แผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ จังหวัดสุโขทัย
๑. ความเป็นมา
โรคมะเร็งเป็นปัญหาคุกคามสุขภาพอับดับ ๑ ในแต่ละปี คนไทยเสียชีวิตโดยรวมประมาณสามแสน
กว่าคน และตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ สาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญเป็นอันดับหนึ่ง คือ โรคมะเร็ง รองลงมา คือ
อุบัติเหตุ ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ ปอดอักเสบ และโรคปอดอื่นๆ (จาก
มรณะบัตร ปี ๒๕๔๕) และแนวโน้มนี้ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ปัจจุบนั ในเขตพื้นที่บริการเขต ๒
ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย มีหน้าทีบ่ ริการประชากรทั่วทั้งเขตรวม
ทั้งสิ้นประชากร ๓,๔๔๒,๘๔๕ คน ซึ่งจากสถิติโรคมะเร็งย้อนหลัง ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ พบ
ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณปีละ ๕,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ รายต่อปี จากสถิติผ้ปู ่วยโรคมะเร็งจะพบว่า ปัญหา
โรคมะเร็งทีเ่ ป็นปัญหามากที่สุด ๓ โรคแรก คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งลําไส้ และมะเร็งปากมดลูก สถิติผ้ปู ่วย
ที่มารับบริการในจังหวัดสุโขทัย มะเร็งเต้านม ๑,๔๕๒ ราย, มะเร็งลําไส้ ๘๒๑ ราย, และมะเร็งปากมดลูก
681 ราย ปัญหาที่ตามมาคือ เกิดความแออัดของผู้มารับบริการและความล่าช้าของการรักษา ไม่มีระบบการ
ส่งต่อ และติดตามข้อมูล
อันดับผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕
รพ.สุโขทัย รพ.ศรีสังวร
รวมจ.สุโขทัย
อันดับ
ชนิดของมะเร็ง
๑.
CA Breast
๕๖๖
๖๕๔
๑๒๒๐
๒.
CA Colon-rectum
๓๒๖
๕๕๑
๘๗๗
๓.
CA cervix
๓๐๐
๓๙๐
๖๙๐
๔.
CA Bronchus and Lung
๑๔๑
๓๗๑
๕๑๒
๕.
CA Liver and intrahepatic
N/A
๒๘๒
๒๘๒
bile ducts
อ้างอิงจาก.....แผนการพัฒนาฯ ระดับเขต

๒. สถานการณ์
ด้านการเข้าถึงบริการ ยังต้องส่งต่อออกนอกพวงบริการเพื่อรับการรักษาด้านรังสีรักษา
รังสีร่วมรักษา รังสีเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และการผ่าตัดที่ต้องการความรู้ความชํานาญสูง
ด้านบุคลากร ยังขาดแคลนศัลยแพทย์ในโรงพยาบาลสุโขทัย และพยาบาลเฉพาะทางด้านดูแล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งจังหวัดมีเพียง ๑ คนซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ระบบการส่งต่อ ขาดระบบการเชื่องโยง/การส่งต่อบริการจากโรงพยาบาลต้นสังกัดและ
โรงพยาบาลศักยภาพสูงกว่า
ระบบยามอร์ฟีน รพช.ระดับ F๒ บางแห่งไม่มียามอร์ฟีน
ฐานข้อมูลโรคมะเร็ง ขาดแคลนบุคลากรผู้รบั ผิดชอบ ระบบการจัดทําฐานข้อมูล ระบบการเชื่อง
โยงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มของโรคมะเร็งใน
จังหวัด
๓. ทิศทางของแผนพัฒนาระบบริการโรคมะเร็ง ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันคัดกรอง รักษาให้ทันท่วงที โดย
สถานพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกระดับ ครอบคลุมการรักษาครบทุกด้านแบบองค์รวม ลดการส่ง
ต่อ และเพิม่ คุณภาพชีวิต ดังต่อไปนี้ คนสุโขทัย มีสขุ ภาพดีบนวิถีไทย ด้วยระบบบริการสาธารณสุขทีด่ ี และ
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
พันธกิจ
๑. มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญการป้องกันและการรณรงค์เพื่อลดความเสี่ยง
(Primary prevention)และลดอัตราการตาย
๒. การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งระยะต้น (Screening and early detection)ครอบคลุมทุก
สถานพยาบาลตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
๓. การตรวจวินิจฉัย (Early Diagnosis) วินิจฉัยรวดเร็วภายในระยะเวลามาตรฐาน โดย
ที่ผ้ปู ่วยไม่เปลี่ยนระยะของโรค
๔. การดูแลรักษาโรคมะเร็ง (Early Treatment) รักษารวดเร็วตามมาตรฐานการรักษาของ
แต่ละสาขา โดยร่วมกันรักษาเป็นทีมและทุกสหสาขาวิชาชีพ
๕ การรักษาเพื่อประคับประคองผู้ป่วย (Palliative care) ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ตาม
มาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จนถึงวาระะสุดท้ายของชีวิต
๖. พัฒนาระบบสารสนเทศโรคมะเร็ง (Cancer informatics) ทําให้ทราบถึงอุบัติการณ์

(Incidence Rate) อัตราการอยู่รอด (Survival Rate) อัตราตาย (Mortality Rate)
และแนวโน้มของการเกิดโรคมะเร็งแต่ละชนิดในแต่ละชุมชน และพัฒนาระบบส่งต่อที่
ครอบคลุมรวดเร็ว
เป้าประสงค์
๑. ลดอัตราการเกิดโรค โดยพบระยะแรกเพิม่ มากขึ้น Stage I/II ๖๐% และ Stage III/IV
ลดลง ๔๐%
๒. ระยะเวลาการรอคอยผลชิ้นเนื้อไม่เกิน ๒ สัปดาห์
๓. การตรวจวินิจฉัย (CT scan/Mammogram/Colonoscopy/ultrasound) ไม่เกิน ๔ สัปดาห์
๔. ระยะเวลาการรอคอยผ่าตัด ไม่เกิน ๔ สัปดาห์ หลังทราบผลชิ้นเนื้อ
๕. ระยะเวลาการรอคอยการให้ยาเคมีบาํ บัดไม่เกิน ๖ สัปดาห์ หลัง definite surgery
๖. การให้ยาเคมีบําบัดถูกต้องตามมาตรฐาน ๑๐๐%
๗. ระยะเวลาการรอคอยการฉายรังสีไม่เกิน ๔ สัปดาห์
๘. Palliative care ได้ตามมาตรฐานดูแลตามศักยภาพของแต่ละสถานพยาบาล
๙. มี Pain Unit (รับ strong Opiod) ผู้ป่วยที่เข้าถึง strong Opiod
๑๐. จัดตั้ง Cancer unit ในพวงบริการ ระบบ Referral system และพัฒนาทะเบียน
มะเร็งทีไ่ ด้มาตรฐานภายใน ๕ ปี

ตัวชี้วัด
เป้าหมายเครือข่ายจังหวัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๗

๑. ร้อยละของรพ.สต./รพช.ที่จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ “๕ ทํา ๕ ไม่ห่างไกล
มะเร็ง” และ “๗สัญญาณอันตราย” อย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖๐%

๔๐%

๘๐%

๑๐๐%

๗๐%

๖๐%

๘๐%

๙๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๔๐%

๒๐%

๖๐%

๘๐%

๘๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๙๐%

๘๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๗๐%

๖๐%

๗๐%

๑๐๐%

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
ปี ๕๖ ปี๕๗-๕๘ ปี๕๙-๖๐

๒. การตรวจคัดกรองตามรายโรค

- ร้อยละของรพ.สต./รพช. มีการรณรงค์การ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self
Examination (BSE)) ปีละครั้งในสตรีอายุ ๓๐ปี
ขึ้นไป

- ร้อยละของรพ.สต./รพช. มีการรณรงค์และ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ
๓๐-๖๐ปี

- ร้อยละของรพ.สต./รพช. มีการรณรงค์และ
ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ด้วยการตรวจ
Fecal occult blood ในประชากรอายุ ๕๐ ปีขึ้น
ไปหรือในกลุ่มเสี่ยงปีละครั้ง (รายใหม่)
๒. Early Diagnosis

- ร้อยละของ รพท. ให้บริการตรวจวินิจฉัย
ด้วย U/S breast + Mammogram ภายใน ๔
สัปดาห์

- ร้อยละของ รพท.ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วย CT
scan ภายใน ๔ สัปดาห์

- ร้อยละของ รพท. ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วย
Colonoscope ในกลุ่มเสี่ยงได้ไม่เกิน 1เดือนและ
ได้ผลทางพยาธิวิทยาภายใน ๒ สัปดาห์

เป้าหมายเครือข่ายจังหวัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๗

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
ปี ๕๖ ปี๕๗-๕๘ ปี๕๙-๖๐

- ร้อยละของ รพท. ให้บริการตรวจวินิจฉัย
ด้วย Colposcope และได้ผลทางพยาธิวิทยา
ภายใน ๒ สัปดาห์

๘๐%

๗๐%

๙๐%

๑๐๐%

๘๐%

๗๐%

๙๐%

๑๐๐%

๙๐%

๘๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๘๐%

๗๐%

๙๐%

๑๐๐%

๗๐%

๖๐%

๘๐%

๑๐๐%

๖๐%

๕๐%

๘๐%

๑๐๐%

๖๐%

๕๐%

๘๐%

๑๐๐%

๖๐%

๕๐%

๘๐%

๑๐๐%

๓. Early Treatment

- ร้อยละของ รพท. ที่ให้บริการเคมีบําบัด
ภายในไม่เกิน ๖ สัปดาห์หลังผ่าตัด

- ร้อยละของ รพท. ที่ให้บริการเคมี
บําบัดถูกต้องตามมาตรฐาน ๑๐๐%

- ร้อยละของ รพท. Day Care Unit ที่ได้
มาตรฐาน

- ร้อยละของ รพท. ที่ให้บริการโดยเลือกการ
ผ่าตัดที่เหมาะสมและผ่าตัดภายใน ๔ สัปดาห์
หลังทราบ tissues diag.
(ยกเว้น Neoadjuvant)
๔. การติดตามระหว่างรักษาเพื่อการดูแลต่อเนื่อง/การ
ติดตามหลังการรักษาเพื่อเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ําของ
โรค

- ร้อยละของรพ.สต./รพช.มีการติดตามผู้ป่วย
ระหว่างรักษาเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

- ร้อยละของรพท.มีการติดตามหลังการรักษา
เพื่อเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ําของโรคมะเร็งปาก
มดลูก ๕ ปีหลังการรักษาตามมาตรฐาน

- ร้อยละของรพท.มีการติดตามหลังการรักษา
เพื่อเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ําของโรคมะเร็ง
เต้านมหลังการรักษาตามมาตรฐาน

เป้าหมายเครือข่ายจังหวัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๗

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
ปี ๕๖ ปี๕๗-๕๘ ปี๕๙-๖๐

๕. Palliative Care
๙๐%

๘๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๙๐%

๘๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๖. พัฒนาระบบ Refer ผู้ป่วย ทาง Internet (ผ่านศูนย์
refer)

๕๐%

๔๐%

๗๐%

๘๐%

๗. Cancer informatics(Unit Cancer)

๕๐%

5Q%

๖๐%

๘๐%

๘. การส่งต่อนอกพื้นที่ลดลงจากเดิม

-

-

-

๒๐%

- ร้อยละของรพ.สต./รพช. สามารถให้บริการ
Palliative Care ได้ตามมาตรฐาน

- ร้อยละของรพช.F๒. มีบริการ Pain Unit (รับ
strong Opiod)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ๑ ลดส่งต่อออกนอกพวงบริการเพื่อรับการรักษาโรคมะเร็ง ด้านรังสีรกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน
๒. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านโรคมะเร็งทุกระดับให้ได้มาตรฐาน
๓. เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการรักษา
กลวิธี
๑. การใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันในเรื่อง คนและองค์ความรู้
๒. มีระบบการนัด และการประสานงานปรึกษาการรักษา ผ่านระบบสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพให้เหมาะสมต่อการบริการโรคมะเร็งในแต่ละระดับสถานบริการ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพที่เพียงพอในทุกระดับ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์
เฉพาะทางให้ครอบคลุมพื้นที่ตามความจําเป็น
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ แก่บุคลากรสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะ
กลวิธี
๑. การตั้งเป้าหมายในการพัฒนากรอบอัตรากําลังของบุคลากรสหวิชาชีพ ในงานโรคมะเร็งทุก
ระดับ
๒. การสรรหาและประชาสัมพันธ์แพทย์เพือ่ ศึกษาต่อสาขา ศัลยแพทย์ สูตินรีแพทย์ ประจํา
โรงพยาบาลทัว่ ไป
๓. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้ในทุกระดับ ในภาพรวมของจังหวัด
๔. การใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันในเรื่อง คน / องค์ความรู้ / เครื่องมือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบสารสนเทศโรคมะเร็งและการส่งต่อ-รับกลับที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มช่องทางในการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาด้านโรคมะเร็ง
๒. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน
กลวิธี
๑. ระบบส่งต่อในจังหวัด รวมถึงการให้คําปรึกษา Area Consultant
๒. จัดทําทําเนียบแพทย์ผ้เู ชี่ยวชาญด้านสาขาต่างๆ เพื่อสะดวกในการ Consultant
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายโรคมะเร็ง
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมบทบาทของประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีศักยภาพ มีความ
เข้มแข็ง ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และมีวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีท้งั ใน
ระดับบุคคล ครอบครัวและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
กลวิธี
๑. การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ และ กลุ่ม Care Giver
๒. การจัดกิจกรรมให้เกิดความตระหนัก และสนใจในปัญหาสุขภาพ/พฤติกรรมส่งเสริมที่ทําให้
เกิดโรคมะเร็ง

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประกอบด้วย
• แผนพัฒนาบุคลากร / กําลังคน
๑. การกําหนดกรอบอัตรากําลัง สหวิชาชีพ
ตําแหน่ง

เป้าหมายอัตรากําลัง ๔ ปี
รพท.

รพช.

รพ.สต.

๑-๒
-๑-๒
--

---

---

อายุรกรรมเคมีบําบัด

-

-

-

อายุรกรรมโรคเลือด
ENT
กุมารศัลยแพทย์
แพทย์รังสีรักษา

๐-๑
๑-๒
-

-

-

-

-

-

-

-

๑

-

-

๑

-

-

๒

-

-

Data management

๐-๑

-

-

Statistician

๐-๑

-

-

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

๐-๑

-

-

ศัลยแพทย์ทั่วไป
ศัลยแพทย์ด้านโรคมะเร็ง
ศัลยแพทย์ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก
สูตินรีแพทย์
สูตินรีแพทย์ด้านมะเร็ง

แพทย์รังสีร่วมรักษา
แพทย์รังสีเวชศาสตร์นิวเคลียร์
พยาธิแพทย์
วิสัญญีเฉพาะทางระงับความเจ็บปวด
เภสัชกรที่ผ่านหลักสูตรการเตรียมยาเคมี
บําบัด
พยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
พยาบาลรังสีรักษา
พยาบาลเชศาสตร์นิวเคลียร์
พยาบาลเคมีบําบัด
รังสีเทคนิค
ฟิสิกส์การแพทย์รังสีรักษา

๒. แผนความต้องการด้านอัตรากําลังสาขาโรคมะเร็งเครือข่ายที่ ๒จังหวัดสุโขทัย
ประเภท
บุคลากร
ศัลยแพทย์ทั่วไป
สูตินรีแพทย์
ENT
พยาบาลเคมี
บําบัด
พยาบาลเฉพาะ
ทางด้าน
โรคมะเร็ง

สถานที่
รพ.สุโขทัย,
รพ.ศรีสังวร
รพ.ศรีสังวร
รพ.ศรีสังวร
รพ.สุโขทัย
รพ.ศรีสังวร

เป้า
ต้องการ
๔
๔
๓
๓
๕
๕

ปัจจุบัน
๑
๐
๑
๒

ปี๕๗
๑
๑
๑
๑

ปี๕๘
๑
๑
๑
๑

ปี๕๙
๑
๑
๑
๑
๑

รพ.สุโขทัย

๒

-

๑

๑

-

รพ.ศรีสังวร

๒

๑

๑

-

-

ปี๖๐
๐
๑
๑
๑
๑
-

3.แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รายละเอียดกิจกรรม

เป้าหมาย

ปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑.ศัลยแพทย์ทั่วไปใน รพท.ในการบริหารยาเคมี
รพท.ทุกแห่งใน
บําบัด(First line) ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เต้านม และ
เครือข่าย
มะเร็งลําไส้ใหญ่ หลักสูตร ๑วัน

/

รพช.ทุกแห่งใน
เครือข่าย

/

/

/

/

/

๓.เสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการยามอร์ฟีน
(strong opiod)
๔.เสริมความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
การเกิดโรค การคัดกรอง และการดูแลผู้ป่วยที่
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็ง/การรักษา

รพท.และรพช.
ทุกแห่งในเครือข่าย

/

/

/

/

/

รพ.สต.และรพช.
ทุกแห่งในเครือข่าย

/

/

/

๕.ผู้รับผิดชอบงานของรพท.,รพช.,รพ.สต.
หลักสูตร๕ วัน จํานวน๑ รุ่น รวม๕๐คน

รพท.,รพช.,รพ.สต.
ทุกแห่งในเครือข่าย

/

/

/

๒.อบรมพยาบาลให้ยาเคมีบําบัด หลักสูตร ๒ วัน

• แผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

ระดับขีดความสามารถและเป้าหมายการพัฒนาของสถานบริการ ในเครือข่ายบริการที่ ๒
สุโขทัย
ระดับสถาน
บริการ

ขีดความสามารถระบบบริการ

รายชื่อสถานบริการ
ที่มีศักยภาพการ
ให้บริการปัจจุบนั

- CT scan
- Mammogram
- Colonoscopy / Tissue
diagnosis/Coposcope
รพท.

- การผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน
๑. MRM
๒. BCS
๓. Open Colectomy
- เคมีบําบัด first line
๑. Mayo regimen(CA colon)
๒.CMF (CA breast)

จังหวัด

รายชื่อสถานบริการที่เปนเป้
็ าหมายการพัฒนา
๒๕๕๖

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙๒๕๖๐

รพ.สุโทัย รพ.ศรีสังวร
รพ.ศรีสังวร
รพ.สุโขทัย

• จ.สุโขทัย
ระดับสถาน
บริการ

รพช.
ระดับ M๒,F๒

ขีดความสามารถระบบบริการ

รายชื่อสถานบริการที่มี
ศักยภาพการให้บริการ
ปัจจุบัน

รายชื่อสถานบริการที่เป็นเป้าหมาย
๒๕๕๖

รพ.ศรีนคร/
-สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
รพ.ทุ่งเสลี่ยม/
สตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี
รพ.บ้านด่านลานหอย/
-สามารถตรวจคัดกรองการตรวจเต้านม
รพ.คีรีมาศ/
ด้วยตนเองBreast Self Examination (BSE) ใน
รพ.กงไกรลาศ/
สตรีอายุ ๓๐ปีขนึ้ ไป หรือกลุม่ เสี่ยงและส่ง
รพ.ศรีสัชนาลัย /
พบแพทย์ในกลุ่มที่พบความผิดปกติ
รพ.สวรรคโลก
- การดูแล Palliative care/Home care

- สามารถตรวจคัดกรองการตรวจFecal
occult blood ในประชากรอายุ๕๐ ปีขึ้นไปหรือ
ในกลุ่มเสี่ยง

รพ.ศรีนคร/
รพ.ทุ่งเสลี่ยม/
รพ.บ้านด่านลานหอย/
รพ.คีรีมาศ/
รพ.กงไกรลาศ/
รพ.ศรีสัชนาลัย /

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ระดับสถาน
บริการ

รายชื่อสถานบริการที่มี
ศักยภาพการให้บริการ
ปัจจุบัน

ขีดความสามารถระบบบริการ

รายชื่อสถานบริการที่เป็นเป้าหมาย
๒๕๕๖

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

รพ.สวรรคโลก

รพ.สต.

-สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
สตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี
-สามารถตรวจคัดกรองการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองBreast Self Examination (BSE) ใน
สตรีอายุ ๓๐ปีขนึ้ ไป หรือกลุม่ เสี่ยงและส่ง

รพ.สต.
จํานวน๑๑๘ แห่ง

พบแพทย์ในกลุ่มที่พบความผิดปกติ
- การดูแล Home care
- สามารถตรวจคัดกรองการตรวจFecal
occult blood ในประชากรอายุ๕๐ ปีขึ้นไปหรือ
ในกลุ่มเสี่ยง

รพ.สต.
จํานวน๑๑๘ แห่ง

• แผนความต้องการอุปกรณ์ / เครื่องมือ / สิ่งก่อสร้าง

เครื่องมือ
1. เคริ่อง Suction

2.ถัง ออกซิเจน

งบประมาณ

เป้าหมาย

๗๐๐,๐๐๐

๑๗๕

๖๐๐,๐๐๐

๑๗๕

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒ แห่ง

ปี
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๔๓
๔๓
๔๓ ๔๓

๔๓

รวม
งบประมาณ
๗๐๐,๐๐๐

๔๓

๔๓

๔๓

๖๐๐,๐๐๐

๑

๑

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

สิ่งก่อสร้าง
Unit cancer

• ระบบการส่งต่อที่เป็นมาตรฐาน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
๑. กําหนด Node ของจังหวัด ในการเป็นพี่เลี้ยงให้กบั รพช.และรพ.สต.
๒. ระบบส่งต่อในจังหวัดและเขต รวมถึงการให้คําปรึกษา Area Consultant และ Area
Matching Hospital
๓. จัดทําทําเนียบแพทย์ผ้เู ชี่ยวชาญโรคมะเร็งสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะดวกในการ Consultant

 สร้างเครือข่ายการส่งเสริมป้องกัน

การสร้างเสริมสุขภาพ/การป้องกัน/การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในชุมชน โดยการประสานงานกับ
เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข (อปท./พมจ./ตํารวจ/ครู/พระ/แกนนําชุมชน) อย่างเป็นระบบ และสร้างกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อนในการดูแลผู้ป่วย (Care Giver)
•

ระบบการกํากับติดตาม
- ระบบข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัด ทุก๓ เดือน
-ประชุมคณะทํางาน Service Plan ระดับจังหวัด สาขามะเร็งเพื่อติดตามความก้าวหน้า

สิ่งต้องดําเนินการเร่งด่วน ปี๒๕๕๖
๑) ขาดแคลนศัลยแพทย์ทั่วไปประจําที่โรงพยาบาลสุโขทัย
๒) พัฒนามาตรฐานการรักษาด้วยการให้เคมีบําบัดและการผ่าตัดทีต่ ้องการความรู้ความชํานาญ
สูงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดการส่งต่อออกนอกพวงบริการ ลดระยะเวลารอคอยการรักษา
และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติในการเดินทางไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลมหาวิทยาลัย/
โรงพยาบาลมะเร็ง
๓) ปรับปรุงระบบการส่งต่อจากโรงพยาบาลต้นสังกัดมายังโรงพยาบาลศักยภาพสูงกว่ายังไม่เป็นไปตาม
แนวทางที่กําหนด มีผู้รับผิดชอบชัดเจน (เชื่อมโยงแบบ two-way)
๔) ฐานข้อมูลโรคมะเร็งระดับจังหวัด ที่ต้องการการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร ระบบการจัดทําฐานข้อมูล
ระบบการเชื่องโยงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
และการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มของ
โรคมะเร็งในจังหวัด/เขต
๕) จัดทํา CPG โรคสําคัญ ๓ อันดับโรคแรกของโรคมะเร็งในเครือข่าย เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

