
ยุทธศาสตร์ที๒่พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

หัวข้อ การติดตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ประเด็นการตรวจ ผลการด าเนินงาน Service Plan ๑๐ สาขา 

หัวข้อที่ ๑.๒.๑การพัฒนาระบบบริการโรคมะเร็ง 
ตัวช้ีวัด/ประเด็น (๒๐๒)เครือข่ายมีระบบพัฒนา Service Plan ทีม่ีการด าเนินการได้ตามแผน และ

ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดสาขามะเร็ง 
ตัวชี้วัด 
๑ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็ง ๕ อันดับแรก

ภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ≥๘๐%  
๒ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดผู้ป่วยมะเร็ง ๕ อันดับแรก

ภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ≥ ๘๐% 
๓ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ๕ อันดับแรก

ภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ≥ ๘๐% 
ผู้รับผิดชอบ : ๑ .นายแพทย์บารมี บุญเลิศ            โทรศัพท0์89-1917884 

๒. นางนภาภรณ์ วิระราช               โทรศัพท0์89-9996401 
 
๑. วิเคราะห์สถานการณ์และเป้าหมาย (Gap Analysis) มีแหล่งข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  
Baseline Data: ควรระบุผลการด าเนินงานในรอบปี ๒๕๕๘, ๒๕๕๙และ๒๕๖๐ 

สถานการณ์โรคมะเร็งใน จังหวัดล าพูน 
จากรายงานอุบัติการณ์ ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ของโรงพยาบาลล าพูน ในปี ๒๕๕๘ มีจ านวน ๔๕๑ 

ราย(จากรายงานทะเบียนมะเร็ง), ปีงบประมาณ๒๕๕๙  จ านวน ๖๕๖ ราย,  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน 
๖๐๕ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๐) จ านวย ๑๘๙ ราย(จากฐานข้อมูลโรงพยาบาลล าพูน) เมื่อ
วิเคราะห์อุบัติการณ์พบว่า ๕ อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งปอด  มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก, มะเร็งเต้านม, 
มะเร็งตับและท่อน้ าดี, มะเร็งปากมดลูก  

จากการด าเนินงานของคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็งจังหวัดล าพูนตั้งแต่ปี 
๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันตาม ๗ ยุทธศาสตร์ คณะท างานได้วิเคราะห์ Gap Analysis ตามแผนยุทธศาสตร์และผล
การด าเนินงานสามารถสรุปประเด็นปัญหา แบ่งได้เป็น ๓ ด้านได้แก ่  

๑ อัตราการคัดกรองมีแนวโน้มต่ าลงในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก (จากรายงานข้อมูล ๔๓ 
แฟ้ม) และข้อมูลจากการายงาน HDC โดยเฉพาะเขตอ าเภอเมือง และการค้นพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
ในมะเร็งตับและท่อน้ าดียังเป็นผู้ป่วยระยะแพร่กระจายเป็นส่วนใหญ่ท าให้อัตราการรอดชีวิตต่ า 

๒ การเข้าถึงบริการด้านการรักษา ยังพบปัญหาระยะเวลารอคอยการผ่าตัดแนวโน้มการรอคิวผ่าตัดนาน
ขึ้นเนื่องจากห้องผ่าตัดไม่เพียงพอและจากอุบัติการณ์การพบโรคมะเร็งที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ท าให้คิว
ผ่าตัดของแพทยน์านขึ้น    
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๓ การจัดท าข้อมูลทะเบียนมะเร็งต้องมีความต่อเนื่องและถูกต้องสมบูรณ์และใช้ประเมินคุณภาพตาม
ตัวชี้วัด ปัญหาข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากรและความช านาญเฉพาะทางในการช่วยขับเคลื่อนที่จะ
ช่วยด าเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
คณะท างานจึงได้ด าเนินพัฒนางานการร่วมกับเครือข่ายบริการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนตระหนักถึงภัยมะเร็ง เข้าถึงบริการการคัดกรอง โดยการ
กระตุ้นให้ รพสต.  รพช.  มีบทบาทในการคัดกรองและติดตามต่อเนื่อง สามารถค้นพบผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ ๑ 
และ ๒ ได้มากขึ้น บุคลากรของโรงพยาบาลล าพูนจึงควรได้รับการคัดกรอง๑๐๐ % เพ่ือเป็นแบบอย่างให้
ประชาชน  มีระบบเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็ว การท างาน Case manager และส่งเสริม
บทบาท Cancer Nurse Coordinator เพ่ือประสานงานทีมแพทย์ เร่งรัดในการผ่าตัดลดระยะเวลารอคอย 
พัฒนาระบบการส่งต่อเพ่ือรับการฉายแสง ร่วมกับ รพ.มหาราช เชียงใหม่ และรพ.มะเร็งล าปาง ตลอดจนถึง
การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายร่วมกับเครือข่ายบริการและ Service Plan สาขา 
Palliative Care และรายงานการติดตามตัวชี้วัด 

สถิติรายงานผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่รพ.ล าพูน 
 

ชนิดของมะเร็ง 
ปี ๒๕๕๙ 

(ราย) 
ปี ๒๕๖๐ 

(ราย) 

ปี ๒๕๖๑ 
(ต.ค.-ธค. ๖๐) 

(ราย) 

มะเร็งปอด ๘๗ ๑๑๘ ๓๔ 

มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ๗๘ ๙๒ ๒๕ 

มะเร็งเต้านม ๙๕ ๘๐ ๓๐ 

มะเร็งตับและท่อน้ าดี ๗๕ ๗๑ ๓๒ 

มะเร็งปากมดลูก ๔๙ ๓๓ ๑๔ 

รวม ๖๕๖ ๖๐๕ ๑๘๙ 
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ผลการด าเนินงานในปี ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี๒๕๕๙ ปี๒๕๖๐ 
ปี๒๕๖๑ 

(ต.ค.- ธค.
๖๐) 

๑ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภายใน ๔ 
สัปดาห์ 

๘๐ ๘๘.๘๒ ๙๓.๔๗ ๘๗.๗๖ 

๒ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบ าบัดภายใน ๖ 
สัปดาห์ 

๘๐ ๙๘.๔๒ ๙๒.๐๐ ๘๓.๓๓ 

๓ ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาภายใน ๖ 
สัปดาห์ 

๘๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๙๑ ๑๐๐.๐๐ 

 
๒. ก าหนดแนวทาง/มาตรการและกลวิธี 

การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา คณะท างานไดจ้ัดท าโครงการคือ 
๑. การเพ่ิมศักยภาพการคัดกรองและรณรงค์ โดยการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายทุกระดับ ในการคัดกรอง

ด้านโรคมะเร็ง  มีการจัดประชุม ทบทวนแนวทางการคัดกรอง โรคมะเร็งและการส่งต่อในเครือข่ายบริการ การ
ออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในพ้ืนที่ให้มีความต่อเนื่อง การส่งเสริมการใช้
บริการในคลินิกเลิกบุหรี่ การจัดงานรณรงค์วัดงดสูบบุหรี่โลกในสถานบริการ และการตระหนักการส่งเสริม
สุขภาพในการลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง 

๒. การเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย ได้แก่โครงการการคัดกรองด้วย FIT Test /Colonoscopy ในมะเร็งล าไส้
ใหญ่และทวารหนัก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก pap smearเชิงรุก ในพ้ืนที่ร่วมกับการตรวจ CBE ใน
สตรีกลุ่มเสี่ยง   ติดตามประเมินการ US ในกลุ่มเสี่ยงร่วมกับ CASCAP และพัฒนาระบบการส่งต่อ 

๓. ระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยการผ่าตัด ประสานทีมแพทย์ในการบริหารจัดการคิวผ่าตัดผู้ป่วย
มะเร็งภายในเวลา ที่เหมาะสม ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยทางรังสีที่รวดเร็วมนกรณีที่ต้องใช้ประกอบการ
วางแผนผ่าตัด  สนับสนุน Case manager ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็งที่เพ่ิมจ านวนอุบัติการณ์การเกิดโรค
และมีความซับซ้อน  เพ่ือประสานงานจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน  ตลอดจนการดูแลฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย
มะเร็งหลังรับการรักษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศของมะเร็ง 
๕. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายให้ครอบคลุมทุกสาขาร่วมกับService Plan 

Palliative  Care 
๖. พัฒนาคุณภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 

การประสานความร่วมมือการด าเนินงานกับเครือข่ายบริการทุกระดับ ได้มีการก าหนดบทบาทการ
ท างานร่วมกันรพสต. มีบทบาทในการรณรงค์ คัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเน้นการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การ
ท า Pap Smearในมะเร็งปากมดลูก และการตรวจ FIT test  ในมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก รพช. มี
บทบาทในการวินิจฉัยเบื้องต้นเช่นการท า Ultrasound ,Mammogram ประเมินความเร่งด่วนในการส่งต่อ
ส่วนขององค์กร อ่ืนๆ  มีการสร้างภาคีเครือข่ายโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลุ่มแกนน าสตรี ได้มีส่วน
เป็นแกนน าในการคัดกรองมะเร็งเต้านม และกระตุ้นรณรงค์ให้สตรีสนใจและตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
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๒. การก าหนดเป้าหมายระยะสั้น/แผนการด าเนินงานและ Small success รอบ ๓ เดือน 

๑.) ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายใน ๔  สัปดาห์ ≥ 80 % 

มะเร็ง 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายใน 4 สัปดาห์  
≥ ๘๐ % 

หมายเหตุ 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
การวางแผนการ

รักษาด้วยการผ่าตัด 
ได้รับการผ่าตัด ใน  

๔ สัปดาห์  
(A) 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้อง
ได้รับการรักษา
ด้วยวิธีผ่าตัด  

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ
การผ่าตัดภายหลัง

วินิจฉัยภายใน 

๔ สัปดาห์ 

(A/B)*100 

มะเร็งเต้านม ๒๐ ๒๕ ๘๐.๐๐  

มะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก 

๑๖ ๑๗ ๙๔.๑๒  

มะเร็งปากมดลูก ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐  

มะเร็งตับ  NA (๓๒ ราย)  ส่งต่อ
มหาราช มะเร็งปอด  NA (๓๔ ราย)  

ภาพรวมจังหวัด(ข้อมูล 
ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมจังหวัด 

รอบ๑ 

(ข้อมูล ต.ค๖๐.–ธ.ค.๖๐) 

๔๓ ๔๙ ๘๗.๗๖  
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๒) ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบัดภายใน ๖ สัปดาห์ ≥ 80 % 

มะเร็ง 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบัดภายใน ๖ สัปดาห์  
≥ ๘๐ % 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยที่
แพทย์วางแผน
รักษาด้วยเคมี
บ าบัด ≤ ๖ 

สัปดาห์ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด  

(A) 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้อง
ได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบ าบัด 

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบัด
ภายใน ๖ สัปดาห์  

(A/B)*100 

มะเร็งเต้านม ๑๙ ๒๑ ๙๐.๔๘  

มะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก ๑๑ ๑๕ ๗๓.๓๓  

มะเร็งปากมดลูก NA NA (๗ ราย)  
ส่งต่อ

มหาราช 
มะเร็งตับ NA NA (๓๒ ราย)  

มะเร็งปอด NA NA (๓๔ ราย)  

ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมจังหวัด 

รอบ๑ 

(ข้อมูล ต.ค๖๐.–ธ.ค.๖๐) 

 

๓๐ ๓๖ ๘๓.๓๓ 
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๓) ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน ๖ สัปดาห์ ≥ ๘๐ % 

มะเร็ง 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน ๖ สัปดาห์ 
≥ ๘๐ % 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยที่
แพทย์วางแผน

รักษาด้วยรังสีรักษา 
≤ ๖ สัปดาห์ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

(A) 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้อง
ได้รับการรักษา
ด้วยรังสีรักษา  

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย
ได้รับการรักษาด้วย
รังสีรักษาภายใน  

๖ สัปดาห์ 
(A/B)*100 

มะเร็งเต้านม 
NA(อยู่ระหว่างการ
ให้ยาเคมีบ าบัด) 

(อยู่ระหว่างการให้
ยาเคมีบ าบัด  

๖ ราย) 

NA  

มะเร็งล าไส้ใหญ่และ 

ทวารหนัก 
๓ ๓ ๑๐๐.๐๐  

มะเร็งปากมดลูก NA NA (๗ ราย)   

มะเร็งตับ NA NA (๓๒ ราย)   

มะเร็งปอด NA NA (๓๔ ราย)   

ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 
    

ภาพรวมจังหวัด 

รอบ๑ 

(ข้อมูลต.ค.๖๐–ธ.ค๖๐) 

 

๓ ๓ ๑๐๐.๐๐  
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๕.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการสนับสนุน 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/
ผู้บริหาร 

๑. ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการคัดกรองมะเร็งเพื่อ
ค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น 

- แนวนโยบายของกระทรวงต้อง
ชัดเจนในการด าเนินงานด้านนี้ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะในส่วน
ของชุมชนได้ปฏิบัติได้อย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุม 

- ผู้บริหารควรก าหนด
นโยบายการคัดกรองให้
เป็นนโยบายระดับชาติ 

๒. ขาดแคลนอายุรแพทย์สาขา
โรคมะเร็ง  

- จัดท าแผนการพัฒนาระยะยาว 
การพัฒนาบุคลากร ร่วมกับทีม 
HRD ในระดับจังหวัดและเขต
สุขภาพ 

- น าเสนอผู้บริหารระดับสูง 

๓. ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรงเรื่อง
สารสนเทศทะเบียนมะเร็งท า
ให้ข้อมูลมีความล่าช้า การ
ตรวจสอบต้องใช้ เวลาและ
บุคลากรท างานหลายด้าน การ
น าไปใช้ประโยชน์ไดไ้ม่เต็มที ่

- ขอสนับสนุนอัตราก าลัง
ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือหา
บุคลากรช่วยสนับสนุนงานให้
เหมาะสมกับภาระงาน 

- น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอรับ
การสนับสนุน 

๔. บุคลาการดูแลด้านโรคมะเร็งมี
ด้านความเสี่ยงในงานบริการ
โดยเฉพาะการให้ยาเคมีบ าบัด 
ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให้ยาเคมีบ าบัด 

- ขอสนับสนุนค่าตอบแทนในการ
บริหารยาเคมีบ าบัด ความเสี่ยงที่
เพ่ิมข้ึนและการปฏิบัติงานนอก
เวลาที่เหมาะสม 

- น าเสนอปัญหาผู้บริหาร
ระดับสูงในการสนับสนุน 

 
        

นายแพทย์บารมี บุญเลิศ   โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๙๑๗๘๘๔ 
E-mail: pom029@hotmail.com 
นางนภาภรณ์ วิระราช      โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๙๙๖๔๐๑ 
E-mail: Napapornpim6401@gmail.com 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
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