
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 40. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ค านิยาม 1) มะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้้าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ่

และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล้าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็ง
ปากมดลูก (C53) 
2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด หมายถึง การก้าหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน) โดยนับจาก 

- วันท่ีตัดช้ินเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นช้ินเนื้อ/เซลล์ในครั้งท่ีใช้ยืนยันวินิจฉัยเป็นมะเร็งและ
น้ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันท่ีได้รับการผ่าตัดรักษา 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, เคมีบ้าบัด) โดยนับถึงวันท่ีได้รับการ
ผ่าตัดรักษา 

- ในกรณีท่ีไม่มีการตรวจช้ินเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่น ให้นับต้ังแต่วันท่ีท้าการตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เช่น วันท้า CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งท่ีน้าผลมา
ตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง เป็นต้น  
- กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกรายงาน จังหวัด
หรืออ้าเภอท่ีส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ 
3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด หมายถึง การก้าหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยเคมีบ้าบัดภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับ
จาก 

- วันท่ีตัดช้ินเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นช้ินเนื้อ/เซลล์ในครั้งท่ีใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง
และน้ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันท่ีผู้ป่วยได้รับยาเคมีวันแรก 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, ผ่าตัด) นับถึงวันท่ีผู้ป่วยได้รับยาเคมี
วันแรก (การรักษาผ่าตัด นับจากวันท่ีผ่าตัด) 
   - กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกรายงาน 
จังหวัดหรืออ้าเภอท่ีส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ 
4) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรักษา หมายถึง การก้าหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับ
จาก 

- วันท่ีตัดช้ินเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นช้ินเนื้อ/เซลล์ในครั้งท่ีใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง
และน้ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกท่ีผู้ป่วยได้รับรังสีรักษา 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น เคมีบ้าบัด, ผ่าตัด) นับถึงวันแรกท่ีผู้ป่วยได้รับรังสี
รักษา (การรักษาผ่าตัด นับจากวันท่ีผ่าตัด) 



- ในกรณีท่ีไม่มีการตรวจช้ินเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่นและผู้ป่วยส่งต่อจาก
สถานพยาบาลอื่นให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
หมายเหตุ การรายงานตัวช้ีวัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 5 โรค ไม่รวมกรณี Metastatic           
(Unknown primary) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

1.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 
2.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ้าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 
3.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 
วัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ้าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ป่วยมะเร็งท่ีต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด 

2. ผู้ป่วยมะเร็งท่ีต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบ้าบัด 
3. ผู้ป่วยมะเร็งท่ีต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีรงัสีรักษา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จ้านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและมีแผนการรักษา จ้าแนกตามประเภท
การรักษา 

2. จ้านวนผู้ป่วยท่ีเข้าถึงบริการได้รับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแต่ละการ
รักษาได้แก่ ศัลยกรรม(S) เคมีบ้าบัด (C) รังสีรักษา(R) ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

3. ข้อมูลวันท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษา ท่ีต้องบันทึกเพื่อประมวลผลได้แก่ 
3.1 วันตัดช้ินเนื้อหรือเซลล์ (Obtained_date) วันท่ีส่งตรวจวินิจฉัยโรค 
มะเร็งและเป็นครั้งท่ีใช้ยืนยันโรคและน้ามาซึ่งการรักษานั้นๆ 
3.2 วันผ่าตัด (Operation_date) เพื่อการรักษา 
3.3 วันท่ีได้รับยาเคมีวันแรกและวันท่ีได้รับเคมีวันสุดท้าย  
3.4 วันท่ีฉายแสงวันแรกและ วันท่ีฉายแสงวันสุดท้าย 
กรณีการวินิจฉัยไม่สามารถตัดชิ้นเนื้อ 
3.5 วันท่ีท้าการตรวจวินิจฉัย เช่น CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งท่ีน้า
ผลมาตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง 

แหล่งข้อมูล 1 จาก Hospital Based Cancer Registry ( Thai Cancer Based หรือ ระบบ Cancer 
Informatics ของโรงพยาบาล ) 
2 หน่วยบริการศัลยกรรม ห้องผ่าตัด เคมีบ้าบัด และรังสีรักษาสามารถบันทึกข้อมูลส่วนท่ี
เกี่ยวข้องผ่าน TCB ได้ ควบคู่กับงานทะเบียนมะเร็ง 

รายการข้อมูล 1 A(S) = จ้านวนผู้ป่วยท่ีแพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดรักษา 
        ≤4 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
A(C) = จ้านวนผู้ป่วยท่ีแพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบ้าบัดและได้รับ การรักษาด้วยเคมี   
        บ้าบัด ≤ 6 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 



A(R) = จ้านวนผู้ป่วยท่ีแพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและได้รับการรักษาด้วยรังสี   
        รักษา ≤ 6 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

รายการข้อมูล 2 B(S) = จ้านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งท้ังหมดในปีท่ีรายงาน 
B(C) = จ้านวนผู้ป่วยท่ีได้รับเคมีบ้าบัดเพื่อรักษามะเร็งท้ังหมดในปีท่ีรายงาน 
B(R) = จ้านวนผู้ป่วยท่ีได้รับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งท้ังหมดในปีท่ีรายงาน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A(s)/ B(s)) X 100  
2. (A(c)/ B(c)) X 100 
3. (A(R)/ B(R)) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

80 80 80 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

80 80 80 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

80 80 80 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

85 85 85 85 

วิธีการประเมินผล :  ส้ารวจและนิเทศติดตาม 

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือนิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคมะเร็ง 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

การผ่าตัดใน 4 
สัปดาห์ 

ร้อยละ 75.66 78.83 78.99 

เคมีบ้าบัดใน 6 
สัปดาห์ 

ร้อยละ 74.65 81.17 81.89 

รังสีรักษาใน 6 
สัปดาห์ 

ร้อยละ 68.54 60.40 74.55 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพ.วีรวฒุิ อิ่มส้าราญ    ผู้อ้านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  



ผู้ประสานงานตัวชี้วัด     โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-2026800  โทรศัพท์มือถือ : 081-8130123 
    โทรสาร : 02-3547036   E-mail : armohmy@yahoo.com 
กรมการแพทย์ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ้านวยการส้านักนิเทศระบบการแพทย์       
    โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ้านวยการส้านักนิเทศระบบการแพทย์  

    โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ้านวยการส้านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5906357    โทรศัพท์มือถือ :  081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851                E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 
2. นายปวิช อภิปาลกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5906352     โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
      โทรสาร : 02-5918279                 E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 

 
 


