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หลักสูตรการอบรมระยะสั้น  
เร่ือง “เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ” 
รุ่นท่ี 1 : วันท่ี 20 – 22 พฤศจิกายน 2560  (3 วัน) 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 623 ช้ัน 6 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช 

------------------------------------------------ 

ช่ือโครงการ : หลักสูตรการอบรมระยะสั้น เรื่อง “เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ”  

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร.นพ.วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล 

หลักการและเหตุผล :      
ปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญในประเทศและระดับโลก ได้แก่ โรคมะเร็งที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองทุกปี และเป็นสาเหตุการตายอันดับหน่ึงของประเทศ การแก้ปัญหาในเรื่องส าคัญเช่นน้ีทางรัฐบาลได้มี
แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2560) โดยเล็งเห็นการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งน้ัน
ต้องท าในทุกมิติ เพื่อลดอัตราการเกิดและอัตราการตายจากโรคมะเร็ง รวมถึงการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
โรคมะเร็งอีกด้วย การวางแผนระดับชาติจะต้องมีการน าข้อมูลโรคตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) ซึ่งข้อมูลที่ส าคัญคือการให้รหัสโรคตามบัญชีจ าแนกทางสถิติระหว่างประเทศ
ของโรคและปัญหาสุขภาพที่ เกี่ยวข้อง ( International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์  

ทางสถานวิทยามะเร็งศิริราชจึงเล็งเห็นความส าคัญของนโยบายรัฐบาลในการขอข้อมูลไปใช้วิเคราะห์
ทางสถิติเพื่อน าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งข้อมูลการให้รหัสโรคระดับ
โรงพยาบาลมีความส าคัญมาก จึงจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเร่ือง “เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมือ
อาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะส าหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
ในการท างานด้านเวชระเบียนในระดับโรงพยาบาล ศึกษาเทคนิคในการให้รหัสโรค ICD-O และเพิ่มพูนความรู้
ทางด้านฐานข้อมูลสารสนเทศเวชระเบียน และสถิติที่เกี่ยวข้องในการท ารายงานอีกด้วย  

นอกจากน้ีการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเร่ือง “เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ” ยัง
ส่งผลให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานจริง มีความรู้เบื้องต้นทางด้านฐานข้อมูล รวมถึงสถิติที่
เกี่ยวข้องในการท ารายงาน ท าให้ฐานของโรงพยาบาลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และทัน
ต่อสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และสามารถน าข้อมูลไปต่อยอดงานวิจัย
ได้อีกด้วย  
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วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเพิ่มพนูความรู้ และทักษะการท างานด้านเวชระเบยีนในระดับโรงพยาบาล 
2. เพื่อเพิ่มพนูความรู้ด้านเทคนคิการใหร้หัสโรค ICD-O  
3. เพื่อเพิ่มพนูความรู้ทางด้านฐานข้อมูลสารสนเทศเวชระเบยีน และสถิติทีเ่ก่ียวข้องในการท ารายงาน 

เนื้อหาหลักสูตร : 
1. Introduction: Hospital-Based Cancer Registry 

2. Incidence/Diagnosis/Treatment 
 Head – Neck and Breast cancer 

 Lung cancer 

 Gastrointestinal cancer and Hepatobiliary 

 Gynecologic cancer 

 Soft tissue sarcoma 

 Prostate cancer 

 Hematopoietic and lymphoid neoplasm and others 

 Pediatric cancer 
3. แนวทางการใหร้หัสโรคทางมะเร็งวิทยา ICD-O 
4. Database Cancer Management System 
5. ภาคปฏิบัติ โดยใชร้ะบบ e-Coding ในการลงข้อมูลทะเบียนมะเร็ง 

ก าหนดการอบรม : รุ่นที่ 1 : วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560  (3 วัน) 
สถานท่ีอบรม : 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 623 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาล 
ศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มเป้าหมาย : 

ผู้ให้รหัสโรค แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้ง
ภาครัฐบาล และเอกชน 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : 

1. ผู้ให้รหัสโรคที่มีประสบการณ์ในด้านการให้รหัสโรคทางมะเร็งวิทยา ที่ต้องการเพิ่มเทคนิคการให้รหัส
โรค ICD-O 

2. ผู้ให้รหัสโรคที่มีประสบการณ์ในด้านการให้รหัสโรค ICD-10 ที่ต้องการเพิ่มเทคนิคการให้รหัสโรค 
ICD-O 

3. แพทย์ พยาบาล หรือ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการให้รหัสโรค ICD-O ที่
ถูกต้อง 

จ านวนผู้เข้าอบรม : รับสมัครจ านวน 40 คน 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีทักษะด้านการให้รหัสโรค ICD-O มากยิ่งขึ้น  
2. สามารถท าให้ฐานข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถน า

ข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดงานวิจัย  
3. สามารถน าความรู้ไปปรับแก้ปัญหางานด้านเวชระเบียน และงานที่เกี่ยวข้องให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ปัจจุบันได้อีกด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :  
         ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ส าหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว 

ค่าลงทะเบียน  
หัวข้อ “เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ”  

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560  
ทั้งน้ีค่าลงทะเบียนได้รวมค่าเอกสาร/ค่าเคร่ืองด่ืม/อาหารว่าง และอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว 
อัตราค่าลงทะเบียน 

ต้ังแต่วันน้ี – 31 ต.ค. 2560 วันที่ 1 – 10 พ.ย. 2560 
2,100 บาท 2,250 บาท 

 
ระยะเวลาการรับสมัคร : 
       รุ่นที่ 1 :  ต้ังแต่บัดน้ี จนถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  

         * ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ท่านสามารถโทรมาสอบถาม
การลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ หากผู้เข้าอบรมยังไม่เต็มจ านวนสามารถรับลงทะเบียนได้ 

ข้ันตอนการลงทะเบียน : 
สมัครและช าระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์ และประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน ที่  

 

http://www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.
php?sm_id=470&menu=1&lang=TH&from=1 

 
* โปรดตรวจสอบความถูกต้องขอข้อมูลการสมัครก่อนคลิกส่งข้อมูล 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ งานการศึกษา สถานวิทยามะเร็งศิริราช คุณสิริพร, คุณดลยา 
โทรศัพท์ 0-2419-4471-4 
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