แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาทางวิชาการและบริการด้านตติยภูมโิ รคมะเร็ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

บทสรุปผู้บริหาร
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกรมการแพทย์จานวน
264,244,200 บาท และมี แ ผนการใช้ จ่ า ยเงิ น บ ารุ ง ของโรงพยาบาลมะเร็ ง อุ บ ลราชธานี จ านวน
379,941,595.14 บาท โดยประมาณการรายรับที่ 358,985,000 บาท ซึ่งเป็นการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
แบบขาดดุ ล งบประมาณ การด าเนิ น งานตามวิ สั ย ทั ศ น์ “เป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการและบริ ก ารด้ า นตติ ย ภู มิ
โรคมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” โดยขับเคลื่อนผ่าน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)พัฒนาสู่ศูนย์กลาง
ความเชี่ยวชาญวิชาการด้านโรคมะเร็ง 2)เสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายสุขภาพที่มีมาตรฐาน 3)
แก้ปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งในพื้นที่อย่างบูรณาการ 4)ยกระดับบริการทางการแพทย์ให้เป็น
เลิศ สมคุณค่าเชี่ยวชาญชั้นสูง 5)พัฒนาโรงพยาบาลให้ส มบูรณ์ในการเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ และ6)
พัฒนาองค์กร บุคลากรรองรับการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพสูงที่ยั่งยืน พึ่งตนเองได้ นั้น พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 6
และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจานวนโครงการที่สอดรับต่อยุทธศาสตร์ มากที่สุด คือ 20 โครงการ และ 12 โครงการ
ตามลาดับ ยุทธศาสตร์ที่มีการดาเนินงานโครงการรองรับน้อยที่สุดได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดังนั้นโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจึงต้องเร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานใน 3 ยุทธศาสตร์
ดั ง กล่ า วเพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ ผ ลส าเร็ จ ทางยุ ท ธศาสตร์ ที่ ตั้ ง เป้ า หมายไว้ นอกจากนี้ ใ นปี ง บประมาณ 2561
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีการดาเนินโครงการศึกษาวิจัยและประเมินเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้นจานวน 3
โครงการ ตามกรอบภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ทีก่ าหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง พัฒนาและเสนอนโยบายด้าน
การแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อบรรลุภารกิจดังกล่าวควรเพิ่มการดาเนินโครงการ
ศึกษาวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ส อดคล้ องต่อภารกิจของโรงพยาบาล
นโยบายของกรมการแพทย์ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประเทศ
แผนภูมสิ รุปจานวนโครงการจาแนกตามยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
พ.ศ. 2561 – 2564
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นาทางวิชาการและบริการด้านตติยภูมิโรคมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”

เป็นผู้น าทางวิชาการ หมายถึง การเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ องค์ความรู้
และนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้านโรคมะเร็งเพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์ ระดับซับซ้อนเชี่ยวชาญ
ชั้นสูงได้มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้โรคมะเร็งเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานทางวิชาการ บริการ และการ
บริ ห ารพร้ อมการพัฒ นาขีดความสามารถของเครือข่ายให้ มีศักยภาพในการจัดการโรคมะเร็งของพื้นที่ได้
โรงพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ และอ้างอิงทางวิชาการโรคมะเร็งของเขตสุขภาพ เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์แบบครบวงจร และมีศักยภาพในระดับสากล ทันสมัย
พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)
กรอบในการดาเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และภารกิจการพัฒนาไปสู่
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลได้กาหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ดังนี้
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง
2. ให้บริการการบาบัดรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
3. พัฒนาและเสนอนโยบายด้านการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal)
สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนสุ ข ภาพดี ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครอง ป้ อ งกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองอย่างทั่วถึง ทันการณ์ และประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถเข้าถึงบริการการ
วินิจฉัยและรักษาที่มีคุณภาพ จนสามารถลดปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งของพื้นที่บริการได้
อย่างเป็นรูปธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็ น หลั ก ที่ ส าคั ญ หรื อ วาระหลั ก ในการพั ฒ นาตามกรอบของแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะพั ฒ นา
ด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามที่กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี้
1) พัฒนาสู่ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญวิชาการด้านโรคมะเร็ง
2) เสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายสุขภาพที่มีมาตรฐาน
3) แก้ปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งในพื้นที่อย่างบูรณาการ
4) ยกระดับบริการทางการแพทย์ให้เป็นเลิศ สมคุณค่าเชี่ยวชาญชั้นสูง
5) พัฒนาโรงพยาบาลให้สมบูรณ์ในการเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ
6) พัฒนาองค์กร บุคลากร รองรับการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพสูงที่ยั่งยืน พึ่งตนเองได้
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Outcome Goal)
1) ผลงานวิชาการ งานวิจั ย องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านโรคมะเร็งเกิดประโยชน์ต่อการ ส่งเสริม
ควบคุม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูโรคมะเร็ง
2) เครือข่ายสุขภาพมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบริการ และวิชาการด้านโรคมะเร็ง
ได้อย่างมีมาตรฐาน ปัญหาโรคมะเร็งที่สาคัญในเขตพื้นที่ลดลง
3) ประชาชนในเขตบริการได้รับการส่งเสริม ป้องกันจากโรคมะเร็ง เมื่อเจ็บป่วย ได้รับการวินิจฉัย
และรักษาโรคด้วยความเชี่ยวชาญชั้นสูง โดยบูรณาการเครือข่าย นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของปัญหา
โรคมะเร็งของพื้นที่ลดลง
4) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีมีความเป็นเลิศ และมีคุณภาพมาตรฐานด้านการบริการโรคมะเร็ง
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์สูงระดับประเทศ
5) โรงพยาบาลมีผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์ในการเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติตามเกณฑ์กรมการแพทย์
6) บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทีมสนับสนุนมีความเป็น
มืออาชีพ นาไปสู่การยอมรับของเครือข่าย
โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA: JCI) และมาตรฐาน
การบริหารระดับสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
กลยุทธ์
1) พัฒนาศักยภาพทางวิชาการสู่องค์กรที่มีขีดความสามารถทางการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
ทางการแพทย์ในระดับชั้นนา
2) พัฒนาโรงพยาลเป็นคลังความรู้ แหล่งอ้างอิงทางวิชาการโรคมะเร็งที่มีคุณภาพ ทันสมัย
3) เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเขตสุขภาพให้มีความสามารถในการจัด การโรคมะเร็งในพื้นที่ อย่างมี
คุณภาพ มาตรฐาน
4) พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรทางการแพทย์ของเครือข่ายสุขภาพด้วยวิทยาการทันสมัยและ
ระบบการพัฒนาแบบครบวงจร
5) ปรั บ เปลี่ ย นทั ศนคติ ข องประชาชน กลุ่ มเสี่ ย ง กลุ่ ม ผู้ ป่ว ย และสร้ างสิ่ งแวดล้ อมที่เ อื้ อต่ อการ
จัดบริการทางการแพทย์ ร่วมลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในพื้นที่ด้วยกลไกวิชาการ
- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-

2

6) ยกระดับโรงพยาบาลสู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง ระดับ
ซับซ้อน ยุ่งยาก เชี่ยวชาญชั้นสูง สมคุณค่ากรมการแพทย์
7) บูรณาการทรัพยากรของโรงพยาบาล และเครือข่ายสุขภาพเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้สมบูรณ์ใน
การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติที่มีประสิทธิภาพในการรองรับความต้องการทางสุขภาพของเขตสุขภาพ
8) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้เชี่ยวชาญ ต่อยอดสมรรถนะบุคลากรสนับสนุนให้เป็นทีมงานมือ
อาชีพ
9) พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรทันสมัย มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์ มุ่งสู่องค์กรดิจิตอล
10) พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณภาพ องค์กรแห่งการเรียนรู้สมรรถนะสูง พึ่งตนเองได้ บุคลากรมี
ความสุข วัฒนธรรมเข้มแข็ง

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-

3

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์
(Goal)

กลยุทธ์
(Strategic)

“เป็นผู้นาทางวิชาการและบริการด้านตติยภูมิโรคมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง
พัฒนาสู่ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ
วิชาการด้านโรคมะเร็ง

ผลงานวิ ช าการ งานวิ จั ย
องค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
โรคมะเร็งเกิดประโยชน์ต่อ
ก าร ส่ ง เสริ ม ค วบคุ ม
ป้ อ งกั น รั ก ษา และฟื้ น ฟู
โรคมะเร็ง

1.พัฒนาศักยภาพ
ท า ง วิ ช า ก า ร สู่
อ ง ค์ ก ร ที่ มี ขี ด
ความสามารถ
ท า ง ก า ร วิ จั ย
สร้ า งองค์ ค วามรู้
น วั ต ก ร ร ม ท า ง
ก า ร แ พ ท ย์ ใ น
ระดับชั้นนา

เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของ
เครือข่ายสุขภาพที่มีมาตรฐาน

เ ค รื อ ข่ า ย สุ ข ภ า พ มี ขี ด
ความสามารถในการบริหาร
จั ด การ การบริ ก าร และ
วิ ช าการด้ า นโรคมะเร็ ง ได้
อย่ า งมี ม าตรฐาน ปั ญ หา
โรคมะเร็ ง ที่ ส าคั ญ ในเขต
พื้นที่ลดลง

2 . พั ฒ น า โ ร ง
พ ย า ล เ ป็ น ค ลั ง
ค ว า ม รู้ แ ห ล่ ง
อ้ า ง อิ ง ท า ง
วิชาการโรคมะเร็ง
ที่ มี คุ ณ ภ า พ
ทันสมัย

3 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพเครือข่าย
เขตสุ ข ภาพให้ มี
ความสามารถใน
ก า ร จั ด ก า ร
โรคมะเร็ง ในพื้น ที่
อ ย่ า งมี คุ ณภ า พ
มาตรฐาน

ให้ บ ริ ก ารการบ าบั ด รั ก ษาฟื้ น ฟู แ ละส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ ป่ ว ย
โรคมะเร็ง
แก้ ไ ขปั ญ หาการเจ็ บ ป่ ว ย ป่ ว ยตาย
ด้วยโรคมะเร็งในพื้นที่อย่างบูรณาการ

ประชาชนในเขตบริการได้รับการ
ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น จากโรคมะเร็ ง
เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ย ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย
และรักษาโรคด้วยความเชี่ยวชาญ
ชั้ น สู ง โดยบู ร ณาการเครื อ ข่ า ย
น าไปสู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข อ งปั ญ หา
โรคมะเร็งของพื้นที่ลดลง

4 . พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถแก่
บุ ค ล า ก ร ท า ง
ก า ร แ พ ท ย์ ข อ ง
เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ
ด้ ว ย วิ ท ย า ก า ร
ทันสมัยและระบบ
การ พั ฒ น าแบบ
ครบวงจร

ยกระดับบริการทางการแพทย์ให้เป็น
เลิศ สมคุณค่าเชี่ยวชาญชั้นสูง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
มีความเป็นเลิศ และมีคุณภาพ
มาตร ฐ าน ด้ า น ก าร บริ ก า ร
โรคมะเร็ ง ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การแพทย์สูงระดับประเทศ

5. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของประชาชน กลุ่ ม
เสี่ยง กลุ่ม ผู้ป่วย และ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่ อ การจั ด บริ ก ารทาง
การ แพท ย์ ร่ ว มลด
ปั ญ หาการเจ็ บ ป่ ว ย
ด้วยโรคมะเร็งในพื้นที่
ด้วยกลไกวิชาการ

6 . ย ก ร ะ ดั บ
โ ร ง พ ย า บ า ล สู่
ศู น ย์ ก ลางความ
เ ป็ น เ ลิ ศ ใ น ก า ร
ตรวจวินิจฉัย และ
รั ก ษาโรคมะเร็ ง
ร ะ ดั บ ซั บ ซ้ อ น
ยุ่ ง ยาก เชี่ ยวชาญ
ชั้ น สู ง สมคุ ณ ค่ า
กรมการแพทย์

พัฒนาและเสนอนโยบายด้านการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพของประชาชน

พัฒนาโรงพยาบาลให้สมบูรณ์ในการ
เป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

โรงพยาบาลมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่
สมบู ร ณ์ ใ นการเป็ น องค์ ก ร
สุ ข ภาพระดั บ ชาติ ต ามเกณฑ์
กรมการแพทย์

7.บู ร ณาการทรั พ ยากร
ของโรงพยาบาล และ
เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพเพื่ อ
พั ฒ นาโรงพยาบาลให้
ส ม บู ร ณ์ ใ น ก า ร เ ป็ น
องค์กรสุขภาพระดับชาติ
ที่มีประสิทธิภาพในการ
รองรั บ ความต้ อ งการ
ท างสุ ข ภาพขอ งเ ขต
สุขภาพ

พั ฒ นาองค์ ก ร บุ ค ลากร รองรั บ การเป็ น
โรงพยาบาลคุณภาพสูงที่ยั่งยืน พึ่งตนเองได้

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ท า ง แ ล ะ
บุคลากรทีมสนับสนุนมีความเป็น
มืออาชีพ นาไปสู่การยอมรับของ
เครือข่าย

8. พัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์ ใ ห้
เชี่ยวชาญ ต่อยอด
สมรรถนะบุคลากร
สนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น
ทีมงานมืออาชีพ

โรงพยาบาลเป็ น โรงพยาบาล
คุณภาพตามมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA: JCI)
และมาตรฐานการบริ หารระดั บ
สากลตามเกณฑ์ ร างวั ล คุณ ภาพ
แห่งชาติ (TQA)

9. พัฒนาโรงพยาบาลสู่
อ ง ค์ ก ร ทั น ส มั ย
มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ส มบูร ณ์ มุ่ง สู่ องค์ก ร
ดิจิตอล

10.พัฒนาโรงพยาบาล
สู่องค์กรคุณภาพ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สมรรถนะสูง พึ่งตนเอง
ได้ บุคลากรมีความสุข
วัฒนธรรมเข้มแข็ง

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการ

หน่วยงาน

กลยุทธ์

งบประมาณ ยุทธศาสตร์ รพ.
รพ.

รวม 3,906,925
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
260,000

5,6

10

30,350

6

9

3 โครงการกิจกรรม 5 ส.
กลุ่มงานรังสีรักษา
4 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านรังสีรักษา
กลุ่มงานรังสีรักษา
5 โครงการพัฒนาเครือข่ายเคมีบาบัดในผู้ปวุ ยมะเร็งเขตภาคะ กลุ่มงานเคมีบาบัด
วันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561

122,000
50,670
413,000

6
4
2

10
6
3

6 โครงการโลหิตเอื้ออาทร ประจาปี 2561
7 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูเชิงปฏิบตั ิการ การเก็บสิ่งส่งตรว
ทางด้านนรีเวชวิทยา
8 โครงการแลบสัญจร 2561
9 โครงการประชุมวิชาการ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการกับ
ผู้ปวุ ยมะเร็ง ครั้งที่ 4
10 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ลดหวาน มัน เค็ม ในผู้ปวุ ย
โรคมะเร็ง
11 โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
12 โครงการฟื้นฟูทกั ษะการช่วยฟื้นคืนชีพสาหรับบุคลากร
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
13 โครงการอบรมเชิงปฏบัติการ การปูองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลสาหรับบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
14 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อความเป็นเลิศ
15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ปวุ ย
มะเร็ง
16 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ปวุ ยมะเร็งที
ได้รับยาเคมีบาบัด

กลุ่มงานพยาธิวทิ ยา
กลุ่มงานพยาธิวทิ ยา

109,650
43,650

2

4

กลุ่มงานพยาธิวทิ ยา
กลุ่มงานพยาธิวทิ ยา

6,975
65,100

2
2

4
3

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

24,000

3

5

กลุ่มงานโภชนศาสตร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

5,000
53,000

6

8

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

76,600

6

8

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

66,500
21,500

6
6

8
8

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

270,600

2

4

1 โครงการขอรับการเยี่ยมสารวจเพื่อต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล
2 โครงการอบรมปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสารสนเทศฯ
หลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานและ
ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (HIS)"

- แผนปฏิบตั ิการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-

5

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการ

หน่วยงาน

กลยุทธ์

งบประมาณ ยุทธศาสตร์ รพ.
รพ.

17 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งสาหรับ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
บุคลากร
18 โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลรักษาและส่งต่อผู้ปวุ ยมะเร็งใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561

194,600

2

4

62,100

2

4

19 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ สาหรับผู้ปวุ ยโรคมะเร็ง
20 โครงการรวมพลังอาสาสมัครมิตรภาพบาบัดปูองกัน
ง มพลังการดูแลผู้ปวุ ยมะเร็งแบบ
21 โรคมะเร็
โครงการเสริ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

98,900
167,000

3
2

5
4

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

122,300

2

3

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

443,500

3

5

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

21,200
45,500

6
6

8
8

ฝุายบริหารทั่วไป

98,000

6

10

ฝุายบริหารทั่วไป

186,550

6

8

27 โครงการเฝูาระวังภัยสุขภาพในการทางานของบุคลากร
ฝุายบริหารทั่วไป
สาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจาปี 2561

33,000

6

8

28 โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบทางการเงิน
29 โครงการการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
30 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP)
31 โครงการคนดีศรีองค์กร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ประจาปี 2561

ฝุายการเงินและบัญชี
ฝุายพัสดุและบารุงรักษา
ฝุายทรัพยากรบุคคล

32,050
58,980
15,350

6
6
6

8
8
8

ฝุายทรัพยากรบุคคล

27,000

6

10

32 โครงการจัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564

ฝุายแผนงานและประเมินผล

14,000

6

10

22
23
24
25
26

ประคับประคองสู่เครือข่าย
โครงการผลิตสื่อเพิ่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
โรคมะเร็งสู่ประชาชน
โครงงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน IC
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริการผู้ปวุ ยสาหรับพนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ครอบรอบ 27 ปี
โครงการอบรมปูองกันและระงับอัคคีภยั ประจาปี 2561

- แผนปฏิบตั ิการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-

6

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ลาดับ

โครงการ

หน่วยงาน

กลยุทธ์

งบประมาณ ยุทธศาสตร์ รพ.
รพ.

33 โครงการจัดพิมพ์รายงานประจาปี โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560
34 โครงการจัดพิมพ์แผนปฏิบตั ิการประจาปี โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝุายแผนงานและประเมินผล

21,000

6

10

ฝุายแผนงานและประเมินผล

8,000

6

10

35 โครงการพิธวี างศิลาฤกษ์อาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น
โรงพยาลมะเร็งอุบลราชธานี
36 ผลของการใช้แบบประเมิน MASCC (The Multinational
Association For Supportive Care In Cancer) ในการ
คัดกรองการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโตฟิลต่าร่วมกับมีไข้
ในผู้ปวุ ย
มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
37 โครงการประเมินเทคโนโลยีการฉายรังสีในเทคนิค IMRT
และ VMAT
38 โครงการประเมินเทคโนโลยีการรักษาผู้ปวุ ย โรคมะเร็งการ
ฟังแร่กัมมันตรังสี beachy therapy ของโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชานี

กลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

128,000

6

10

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

236,200

1

1

กลุ่มงานรังสีรักษา

134,000

1

1

กลุ่มงานรังสีรักษา

141,100

1

1

- แผนปฏิบตั ิการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
264.2442

1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น

4.3675

4.36750
6.4606
253.4161
28.8900
224.5261
-

6.4606
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน

253.4161

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-

8

แผนการใช้จ่ายเงินบารุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ประมาณการรายได้
ประมาณการรายจ่าย

358,985,000.00 บาท
379,941,595.14 บาท
หน่วย : ล้านบาท

รายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน

41.6594
269.0456
58.7252
29.9562
28.7690
0.5113
10.0000

5. งบรายจ่ายอื่น
6. งบฉุกเฉิน

0.5113

งบประมาณ
379.9415

41.6594

58.7252

269.0456

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
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แผนปฏิบัติการโครงการ
กลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

ลําดับ

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
จัด
โครงการ
รวมทั้งหมด

ฝายบริหารทั่วไป
1 โครงการวันคลายวันสถาปนา
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ครอบรอบ 27 ป
กิจกรรมการดําเนินงาน
1. ไหวหลวงพอรวมใจและพิธี
ไหวศาล
2. ทําบุญตักบาตร ณ หอง
ประชุมชั้น 5 อาคารบําบัด
และสงเสริมสุขภาพ
3. การจัดแสดงนิทรรศการ
ประวัติความเปนมาของ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1. เพื่อฉลองเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 27 ป
วันคลายวันสถาปนา
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
2. เพื่อเผยแพรประวัติ
ความเปนมาของ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
3. เจาหนาที่
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี บุตรหลาน
เจาหนาที่ ผูปวยและญาติ
ไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมเนื่องในงานวัน
คลายวันสถาปนา
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
4. เพื่อเปนสิริมงคลและ
เปนการเชื่อมสัมพันธ
ระหวางเจาหนาที่ อัน
กอใหเกิดความรักความ
ผูกพันในองคกร

เจาหนาที่โรงพยา
บาลมะเร็งอุบลราช
ธานี และผูมารับ
บริการ จํานวน
600 คน
พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

เจาหนาที่โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี บุตร
หลานเจาหนาที่ แพทยที่
ปรึกษา กรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ผูปวยและ
ญาติ ไดรวมกันจัด
กิจกรรมเนื่องในงานวัน
คลายวันสถาปนา
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ครบรอบ
27 ป เพื่อความเปนสิริ
มงคลแกหนวยงานและ
เจาหนาที่โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี

ต.ค.-60

รวม
งบ
ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค.

693,430 297,500
517,050 297,500
98,000 98,000

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

-

-

-

-

29,000
-

72,980
-

33,000 233,950
33,000 186,550

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

-

27,000
-
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ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

2 โครงการอบรมปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ประจําป 2561
กิจกรรมการดําเนินงาน
1. บรรยายวิชาการ
2. ปฏิบัติการใชอุปกรณดับเพลิง
3. ฝกซอมดับเพลิงหนีไฟจําลอง
เหตุการณจริง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเจาหนาที่เกิด
ความตระหนักในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย
2. เพื่อใหเจาหนาที่รูวิธี
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
และรูวิธีการใชอุปกรณ
ดับเพลิง รวมทั้งสามารถ
ลงมือปฏิบัติไดอยาง
คลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเจาหนาที่
เขาใจและสามารถ
ควบคุมสถานการณ
ในขณะเกิดอัคคีภัย
ตลอดจนชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
4. เพื่อใหเจาหนาที่
เขาใจวิธีในการชวยเหลือ
ตนเอง ทรัพยสินราชการ
และอํานวยความสะดวก
แกผูปฏิบัติงานระงับพ
อัคคีภัย ในการชวยเหลือ
ผูประสบภัย
5. เพื่อใหเจาหนาที่มี
ความสามารถในการ
ทํางานประสานกับ
หนวยงานภายนอก

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน
เจาหนาที่โรงพยา
บาลมะเร็งอุบล
ราชธานี
จํานวน 450 คน
พื้นที่ดําเนนการ
โรงพยาบาลมะ
เร็งอุบลราชธานี

ผลลัพธโครงการ
เจาหนาที่มีความรูในการ
ปองกันและควบคุม
สถานการณในขณะ
อัคคีภัย รวมทั้งมีความรู
วิธีปฏิบัติตนเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัย
และชวยเหลือตนเองเมื่อ
เกิดอัคคีภัยไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
เจาหนาที่ทําใหเกิดความ
ระมัดระวัง และเกิดการ
ปองกันอัคคีภัย รักษา
ทรัพยสินของทางราชการ
เจาหนาที่มีความสามารถ
ในการทํางานประสาน
กับหนวยงานภายนอก
เกี่ยวกับการดับเพลิงได
อยางมีประสิทธิภาพ

กําหนด
จัด
โครงการ
มิ.ย.-61

รวม
งบ
ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

186,550

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

186,550

12

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
จัด
โครงการ

รวม
งบ
ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เกี่ยวกับการดับเพลิง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3 โครงการเฝาระวังภัยสุขภาพ
ในการทํางานของบุคลากร
สาธารณสุข
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ประจําป 2561
กิจกรรมการดําเนินการ
ดําเนินการตรวจสมรรถภาพ
รางกายของบุคลากรตาม
ความเสี่ยงจากการทํางาน

1. เพื่อเฝาระวังโรคหรือ
อันตรายจากการทํางาน
ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
2. เพื่อใหบุคลากรกลุม
เสี่ยงไดรับการตรวจ
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
จากการทํางาน
3. เพื่อใชเปนแนวทาง
ของโรงพยาบาลในการ
ที่จะปรับสภาพแวดลอม
ในการทํางานให
เหมาะสม สอดคลองกับ
ผูที่จะเขาไปทํางาน

บุคลากรของ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
ที่มีความเสี่ยงจาก
การทํางาน
จํานวน 60 คน

4 โครงการพิธีวางศิลาฤกษ
อาคารบริการและจอดรถ 9ชั้น
โรงพยาลมะเร็งอุบลราชธานี
กิจกรรมการดําเนินการ
พิธีวางศิลาฤกษอาคารบริการ
และจอดรถ 9 ชั้น
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1. เพื่อความเปนสิริ
มงคลแกโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี
ประชาชนผูมารับ
บริการตลอดจน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ทุกคน
2. เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ

เจาหนาที่โรงพยา
บาลมะเร็งอุบล
ราชธานี และ
ผูมารับบริการ
จํานวน 500 คน

พื้นที่ดําเนินการ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

พื้นที่ดําเนินการ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี มีการ
จัดการสิ่งแวดลอมใน
การทํางานที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน ลดโอกาสเกิด
การเจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บจากการทํางาน
ของบุคลากรในสถาน
ประกอบการ

พ.ค.-61

พิธีวางศิลาฤกษ อาคาร
บริการและจอดรถ 9 ชั้น
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี เปนไปดวย
ความเรียบรอยและ
สมเกียรติ ตรงตาม
วัตถุประสงคของ
โรงพยาบาล

ต.ค.-60

33,000

33,000

199,500 199,500

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-
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ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
จัด
โครงการ

รวม
งบ
ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

-

-

-

-

-

-

-

32,050
32,050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,980
58,980

-

-

-

-

-

หนวยงานใหเปนที่
รับทราบของประชาชน
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและนอก
เขตจังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อใหการกอสราง
และการทําพิธีวางศิลา
ฤกษอาคารบริการและ
จอดรถ 9 ชั้น
ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย
ฝายการเงินและบัญชี
5 โครงการอบรมใหความรู
ระเบียบทางการเงิน
กิจกรรมการดําเนินการ
จัดฝกอบรม

ฝายพัสดุและบํารุงรักษา
6 โครงการการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐแนวใหม

เพื่อใหบุคลากร
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานีไดรับ
ความรูเกี่ยวกับระเบียบ
ทางการเงิน เพทอใชใน
การปฏิบัติงาน และ
เขาใจถึงสิทธิของตนเอง
ที่ไดรับจากทางราชการ
ระเบียบคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
ระเบียบคาใชจายใน
การฝกอบรม เปนตน

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติ
งานในกลุมงาน/
ฝายตางๆของ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

1.เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมไดทราบและ
เขาใจถึงความสําคัญ

หัวหนากลุมงาน/
ฝาย และผูปฏิบัติ
งานจํานวน40คน

พื้นที่ดําเนินการ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

ผูเขารับการฝกอบรม
สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให
บรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน

มิ.ย.-61

32,050
32,050

1. บุคลากรมีความเขาใจ
ถึงหลักการปฏิบัติงาน
ดานตามระเบียบ

เม.ย.-61

58,980
58,980

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-
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ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมการดําเนินการ
ฟงการบรรยาย กรณีศึกษา
ตอบปญหาแลกเปลี่ยนขอ
ซักถามและแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตอง

วัตถุประสงค
หลักเกณฑวิธีการ
ขั้นตอนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม
แนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุ ดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส
Electronic Market : emarket และดวยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding :
e-bidding) ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีและ
หนังสือแจงเวียนที่
เกี่ยวของกับการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหาร
สัญญา การควบคุมและ
การจําหนายพัสดุออก
จากวงจรอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.ไดมีโอกาสทราบเหตุ
เขาสูความเสี่ยงและ
สามารถลดถอยจาก
ปจจัยเสี่ยงตางๆ ในการ

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
จัด
โครงการ

รวม
งบ
ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ขอบังคับ หลักเกณฑ ใน
ภาคราชการรวมทั้ง
คํานึงถึงผลประโยชน
ของสวนรวม การให
ความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานพัสดุ
กอใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานพัสดุยิ่งขึ้น
2. ผูเขารับการอบรมไดมี
แนวในการปฏิบัติงานที่
ถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยงานพัสดุ
3. สงเสริมใหเกิดความ
โปรงใสหลักธรรมภิบาล
และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตจากการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ในองคกร

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-
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ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
จัด
โครงการ

รวม
งบ
ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

-

-

-

-

-

-

-

15,350
15,350

-

-

27,000

บริหารงานพัสดุของตัว
เจาหนาที่และผูบริหาร
หรือหัวหนาหนวยงาน
ตางๆเพื่อใหผูรับการ
อบรมเขาใจถึงระเบียบ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
พัสดุ เพื่อลดความเสี่ยง
ที่กอใหเกิดการทุจริตใน
อนาคต

ฝายทรัพยากรมนุษย
7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP)
กิจกรรมการดําเนินงาน
จัดบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP)
และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลกับภาคเอกชน

1. เพื่อใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัด
แผนพัฒนารายบุคคล
(Individual
Development Plan :
IDP)และสามารถ
วิเคราะหถึงความจําเปน
รวมทั้งการวาง
แผนการพัฒนา
รายบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผู
ปฏิบัติ และสามารถ
ถายทอดได
2. เพื่อทราบถึงแนว
ทางการจัดแผนพัฒนา

คณะกรรมการบริ
หารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงาน/
ฝาย และผูปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี
จํานวน 40 คน
พื้นที่ดําเนินการ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจในการ
จัดทําแผนพัฒนา
รวมกับผูปฏิบัติงานเพื่อ
กําหนดหัวขอในการ
พัฒนาและการ
ประเมินผลการพัฒนา
เพื่อใหเปนไปตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
ผูเขารวมโครงการนํา
แนวทางการพัฒนา
บุคคลและการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล
จากหนวยงานภาคเอกชน
มาปรับใชในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรใน

มิ.ย.-61

42,350
15,350

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-
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ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

รายบุคคล (Individual
Development Plan :
IDP) หนวยงาน
ภาคเอกชน เพื่อ
สามารถนํามาปรับใช
เปนแนวทางการจัดทํา
ของแตละกลุมงาน/ฝายได
8 โครงการคนดีศรีองคกร
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ประจําป 2561
กิจกรรมดําเนินงาน
นําเสนอผลการพิจารณาผู
ไดรับการคัดเลือก“คนดีศรี
องคกร”ฯ ตอ คณะกรรมการ
บริหาร รพ.พิจารณาเห็นชอบ

3.1 เพื่อคัดเลือกขาราชการ
และเจาหนาที่ดีเดนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเปน
“คนดีศรีองคกร
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ประจําป
2561”
3.2 เพื่อสนับสนุนและเชิด
ชูเกียรติคุณขาราชการและ
เจาหนาที่ที่ไดรับรางวัล
“คนดีศรีองคกร
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ประจําป
2561” ใหเปนที่ปรากฏ
แกบุคลากรในหนวยงาน
และสาธารณชน
3.3 เพื่อเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจขาราชการและ
เจาหนาที่โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี ใหยึด

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
จัด
โครงการ

รวม
งบ
ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หนวยงานได

ขาราชการและเจา
หนาที่โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี
พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

สนับสนุนและเชิดชู
เกียรติคุณขาราชการและ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจริต
อุทิศกายและใจใหกับ
งานในหนาที่ มีความ
ประพฤติเปนแบบอยาง
ที่ดี มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเดน ใหเปนที่ปรากฏ
แกบุคลากรในหนวยงาน
และสาธารณชน สราง
ขวัญและกําลังใจ
ขาราชการและเจาหนาที่
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ใหยึดหลัก
ความซื่อสัตย สุจริต อุทิศ
กายและใจใหกับงานใน
หนาที่ มีความประพฤติ
เปนแบบอยางที่ดีในการ
ปฏิบัติงานโรงพยาบาล

ก.ย.-61

27,000

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

27,000
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ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
จัด
โครงการ

รวม
งบ
ประมาณ

หลักความซื่อสัตย สุจริต
อุทิศกายและใจใหกับงาน
ในหนาที่ มีความประพฤติ
เปนแบบอยางที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
3.4 เพื่อสรางภาพลักษณที่
ดีของโรงพยาบาลใหไดรับ
การยอมรับและความ
นาเชื่อถือตอสาธารณชน

มะเร็งอุบลราชธานีมี
ภาพลักษณที่ดี ไดรับการ
ยอมรับและความ
นาเชื่อถือตอสาธารณชน
และประชาชนทั่วไปใน
การใหบริการอยางมี
มาตรฐาน เสมอภาค
โปรงใส เปนธรรม

ฝายแผนงานและประเมินผล
9 โครงการจัดพิมพแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564
กิจกรรมการดําเนินงาน
จัดพิมพหนังสือแผนยุทธศาสตรฯ
และเผยแพรไปยังหนวยงานใน
สังกัด รพ.

เพื่อจัดพิมพแผนยุทธศาสตร ทุกกลุมงานของโรง
การพัฒนาโรงพยาบาล
พยาบาลมะเร็งอุบล
มะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ.
ราชธานี
2561-2564
พื้นที่ดําเนินงาน
โรวงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

หนวยงานในสังกัด มี
แผนยุทธศาสตรสําหรับ
ใชเปนกรอบทิศทางการ
ดําเนินงาน ใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน
ของโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี และ
วิสัยทัศนของกรมการ
แพทย

ต.ค.-60

43,000
14,000

10 โครงการจัดพิมพรายงานประจําป
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
พ.ศ. 2560
กิจการดําเนินงาน
จัดทํารายงานประจําป

1. เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

บุคลากรภายใน
หนวยงานในสังกัด
กรมการแพทย
หนวยงานภายนอกอื่น ๆ
และประชาชนทั่วไป

ต.ค.-60

21,000

ทุกกลุมงานของ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค.

-

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

-

-

-

29,000

14,000
14,000

-

-

-

-

-

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

21,000
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ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

11 โครงการจัดพิมพแผนปฏิบัติการ
ประจําป โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
กิจกรรมการดําเนินงาน
จัดพิมพแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

2. เพื่อเผยแพรและ
พื้นที่ดําเนินงาน
ประชาสัมพันธบทบาทหนาที่ โรงพยาบาลมะเร็ง
ภารกิจ และผลการ
อุบลราชธานี
ดําเนินงานของโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี แก
บุคลากรภายในหนวยงาน
หนวยงานในสังกัดกรมการ
แพทย ประชาชน และ
หนวยงานภายนอกอื่น ๆ

ไดรับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานีอยางถูกตอง
หนวยงานภายนอกอื่น ๆ
และประชาชนทั่วไปเกิด
ความเขาใจและมี
ภาพลักษณที่ดีตอ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

เพื่อจัดพิมพแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561

หนวยงานในสังกัด มี
แผนปฏิบัติการ (Action
Plan) โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สําหรับใช
เปนกรอบทิศทางการ
ดําเนินงาน ใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน
ของโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี และ
วิสัยทัศนของกรมการ
แพทย

ทุกกลุมงานของ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

กําหนด
จัด
โครงการ

ต.ค.-60

รวม
งบ
ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

8,000

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8,000
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แผนปฏิบัติการโครงการ
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

ลําดับ

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
1 โครงการขอรับการเยี่ยม
สํารวจเพื่อตออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล
กิจกรรมการดําเนินงาน
รับการเยี่ยมสํารวจเพื่อตอ
อายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาล จาก
สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการ
มหาชน)

คณะกรรมการสารสนเทศฯ
2 โครงการอบรมปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร
"การพัฒนาระบบสารสนเทศใน
หนวยงานและผูบริหารจัดการ
ฐานขอมูล (HIS)"
กิจกรรมการดําเนินงาน
จัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนา
ระบบสารสนเทศในหนวยงาน และ
ผูบริหารจัดการฐานขอมูล (HIS)”

วัตถุประสงค

โรงพยาบาลมะเร็งอุบล
ราชธานีไดรับการเยี่ยม
สํารวจเพื่อตออายุการรับ
รองกระบวนการคุณภาพ
(Re –Accreditation)
จากสถาบันรับรองคุณ
ภาพสถานพยาบาล

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
ผลลัพธโครงการ
/พื้นที่ดําเนินงาน

บุคลากรภายในกลุมงาน
/ฝาย/และคณะกรรม
การตางๆ ของโรงพยา
บาลมะเร็งอุบลราชธานี

พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี เจาหนาที่โรงพยาบาล
ความรู ความเขาใจเกี่ยว
มะเร็งอุบลราชธานี
กับระบบการจัดการเนื้อหา จํานวน 70 คน
และแนวทางการนําเขา
ขอมูลของระบบใหมีความ
ถูกตองและเปนปจจุบัน

กําหนด
จัด
โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
รวม
งบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รวมทั้งหมด 1,137,895
260,000
260,000
โรงพยาบาลมะเร็งอุบล
ราชธานี ไดรับการเยี่ยม
สํารวจเพื่อตออายุการ
รับรองกระบวนการคุณง
ภาพโรงพยาบาล
จากสถาบันรับรองคุณ
ภาพสถานพยาบาลคณะ
กรรมการระบบงานสํา
คัญและหนวยงานตางๆ
ภายในโรงพยาบาลมีการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอ
เนื่อง

-

30,350
30,350

-

ผูเขารับการอบรมไดรูจัก
วิธีการบริหารจัดการพัฒ
นาระบบสารสนเทศใน
หนวยงานไดรูขั้นตอน
การทํางานระบบสารสน
เทศในหนวยงานและ
สามารถปฏิบัติงานในหนา
ที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

มิ.ย.-61

-

-

-

50,670

-

-

-

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค.

311,150 520,425 24,000 231,650
260,000
-

ก.ย.
-

260,000

-

-

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

-

-

-

-

-

30,350

-

-

-

30,350
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ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

กลุมงานรังสีรักษา
3 โครงการกิจกรรม 5ส.
กิจกรรมการดําเนิงาน
1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธดวย
วิธีการตาง ๆ เพื่อกระตุนให
บุคลากรตื่นตัว
2 จัดทํากิจกรรม วันทําความ
สะอาดใหญ (Big Cleaning day)
เพื่อกระตุนและรณรงคการทํา
กิจกรรม 5ส
3 จัดประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติ เพื่อทําการปรับปรุงแกไข
ในแตละพื้นที่เปนระยะๆ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสูความ
เปนเลิศดานรังสีรักษา
กิจกรรมการดําเนินงาน
1.บรรยายทางวิชาการดาน
กระบวนการจัดทาผูปวย ใน
เทคนิคการฉายรังสีขั้นสูง
2.บรรยายทางวิชาการดาน
กระบวนการตรวจสอบความถูกตอง

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
ผลลัพธโครงการ
/พื้นที่ดําเนินงาน

กําหนด
จัด
โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
รวม
งบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1.เพื่อชวยกระตุนใหบุคลา
กรทุกระดับมีความสนใจ
ใหความรวมมือในการดํา
เนินกิจกรรม 5ส
ใหความสําคัญตอการพัฒ
นางานอยางตอเนื่อง
2. เพื่อนํากิจกรรม 5ส
มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใหมีประสิทธิ
ภาพ
3.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพการ
ทํางานใหแกบุคลากรทุก
ระดับ
4. เพื่อนํากิจกรรม 5ส
มาใชเปนพื้นฐานในการดํา
เนินงาน ขอรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล

บุคลากรทุกระดับ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
จํานวน 450 คน

บุคลากรมีความรูความ
เขาใจใหความรวมมือ
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
อยางตอเนื่อง บุคลากร
สามารถบริหารจัดการ
งานบริการใหมีคุณภาพ
ผูรับบริการไดรับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว
และประทับใจบรรยา
กาศสิ่งแวดลอมและ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบล
ราชธานี กาวหนาไปสูการ
ขอรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลตามมาตร
ฐาน

ส.ค.-61

172,670
122,000

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุมงานรังสีรักษา กลุมภาร
กิจดานวิชาการและการ
แพทย โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี สูความเปน
เลิศดานรังสีรักษา
2. สามารถใหบริการผูปวย
ทางรังสีรักษาดวยเทคนิค

1. นักรังสีการแพทย
2. นักฟสิกสการแพทย
3. พนักงานชวยเหลือ
คนไข และเจาหนาที่
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ผูปวยไดรับการรักษาที่
มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสใน
การควบคุมโรคและลด
ผลขางเคียงจากการฉาย
รังสีไดอยางมีประสิทธิ
ภาพสูงสุดนักฟสิกสการ
แพทย นักรังสีการแพทย
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน

ก.พ.-61

50,670

พื้นที่ดําเนินงาน
กลุมงานรังสีรักษา

-

-

-

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

-

50,670

-

-

-

-

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค.
-

122,000

ก.ย.
-

122,000

50,670
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ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค

เฝาระวัง และกรณีศึกษาในผูปวย ขั้นสูง เชน IMRT และ
ที่ไมไดรับการฉายรังสีไมตรงกับ VMAT ไดอยางมีคุณภาพ
แผนการรักษา
และประสิทธิภาพ
3.ปฏิบัติและทดลองใชงานอุปกรณ
ยึดตรึง จัดทาผูปวยและตรวจสอบ
ความถูกตองดวยหุนจําลอง
รวมกับโปรแกรมที่เกี่ยวของ

กลุมงานเคมีบําบัด
5 โครงการพัฒนาเครือขายเคมี
บําบัดในผูปวยมะเร็งเขตภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง
ปงบประมาณ 2561
กิจกรรมการดําเนินงาน
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการรับ – สงตอ
ผูปวยผานระบบประสาน การสง
ตอขอมูลผูปวย

1. เพื่อพัฒนาระบบการ
รับ - สงตอผูปวยของ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบล
ราชธานี กับโรงพยาบาล
จังหวัดและโรงพยาบาล
ชุมชนในเครือขายใหเปน
ไปในแนวทางเดียวกัน
2. เพื่อใหเกิดความเชื่อม
โยงขอมูลของผูปวยมะเร็งใน
การดูแลรักษารวมกัน
3. เพื่อใหผูปวยมะเร็งไดรับ
การดูแลรักษาอยางรวดเร็ว
ตอเนื่องและลดภาระคาใช
จายของผูปวย

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
ผลลัพธโครงการ
/พื้นที่ดําเนินงาน
กลุมภารกิจดานวิชา
การและการแพทย
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

บุคลากรสาธารณสุข
ที่รับผิดชอบในการ
ประสานการรับ – สง
ตอของโรงพยาบาล
ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลาง
จํานวน 100 คน

กําหนด
จัด
โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
รวม
งบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

การใหบริการฉายรังสีมี
ความเขาใจ ในการใช
อุปกรณยึดตรึงอยางถูก
ตองเหมาะสมสามารถทํา
การจัดทาผูปวยและ
ตรวจสอบความถูกตอง
ในการจัดทาผุปวยกอน
ฉายรังสีไดอยางถูกตอง
มีความตระหนักถึงความ
สําคัญในกระบวนการจัด
ทําอุปกรณยึดตรึง
และจัดทาผูปวย

โรงพยาบาลมะเร็งอุบล
ราชธานี และโรงพยาบาล
เครือขายมีรูปแบบการ
ประสานงานที่ดีและ
ชัดเจนและเปนแนวทาง
เดียวกันมีการพัฒนา
ระบบการนัดรับการรักษา
และสงตอผูปวยมะเร็ง
พื้นที่ดําเนินงาน
ทําใหลดขั้นตอนการมา
โรงพยาบาลมะเร็ง
รับการรักษาและลด
อุบลราชธานี และโรง ภาระคาใชจายของผูปวย
พยาบาลในเครือขาย มีการแลกเปลี่ยนประสบ
ในเขตรับผิดชอบภาค การณการสง – ตอผูปวย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางโรงพยาบาลใน
ตอนลาง 9 จังหวัด
เครือขาย

มิ.ย.-61

413,000
413,000

-

-

-

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

-

-

-

-

-

413,000

-

-

-

413,000
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กลุมงานพยาธิวิทยา
6 โครงการโลหิตเอื้ออาทร ประจําป 1. เพื่อพสกนิกรรวมบริจาค
2561
โลหิตถวายเปนพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
กิจกรรมการดําเนินงาน
พระเจาอยูหัว
1. จัดงานรับบริจาคโลหิตในวาระ 2. เพื่อเชิญชวนพสกนิกร
ตาง ๆ
รวมบริจาคโลหิตแสดงความ
2. จัดทําสื่อ ประชาสัมพันธ
จงรักภักดีในวาระตางๆ
โปสเตอร ปาย แผนพับ สิ่งของ
3. เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณ
ประชาสัมพันธ
ภาพใหมีความเพียงพอตอ
3. ประชาสัมพันธโครงการตาม
ความตองการของผูปวย
หนวยงานราชการ โรงเรียน
หางสรรพสินคา และประชาชน
ทั่วไป สถานีวิทยุ โทรทัศน เวปไซด
ตาง ๆ
4. จัดบอรดนิทรรศการ เรื่อง
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาค
โลหิต
5. มอบประกาศนียบัตรแกผู
บริจาคโลหิตประจํา
7 โครงการฝกอบรมฟนฟูเชิง
1. เพื่อใหผูเขาอบรมได
ปฏิบัติการ การเก็บสิ่งสงตรว
เรียนรู เพิ่มพูนทักษะ
ทางดานนรีเวชวิทยา
การปฏิบัติงานดานการเก็บ
สิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยา
กิจกรรมการดําเนินงาน
2. เพื่อใหผูเขารวมอบรมได
1. บรรยายและปฏิบัติการ
มีความเขาใจเกี่ยวกับการ
1.1 การเก็บสิ่งสงตรวจเกี่ยวกับ
วินิจฉัย และ การแปลผล
1.2มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตา การตรวจ ไดถูกตองและ

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
ผลลัพธโครงการ
/พื้นที่ดําเนินงาน
บุคลากรในโรงพยา
บาลมะเร็งอุบลราช
ธานี และประชาชน
ทั่วไป
พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานการเก็บสิ่งสงตรวจ
ทางดานเซลลวิทยา
ประกอบดวย
1. เจาหนาที่สถานี
อนามัย
2. เจาหนาที่สาธารณ
สุขอําเภอ

กําหนด
จัด
โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
รวม
งบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

มีโลหิตที่มีคุณภาพและ
เพียงพอตอความตองการ
ใชของผูปวย มีโลหิต
สํารองในธนาคารเลือด
เพิ่มมากขึ้น สามารถ
สรางเครือขายและมี
ผูบริจาคโลหิตประจํา
ทุก 3 เดือน เพื่อบริจาค
ใหกับผูปวยมะเร็ง

ส.ค.-61

232,875
109,650

ผูเขารับการอบรมมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ
การทํางานดานการเก็บ
สิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยา
ซึ่งกันและกัน และมี
ความรู ความสามารถ
ทักษะในการเก็บสิ่งสง

พ.ค.-60

51,150

-

-

-

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

-

-

-

-

51,150 72,075

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค.
-

109,650

ก.ย.
-

109,650

51,150
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โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน
นม
1.3 การแปรผลทางเซลลวิทยาใน
ระบบ TBS 2001 (The Bethesda
System 2001)
1.4 ฝกปฏิบัติการเก็บสิ่งสงตรวจ
1.5. ฝกปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งส
งตรวจทางหองปฏิบัติการ
2. ถาม-ตอบ

8 โครงการแลบสัญจร 2561
กิจกรรมการดําเนินงาน
ประชุมและอภิปรายรวมกันที่
กลุมงาน และหอผูปวย

วัตถุประสงค
เปนแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อสงเสริมความรวมมือ
ความเขาใจอันดีระหวางผู
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
อําเภอ, สถานีอนามัย,
โรงพยาบาลชุมชน, และ
โรงพยาบาลตางๆ ที่อยูใน
การดูแลกับหนวยตรวจ
วิเคราะหทางโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี
1. เพื่อใหบุคคลากรที่เกี่ยว
ของไดเรียนรู เพิ่มพูนทักษะ
การปฏิบัติงานดานการเก็บ
สิ่งสงตรวจทางพยาธิคลินิก
ไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ ตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย
2. เพื่อใหบุคคลากรที่เกี่ยว
ของไดมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวน
การการตรวจวินิจฉัย
ทางหองปฏิบัติการ
ไดอยางถูกตอง

กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
ผลลัพธโครงการ
/พื้นที่ดําเนินงาน

กําหนด
จัด
โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
รวม
งบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

3. เจาหนาที่สาธารณ ตรวจทางเซลลวิทยามาก
สุขชุมชน
ยิ่งขึ้น
4. เจาหนาที่หอง
ปฏิบัติการโรงพยาบาล
ตาง ๆ
จํานวนผูเขารวม
อบรม 150 คน
พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
1. แพทย พยาบาล
การประสานงานระหวาง
ที่เกี่ยวของ
หนวยงานมีประสิทธิภาพ
2. ผูชวยพยาบาล
มากขึ้น อันจะเปนประ
3. ผูที่สนใจ
โยชนสูงสุดแกผูปวยและ
พื้นที่ดําเนินงาน
ผูมารับบริการที่โรง
1. หอผูปวยบุษบง
พยาบาลมะเร็งอุบลราช
และหอผูปวยบุษบัน ธานี
2. หอผูปวยปทุมมาลย
และหอผูปวยปทมา
3. หอผูปวยสโรชา
และหอผูปวยICU
4. หอผูปวยสัตตบงกช
และหองผาตัด
5. OPD ทั่วไป กลุมงาน
รังสีรวมรักษา และ
กลุมงานรังสีวินิจฉัย
6. OPD รังสีรักษา

มิ.ย.-60

6,975

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

6,975
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โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน
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กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
ผลลัพธโครงการ
/พื้นที่ดําเนินงาน
และ High dose
Therapy
7. OPD เคมี
แพทย พยาบาล
นักเทคนิคการแพทย
เจาหนาที่หองปฏิบัติ
การ และ สหสาขา
วิชาชีพอื่นๆ ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดใกลเคียง
จํานวน 80 คน

9 โครงการประชุมวิชาการ การตรวจ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ทางหองปฏิบัติการกับผูปวยมะเร็ง เสริมสรางประสบการณเกี่ยว
ครั้งที่ 4
กับการตรวจทางหองปฏิบัติ
การกับผูปวยมะเร็ง
กิจกรรมการดําเนินงาน
2. เพื่อติดตามความรูใหมๆ
1. บรรยายในหัวขอการตรวจทาง เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
หองปฏิบัติการกับผูปวยมะเร็ง
ตรวจทางหองปฏิบัติการใน
เทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยผูปวยมะเร็ง
มะเร็งทางหองปฏิบัติการ
3. เพื่อเพิ่มทักษะในการ
2. ตัวอยางกรณีศึกษาผูปวยมะเร็ง ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
พื้นที่ดําเนินงาน
เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย
หองปฏิบัติการใหมีคุณภาพ โรงพยาบาลมะเร็ง
และการรักษา
มากที่สุด
อุบลราชธานี
กลุมงานโภชนศาสตร
10 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ลดหวาน มัน เค็มในผูปวยโรคมะเร็ง
กิจกรรมการดําเนินงาน
1. การใหความรูสรางความตระ
หนักถึงโรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเกิด
จากการบริโภคอาหารหวาน มัน
เค็ม
2. กิจกรรมสาธิตอาหาร
ลดการปรุง หวาน มัน เค็ม
3. จัดเผยแพรเอกสาร/แผนพับ
โมเดล อาหาร จัดบอรด

1. เพื่อเผยแพรความรูดาน
อาหารและโภชนาการ
อาหารปลอดภัยใหกับ
เจาหนาที่ ประชาชน
ผูปวยและญาติ
2. เพื่อสรางสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอสุขภาพดี โดยเพิ่ม
ทางเลือกในการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ สะอาด
ปลอดภัย
3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติ

ผูปวยมะเร็งที่รับการ
รักษาในโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี
รวมถึง ญาติ
และผูดูแลผูปวย
พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อถบลราชธานี

กําหนด
จัด
โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
รวม
งบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

บุคลากรทางการแพทย
มีความรู และ ทักษะใน
เรื่องของการตรวจทาง
หองปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การวินิจฉัยและรักษา
ผูปวยมะเร็งมากขึ้นและ
กาวทันตอเทคโนโลยีการ
ตรวจวินิจฉัยในโลก
ปจจุบัน

มิ.ย.-61

65,100

ผูปวย ผูดูแล ญาติ ไดรับ
การสงเสริมสุขภาพใน
การปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมเพื่อสามารถปฏิบัติ
ตนในการดูแลตนเองได
อยางถูกตองเหมาะสม
ผูปวย ผูดูแล ญาติ
สามารถปองกันและลด
ภาวะแทรกซอนจากการ
รักษาผูปวย ผูดูแล ญาติ
รูสึกผอนคลาย ลดความ

ก.ค.-61

29,000
24,000

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

65,100

-

-

-

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

-

-

-

-

-

5,000 24,000
24,000

-

-
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กลุมเปาหมาย
(จํานวน)
ผลลัพธโครงการ
/พื้นที่ดําเนินงาน

กําหนด
จัด
โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
รวม
งบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

กรรมการบริโภคอาหารให
เหมาะสม เพื่อเปนการปอง
กัน ลดปจจัยเสี่ยงตอการ
เกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง
โรคติดตอทางเดินอาหาร
สงผลใหประชาชนมีภาวะ
สุขภาพดีอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืนตอไป

เครียดวิตกกังวลขณะ
นอนรักษาตัวในโรงพยา
บาลผูรับบริการมีความดี
เชื่อมั่น และมั่นใจ
ที่บริโภคอาหารใน
โรงพยาบาล เกิดสัมพันธ
ภาพอันดีระหวางผูปวย
ผูดูแล และ เจาหนาที่
โรงพยาบาลผูปวยมะเร็ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11 โครงการอาหารปลอดภัยใน
1. เพื่อบริหารการจัดการ 1. บุคลากรที่เปนผูสัม บุคลากรที่เปนผูสัมผัส
โรงพยาบาล
ความปลอดภัยดานอาหาร ผัสอาหารผูปวย
อาหารผูปวย สะอาด ไร
กิจกรรมการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
ในโรงพยาบาลมะเร็ง สารปนเปอนภาชนะ
1. ตรวจวิเคราะหสารปนเปอนใน 2. เพื่อสรางความเชื่อมั่นแก อุบลราชธานี
อุปกรณ เครื่องตางๆ
อาหาร แกบุคลากรที่เปนผูสัมผัส ผูรับบริการ บริโภคอาหารที่ 2. ภาชนะ อุปกรณ ที่ใชรวมกับผูปวย สะอาด
อาหารผูปวย ในโรงพยาบาลมะเร็ง สะอาด และปลอดภัย
เครื่องตางๆ ที่ใชรวม ไรสารปนเปอนการดํา
อุบลราชธานี
3. เพื่อเปนมาตรฐานในงาน กับผูปวย
เนินงานดานอาหารผูปวย
2. ตรวจสอบภาชนะ อุปกรณ
ดานโภชนาการ ตามหลัก
สะอาด ปลอดภัย
เครื่องตางๆ ที่ใชรวมกับผูปวย
สุขาภิบาลอาหาร
พื้นที่ดําเนินงาน
มีคุณภาพ และมีประสิทธิ
3. ทําการตรวจวิเคราะหสารปน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบล ภาพผูรับบริการมีความ
เปอนดวยชุดตรวจโคลิฟอรมแบค
ราชธานี
เชื่อมั่น และมั่นใจ ที่บริ
ทีเรีย (SI 2. เดือนกันยายน 2560
โภคอาหารในโรงพยาบาล
ผูสัมผัสอาหาร มีความ
เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญสุขอนามัย
สวนบุคคล

มิ.ย.-61

5,000

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

5,000
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แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการศึกษาวิจัย

1

2

โครงการ/
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
กลุมงานรังสีรักษา
ประเมินเทคโนโลยีในการรักษา
ผูปวยโรคมะเร็งการฝงแร
กัมมันตรังสี (brachytherapy)
ของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
1. งานคนควาขอมูลในการ
เขียนโครงรางวิจัยและ
ทบทวนวรรณกรรม
2. เตรียมอุปกรณในการวิจัย
3. ดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูล
4. วิเคราะหผลการวิจัย
5. จัดทํารายงาน เผยแพรและ
ถายทอดผลการวิจัย
โครงการประเมินเทคโนโลยี
การรักษาผูปวย โรคมะเร็งการ
ฟงแรกัมมันตรังสี beachy
therapy ของโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
1. งานคนควาขอมูลในการ

วัตถุประสงค

กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อวิเคราะหตนทุนในการรักษา
ผูปวยโรคมะเร็งดวยวิธีฝงแร
กัมมันตรังสี กลุมงานรังสีรักษา
กลุมภารกิจดานวิชาการและ
การแพทย โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

ผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับ ทราบถึงคาใชจายในการ
การการฝงแร
ดําเนินการรักษาดวยเทค
กัมมันตรังสี
นิค IMRT และ VMAT
แนวทางในการพิจารณา
สําหรับผูบริหารสถาน
สุขภาพในการสนับสนุน
การนําเทคนิคการฉายขั้น
สูง IMRT และ VMAT
มาใชเพื่อใหบริการดูแล
สุขภาพผูปวยตอไป

เพื่อวิเคราะหตนทุนในการ
รักษาผูปวยโรคมะเร็งดวยวิธี
ฝงแรกัมมันตรังสี กลุมงาน
รังสีรักษา กลุมภารกิจดาน
วิชาการและการแพทย
โรงพยาบาลมะเร็งอุบล
ราชธานี

ผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับ ทราบถึงตนทุนตอหนวย
การการฝงแร
(Unit Cost) และแนว
กัมมันตรังสี
ทางในการพิจารณาสํา
หรับผูบริหารสถานสุข
ภาพในการสนับสนุนการ
รักษาผูปวยโรคมะเร็งดวย
วิธีฝงแรกัมมันตรังสี

รวม
งบ
ประมาณ
275,100
134,000

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

275,100

-

-

141,100

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

134,000

141,100
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โครงการ/
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย

วัตถุประสงค

กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รวม
งบ
ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เขียนโครงรางวิจัยและทบ
ทวนวรรณกรรม
2. เตรียมอุปกรณในการวิจัย
3. ดําเนินการวิจัยและเก็บ
ขอมูล
4. วิเคราะหผลการวิจัย
5. จัดทํารายงาน เผยแพร
และถายทอดผลการวิจัย

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

29

แผนปฏิบัติการโครงการ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ลําดับ

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

กลุมภารกิจดานการพยาบาล
1 โครงการฟนฟูทักษะการชวย
ฟนคืนชีพ สําหรับบุคลากร
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
กิจกรรมดําเนินงาน
1. บรรยายวิชาการ
2. ฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
กับหุนจําลอง
3. ฝกปฏิบัติจากการจําลอง
สถานการณจริง

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลสําหรับบุคลากร
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
กิจกรรมดําเนินงาน
1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
2. จัดบรรยายวิชาการและการฝกปฏิบัติ
ในหัวขอเกี่ยวกับงาน IC, โรคระบาด
การสอบสวนโรค การมีสวนรวมของ
บุคลากรกับงาน IC
3. ประเมินและสรุปผล

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย (จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
รวม
จัด
งบ
โครงการ ประมาณ
1,643,300

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม
มีความรู และทักษะในการ
ชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
2. เพื่อสามารถนําความรูไป
ใชประเมินและแกปญหาใน
การปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว
ถูกตองเหมาะสม ทันตอเหตุการณ
และมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจ
ของผูรับบริการ
3. เพื่อใหบุคลากรมรการพัฒนา
ทางดานการเรียนรูอยางตอเนื่อง

บุคลากรของโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี
จํานวน 2 รุนๆ ละ 100 คน
รวม 200 คน
พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

1. ผูเขารับการอบรม
มีความรู ความเขาใจ
ทักษะการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน
2. ผูเขารับการฝกอบรม
สามารถนําไปปฏบิบัติใน
หนวยงานที่รับผิดชอบได
อยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรของโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี
มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม
มีความรูที่ทันสมัย มีความเขาใจ
และสามารถนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
2. เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการเฝาระวังโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลตอไป

แพทย ทันตแพทย ภสัชกร
พยาบาล และบุคลากร
ของโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี โดยแบงเปน
2 รุนๆละ 70 คน
พื้นที่ดเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

1. ผูเขารับการอบรมสมารถ
นําความรูที่ไดรับมาใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และเหมาะสม
2. ผูเขารับการอบรมสมารถ
ปฏิบัติงานการเฝาระวังโรค
ติดเชื้อในโรงพยาบาลให
สอดคลองและเปนแนวทาง
เดียวกันยิ่งขึ้นไป

ก.ค.-61

มิ.ย.-61

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
-

-

53,000

76,600

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

ไตรมาส 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

31,700 60,900 213,350 360,150 131,900 304,650 191,650 291,200 30,800 27,000

5,000 48,000

11,000 65,600
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โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

3 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ
เพื่อความเปนเลิศ
กิจกรรมดําเนินงาน
1. บรรยายวิชาการในหัวขอ
2. ฝกปฏิบัติ
3. อภิปรายและซักถาม
4. ประเมินผล

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย (จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
รวม
จัด
งบ
โครงการ ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ผูเขารับการอบรมมีความรู
ในการบริการ บุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธ การสื่อสารที่มี
มิ.ย.-61 66,500
ประสิทธิภาพ ทักษะการบริการ
ที่ดีไดมาตราฐาน
2. ประชาชนที่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ไดรับบริการ
ที่สะดวกรวดเร็วและประทับใจ
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1. เพื่อพัฒนาองคความรูเฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน 1. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในการดูแลผูปวยมะเร็ง
ดานโรคมะเร็งสําหรับพยาบาล
ณ โรงพยาบาลมะเร็ง
ณ โรงพยาบาลมะเร็ง
กิจกรรมดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
1. บรรยายวิชาการ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ จํานวน 5 ครั้งๆละ 60 คน มีความรูเฉพาะทางดาน
ธ.ค.-60 21,500
2. อภิปรายกลุม
การดูแลการพยาบาลผูปวย
พื้นที่ดําเนินงาน
โรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น
−
− กรณีศึกษา (Case study)
โรคมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็ง
2. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
เม.ย.-61
− กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทาง
อุบลราชธานี
ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
การพยาบาล
สามารถนําความรูที่ไดรับไป
− กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
5 โครงการหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล 1. บุคลากรพยาบาลมีความรู
การพยาบาลผูปวยมะเร็งที่ไดรับ
ความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการรักษา มะเร็งอุบลราชธานี และ ความเขาใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาล และการปฏิบัติงานดานเคมีบําบัด
ยาเคมีบําบัด (หลักสูตร 10 วัน)
โรคมะเร็งดวยยาเคมีบําบัด
กิจกรรมดําเนินงาน
ผลขางเคียงที่เกิดจากยาเคมีบําบัด ในเขตสุขภาพที่ 9, 10 และ 2. บุคลากรพยาบาลมีทักษะ
ก.ค.-61 270,600
1.บรรยายวิชาการ
2. พยาบาลที่ผานการอบรม
โรงพยาบาลนอก
และเทคนิคในการเตรียมและ
2. การสอนสาธิตและฝกปฏิบัติ
สามารถใหการพยาบาลผูปวย
เขตสุขภาพ จํานวน 30 คน บริหารยาเคมีบําบัดไดอยาง
ในเรื่องการเตรียมและบริหารยาเคมี มะเร็งที่ไดรับการบําบัดรักษาดวย พื้นที่ดําเนินงาน
ถูกตองและมีคุณภาพ
3. ประเมินความรูจากแบบทดสอบ เคมีบําบัดแบบองครวม
โรงพยาบาลมะเร็ง
3. บุคลากรพยาบาลที่เขารับ
ความรูกอนและหลังการอบรม
3. สามารถบริหารยาเคมีบําบัด
อุบลราชธานี
อบรมนําความรูและ
ไดตามมาตรฐานลดความเสี่ยงจาก
ประสบการณที่ไดรับ

ไตรมาส 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมได
บุคลากรของโรงพยาบาล
พัฒนาความรู ความเขาใจ ทัศนคติ มะเร็งอุบลราชธานี
และพฤติกรรมในดานการบริการ จํานวน 220 คน
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการ โดยแบงเปน 2 รุนๆละ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
110 คน
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดฝก พื้นที่ดําเนินงาน
ทักษะการใหบริการและสามารถ โรงพยาบาลมะเร็ง
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ อุบลราชธานี

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5,000 61,500

4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

45,000 10,000 215,600
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การสัมผัสสารเคมี ทั้งตอผูปวย
บุคลากร และสิ่งแวดลอม
6 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมได
โรคมะเร็งสําหรับบุคลากร
ความรูและสามารถนําไป
กิจกรรมดําเนินงาน
ประยุกตใชในการพยาบาลผูปวย
1.บรรยายวิชาการ
โรคมะเร็งที่ไดรับการ
2. อภิปรายกลุม
รักษาพยาบาลอยางถูกตองและ
เหมาะสม
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสมารถ
นําความรูไปถายทอดใหแกผูปวย
และครอบครัวสามารถดูแลตนเอง
ไดอยางเหมาะสม
7 โครงการพัฒนาเครือขายดูแลรักษา
และสงตอผูปวยมะเร็งในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ปงบประมาณ 2561
กิจกรรมดําเนินงาน
1. ประสานหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ
2. ประชาสัมพันธและเชิญ
หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม
3. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการรับ - สงตอผูปวย
ผานระบบประสานการสงตอขอมูล

1. เพื่อพัฒนาระบบการสงตอ
ผูปวยของโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานีกับโรงพยาบาล
จังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน
ในเครือขายใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
2. เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงขอมูล
ของผูปวยมะเร็งในการดูแล
รักษารวมกัน
3. เพื่อใหผูปวยมะเร็งไดรับการ
ดูแลรักษาอยางรวดเร็วตอเนื่อง
และลดภาวะคาใชจายของผูปวย

กลุมเปาหมาย (จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

บุคลากรทางการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ จาก
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี และ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่
9, 10 และอื่นๆ
จํานวน 100 คน
พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
บุคลากรสาธารณสุข
ที่รับผิดชอบในการประสาน
การรับ - สงตอของ
โรงพยาบาลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง จํานวน 100 คน
พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานีและ
โรงพยาบาลในเครือขาย
ในเขตรับผิดชอบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง

ผลลัพธโครงการ
ไปใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
1. ผูเขาอบรมไดรับความรู
ทักษะและประสบการณใน
การพยาบาลผูปวยโรคมะเร็ง
ที่ไดรับการรักษาพยาบาล
อยางถูกตองและเหมาะสม
2. ผูเขารับการอบรมสมารถ
นําความรูไปถายทอดใหแก
ผูปวยและครอบครัวสามารถ
ดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม
และนําความรูที่ไดรับไป
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ
1. โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานีและโรงพยาบาล
เครือขายมีรูปแบบการประสาน
งานที่ดีและชัดเจน
2. โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานีและโรงพยาบาล
เครือขายมีแนวทางการ
รับ - สงตอผูปวยที่ชัดเจนและ
เปนแนวทางเดียวกัน
3. มีการพัฒนาระบบการนัด
รับการรักษาและสงตอผูปวย
มะเร็งทําใหลด
ขั้นตอนการมารับการรักษา
และลดภาระคาใชจาย
ของผูปวย

กําหนด
รวม
จัด
งบ
โครงการ ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

20,000 174,600

พ.ค.-61 194,600

มี.ค.-61 62,100

เม.ย.

ไตรมาส 4

15,000 47,100
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กลุมเปาหมาย (จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

4. มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการรับ - สงตอ
ผูปวยระหวางโรงพยาบาล
ในเครือขาย
8 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับ 1. เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถ ผูปวยมะเร็งที่รับการรักษา 1. ผูปวยและญาติไดรับการ
ผูปวยโรคมะเร็ง
ในการดูแลตนเองของผูปวยไดอยาง ในโรงพยาบาลมะเร็ง
สงเสริมสุขวิทยาสวนบุคคล
กิจกรรมดําเนินการ
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
อุบลราชธานี รวมถึง ญาติ และการฟนฟูสมรรถภาพ
1. สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต สามารถปองกันและควบคุม
และผูดูแลผูปวย
สงผลใหมีความรูความสามารถ
สําหรับผูปวยโรคมะเร็ง
ภาวะแทรกซอนจากการรักษา
พื้นที่ดําเนินงาน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. สงเสริมภาพลักษณโรงพยาบาล 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
โรงพยาบาลมะเร็ง
ในการสงเสริมสุขภาพ
มะเร็งอุบลราชธานี
รักษาลดระยะเวลาการนอน
อุบลราชธานี และชุมชน สามารถปฏิบัติตนในการดูแล
3. สันทนาการดนตรีบําบัด
ในโรงพยาบาล
บานเชาบริเวณรอบ
ตนเองไดอยางถูกตอง
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
3. เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีม โรงพยาบาลมะเร็ง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
4. การเสริมสรางพลังสุขภาพจิต และ ของบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพ
อุบลราชธานี
2. ผูปวยสามารถปองกันและ
และจิตบําบัดในผูปวยมะเร็ง
สรางความพึงพอใจแกผูปวย ญาติ
ลดภาวะแทรกซอนจากการรักษา
ผูดูแลและทีมงาน
3. ผูปวยรูสึกผอนคลายและลด
4. เพื่อสงเสริมการเตรียม
ความวิตกกังวลขณะนอน
ความพรอมในการจําหนาย
รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล
ไดอยางเหมาะสม
4. เกิดสัมพันธภาพอันดีระหวาง
5. เพื่อผอนคลายความเครียดและ
ผูปวย ผูดูแล และเจาหนาที่
ความวิตกกังวลของผูปวยและญาติ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ขณะโรงพยาบาล
5. ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน
6. เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับ
จากการรักษาในการสูญเสีย
ผูปวย
ภาพลักษณ มีภาพลักษณที่ดีขึ้น
7. เพื่อเฝาระวังและคัดกรองปญหา
เกิดความมั่นใจในการดํารงชีวิต
สุขภาพจิต รวมถึงการใหความ
ในสังคมตอไป
ชวยเหลือและฟนฟูสสุขภาพจิตใน
6. ผูปวยมะเร็งสามารถเผชิญ
ผูปวยมะเร็งใหสามารถผานพน
ปญหาไดเหมาะสม ไมเกิดปญหา

กําหนด
รวม
จัด
งบ
โครงการ ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ธ.ค.-60 98,900
−
มิ.ย.-61

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

10,000

10,000
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อุปสรรค ยกระดับความคิด เกิด
ความสงบและสมดุลทางจิตใจ
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุขและคุณภาพชีวิต
ที่ดี
โครงการรวมพลังอาสาสมัครมิตรภาพ 1. ผูเขารับการอบรมมีความรู
บําบัดปองกันโรคมะเร็ง ประจําป
ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลผูปวย
งบประมาณ 2561
โรคมะเร็ง สามารถนําความรู
กิจกรรมดําเนินงาน
ที่ไดรับไปเปนแนวทางในการ
1. จัดทําสื่อประชาสัมธความรู
ปฏิบัติงาน
เรื่องโรคมะเร็ง
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. รณรงคอาสาสมัครสงเสริมสุขภาพ การดําเนินงานของศูนยสงเสริม
ปองกันโรคมะเร็งนอกสถานที่
มิตรภาพบําบัด รวมทั้งเปดโอกาส
3. การสัมนาเครือขายอาสาสมัคร
ในการเผยแพรผลงาน นวัตกรรม
ดูแลผูปวยโรคมะเร็ง
ดานอาสาสมัครสูเวทีสาธารณะ
4. อบรมสรางเสริมสุขภาพ
3. เพื่อสงเสริมและสรางเครือขาย
ปองกันโรคมะเร็ง
อาสาสมัครมิตรภาพบําบัดปองกัน
5. รณรงครวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ โรคมะเร็งสูชุมชน
เนื่องในวัดงดสูบบุหรี่โลก

10 โครงการเสริมพลังการดูแลผูปวย
มะเร็งแบบประคับประคองสู
เครือขาย ประจําปงบประมาณ

กลุมเปาหมาย (จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
รวม
จัด
งบ
โครงการ ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

และโรคทางจิตเวช
7. ผูปวยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มขึ้น

− กลุมอาสาสมัคร/
พระภิกษุสงฆ/ ประชาชน
เขตสุขภาพที่ 9 และ 10
จํานวน 1,000 คน
− กลุมผูดูแล ญาติ กลุม
อาสาสมัคร กลุมเพื่อนชวย
เพื่อน เขตสุขขภาพที่ 9และ
10 จํานวน 150 คน
− ผูดูแลผูปวยมะเร็ง
จํานวน 100 คน
− ประชาชนทั่วไป นักเรียน
และนักศึกษา จํานวน
150 คน
พื้นที่ดําเนินงาน
− โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
− สถานที่สําคัญทางศาสนา/
สถานบริการสาธารณสุข/
สถานศึกษา/
สถานประกอบการ
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขาย − ผูปวยมะเร็งที่รับการ
ในการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับ รักษาแบบประคับประคอง
ประคองใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ที่โรงพยาบาลมะเร็ง

1. ผูเขารับการอบรมสามารถ
นําองคความรูที่ไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
2. มีการแลกเปลี่ยนองคความรู
และประสบการณดานศูนย
สงเสริมมิตรภาพบําบัด
ไดนวัตกรรมรูปแบบการ
ดําเนินการของเครือขายดูแล
ผูปวยโรคมะเร็งอยางตอเนื่อง
3. เกิดเครือขายมิตรภาพบําบัด
สูชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. ประชาชนมีความรู
ความเขาใจสามารถดูแลตนเอง
เพื่อปองกันการเกิดโรคมะเร็ง
5. เกิดเครือขาย ในการดูแลผูปวย
โรคมะเร็งรวมกัน ทั้งหนวยงาน
บริการ ภาครัฐบาลและเอกชน

1. มีฐานขอมูลเครือขายสุขภาพ
ในการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองและระบบสงตอ

167,000

ม.ค. มิ.ย.-61

20,000

4,200 8,400 8,400 4,200 8,400 8,400
15,000 30,300
10,000 20,200
29,500

ธ.ค.-60 122,300
−
ก.ค.-61

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-
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โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

พ.ศ. 2561
กิจกรรมดําเนินงาน
1. เยี่ยมผูปวยที่บาน เพื่อศึกษาตาม
สภาวะจริงของผูปวยแตละพื้นที่เพื่อ
เปนแนวทางในการเรียนรูรวมกัน
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
เครือขาย เพื่อใหเกิดมาตรฐาน
เดียวกันในการดูแลแบบประคับ
ประคองและพัฒนาระบบรวมกัน
3. ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
4. จัดทําแนวทางปฏิบัติการและ
เครื่องมือการทํางาน การดูแลผูปวย
มะเร็งแบบประคับประคองระยะทาย
ในโรงพยาบาล
5. จัดทําคูมือการดูแลผูปวยมะเร็ง
แบบประคับประคองระยะทาย
สําหรับทีมสุขภาพ
11 โครงการผลิตสื่อเพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจดานโรคมะเร็งสูประชาชน
กิจกรรมดําเนินงาน
ผลิตสื่อแผนพับ คูมือดานโรคมะเร็ง
1. แนะนําผูปวยและญาติ ICU
2. การตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง
3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก
4. การปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยใสทอ
ระบายน้ําดี
5. 5 ทํา 5 ไม หางไกลโรคมะเร็ง
6. 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง

วัตถุประสงค
2. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลระบบสงตอ
และการดูแลตอเนื่องที่บานเพื่อการ
ติดตอสื่อสารระหวางทีมสหสาขา
วิชาชีพทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน
3. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายที่ตอบสนอง
ความตองการของผูปวยและ
ครอบครัวโดยอาศัยความรวมมือ
ของสหสาขาวิชาชีพ และเครือขาย
การดูแลผูปวย
4. เพื่อใหผูปวยระยะสุดทายไดรับ
การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑทาง
การแพทยที่จําเปนเมื่อกลับบาน

กลุมเปาหมาย (จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
รวม
จัด
งบ
โครงการ ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อุบลราชธานีที่กลับไป
อยูบาน จํานวน 20 คน
− บุคลากรที่ใหการดูผูปวย
มะเร็งแบบประคับประคอง
ในเขตโรงพยาบาลประจํา
จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลสงเสริม

สื่อสารที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
2. มีระบบการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย
จากโรงพยาบาลสูบานแบบ
เครือขายที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
3. ผูปวยที่ตองการการดูแลแบบ
ประคับประคองและผูปวยระยะ
สุขภาพตําบลในเขตสุขภาพสุขภาพที่ สุดทายไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ
ที่ 9, 10 และอื่นๆ
วัสดุ ครุภัณฑทางการแพทย
จํานวน 150 คน
ตามความจําเปนและตอเนื่อง
พื้นที่ดําเนินงาน
ที่บาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
4. บุคลากรในเครือขายสุขภาพ
อุบลราชธานี โรงพยาบาล เกิดองคความรูในการดูแลผูปวย
ประจําจังหวัด โรงพยาบาล มะเร็งแบบประคับประคอง
ชุมชน และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล
ในเขตสุขภาพที่ 9, 10 อื่นๆ
1. เพื่อใหประชาชนในจังหวัด
ประชาชนในจังหวัด
1. ประชาชนในจังหวัด
ธ.ค.-60 443,500
อุบลราชธานีและประชาชน ในเขต อุบลราชธานีและประชาชน อุบลราชธานีและประชาชน
−
สุภาพที่ 9, 10 และอื่นๆ มีความรู ในเขตสุภาพที่ 9, 10
ในเขตสุภาพที่ 9, 10 และอื่นๆ
เม.ย.-61
ความเขาใจเรื่องโรคมะเร็ง
และอื่นๆ
มีความรู ความเขาใจในสาเหตุ
2. เพื่อใหประชาชนในจังหวัด
พื้นที่ดําเนินงาน
ของการเกิดโรคมะเร็ง
แนวทางการปองกันดูแลรักษา
จังหวัดอุบลราชธานี
2. ประชาชนในจังหวัด
ตนเองใหหางไกลจากโรคมะเร็ง
และประชาชนในเขต
อุบลราชธานีและประชาชน
สุขภาพที่ 9, 10 และอื่นๆ ในเขตสุภาพที่ 9, 10 และอื่นๆ
ทราบถึง แนวทางการปองกัน
ดูแลรักษาตนเองใหหางไกลจาก
โรคมะเร็ง

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

ไตรมาส 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3,400 6,800 6,800 3,400 6,800 6,800

5,350 10,700 10,700 5,350 10,700 10,700

3,900

3,900
12,000

15,000

3,500

30,000
10,000
10,000
10,000
25,000
25,000
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โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

7. 9 เคล็ดลับสูอาหารตานตานมะเร็ง
8. ความรูเรื่องโรคมะเร็ง
9. คูมือการดูแลตนเองเมื่อไดรับยา
10. คูมือการดูชองเปดลําไสทาง
หนาทอง
11. คูมือการดูแลบาดแผลสําหรับ
ผูปวยมะเร็ง
12. คูมือการดูแลผูปวยใหอาหาร
ทางสายยาง
13. คูมือการดูแลตนเองของผูปวย
มะเร็งตอมน้ําเหลือง (Lymphoma)
14. คูมือการพยาบาลผูปวยผาตัด
มะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัด
15. การวัดแขนผูปวยในผูปวยผาตัด
มะเร็งเตานม
12 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
งาน IC
กิจกรรมดําเนินงาน
1. จัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ IC
2. กิจกรรม Prevalence Survey
3. ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย (จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
รวม
จัด
งบ
โครงการ ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

25,000
25,000
60,000
30,000
30,000
30,000
50,000
40,000
40,000

1. เพื่อกระตุนใหบุคลากรทุกระดับ
เกิดความตระหนักและใหความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพงาน IC อยางตอเนื่อง
2. เพื่อนํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
IC มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการ

บุคลากรทุกระดับของ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี
จํานวน 200 คน
พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

1. บุคลากรมีความรู
ความเขาใจ ใหความรวมมือ
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
งาน IC อยางตอเนื่อง
2. บุคลากรสามารถบริหาร
จัดการงานบริการใหมีคุณภาพ

10,000

ก.ค.-61 21,200

500

500

500

500

8,200
500

500

พัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากร

ทุกระดับ
13 โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริการ 1. เพื่อใหผูเขาอบรมความรู ความ พนักงานชวยเหลือคนไข
ผูปวยสําหรับพนักงานชวยเหลือคนไข เขาใจในการปฏิบัติงาน
และพนักงานบริการ
2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีทักษะ
โรงพยาบาลมะเร็ง

1. ผูปวยไดรับการดูแลที่ดี
และไดมาตรฐาน
2. ผูเขารับการอบรมมีความรู

เม.ย.-61 45,500

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

4,000 41,500

37

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมดําเนินงาน
1. บรรยายวิชาการ
2. ฝกปฏิบัติ
3. อภิปรายและซักถาม
4. ประเมินผล

วัตถุประสงค
การใหบริการเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมาย (จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน
อุบลราชธานี
จํานวน 90 คน
โดยแบงเปน 2 รุนๆละ
45 คน
พื้นที่ดําเนินงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

ผลลัพธโครงการ

กําหนด
รวม
จัด
งบ
โครงการ ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

และสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง
ตามมาตรฐานการใหการ
พยาบาล

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-
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แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการศึกษาวิจัย

โครงการ/
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
1. ผลของการใชแบบประเมิน
MASCC (the Multinational
Association for Supportive
Care in Cancer) ในการคัดกรอง
การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโต
ฟลต่ํารวมกับมีไขในผูปวย
มะเร็งที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมี
บําบัด
กิจกรรม

วัตถุประสงค

กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รวม
งบ
ประมาณ
236,200

1. เพื่อเปรียบเทียบความรูของ ผูปวยมะเร็งที่ไดรับการ
พยาบาลในการคัดกรองผูปวยการ รักษาดวยยาเคมีบําบัด
เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโตฟล
ต่ํารวมกับมีไขระหวางกอนและ
หลังการใชแบบคัดกรอง MASCC
risk index
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติ
ของพยาบาลในการคัดกรอง
ผูปวยการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาว
1.1 การวางแผน วิเคราะหสถานการณ นิวโตฟลต่ํารวมกับมีไขระหวาง
การดูแลผูปวยโรคมะเร็งที่เกิดภาวะ กอนและหลังการใชแบบคัดกรอง
MASCC risk index
เม็ดเลือดขาวต่ํารวมกับมีไข
1.2 ดําเนินการเก็บขอมูลพื้นฐาน
ทบทวนวรรณกรรม สราง พัฒนา
เครื่องมือวิจัย วิเคราะหขอมูลและ
เผยแพร

ไดองคความรู ในการ
คัดกรองผูปวยที่เกิด
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา
รวมกับมีไข อันจะ
ชวยใหผูปวยมีภาวะ
สุขภาพที่ดีขึ้นและ
ไดรับการรักษา
ตอเนื่อง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

-

-

-

75,200

-

-

-

-

161,000

-

-

75,200

161,000

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

75,200

161000
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“ร่วมใจ”
ค่านิยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
กลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
0 4531 7134 ต่อ 8323

