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ที่ปรกษา
นายแพทยอดิศัย  ภัตตาตั้ง
นายแพทยดลสุข  พงษนิกร
แพทยหญิงธันยภัทร  พงศเลาหพันธุ
นางสาวกัลยารัตน  วรรณวงศ

บรรณาธการ
นางรัตนาภรณ  รักชาติ

กองบรรณาธการ
นางสุพัตรา  ธรารักษ 
เภสัชกรหญิงสายฝน  เตวิชัย
นางสาวดุริยา  ฟองมูล 
นางกาญจนา  ดาวประเสริฐ  
นางสุภา  เกียรติกองแกว 
นางสาวจารุลักษณ  แหลมหลวง  
นายภูสิทธิ์  ปงใจดี
 
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
   และกิจกรรมทั่วไปของโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
2. เพื่อเปนการเผยแพรวิชาการของโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น 
   แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
4. เพื่อสาระประโยชนสําหรับประชาชนท่ัวไป

เสนอความคิดเห็นไดที่ 
กองบรรณาธิการจุลสารโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 199 หมู 12 ถ. ลําปาง - เชียงราย 
ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 
โทรศัพท 054 – 335262-8 ตอ 187 

จลสาร  โรงพยาบาล มะเร็งลําปาง 
ปที่ 24 ฉบับที่ 70 ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

3 กิจกรรมสานสามัคคี LPCH 
 28 ธันวาคม 2560
4 มุมมะเร็ง 
 สถานการณโรคมะเร็งภาคเหนือ
5 UP Date ขาวสารสุขภาพ
 5 เทคโนโลยีที่จะทําใหวงการแพทย
 ตองตะลึงในป 2020
6-7   ระบาดวิทยาโรคมะเร็งตับในภาคเหนือ
 ของประเทศไทย
8 งานวิจัยใหมที่นาสนใจ 
 ระยะเวลารอคอยการผาตัด 
 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
 Wait Time for Cancer Surgery 
 in the Lampang Cancer Hospital
9   สาระนารูจากกลุมงานเภสัชกรรม 
 ยาเจฟตินิบ (Getinib) 
 สุขภาพอาหารการกิน
 กินมันมัน(ส) ดวยเทคนิค3ถูก
10   เรื่องเดน รอบเดือน
 กิจกรรมถวายอาลัยและสํานึกใน
 พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11  ประมวลภาพกิจกรรม 
 โรงพยาบาลมะเร็งลําปางป
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กิจกรรมสานสามัคคี LPCH 28 ธันวาคม 2560
LPCH Sport  Day  Theme “Unity of LPCH”
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LPCH Sport  NightLPCH Sport  Night  
Theme “LPCH Cowboy Night Party & Happy New Year 2018 ”Theme “LPCH Cowboy Night Party & Happy New Year 2018 ”
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โดยนายแพทยดลสุข พงษนิกร รองผูอํานวยการดานการแพทย 

และนางกาญจนา  ดาวประเสริฐ หัวหนางานทะเบียนมะเร็ง  โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

สถานการณ์โรคมะเร็งภาคเหนือสถานการณ์โรคมะเร็งภาคเหนือ
        เนื่องในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปเปน “วันตอตานโรคมะเร็งแหงชาติ” นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว               
รัชกาลที่ 9 ไดเสด็จมาเปดสถาบันมะเร็งแหงชาติ ในวันอังคารท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เปนตนมา กรมการแพทยเปนสวนราชการ
หลักในการกําหนดนโยบายและใหการดูแลรักษาผูปวยโรคมะเร็งอยางครบวงจร โดยมีหนวยงานในกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับ            
โรคมะเร็งคือ สถาบันมะเร็งแหงชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมภิาค7 แหงทั่วประเทศ ฉบับนี้เรามาupdate สถานการณโรคมะเร็ง
ในภาคเหนือกันดีกวา
 จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2559 คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเปนอันดับแรกจากสาเหตุการตายท้ังหมด       
ดวยอัตราการเสียชีวิตเทากับ 113.7 ตอประชากร 100,000 ราย รองลงมาเปนอุบัติเหตุ และโรคหัวใจตามลําดับ  
 สําหรับภาคเหนือ จํานวนผูปวยโรคมะเร็งรายใหมในภาคเหนือท้ังหมดประมาณ 16,860 รายตอป โรคมะเร็งพบมากใน       
เพศชายมากกวาหญิง คาเฉลี่ยอุบัติการณโรคมะเร็งของภาคเหนือตอป เพศชายเทากับ 155.7 ตอประชากร 100,000 ราย และใน
เพศหญิงเทากับ 143.7 ตอประชากร 100,000 ราย โรคมะเร็งที่พบมากในภาคเหนือ 3 อันดับแรก เพศชายไดแก 1) มะเร็งตับ                
2) มะเร็งปอด และ3) มะเร็งลําไสใหญและลําไสตรง ตามลําดับ สําหรับเพศหญิงโรคมะเร็งที่พบมาก 3 อันดับแรกไดแก                    
1) มะเร็งเตานม 2) มะเร็งปอด และ3) มะเร็งปากมดลูก ตามลําดับ 
 ปจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความกาวหนาทั้งเทคโนโลยีและยาที่ใชในการรักษาผูปวยมะเร็ง แนวโนมของอัตรารอดชีพ   
โรคมะเร็งดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะของโรคและชนิดของมะเร็ง โรคมะเร็งปอด และ มะเร็งตับยังเปนโรคมะเร็งที่มีอัตรารอดชีพตํ่า 
การอยูรอดของผูปวยมะเร็งที่ 5 ปพบเพียงรอยละ 6-10 เนื่องจากเปนมะเร็งที่มักตรวจพบในระยะลุกลามมากกวารอยละ 80        
สวนมะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่ปจจุบันสามารถรักษาหายขาดได อัตราการรอดชีพของท่ี 5 ป ภาพรวมเฉล่ีย
รอยละ 70 โดยเฉพาะผูปวยมะเร็งเตานมในระยะแรก อัตรารอดชีพที่ 5 ป มีมากกวารอยละ 95 
 สําหรับจังหวัดลําปาง โรคมะเร็งที่พบมาก 3 อันดับแรก เพศชายไดแก มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลําไสใหญและ
ลําไสตรง (อัตราอุบัติการณ 37.8, 35.9 และ 13.2 ตอ ประชากร 100,000 ราย ตามลําดับ) สําหรับเพศหญิงโรคมะเร็งที่พบมาก       
3 อันดับแรกไดแก มะเร็งเตานม มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก (อัตราอุบัติการณ 25.6, 20.2 และ 15.0 ตอ ประชากร          
100,000 ราย ตามลําดับ) โรคมะเร็งที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในจังหวัดลําปางไดแก มะเร็งตับ มะเร็งลําไสตรง มะเร็งตอมลูกหมาก และ
มะเร็งเตานม สําหรับมะเร็งที่มีแนวโนมลดลงไดแก มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก  และมะเร็งกระเพาะปสสาวะ 
 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ใหบริการวนิจิฉัย รกัษา และรับ-สงตอผูปวยมะเร็งในเขตสุขภาพท่ี 1 และ 2 จาํนวนผูปวยมะเร็ง
รายใหมที่มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งลําปางมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป ลาสุดปพ.ศ. 2559 มีจํานวนท้ังหมด 2,487 ราย แยกเปน     
เพศชายจํานวน 992 ราย (รอยละ 39.9) เพศหญิงจํานวน 1,495 (รอยละ 60.1) เมื่อแยกตามชนิดของโรคมะเร็งรวมเพศชาย-หญิง 
พบผูปวยมะเร็งเตานมมากที่สุด 607 ราย รองลงมาไดแก มะเร็งปอด 371 ราย มะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก 293 ราย              
มะเร็งปากมดลูก 193 ราย และมะเร็งตับและทอนํ้าดี 157 รายตามลําดับ ผูปวยสวนใหญมีภูมิลําเนาในจังหวัดลําปางรอยละ 28.9 
รองลงมาไดแก เชียงราย แพร พะเยา และนาน ตามลําดับ ประเภทการรักษาผูปวยมะเร็ง สวนใหญมารับบริการรังสีรักษามากกวา
รอยละ 60 (ผูปวยมะเร็งรังสีรักษาป 2559 จํานวน 1700 ราย) 
 ปจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความกาวหนาทั้งเทคโนโลยีและยาที่ใชในการรักษาผูปวยโรคมะเร็ง แนวโนมของอัตรา         
รอดชีพโรคมะเร็งดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะของโรคและชนิดของโรคมะเร็ง  โดยพบวาโรคมะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูกเปน
มะเร็งท่ีปจจุบนัสามารถรักษาหายขาดได อตัราการรอดชพีของท่ี 5 ปหลงัการวนิจิฉัยมากกวารอยละ 70 โดยเฉพาะผูปวยโรคมะเร็ง
เตานมในระยะแรก อัตรารอดชีพที่ 5 ป มีมากกวารอยละ 95แตทั้งนี้โรคมะเร็งปอด และ มะเร็งตับยังเปนโรคมะเร็งที่มีอัตรารอด
ชพีตํา่ การอยูรอดของผูปวยมะเร็งที ่5 ปหลงัการวินจิฉยั มเีพยีงรอยละ 10 เทาน้ัน เนือ่งจากเปนมะเร็งท่ีมกัตรวจพบในระยะลุกลาม
การปองกันโรคมะเร็ง มีหลักการงายๆ คือ 5 ทํา 5 ไม โดยกิจกรรมที่ควรทํา “5 ทํา” ไดแก 1. ออกกําลังกายประจํา อยางนอย  
สัปดาหละ 5 ครั้งๆ ละไมตํ่ากวา 30 นาที 2. ทําจิตแจมใส 3. กินผักผลไมสดใหไดวันละครึ่งกิโลกรัม เพราะมีสารตานมะเร็ง เชน 
วิตามินเอ เบตาแคโรทีน เสนใยอาหารทําใหระบบขับถายดี 4. กินอาหารใหหลากหลาย ใหมสด สะอาด ปราศจากเชื้อรา ลดอาหาร
ทีม่ไีขมนัสงู อาหารปงยาง ทอดไหมเกรยีม หมกัดองเคม็ และ 5. ตรวจรางกายเปนประจาํ สิง่ทีไ่มควรทาํม ี“5 ไม” คอื 1. ไมสบูบหุรี่ 
2. ไมมั่วเซ็กซ 3. ไมดื่มสุรา โดยผูที่ดื่มสุรามากกวาวันละ 3 แกว จะเพิ่มความเส่ียงมะเร็ง 9 เทาของคนไมดื่ม 4. ไมตากแดดจา และ 
5. ไมกินปลานํ้าจืดที่มีเกล็ดดิบๆ 
 ทัง้นีป้ระชาชนสามารถสังเกตสญัญาณผดิปกต ิสงสยัวาอาจเปนมะเร็งม ี“7 สญัญาณอนัตราย” ไดแก 1. มเีลอืดออก หรอื
มีสิ่งขับออกจากรางกายผิดปกติ เชน ตกขาวมากเกินไป 2. มีกอนเนื้อ หรือตุมเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งของรางกาย และกอนนั้นโตเร็ว      
3. มีแผลเรื้อรังรักษาหายยาก 4. ถายอุจจาระหรือปสสาวะผิดปกติ หรือเปลี่ยนไปจากเดิม 5. เสียงแหบ หรือไอเรื้อรัง 6. กลืนอาหาร
ลําบาก หรือทานอาหารแลวไมยอย และ 7. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝ หากมีอาการเหลานี้ขอใหไปพบแพทยโดยเร็ว
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ขอมูลจาก https://nance.rabbit.co.th

55  เทคโนโลยีเทคโนโลยีที่จะทําใหวงการแพทยตองตะลึงในป ที่จะทําใหวงการแพทยตองตะลึงในป 20202020
โดย…  สุพัตรา  ธรารักษ

 ปจจุบันโรคภัยตางๆ ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหวงการแพทยตองพัฒนาใหลํ้าหนาไปอีก เพื่อท่ีจะไดปองกันปญหาตางๆ   
ทีจ่ะตามมาในภายหลังวนันี ้จะพาทุกคนไปรูจกัพฒันาการของเทคโนโลยีทางการแพทยแบบใหมทีจ่ะมาแรงในป 2020 ซึง่จะมีอะไร
บางนั้น เราไปดูกันเลยคะ
ระบบปญญาประดิษฐกับวงการแพทย (Articial Intelligence : AI)
เปาหมายหลกัของ AI ในวงการสขุภาพกค็อื การพฒันาการรกัษา และดแูลผูปวยโดยการชวยเหลอืแพทยในการปฏบิตัหินาทีต่างๆ 
โดยจะใชความรูทางการแพทยมาเปนตัวชวย ซึ่งระบบ AI นั้นจะทําการคิด วิเคราะหและจดจําขอมูลที่ถูกปอนไว และนําเสนอ
แนวทางการรักษาที่ดีที่สุดใหแกผูปวย
• ระบบภูมิคุมกันบําบัด
 ระบบภูมิคุมกันบําบัดนั้นไดสรางขึ้นเพ่ือพัฒนาความสามารถในระบบภูมิคุมกันโรคมะเร็ง รวมถึงยังมีโอกาสท่ีจะพัฒนา
เพื่อรักษาโรคมะเร็งอีกดวย จุดเดนของภูมิคุมกันชนิดนี้ก็คือจะชวยยืดอายุผูปวยใหยาวนานมากขึ้น
 พัฒนาการแบบใหมของระบบภูมิคุมกันชนิดนี้ไดสรางความหวังใหกับผูปวยมากมาย เพราะภูมิคุมกันชนิดนี้จะทําหนาที่
เขาไปยับยั้งการทํางานของเซลลมะเร็งในรางกายของเรา ยังไมรวมถึงวิธีการรักษาอ่ืนๆ ไดแก การดัดแปลงโมเลกุลรับสัญญาณ
ใหเปนแบบลูกผสม , การผสมผสานวิทยาการรักษาดวยยาเกาและใหม เปนตน
• การตรวจพิสูจนดวยของเหลว
 การตรวจดวยของเหลว (Liquid Biopsy) นั้นจะมีความสามารถพิเศษในการสกัดเซลลมะเร็งออกจากตัวอยางเลือด
ธรรมดาได และยังมีความสามารถในการรักษาโดยการติดตามดูเซลลมะเร็งโดยที่เราไมตองเจ็บตัว
 ปจจบุนัการตรวจช้ินเนือ้ซํา้ๆหลายรอบคือสิง่จาํเปนในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของเน้ือรายแตวธินีีก้จ็ะสงผลตอผูปวย
หากผูปวยรางกายไมแขง็แรงเพียงพอ ดงันัน้การตรวจดวยของเหลวจะสรางโอกาสใหการวนิจิฉยัโรคน้ันสะดวกและปลอยภยัมากยิง่ขึน้
 โดยจะมุงเนนไปทางการตรวจสอบดีเอน็เอ และเซลลมะเร็ง โดยคาดวาภายในเวลา 2ป  การตรวจดวยของเหลวจะกลาย
เปนสวนสําคญัในการตรวจเน้ือรายตางๆเทคโนโลยีนีไ้ดรบัการยืนยนัแลววามปีระสิทธภิาพมากกวาการตรวจแบบเดิม  และสามารถ
จับอาการของโรคไดกอนทาํการทาํซทีสีแกน ซึง่หวัใจสาํคญัของมนักค็อื การทีแ่พทยสามารถตรวจมะเรง็ไดโดยไมตอง “เขาถงึตวัมะเรง็” 
• ยีนดัดแปลง CRISPR/Cas9
 CRISPR/Cas9 คือ เทคนิคการตัดตอยีนซึ่งสามารถแกไขความบกพรองตางๆไดอยางแมนยําและตรงจุด แมกระทั่งการ
ตัดตอ DNA ดวยความพิเศษเหลานี้รวมถึงราคาที่ไมสูง จึงทําให CRISPR/Cas9 ไดเขามาเปลี่ยนแปลงวิทยาการทางการแพทย
ไดในระยะเวลาเปนอันสั้น
 ยงัรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆท่ีเกีย่วของกบัวทิยาศาสตรชวีภาพในตลาดท่ีสาํคญัท่ัวโลก โดยเทคนิคนีถ้กูปลอยออก
มาในวงการวิจนัครัง้แรกในป 2014 ซึง่หลายองคกรตางนาํมนัมาใชเพือ่ผลติเคร่ืองมอืวจิยัและพัฒนาการรักษาโรคอยาง Sangamo 
Biosciences เปนตน
• เทคนิคการพิมพ 3 มิติ : ตัวพลิกเกมแหงการซอมแซมเนื้อเยื่อและอวัยวะ
 เทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติจะมีประสิทธิภาพมากในวงการสุขภาพ เพราะจะมีคุณสมบัติพิเศษที่แสดงผลเฉพาะตัวบุคคล 
ซึง่จะชวยลดเวลาในการผาตัด และคาใชจายในการรกัษาเปนอยางมากปจจุบนัเทคนิคนีถ้กูนาํมาใชกนัอยางกวางขวางไมวาจะเปน 
การพิมพโครงเลี้ยงเซลล , การผาตัดใสกระดูกเทียม และเคร่ืองมือทางการแพทย เชน ฟนปลอม เครื่องชวยฟง หรือแมกระทั่ง
การพิมเนื้อเยื่อมนุษย ไมวาจะเปน ตับ หัวใจ หู มือตา หรือการสรางเนื้อเยื่อสวนที่เล็กท่ีสุดสิ่งเหลานี้จะถูกนําไปใชในการผาตัด
ปลูกถายอวัยวะเพื่อซอมแซม หรือนําไปเปลี่ยนแทนอวัยวะที่เสียหาย เชน การผาตัดเปลี่ยนไต
 จะเห็นไดวาพัฒนาการทางการแพทยของพวกเรากําลังจะกาวไปดานหนาอีกขั้น ซึ่งถือเปนเรื่องที่นายินดีสําหรับคนไทย

ทุกคนที่จะมีภูมิคุมกัน และวิธีการปองกันรักษาโรคภัยตางๆที่กําลังเขา
มาไดมากข้ึน แตสิ่งสําคัญที่มากกวาก็คือ การดูแลสุขภาพโดยเริ่มตนที่
ตัวเราเอง เชน การหมั่นออกกําลังกาย ทานอาหารท่ีมีประโยชน หรือ
การทาํประกันภยัสขุภาพ เพือ่ใหเราหม่ันเชค็และตรวจสอบสุขภาพของ
ตวัเราบอยยิง่ขึน้ ถาจะรกัตวัเอง มาเริม่ตนกนัทีร่กัษาสขุภาพกอนนะคะ 



6

 ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาโรคมะเร็งตับในภาคเหนือของประเทศไทยจากฐานขอมูลทะเบียนมะเร็ง                 
ระดับประชากร 6 จังหวัด ปพ.ศ. 2551-2555 พบวา ผูปวยโรคมะเร็งตับรายใหมมีจํานวน 10,500 ราย แบงเปน      
เพศชาย จํานวน 7,344 ราย เทากับรอยละ 69.94 และเพศหญิง จํานวน 3,156 ราย เทากับรอยละ 30.06 จํานวน        
ผูปวยโรคมะเรง็ตบัรายใหมในภาคเหนอืเฉล่ีย 2,100 รายตอป อตัราสวนผูปวยโรคมะเรง็ตบัเพศชายตอเพศหญงิเทากบั 
2.3 ตอ 1 อตัราอบุตักิารณโรคมะเร็งตับในภาพรวมของภาคเหนือ เพศชายเทากับ 37.25 ตอแสนประชากรตอป และ
เพศหญิงเทากับ 14.5 ตอแสนประชากรตอป อัตราอุบัติการณโรคมะเร็งตับทั้งเพศชายและหญิงสูงสุดพบที่จังหวัด
แพร (เพศชายเทากับ 78.78 และเพศหญิงเทากับ 28.29 ตอแสนประชากรตอป) อัตราอุบัติการณโรคมะเร็งตับ        
ทั้งเพศชายและหญิงตํ่าสุดพบที่จังหวัดลําพูน (เพศชายเทากับ 31.01 และเพศหญิงเทากับ 9.22 ตอแสนประชากร   
ตอป) (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1)

กาญจนา ดาวประเสริฐ
งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ระบาดวิทยาโรคมะเร็งตับในภาคเหนือของประเทศไทยระบาดวิทยาโรคมะเร็งตับในภาคเหนือของประเทศไทย

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูปวย และอัตราอุบัติการณโรคมะเร็งตับในภาคเหนือ ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูปวย และอัตราอุบัติการณโรคมะเร็งตับในภาคเหนือ 
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*from Cancer in Thailand Vol VII, 2007-2009
ที่มาจากรายงานวิจัยระบาดวิทยาโรคมะเร็งตับในภาคเหนือของประเทศไทย ปพ.ศ. 2560, โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

รูปที่ 1 อุบัติการณโรคมะเร็งตับในภาคเหนือตั้งแต ปพ.ศ. 2551-2555  รูปท่ี 1 อุบัติการณโรคมะเร็งตับในภาคเหนือตั้งแต ปพ.ศ. 2551-2555  
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โดย...นางสาวดุริยา ฟองมูล
กลุมงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี  

สุวารี จารุวีรยากุล (พว.), นพดล เช้ือเมืองพาน (พว.), และคณะ
งานพยาบาลหองผาตัด โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

บทคัดยอ
 การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ปนการศึกษาวจิยัเชิงพรรณนา ประชากรทีใ่ชในการศกึษา คอืผูปวยมะเร็งทีม่ารบัการผาตัด 
โรงพยาบาลมะเร็งลําปางต้ังแต 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวนทั้งสิ้น 156 ราย  เก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบบันทึกผูปวย และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS  สถิตที่ใชไดแก ความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง (Z -Test) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลระยะเวลารอ
คอยการผาตัดและเปรียบเทียบระยะเวลารอคอยการผาตัดกับเกณฑตัวช้ีวัดแผนพัฒนาระบบสุขภาพ สาขามะเร็ง          
ผลการศึกษาพบวาผูปวยที่มารับบริการมากที่สุดเปนเพศหญิง ผูปวยอายุเฉลี่ย 56 ป จังหวัดท่ีมารับบริการมากที่สุด     
คือ จังหวัดลําปาง พะเยา และแพร ตามลําดับ โรคมะเร็งพบมากที่สุดคือ มะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญและมะเร็ง   
ปากมดลูก ตามลําดับ จากการทดสอบคาเฉล่ียระยะเวลารอคอยการผาตัด พบวาระยะเวลารอคอยคาเฉลี่ยเทากับ            
20.43 วัน นอยกวาเกณฑตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข( 28วัน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001, SD = 12.09, 
Z =-7.816) และผูปวยที่ไดรับการผาตัดรักษาภายใน 28 วัน คิดเปนรอยละ 85.26 หากพิจารณาผูปวยที่ไดรับการผาตัด
จาํแนกตามจงัหวดัทีส่งผูปวยมา พบวาจงัหวดันาน ตากและอตุรดติถ ไมผานเกณฑเปาหมาย (80%) และเมือ่จาํแนกตาม
ชนิดมะเร็งพบวามะเร็งตอมไทรอยดมีระยะเวลารอคอยสั้นที่สุด 4 วัน และมะเร็งรังไขนานที่สุด 25 วัน อยางไรก็ตาม
ยังมีผูปวยบางรายที่มีระยะเวลารอคอยเกินกวา 28 วัน เชนผูปวยมะเร็งเตานม และสาเหตุที่ไดรับการรักษาลาชา         
สวนใหญคอืผูปวยทีท่ราบผลการวนิจิฉยัโรคจากโรงพยาบาลอืน่ และอยูในระยะรอการรกัษาดวยการผาตดัทีโ่รงพยาบาล
ตนสงักัดซึง่ใชระยะเวลาท่ีนาน จงึมาปรึกษาเพ่ือรบัการรักษาท่ีโรงพยาบาลมะเร็งลําปางท่ีมรีะยะเวลารอคอยการรักษา
ที่สั้นกวา ดังนั้นควรมีการพัฒนาแนวทางการรับ-สงตอผูปวยมะเร็งใหมีประสิทธิภาพ และการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ระยะเวลารอคอยการรักษาผูปวยมะเร็งโดยการผาตัด เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา ลดอัตราการตาย และความเส่ียงตอ
การลุกลามของโรคจากการรอคอย รวมถึงการวางแผนการรักษาดานการผาตัดและระบบสงตอ แกผูปวยมะเร็งได    
อยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ : การผาตัด, ระยะเวลารอคอย, แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง

ระยะเวลารอคอยการผาตัด โรงพยาบาลมะเร็งลําปางระยะเวลารอคอยการผาตัด โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
Wait Time for Cancer Surgery in the Lampang Cancer Hospital Wait Time for Cancer Surgery in the Lampang Cancer Hospital 
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โดย...เภสัชกรหญิงสายฝน เตวิชัย 

โดย... สุภา เกียรติกองแกว โภชนากร

ยาเจฟตินิบ (Gefitinib)ยาเจฟตินิบ (Gefitinib)

 เปนยาเคมบีาํบดัในรูปแบบยารบัประทาน ทีใ่ชรกัษามะเร็งปอดชนิดเซลลทีข่นาดไมเลก็ (Non Small Cell Lung 
Cancer: NSCLC) โดยออกฤทธ์ิแบบจําเพาะตอการยับย้ังตัวรับที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด  (Targeted therapy)            
ยากลุมนี้จึงมีผลขางเคียงที่นอยกวายาเคมีบําบัดรูปแบบเดิม ขนาดการใชยา รับประทานครั้งละ 250 มิลลิกรัมตอวัน 
ผลขางเคียงที่อาจพบของยาเจฟทินิบและการปฏิบัติตัว
 1. ทองเสีย การปฏิบัติตัว:  ดื่มนํ้ามากๆ ประมาณ 3-4 ลิตรตอวัน และดื่มนํ้าเกลือแรเสริม เพื่อปองกันอาการ
ขาดนํ้าและเกลือแรในรางกายรับประทานอาหารออน ปรุงสุกใหม
 2. ผื่นแดงหรือผื่นคลายสิว การปฏิบัติตัว: หลีกเลี่ยงแสงแดด ทาครีมกันแดด สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว 
และปกปองศีรษะและตา โดยสวมหมวกและแวนตา ใชสบูหรอืนํา้ยาซกัผาอยางออนหรอืใชผลติภัณฑสาํหรบัเดก็ ทาโลชัน่
ทัง้ทีล่าํตวัและใบหนา เพือ่ใหผวิหนงัชุมชืน้ตลอดเวลา ทาํใหเกดิผืน่ทีผ่วิหนงัลดลง หากมอีาการรนุแรง แพทยอาจแนะนาํ
ใชยาทาคอรตโิคสเตยีรอยดในบรเิวณทีม่ผีืน่ และในกรณมีกีารตดิเชือ้จะใหใชยาปฏชิวีนะชนดิรบัประทานหรอืทาผวิหนงัรวม
 3. เจ็บปาก แผลที่ริมฝปาก ยาอาจทําใหเกิดเยื่อบุชองปากอักเสบ ซึ่งอาจพบรวมกับปากหรือชองปากเปนแผล
และเจ็บปากการปฏิบัติตัว: ดูแลสุขภาพปาก โดยใชแปรงสีฟนชนิดขนออนนุม แปรงฟนและ เหงือกเบาๆ และกลั้วปาก
ดวยนํ้าเกลืออุนๆ หลังรับประทานอาหารทุกมื้อและกอนนอน รับประทานของเย็นๆโดยอมนํ้าแข็ง จะชวยลดการเกิด   
เยื่อบุชองปากอักเสบ และบรรเทาอาการปวดได หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เผ็ด เปรี้ยว เค็มจัด รวมถึงแอลกอฮอล กาแฟ   
และอาจใชลิปมัน วาสลีน หรือขี้ผึ้ง ทาริมฝปากเพื่อเพิ่มความชุมชื้น
อาการที่ควรพบแพทย
- ผูปวยรูสึกไมสบาย หรือมีอาการขางเคียงท่ี กระทบตอการดําเนินกิจวัตรประจําวัน
- ทองเสียนานต้ังแต 4 คร้ังขึ้นไป หรือไขรวมทองเสีย หรือใหยารักษาอาการไมดีขึ้น
- มีอาการอักเสบ บวม แดง รุนแรง หรือ มีหนองเกิดขึ้นบริเวณรอบจมูกเล็บ
- ไขสูงกวา 38  C
คําแนะนําในการรับประทานยา
- รับประทานยากอนอาหารเชา (ตอนทองวางๆ) คือ กอนอาหารเชา 1 ชั่วโมง โดยใหเปนเวลาเดียวกันทุกวัน
- หากลืมกินยา ใหกินทันทีที่นึกได ภายใน 12 ชั่วโมงหลังเวลากินยาปกติ โดยกิน 1 ชั่วโมงกอนอาหาร หรือ 3 ชั่วโมง   
หลังอาหาร (ตอนทองวาง)

ไขมัน มักจะมองในแงลบ แตจริงๆ แลวเปน  
สารอาหารที่จําเปนตอรางกาย เพียงแตตอง   
รับประทานใหเหมาะสม “เทคนิค 3 ถูก”     

รับประทานไขมันไดอยางปลอดภัย              
ไมเสียสุขภาพ

1. ถูกปริมาณ                                     
โดยยึดสูตร 6-6-1 หวาน มัน เค็ม
- นํ้าตาล ไมเกิน 6 ชอนชา ตอวัน
- นํ้ามัน  ไมเกิน 6 ชอนชา ตอวัน
- เกลือ  ไมเกิน 1 ชอนชา ตอวัน

2. ถูกวิธี โดยใชนํ้ามันใหถูกกับลักษณะการประกอบอาหาร
- นํ้ามันมะกอก ใชสําหรับทําสลัด
- นํ้ามันถั่วเหลือง เหมาะสําหรับ ผัด ทอด นํ้ามันปานกลาง
- นํ้ามนัราํขาว เหมาะสาํหรบัทําอาหารทุกชนดิ เพราะมจีดุเกดิควนัสงู
- นํ้ามันปาลม เหมาะสําหรับการทอด แตมีไขมันอิ่มตัวสูง
3. ถูกชนิด โดยใชนํ้ามันที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัว 
เชน นํ้ามันพืช แทนการใชนํ้ามันหมู นํ้ามันปาลม นํ้ามันมะพราว       
เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และลดอัตราการเสียชีวิต

กินมันมัน(ส) กินมันมัน(ส) 

ดวยเทคนิค 3 ถูกดวยเทคนิค 3 ถูก

๐
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กจิกรรมถวายอาลัยและสํานกึในพระมหากรุณาธิคณุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
     วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายอดิศัย ภัตตาต้ัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  พรอมทีมแพทย 
พยาบาล ออกหนวยโรงพยาบาลสนามจํานวน 10 เตียง รวมกับทีมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง      
ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร             
ณ  อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  

และในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560  ทีมแพทยและพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง นําโดยแพทยหญิง   
สิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย นายแพทยชํานาญการพิเศษ ออกหนวยใหบริการประชาชนที่เขาชมพระเมรุมาศ          
ณ จุดปฐมพยาบาล รวมกับหนวยงานของกรมการแพทย ณ บริเวณทองสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
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 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง จัดกิจกรรม
โครงการ “รูและปองกนัไว ปลอดภยัจากมะเรง็เตานม” โดยมนีายแพทย
อดิศัย ภัตตาต้ัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง เปนประธาน       
ในพิธีเปดพรอมบรรยายพิเศษเรื่องมะเร็งเตานม ณ หองประชุม ชั้น 5     
โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายแพทยอดิศัย ภัตตาตั้ง               
ผู อํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง เปนประธานเปดการอบรม          
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําทะเบียนมะเร็งระดับประชากร     
จังหวัดแมฮองสอน” ณ โรงแรมเดอะ อิมพิเรียล อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน ซึง่ผูเขารวมอบรมฯประกอบดวย บคุลากรทางสาธารณสุขใส
จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 35 คน 

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายแพทยอดิศัย ภัตตาตั้ง                
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง เปนประธานเปดการประชุม        
เชงิปฏิบตักิาร การทําแผนกลยุทธ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ป 2561 – 2565 
ณ สวนสวรรค รีสอรท จังหวัดเชียงใหม โดยมีบุคลากรโรงพยาบาล     
มะเร็งลําปาง เขารวมการประชุมฯกวา 50 คน 

 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายแพทยอดิศัย ภัตตาตั้ง                    
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง พรอมผูบริหารและบุคลากร         
โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง รวมสมทบทุนและใหกําลังใจคณะวิ่งเพื่อ        
การกุศล โครงการ “กาวคนละกาวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”      
ณ บริเวณหนาโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะทํางานสรางเสริมสุขภาพฯ           
โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  รวมออกบูธรณรงคความรูเรื่องโรคมะเร็ง      
ในกิจกรรม “ลานบาเกา” ครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะเขลางคนคร         
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จัดโดยเทศบาลนครลําปาง วันที่           
21 ธันวาคม 2560 

 ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักศึกษา  
ชัน้ปที ่1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง จังหวัดลําปาง ศึกษาดูงานและ
ฝกปฏิบัติทางจุลชีววิทยา ณ กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาล    
มะเร็งลําปาง

 วนัท่ี 17 พฤศจกิายน 2560 ตวัแทนคณะทาํงานสรางเสรมิขุภาพฯ 
โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง   รวมออกบูธรณรงคความรูเรื่องมะเร็งเตานม 
ในโครงการ “ประชารัฐรวมใจ ตานภัยมะเร็งเตานม” จัดโดยบริษัท       
ไทยวาโก จาํกดั (มหาชน) ณ โครงการเกษตรพอเพยีง ดร.เทยีม โชควฒันา 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

โดย... จารุลักษณ  แหลมหลวง

ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลมะเร็งลําปางประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

 วันที่ 20 ตุลาคม นางสาวกัลยารัตน  วรรณวงศ  รองผูอํานวย
การดานการพยาบาล พรอมดวยสมาชิกองคกรพยาบาล โรงพยาบาล  
มะเร็งลําปาง รวมพิธีถวายสดุดีตอสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เน่ืองในวันพยาบาลแหงชาติ ประจําป 2560 ณ หองฝายคํา วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง 


