในการดําเนินงานในภารกิจตางๆ ดังตอไปน้ี
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3.2.1 ปญหาและอุปสรรคในภารกิจดานการวิจัยรวมกับองคกรตางประเทศ
1) ขาดบุคลากรทั้งของกลุมงาน / ฝาย และในระดับสถาบันฯ ในการประสานงาน

ดานงานวิจัยกับตางประเทศ นักวิจัยตองดําเนินการเอง
2) ปญหาเร่ืองนโยบายของสถาบันฯ ในเร่ืองงานวิจัยกับองคกรตางประเทศที่ไม

ชัดเจน ทําใหตางคนตางทําตามความสนใจของตนเอง ไมมีการใหสิ่งตอบแทนเชิงบวกกับบุคลากร
ที่มีผลงานวิจัยกับตางประเทศ

3.2.2 ปญหาและอุปสรรคในภารกิจดานการวิชาการรวมกับองคกรตางประเทศ
1) ขาดบุคลากรทั้งของกลุมงาน / ฝาย และในระดับสถาบันฯ ในการประสานงาน

ดานการจัดอบรมและประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ
2) ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการลง

ทะเบียนการสงผลงานวิชาการ
3) ขาดแคลนทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตอสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน คอมพิวเตอร โนตบุก อินเตอรเน็ตความเร็วสูง เคร่ืองรับสงเอกสาร ที่สามารถ
ติดตอกับตางประเทศไดตลอดเวลา

4) บุคลากรมีปญหาในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
5) ปญหาเร่ืองที่พักภายในสถาบันฯ สําหรับผูเขาอบรมจากตางประเทศที่มีปญหา

ดานการเงิน
6) ปญหาเร่ืองคาใชจาย ในการเดินทางไปรวมประชุม ที่ไดรับเชิญจากผูจัดใน

ตางประเทศ ในกรณีที่ไดรับการสนับสนุนบางสวนและสนับสนุนคาใชจายไมครบทุกคน
3.2.3 ปญหาและอุปสรรคในภารกิจเชิงนโยบายรวมกับองคกรตางประเทศ

1) ผูบริหารระดับสูงบางคร้ังไมเดินทางไปรวมประชุม ไปเจรจาดวยตนเอง ตัวแทน
ที่ไปไมสามารถตัดสินใจแทนได โดยเฉพาะเร่ืองนโยบายหรือความรวมมือที่สําคัญ

2) ปญหาการประสานงานกับองคกรภายในประเทศ ในการขอความรวมมือให
ปฏิบัติตามแนวทางที่สถาบันมะเร็งแหงชาติรับนโยบายมาจากองคกรตางประเทศ โดยเฉพาะกรณี
การรณรงคดานโรคมะเร็งที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

3) ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานบังคับบัญชา เน่ืองจากเปน
ภารกิจที่อยูนอกเหนือพันธกิจของสถาบันมะเร็งแหงชาติ

4) ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณจากองคกรตางประเทศ ในการจัดการรณรงค
ดานโรคมะเร็ง
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3.2.4 ปญหาและอุปสรรคในภารกิจดานการประสานงานกับหนวยงานในประเทศ
1) ขาดบุคลากรทั้งของกลุมงาน/ฝาย และในระดับสถาบันฯ ในการประสานงาน

ดานการสงตอผูปวยโรคมะเร็งจากในประเทศ ไปรักษาตอในโรงพยาบาลตางประเทศ และในการ
รับผูปวยจากตางประเทศกลับมารักษาตอในประเทศไทย

2) สถาบันมะเร็งแหงชาติยังไมมีศูนยรวมขอมูลโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง ในการให
การรักษาโรคมะเร็งในประเทศตางๆ

3) สถาบันมะเร็งแหงชาติยังไมมีศูนยรวมขอมูลขีดความสามารถและศักยภาพของ
โรงพยาบาลที่ใหการรักษาโรคมะเร็งภายในประเทศ

4) กระทรวงการตางประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศตาง ๆ ไม
สามารถชวยเหลือสนับสนุนการประสานงานใหสถาบันมะเร็งแหงชาติ กับโรงพยาบาลในตางประเทศ
ในดานการศึกษาดูงานไดอยางมีประสิทธิภาพ



บทท่ี 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
จากสถานการณโรคมะเร็งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสงผลกระทบตอประเทศไทย ทั้งในแง

ของอุบัติการณของโรคที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปนสาเหตุการตายอันดับหน่ึงของคนไทยหลายป
ติดตอกันจนถึงปจจุบัน องคการอนามัยโลกคาดวา โรคมะเร็งจะเปนสาเหตุการตายอันดับหน่ึงของ
ชาวโลกตอเน่ืองไปตลอดจนถึงป 2573 คาดวาจะมีผูเสียชีวิตจากมะเร็งทั่วโลกสูงถึง 11.4 ลานคน
โดยมีแนวโนมของอัตราการเกิดโรคสูงกวาโรคอ่ืน ๆ ในขณะที่อัตราการตายจากโรคอ่ืน ๆ ในกลุม
โรคติดเชื้อ เชน โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคเอดส วัณโรค มีแนวโนมที่ลดลง 1 ยอมเปน
ประจักษพยานที่ยืนยันวา โรคมะเร็งเปนปญหาสาธารณสุขของมวลมนุษยชาติ ที่ทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของตองระดมสรรพกําลังในการแกปญหาดังกลาว

นอกจากน้ัน อาจกลาวไดวา โรคมะเร็งเปนโรคที่นํามาซึ่งความสูญเสียอยางรอบดาน ทั้ง
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความสูญเสียทางดานจิตใจที่เกิดจากความเครียดทั้งจากตัวผูปวย และคน
ใกลชิด ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากมะเร็งนับเปนประเด็นที่สําคัญที่ถูกละเลยมาโดยตลอด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากตัวผูปวยโดยตรง ทั้งจากคารักษาพยาบาลโรคมะเร็งที่มีราคาสูง
และจากการขาดรายไดจากการประกอบสัมมาชีพ ในขณะที่ผูปวยตองเขารับการรักษา ความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจยังนับรวมถึงการที่ญาติพี่นองตองสูญเสียรายไดจากการลางานเพื่อมาดูแลผูปวย ความ
สูญเสียดังกลาวมีทั้งที่สามารถประเมินเปนตัวเลขได และที่ไมสามารถประเมินคาไดจากความ
สูญเสียทางดานจิตใจ

ภารกิจที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งมีมากมายหลายดานเร่ิมต้ังแต การควบคุม การปองกัน การ
สรางเสริมสุขภาพ การคัดกรองโรคมะเร็งระยะเร่ิมตนในกลุมเสี่ยง การวินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา
การฟนฟูสภาพผูปวยโรคมะเร็ง และการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งทั้งในระดับวิทยาศาสตร
พื้นฐานและในระดับคลินิก นอกจากน้ันหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจดังกลาวขางตน มี
มากมายหลายระดับ หลายองคกร ทั้งในสวนของภาคราชการ ภาคเอกชน รวมถึงองคกรที่ไมใช
องคกรของรัฐ (NGOs) ตาง ๆ ที่เขามามีสวนรวมทั้งทางตรงและทางออมมากขึ้นกวาในอดีต โดยไม

1 World Health Organization 2007
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มีหนวยงานเฉพาะดานโรคมะเร็งในระดับชาติที่ทําหนาที่กํากับดูแล ควบคุมติดตาม รวมถึงประเมิน
ผลการดําเนินการในแตละมิติอยางเปนระบบ สงผลใหผลการดําเนินการซ้ําซอน ขาดการประสานงาน
และความรวมมือในแตละระดับ รวมถึงไมมีการดําเนินการเชิงบูรณาการงานในภาพรวมระดับ
ประเทศ ที่สําคัญขาดการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งอยางเปนระบบโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เคร่ืองมืออุปกรณการแพทยที่ใชในการวินิจฉัยและเคร่ืองมืออุปกรณการแพทยที่ใชในการ
รักษาโรคมะเร็ง รวมถึงยาเคมีบําบัด ลวนแลวแตมีราคาสูงทั้งสิ้น ยังขาดการกระจายทรัพยากร
ดังกลาวอยางเปนธรรม และขาดการประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข ทําใหเกิดปญหาการใช
ประโยชนจากทรัพยากรราคาสูงที่ไมคุมคา ทําใหประเทศชาติสูญเสียงบประมาณแผนดินจํานวน
มหาศาล นับเปนตัวอยางที่สะทอนใหเห็นปญหาการขาดการประสานงานดานโรคมะเร็งในภาพรวม
ระดับประเทศไดเปนอยางดี

สถาบันมะเร็งแหงชาติ (National Cancer Institute - NCI) เปนหนวยงานภายใตสังกัดของ
กรมการแพทย   กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลัก คือ ผลิตและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี
ดานโรคมะเร็ง เพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สามารถถายทอดสูเครือขายองคกร บุคลากรทาง
การแพทยและประชาชน ใหบริการทางการแพทยในระดับที่มีความซับซอนตองใชเทคโนโลยีชั้นสูง
อยางเหมาะสม สถาบันมะเร็งแหงชาติ เปนองคกรเดียวในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่เปนสมาชิกของสหพันธตอตานมะเร็งนานาชาติ (International Union Against
Cancer) ทําใหตองมีภารกิจที่ตองติดตอประสานงานกับองคกรสุขภาพตางประเทศ เชน องคการ
อนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ในภารกิจเชิงนโยบายในการรณรงคกิจกรรมดาน
ตาง ๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็ง รวมทั้งการติดตอประสานงานกับองคกรดานโรคมะเร็งระหวางประเทศ
ทั่วโลกในภารกิจตาง ๆ อาทิ ภารกิจดานการวิจัยพหุสถาบัน การเขารวมประชุมเชิงนโยบายดานโรค
มะเร็งในระดับนานาชาติ ทั้งที่ถูกมอบหมายใหเปนตัวแทนประเทศ และเขารวมประชุมโดยตรง
ภารกิจดานวิชาการ อาทิ การเปนเจาภาพรวมกับองคกรตางประเทศ ในการจัดการประชุมวิชาการ
ดานโรคมะเร็งระดับนานาชาติ การเปนหนวยงานเจาภาพรวมกับองคกรตางประเทศในการจัดการ
ฝกอบรมเฉพาะทางดานโรคมะเร็งในระดับนานาชาติ ภารกิจในการจัดสงสถิติและขอมูลสารสนเทศ
ดานโรคมะเร็งของประเทศไทยใหกับองคกรมะเร็งระหวางประเทศ รวมทั้งการประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็ง ภายในประเทศตามที่องคกรดานโรคมะเร็งในตางประเทศ
รองขอ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง บทบาทของสถาบันมะเร็งแหงชาติกับภารกิจดาน
โรคมะเร็งในระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท ภารกิจของสถาบันมะเร็งแหงชาติที่
ดําเนินการรวมกับหนวยงานดานโรคมะเร็งตางประเทศ ตลอดจนปญหา และอุปสรรคในการ
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ดําเนินการทั้งจากองคกรภายในประเทศและตางประเทศที่มีสวนเกี่ยวของ รวมถึงการวิเคราะหและ
สรุปผลการดําเนินการดานการตางประเทศในภาพรวมของสถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยศึกษาทบทวน
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของสถาบันมะเร็งแหงชาติ รวมกับหนวยงานดาน
โรคมะเร็งตางประเทศในระยะเวลา 3 ป (1 เม.ย. 2550-30 มี.ค. 2553) รวมกับการสอบถามบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการตางประเทศในชวงเวลาดังกลาว

ผลการศึกษาสามารถสรุปเปน 2 หัวขอหลัก คือ ภารกิจดานการตางประเทศของสถาบัน
มะเร็งแหงชาติ และปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของแตละภารกิจ ในสวนของภารกิจดาน
การตางประเทศของสถาบันมะเร็งแหงชาติ แบงเปน 4 กลุมภารกิจ ไดแก ภารกิจดานการวิจัย ดาน
วิชาการ ดานนโยบาย และดานการประสานงานกับหนวยงานในประเทศ

ภารกิจดานการวิจัยกับองคกรตางประเทศ มีโครงการวิจัยของสถาบันมะเร็งแหงชาติรวมกับ
องคกรตางประเทศ 4 โครงการ ในขณะที่ภารกิจดานการวิชาการกับองคกรตางประเทศ สถาบัน
มะเร็งแหงชาติมีภารกิจดานวิชาการรวมกับองคกรตางประเทศแบงยอยเปน 2 ประเภท คือ การเปน
เจาภาพการจัดการอบรมระดับนานาชาติรวมกับองคกรตางประเทศ 3 คร้ัง และการเขารวมประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติในฐานะตัวแทนของสถาบันมะเร็งแหงชาติรวม 25 คร้ัง โดยเขารวม
ประชุมใน 11 ประเทศทั่วโลก โดยรอยละ 60 ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการตางประเทศ
ผูจัดการประชุม

ในสวนของภารกิจเชิงนโยบายรวมกับองคกรตางประเทศ แบงยอยเปน 2 ประเภท คือ การ
เขารวมประชุมเชิงนโยบายในระดับนานาชาติรวม 14 คร้ัง โดยเขารวมประชุมใน 8 ประเทศทั่วโลก
โดยรอยละ 71.4 ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการตางประเทศผูจัดการประชุม และการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธตามนโยบายขององคกรตางประเทศ

ในประเด็นของปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของแตละภารกิจน้ัน สามารถวิเคราะห
และจัดหมวดหมูปญหาและอุปสรรค ตามประเภทหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของได 3 ประเด็นหลัก
ไดแก ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากบริบทของสถาบันมะเร็งแหงชาติเอง ปญหาและอุปสรรคที่เกิด
จากหนวยงานอ่ืนๆ ในประเทศ และปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากองคกรตางประเทศ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากบริบทของสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดแก การขาดหนวยงาน
กลางดานวิเทศสัมพันธและขาดบุคลากรทั้งของกลุมงาน/ฝายและในระดับสถาบันฯ ที่ทําหนาที่ดาน
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งตางประเทศและภายในประเทศ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานน้ีอยูยังมีปญหาในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และขาดความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขาดแคลนเคร่ืองใชสํานักงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ขาดแคลนที่พักภายในสถาบันฯ สําหรับผูเขา
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อบรมจากตางประเทศที่มีปญหาดานการเงิน นอกจากน้ัน ยังขาดศูนยขอมูลโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง
ในการใหการรักษาโรคมะเร็งในประเทศตางๆ รวมถึงศูนยขอมูลขีดความสามารถและศักยภาพของ
โรงพยาบาลที่ใหการรักษาโรคมะเร็งภายในประเทศเชนกัน ปญหาความไมชัดเจนของนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ผลตอบแทนของบุคลากรที่มีภารกิจรวมกับตางประเทศที่สราง
ชื่อเสียงใหกับองคกร ตลอดจนการใหความสําคัญในภารกิจดานการตางประเทศของผูบริหาร
บางสวน ลวนเปนประเด็นหลักสําคัญที่ผูบริหารควรเรงรัดดําเนินการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากหนวยงานอ่ืนๆ ในประเทศ ไดแก ปญหาการประสานงานกับ
องคกรภายในประเทศ ในการขอความรวมมือใหปฏิบัติตามแนวทางที่สถาบันมะเร็งแหงชาติรับ
นโยบายมาจากองคกรตางประเทศ โดยเฉพาะกรณีการรณรงคดานโรคมะเร็ง ที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ในสวนของหนวยงานบังคับบัญชา ยังขาดการสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงาน
บังคับบัญชา เน่ืองจากเปนภารกิจที่อยูนอกเหนือพันธกิจของสถาบันมะเร็งแหงชาติ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากองคกรตางประเทศ ไดแก ปญหาเร่ืองคาใชจายในการเดินทาง
ไปรวมประชุมที่ไดรับเชิญจากผูจัดในตางประเทศ มีทั้งในกรณีที่ไดรับการสนับสนุนบางสวน และ
กรณีการสนับสนุนคาใชจายไมครบทุกคน รวมถึงคาใชจายในการดําเนินการรณรงคดานโรคมะเร็ง
ที่องคกรตางประเทศขอความรวมมือ และในสวนของสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศตางๆ ยัง
ไมสามารถใหชวยเหลือสนับสนุนการประสานงานใหสถาบันมะเร็งแหงชาติกับโรงพยาบาลใน
ตางประเทศในดานการศึกษาดูงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังตอไปน้ี
4.2.1 สถาบันมะเร็งแหงชาติควรจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศใน

ภารกิจดานตาง ๆ ใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น ตลอดจนมีการสื่อสารภายในองคกร
และการจัดทําแผนปฏิบัติการ และมีการติดตาม ทบทวนและประเมินผลงานดานตางประเทศอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง

4.2.2 ควรมีการจัดต้ังหนวยงานกลาง ดานวิเทศสัมพันธของสถาบันมะเร็งแหงชาติ ที่มี
เคร่ืองมืออุปกรณในการติดตอสื่อสารและเคร่ืองมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งมีบุคลากร
ที่มีความรูทักษะการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร รวมทั้งสามารถใชเคร่ืองมือสื่อสาร และ
เคร่ืองมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของหนวยงานยอยภายในสถาบันฯ
ถาเปนหนวยงานที่มีภารกิจที่ตองติดตอกับตางประเทศเปนประจํา ก็ควรมีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะดานวิเทศสัมพันธในหนวยยอยน้ันเชนกัน
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4.2.3 สถาบันมะเร็งแหงชาติควรมีระบบการใหรางวัล และคาตอบแทนแกบุคลากรที่มี
ภารกิจรวมกับตางประเทศจนสามารถสรางชื่อเสียงใหกับองคกร ตลอดจนผูบริหารระดับสูงควร
เปนตัวอยางที่ดีในการใหความสําคัญกับภารกิจดานการตางประเทศอยางสม่ําเสมอ

4.2.4 สถาบันมะเร็งแหงชาติควรมีการจัดต้ังศูนยขอมูลโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในการใหการ
รักษาโรคมะเร็งในประเทศตาง ๆ รวมถึงศูนยขอมูลขีดความสามารถและศักยภาพของโรงพยาบาล
ที่ใหการรักษาโรคมะเร็งภายในประเทศ เพื่อเปนศูนยขอมูลกลางดานโรคมะเร็งของประเทศที่
สามารถใหขอมูลแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ

4.2.5 ควรมีการพิจารณาหาพื้นที่ของสถาบันมะเร็งแหงชาติแหงใหม ที่มีขนาดใหญขึ้นกวา
ที่เปนอยู เพื่อสามารถรองรับภารกิจดานโรคมะเร็งทั้งภายในและตางประเทศที่เพิ่มมากขึ้น อยางไร
ก็ตาม ในระหวางการจัดหาพื้นที่ดังกลาว ควรมีการจัดหาที่พักราคาถูกสําหรับผูเขาประชุมและอบรม
ที่มาจากประเทศที่มีปญหาดานการเงิน เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของการประชุมและอบรม
ดานโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

4.2.6 กรมการแพทยควรใหการสนับสนุนงบประมาณที่ครอบคลุมในภารกิจดานตาง ๆ ที่
สถาบันมะเร็งแหงชาติดําเนินการรวมกับองคกรการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจที่อยู
นอกเหนือพันธกิจของสถาบันมะเร็งแหงชาติ เน่ืองจากสถาบันมะเร็งแหงชาติเปนหนวยงานหลัก
ของกรมการแพทยที่มีภารกิจดานโรคมะเร็งในระดับนานาชาติที่สรางชื่อเสียงใหแกกรมการแพทย
มาโดยตลอด

4.2.7 ควรผลักดันใหมีการออกกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการเร่ืองโรคมะเร็งของประเทศ โดยภาพรวมอยางเปนระบบ โดยครอบคลุมในทุกๆ ดาน
อาทิ การปองกัน การควบคุม การวิจัย การรักษา การฟนฟูสภาพ ฯลฯ รวมถึงการจัดต้ังหนวยงาน
เฉพาะที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการกําหนดกรอบแนวทางหลัก การกํากับดูแล ติดตามประเมินผล
รวมถึงงบประมาณที่ใชในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งในภาพรวมของประเทศอยางเปนระบบ

4.2.8 ควรมีการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศตางๆ เพื่อใหเขาใจถึง
ความตองการในความชวยเหลือในดานการประสานงานใหสถาบันมะเร็งแหงชาติกับโรงพยาบาล
ในตางประเทศในดานการศึกษาดูงานและการรับสงตอผูปวยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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