ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
พ.ศ. 2561 – 2564
1. วิสัยทัศน
“เปนผูนําทางวิช าการและบริการดานตติยภูมิโรคมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง”
เปนผูนําทางวิช าการ หมายถึง การเปนโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการ องคความรู
และนวัตกรรมทางการแพทย ดานโรคมะเร็งเพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย ระดับซับซอนเชี่ยวชาญ
ชั้นสูงไดมาตรฐาน สรางองคความรูโรคมะเร็งเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานทางวิชาการ บริการ และการ
บริหารพรอมการพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายใหมีศักยภาพในการจัดการโรคมะเร็งของพื้นที่ได
โรงพยาบาลเปนแหลงเรียนรู และอางอิงทางวิชาการโรคมะเร็งของเขตสุขภาพ เปนแหลงพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทยแบบครบวงจร และมีศักยภาพในระดับสากล ทันสมัย
2. พันธกิจตามยุทธศาสตร (Mission)
กรอบในการดําเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และภารกิจการพัฒนาไปสู
วิสัยทัศน โรงพยาบาลไดกําหนดพันธกิจทางยุทธศาสตรดังนี้
1. พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็ง
2. ใหบริการการบําบัดรักษาฟนฟูและสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง
3. พัฒนาและเสนอนโยบายดานการแพทยเพื่อแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน
3. เปาประสงคสูงสุดของแผนยุทธศาสตร (Ultimate Goal)
สนั บ สนุ น ให ป ระชาชนสุ ขภาพดี ได รั บ การส งเสริ ม คุมครอง ป องกัน อย างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ
ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรองอยางทั่วถึง ทันการณ และประชาชนที่เจ็บปวยสามารถเขาถึงบริการ
การวินิจฉัยและรักษาที่มีคุณภาพ จนสามารถลดปญหาการเจ็บปวย ปวยตายดวยโรคมะเร็งของพื้นที่บริการ
ไดอยางเปนรูปธรรม
4. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็ น หลั ก ที่ สํ า คั ญหรื อวาระหลั กในการพั ฒ นาตามกรอบของแผนยุ ท ธศาสตร ที่ จ ะพั ฒ นา
ด ว ยวิ ธี ก ารทางยุ ท ธศาสตร สู ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง สุ ด ตามที่ กํ า หนดไว ใ นวิ สั ย ทั ศ น ป ระกอบด ว ย 6 ประเด็ น
ยุทธศาสตร ดังนี้
1) พัฒนาสูศูนยกลางความเชี่ยวชาญวิชาการดานโรคมะเร็ง
2) เสริมสรางขีดความสามารถของเครือขายสุขภาพที่มีมาตรฐาน
3) แกปญหาการเจ็บปวย ปวยตายดวยโรคมะเร็งในพื้นที่อยางบูรณาการ
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4) ยกระดับบริการทางการแพทยใหเปนเลิศ สมคุณคาเชี่ยวชาญชั้นสูง
5) พัฒนาโรงพยาบาลใหสมบูรณในการเปนองคกรสุขภาพระดับชาติ
6) พัฒนาองคกร บุคลากร รองรับการเปนโรงพยาบาลคุณภาพสูงที่ยั่งยืน พึ่งตนเองได
5. เปาประสงคข องประเด็นยุทธศาสตร (Outcome Goal)
1) ผลงานวิชาการ งานวิจัย องคความรู นวัตกรรมดานโรคมะเร็งเกิดประโยชนตอการ สงเสริม
ควบคุม ปองกัน รักษา และฟนฟูโรคมะเร็ง
2) เครื อ ข า ยสุ ข ภาพมีขี ด ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ การบริ ก าร และวิ ช าการด า น
โรคมะเร็งไดอยางมีมาตรฐาน ปญหาโรคมะเร็งที่สําคัญในเขตพื้นทีล่ ดลง
3) ประชาชนในเขตบริการไดรับการสงเสริม ปองกันจากโรคมะเร็ง เมื่อเจ็บปวย ไดรับการวินิจฉัย
และรักษาโรคดวยความเชี่ยวชาญชั้นสูง โดยบูรณาการเครือขาย นําไปสูผลสัมฤทธิ์ของปญหา
โรคมะเร็งของพื้นที่ลดลง
4) โรงพยาบาลมะเร็ งอุ บ ลราชธานี มี ความเป น เลิ ศ และมีคุณภาพมาตรฐานด านการบริ การ
โรคมะเร็งที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทยสูงระดับประเทศ
5) โรงพยาบาลมีผลสั มฤทธิ์ที่ส มบูรณในการเปนองคกรสุขภาพระดับ ชาติ ตามเกณฑกรมการ
แพทย
6) บุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทีมสนับสนุนมีความเปน
มืออาชีพ นําไปสูการยอมรับของเครือขาย
7) โรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA: JCI)
และมาตรฐานการบริหารระดับสากลตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)
6. กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒ นาศักยภาพทางวิช าการสูองคกรที่มีข ีด ความสามารถทางการวิจัย สรา งองคค วามรู
นวัตกรรมทางการแพทยในระดับชั้นนํา (SO)
มาตรการและแนวปฏิบัติ
1) ปรับปรุงและแกว ิกฤติดานการพัฒนาสูสถาบันการวิจัยโดยเพิ่ม
1.1) สรางนักวิจัยคุณภาพตามแนวทาง ดังนี้
- รวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ ระหวางประเทศเพื่อผลิตนักวิจัยในดานมะเร็ง
วิทยา
- เพิ่มแรงจูงใจใหบุคลากรในองคกรสรางผลงานวิจัย นวัตกรรม ระดับประเทศ และ
นานาชาติ
1.2) สรางชองทางเวทีหรือวารสารในการนําเสนอผลงานวิจั ย/นวัตกรรมให เปนที่เผยแพรใน
ระดับที่ไดรับการยอมรับ
1.3) ปรับนโยบาย สรางระเบียบการวิจัยของโรงพยาบาลสูระบบการบริหารการวิจัย ดังนี้
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-

กําหนดนโยบายการวิจัยและพัฒนาของโรงพยาบาล พรอมจัดระบบการบริหารจัดการ
การวิจัยและพัฒนาของโรงพยาบาลที่เปนระบบครบวงจร ตามแนวทาง ดังนี้
 การจัดทําระเบียบปฏิบัติทางการวิจัยของโรงพยาบาล (Research procedure)โดย
การนํามาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุง
 ปรั บโครงสร างองคกร โดยการพั ฒนากลุ มงานวิ จั ยและประเมินเทคโนโลยี เพื่ อทํ า
หน า ที่ ใ นการเป น ศู น ย วิ จั ย และจั ด การนวั ต กรรมด า นมะเร็ ง วิ ท ยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (Research and Innovation center) มีบุคลากรใน
ระดั บ บริ ห าร เจ าหน าที่ เชี่ ย วชาญการวิ จั ย เจ าหน าที่ วิ เ คราะห และเจ าหน าที่
ประสานงานและสนับสนุนการวิจัย ที่มีความสามารถอยางเหมาะสม
 กําหนดใหบุคลากรทางการแพทยทุกคน หรือขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ(ตอง
มีผลงานวิ จั ยอย างน อยป ละเรื่ อง)ขาราชการระดั บเชี่ ยวชาญ ต องมีผลงานวิ จั ยที่
ตีพิมพในระดับชาติ นานาชาติตามสัดสวนของตําแหนงที่รับผิดชอบ
 กําหนดรางวั ลหรื อมาตรการจู งใจ (Reward) สํ าหรั บผู มีผลงานวิ จั ยระดั บชาติ /
นานาชาติ
 ปรับปรุงระเบียบใหเอื้อตอการทํางานวิจัยจัดหาแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยตลอดหวง
โซอุปทานของกระบวนการวิจัย(จนถึงกระบวนการตีพิมพ)
 มีการกําหนดสัดสวนการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเหมาะสม โดยแยกสัดสวนระหวาง
งานบริหาร งานบริการ และงานวิจัย
2) พัฒนาความรว มมือในการวิจัย ตามแนวทางดังนี้
- จัดทําแผนงานวิจัยระดับเขตสุขภาพ พรอมทั้งจัดทําโครงการวิจัยรวมกันในระดับเขตสุขภาพ
และขอแหลงเงินทุนสนับสนุนในการดําเนินงาน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- สรางความรวมมือกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อคิดคน
และพัฒนาวัสดุทางการแพทย เครื่องมือแพทย เทคนิคการผาตัดรักษาและดูแลผูปวย
- การวิ จั ยและพัฒนาผ านความรว มมือระหว างองคกรทั้งในประเทศ และตางประเทศเพื่อ
สรางสรรคผลงานวิชาการ องคความรู นวัตกรรมทางการแพทย
- การร ว มกั บ เครื อ ข า ยบริ ก ารในประเทศเพื่อ การวิ จั ย พั ฒ นาเพื่ อ สร า งองค ค วามรู (Basic
Research) รองรับการแกปญหาทางมะเร็งวิทยาของประเทศ
- การวิจัยเพื่อสราง model สําหรับปญหาโรคในทองถิ่นเพื่อสรางงานวิชาการมะเร็งเชิงพื้นที่ทั้งตอง
อาศัยความรวมมือกับพื้นที่ใกลเคียงที่มีลักษณะเหมือนกัน
3) ผลักดันผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาในระดับอาเซียน
- สรางเครือขายความรวมมือการวิจัยและพัฒนาระดับอาเซียนในประเทศที่มีความกาวหนาเพื่อ
การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย การแลกเปลี่ยนวิชาการ และการทําวิจัยรวมกัน
- นําผลงานวิจัยในระดับเขตไปเผยแพรในวารสารทางวิชาการ เพื่อเปนแหลงขอมูลอางอิงทางวิชาการ
- จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจั ย องคความรู และนวัต กรรม ทางการแพทย ในระดั บนานาชาติ
(อาเซียน)
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญในกระบวนการหรือแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการทําวิจัย
เพื่อพัฒนาความเปนเลิศดานการวิจัย พรอมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยของประเทศ
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ในประชาคมอาเซียนใหมีความสามารถทางการวิจัยทางการแพทย และการวิจัยเพื่อการสราง
องคความรู และพัฒนาเปนเครือขายการวิจัยระหวางกัน
- ผลั กดั นผลงานวิ จั ยเพื่อพัฒนาในระดับ อาเซีย น เนน การแสวงหาและเชื่ อมโยงฐานขอมูล
วิชาการโรคมะเร็งกับสถาบันวิชาการและโรงพยาบาล ระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อการ
อํานวยความสะดวกแกนักวิจัยในโรงพยาบาลและเครือขายในการศึกษาคนควา การสงเสริม
การวิจัยรวมระหวางประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการโรคมะเร็งทั้งในประเทศและกลุม โดยเฉพาะ
สปป. ลาว และในระดับนานาชาติ
4) คิดคนและพัฒนา วัสดุทางการแพทย/เครื่องมือแพทย เทคนิคการผา ตัดรักษา และดูแลผูปว ย
ดังนี้
- วิจัยเพื่อพัฒนาการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยโรคมะเร็ง
- สรางความรวมมือกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อคิดคน
และพัฒนาวัสดุทางการแพทย เครื่องมือแพทย เทคนิคการผาตัด การรักษาและดูแลผูปวย
แผนงาน/โครงการ
โครงการวิ จัย สร างองคความรู นวั ตกรรมทางการแพทย ด านมะเร็ งวิ ทยา (Research
Innovative Project)

and

กลยุทธที่ 2 พัฒนาโรงพยาบาลเปนคลังความรู แหลงอางอิงทางวิช าการโรคมะเร็งที่มีคุณ ภาพ ทันสมัย
(WO)
มาตรการ และแนวปฏิบัติ
1. สรางสรรคการพัฒนางานวิจัยของโรงพยาบาลสูการเปนหนวยงานวิจัยที่เขมแข็งในระดับสากล
- สรางชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ท โซเชียลมีเดีย หรือชองทางสารสนเทศ
อื่นๆ เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารวิชาการโรคมะเร็งของเขตบริการสุขภาพที่ 10
- ริเริ่มและสนับสนุนโครงการวิจัยทาง Clinical Research ในโรงพยาบาล และการใหการสนับสนุน
แกโรงพยาบาลเครือขาย
- พัฒนาวารสารของโรงพยาบาลใหมีมาตรฐานในการเปน e-Journal ในระดับองคกรทางวิชาการ
ชั้นนํา และพัฒนาเปนวารสาร 2 ภาษา เมื่อมีความพรอม เพื่อการขยายศักยภาพในการสื่อสาร
ทางวิชาการในอนาคต
2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศรองรับการดําเนินงานทางวิชาการรองรับการพัฒนาโรงพยาบาลเปนคลั ง
ความรู แหลงอางอิงทางวิชาการโรคมะเร็งที่มีคุณภาพ ทันสมัยตามแนวทาง ดังนี้
- จัดทําระบบขอมูลภายในใหเปนระบบที่เอื้อตอการถายทอดผานระบบอินเตอรเน็ตเปนฐานขอมูล
รองรับการจัดบริการโรคมะเร็งในรูปแบบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ปรังปรุงระบบอินเตอรเน็ตที่ทันสมัยเปนการบริการความรูออนไลน ที่มีขอมูลสมบูรณแมนยํา
เชื่อถือได ทันเหตุการณ และมีระบบรักษาความลับของขอมูลดานสารสนเทศ
- การเชื่อมโยงระบบขอมูลพื้นที่บริการ และหนวยงานที่จําเปนภายนอกอยางเหมาะสมทั้งในและ
ตางประเทศ
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การพัฒนาปรั บปรุ งสารสนเทศโดยมีการทบทวนฐานขอมู ลทั้งหมดของโรงพยาบาลในแต ละ
ยุทธศาสตรของโรงพยาบาล เพื่อใหเกิดการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ และมีการวิเคราะห
ขอมูลของหนวยงานที่จําเปนในแตละยุทธศาสตร เพื่อนํามาใชในการพัฒนาฐานขอมูลใหมหรือ
ปรังปรุงฐานขอมูลเดิม
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของโรงพยาบาลในการบริหารจัดการดานสารสนเทศตั้งแตระดับ
ปฏิบัติการจนถึงผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
3. สรางและพัฒนาขอมูลมาตรฐานสารสนเทศโรคมะเร็งในเขตเครือขาย 9 จังหวัด
- สรางรูปแบบการจัดเก็บแฟมขอมูลสุขภาพโรคมะเร็ งที่มีมาตรฐาน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
ใหสะดวกตอการนําไปใชประโยชน เนนการรวบรวมแฟมขอมูลสุขภาพโรคมะเร็งรวมกับเครือขาย
บริ การ สํ านั กงานหลั กประกันสุขภาพแห งชาติโดยจั ดทําเป นฐานขอมูลให ทันสมัย เพื่อการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลไปสูการสรางองคความรูและผลงานวิจัย
- พัฒนาทะเบียนมะเร็งในเครือขายสุขภาพใหมีคุณภาพโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีมีสวน
รวมในการผลักดันใหเกิดการดําเนินงานในพื้นที่อยางเปนระบบที่ชัดเจน โดยปฏิบัติตามระบบของ
service plan ครบ 5 ขั้นตอน และพัฒนาโรงพยาบาลศรีสะเกษ ใหทะเบียนมะเร็งอยางสมบูรณ
ได
4. สร างศู นย ข อมู ลทางบริ การและวิ ชาการโรคมะเร็ ง เพื่ อให เป นแหล งศึ กษา อ างอิ งทางวิ ชาการ
ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน
- พัฒนาโรงพยาบาลให เป นแมแบบในการเรี ยนรู การดู แลผู ป วยมะเร็ งแกเครื อขายในด านการ
สงเสริมสุขภาพ การรักษา การฟนฟูสุขภาพ พรอมสรางกลไก มาตรการในการถายทอดองค
ความรู การเปนแหลงศึกษาดูงานของหนวยงานการศึกษาในพื้นที่ การรวมพัฒนาศักยภาพแก
นักศึกษา โดยเฉพาะการดูแลแบบประคับประคอง
- พัฒนาศักยภาพเพื่อเป นแหล งอ างอิงของผู ป วยโรคมะเร็ ง โดยจั ดสร างศู นย วิ ทยบริ การและ
สารสนเทศดานมะเร็งวิทยา เนนการพัฒนาใหเปนหนวยบริการทางวิชาการใหเปน call center
เพื่อการบริการขอมูล ขาวสาร ผลงานวิชาการ แกเครือขายสุขภาพ สังคม
- พัฒนาและสรางนวัตกรรม Application ฐานขอมูลวิจัยดานโรคมะเร็งผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และฐานขอมูลดานผูปวยโรคมะเร็งผานอุปกรณเคลื่อนทีใ่ นรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการ การจัดการ องคความรู นวัตกรรมทางการแพทยมะเร็งวิทยา
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางศักยภาพเครือขายเขตสุข ภาพใหมีความสามารถในการจัดการโรคมะเร็งในพื้นที่
อยางมีคุณ ภาพ มาตรฐาน (ST)
มาตรการ และแนวปฏิบัติ
1. ปรั บปรุ งการดํ าเนิ นงานในการพั ฒนาศั กยภาพเครื อข ายให มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เน นการสร าง
บุคลากรทางการแพทย และประชาชนจิตอาสาเพื่อดูแลผูปวยแบบองครวมที่สอดคลองกับวิถีของ
ประชาชนโดย
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จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติเพื่อนําไปถายทอดใหความรู ใหหนวยงานในเครือขายนําคูมือไปใช
ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนางานสงเสริมสุขภาพผูปวยมะเร็งในชุมชน
- อบรมบุคลากรในเครือขาย ใหหนวยงานในเครือขายมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูที่หอ
ผูปวยและศูนยสงเสริมมิตรภาพบําบัด พรอมการกํากับติดตามเยี่ยมเยือนรับฟงความตองการของ
เครือขายอยางตอเนื่อง
- พัฒนาโรงพยาบาลที่ใหความสําคัญกับภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้น ที่
ความรับผิดชอบ เนนการดูแลผูปวยแบบองครวมที่สอดคลองกับวิถีของประชาชน
- สรางและเพิ่มเครือขายความรวมมือกับภาคีในเขตสุขภาพ เพื่อการใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน
ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน เพื่อการรองรับนโยบายทางการสาธารณสุขของเขตสุขภาพ
และประเทศ
2. การเสริมสรางศักยภาพเครือขายเขตสุขภาพใหมีความสามารถในการจัดการโรคมะเร็งในพื้นที่
อยางมีคุณภาพ มาตรฐานผานการการพัฒนาชุมชนตนแบบที่ดีในการเรียนรู และการพัฒนาระบบการ
สื่อสารความรูเพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งในพื้นที่ของเครือขาย โดย
- เสริมสรางความรวมมือกับเครือขายในระบบสาธารณสุขเพื่อการศึกษา วิเคราะหปญหาสําคัญของ
โรคมะเร็งของภาคอีสานใตในกลุมโรคในแตละจังหวัด (พื้นที่) และมุงจัดการปญหาอันดับสําคัญ
ที่สุดของพื้นที่นั้นๆโดยการบูรณาการความรวมมือกับเครือขายในพื้นที่ในการรณรงคการสงเสริม
ปองกันปญหาการเกิดโรคในพื้นที่ตามบริบทโดยการสรางพื้นที่ตนแบบเพื่อการเรียนรูความสําเร็จ
ใหครอบคลุมทุกจังหวัด
- เสริมสรางความรวมมือกับชุมชนในระดับปฐมภูมิ ในการสรางพื้นที่ตนแบบการเรียนรูเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพหางไกลมะเร็งเนนการพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพรอมในการที่จะเปน
ชุมชนตนแบบในการสรางการเรียนรูเพื่อลดการเกิดโรคมะเร็ง โดยตองมีการลงนามความรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการเปนชุมชนตนแบบที่ดีในการเรียนรูเพื่อลดการเกิดโรคมะเร็ง และพรอม
ใหมีการพัฒนาเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน และเรียนชุมชนตนแบบสงเสริมสุขภาพหางไกลมะเร็ง ทั้งนี้
ตองมีการจัดทําแผนรวมกับชุมชนตนแบบเพื่อสรางความรวมมือและความเขาใจในการพัฒนาสู
การเปนหมูบานตนแบบสุขภาพดีปลอดโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 10 พรอมถอดบทเรียน “คน
อีสานสุขภาพดี” ติดตามการพัฒนาตามแผนและประเมินผล พรอมขยายผลสูชุมชนอื่นโดยการให
ชุมชนอื่นมาเรียนรูจากชุมชนตนแบบ
- การกําหนดกิจกรรมเพื่อการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันของโรงพยาบาล และเครือขายทุก
ระดับ ทั้งกิจกรรมทางดานสุขภาพกิจกรรมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝกอบรม กิจกรรม
สานสัมพันธและกิจกรรมความรวมมือในพื้นที่ต นแบบความสําเร็จเพื่อการเสริมสรางกิจกรรม
ใหกับจิตอาสาใหกับผูปวยมะเร็งที่หายแลว
- ถายทอดองคความรูเทคโนโลยี ทางสุขภาพสูเครือขายเพื่อใหเครือขายมีองคความรูที่สามารถ
สงเสริมปองกันฟนฟูสุขภาพดานโรคมะเร็งเปนการลดปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคโดยชองทางที่สราง
ขึ้นในรูปแบบของวารสาร (Journal) ตําราวิ ชาการหรือแนวทางการรักษาและ website
สองภาษาและการเสริมขีดความสามารถแกเครือขายสุขภาพที่มีมาตรฐาน ตองพัฒนาระบบ
การ Training ทํา On the job training coaching และการรวมกับวิชาชีพอื่นในการสราง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การบูรณาการรวมกับภาคีทุกภาคสวนในระบบสาธรณสุข
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- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเครือขาย เพื่อการปรับปรุงพัฒนา และเปนไปในแนวทางเดียวกัน
3. สรางสรรค มาตรการในการจัดการโรคมะเร็งของเครือขายในการดําเนินงานใหปญหาโรคมะเร็งในพื้นที่
ลดนอยลง ตามแนวทางดังนี้
- จัดทําคูมือ มาตรฐานในการดําเนินงานในการตรวจวินิจฉัย รักษาตามรายโรคที่สําคัญของพื้นที่ ใน
ทุกโรคของพื้นที่พรอมถายทอดสูเครือขายในพื้นที่บริการ
- การเสริมสรางศักยภาพของปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิในการรักษากลุมโรคสําคัญแตละจังหวัด
(พื้นที่)ในดานการดําเนิ นงานทางวิ ชาการ การบริการ และการบริหารพรอมสร างเปนตนแบบ
ในการเรียนรูของพื้นทีใ่ หมีสถานบริการตนแบบความสําเร็จในทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10
- การใหความสําคัญกับการเปนหลักทางดานโรคมะเร็งแกเขตสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึ กษาทางวิชาการและพัฒ นาขีดความสามารถแกบุคลากรทางการแพทย เพื่อการ
พัฒนาขีดความสามารถของเครือขาย
- การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและภัยคุกคามทางสุขภาพของพื้นที่ในชุมชนบริการของ
โรงพยาบาลตําบลขามใหญ เพื่อใหเปนตนแบบความสําเร็จในระดับแนวปฏิบัติที่ดี โดยบูรณาการ
รวมกับสวนราชการ หนวยงานเอกชน ชุมชนทองถิ่นและภาคีเครือขายพรอมทั้งสงเสริมสนับสนุน
ใหทุกภาคสวน รวมกําหนดระเบียบเพื่อการจัดการสภาพแวดลอมพัฒนาเปนชุมชนตนแบบการ
จัดการโรคมะเร็ง
- รวมกับพื้นที่ในการคัดกรอง และสงเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิแกประชาชนในพื้นที่ชุมชน
ตนแบบความสําเร็จทุกจังหวัดในเขตสุภาพที่ 10 โดยรวมกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
เนนการใหความรูภาวะปวยเร็ว และนําเขาสูกระบวนการวินิจฉัยใหรวดเร็วโดยใหมีการพัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุกที่เขาถึงประชาชนในระดับบุคคล ครัวเรือน อยาง
แทจริงตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป
4. การพัฒนาระบบการบริการทางการแพทยรวมกับเครือขาย โดย
- พัฒนาศักยภาพของเครือขายใหมีขีดความสามารถในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ไดอยาง
ครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง และการมี จุ ด เน น ในพื้ น ที่ ที่ เ ป น ป ญ หาผ า นการบู ร ณาการร ว มกั บ ภาคี
เครือขายของพื้นที่ พรอมทั้งการพัฒนารูปแบบการจัดบริการโดยเนนการเชื่อมโยงการบริการ
แบบไรรอยตอที่ตอเนื่อง วินิจฉัย รักษาแบบเปนเบ็ดเสร็จครบวงจรระหวางกันของเครือขาย
ในเขตสุขภาพ การจัดสรร/แบงปนทรัพยากรรวมกัน (คน เงิน ของ) เพื่อการมุงไปที่เปาหมาย
สุขภาพของประชาชนรวมกัน
- เชื่อมโยงขอมูลผูปวยมะเร็งกับเครือขายที่มีประสิทธิภาพอยางลาสุด เพื่อใหการรักษาผูปวย
มีความสะดวก และปลอดภัยอยางสูงสุด
- พัฒนาเครือขายตนแบบความสําเร็จในทุกจังหวัดดานการประสานความรวมมือระหวาง DHS
และ family Care Team ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลผูปวยมะเร็งตอเนื่องจาก รพ.
และการพั ฒ นาระบบการส ง ต อ ในมิ ติ ก ารส ง กลั บ ผู ป ว ยระยะสุ ด ท า ยกลั บ สู ชุ ม ชน ควร
บูรณาการรวมกับทองถิ่น จิตอาสา การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดูแลระดับพื้นที่อยาง
ยั่งยืน
แผนงาน/โครงการ
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โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบการจัดการโรคมะเร็งแบบบูรณาการ
โครงการสงเสริมชุมชนรวมลดโรคมะเร็ง
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กลยุทธที่ 4 พัฒ นาขีด ความสามารถแกบุค ลากรทางการแพทยข องเครือขา ยสุข ภาพดว ยวิทยาการ
ทันสมัยและระบบการพัฒนาแบบครบวงจร
มาตรการ และแนวปฏิบัติ
1. ปรับปรุงโรงพยาบาลใหเปนศูนยการฝกอบรมและพัฒนา (Cancer training center) โดยเนน
ความโดดเดนของการพัฒนาเพื่อการรองรับความจําเปนในอนาคตของประเทศ(Training Needs)
ทั้งแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง โดยมีระบบ
การฝกอบรมที่ทันสมัยและการมีเครือขายในการฝกอบรมในระดับนานาชาติ โดย
- จั ด ทํ า แผนแม บ ทเพื่ อ การสร า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการแพทย ใ นการดู แ ลผู ป ว ย
ดานโรคมะเร็งของเขตสุขภาพที่ 10
- สรางระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยรวมกับเครือขาย เพื่อยกระดับเปน
ศูนยการฝกอบรมและพัฒนาที่สมบูรณ ครบวงจร มีโครงสรางการทํางานอยางมืออาชีพมีความ
คล องตั วมีระเบี ยบปฏิ บั ติ งานที่ มีมาตรฐานมีศักยภาพในการแสวงหารายได ที่พึ่งตนเองได ใน
อนาคต มีทีมงานที่รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาที่มีสมรรถนะสูงและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
- จัดทําระเบียบปฏิบัติเพื่อการบริหารงานการฝกอบรมของโรงพยาบาลแบบครบวงจร พรอมทั้งการ
พัฒนาทีมงานที่มีความเปนมืออาชีพในการบริหารงานการฝกอบรม โดยมีเปาหมายในการเปน
แนวปฏิบัติที่ดีในดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยดานโรคมะเร็ง
- ปรับปรุง พัฒนา หองฝกอบรมของโรงพยาบาลใหมีความทันสมัยของโสตทัศนูปกรณพรอมดวย
เทคโนโลยีเพื่อการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยดานโรคมะเร็งในระดับแนวหนา
ของประเทศ
- สรางวิทยากรเชี่ยวชาญ แสวงหาวิทยากรเชี่ยวชาญจากภานอกทั้งใน และตางประเทศ เพื่อการ
รองรับความตองการในการฝกอบรมของเขตสุขภาพที่ 10
2. พัฒนารูปแบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตรฝกอบรมตามแนวทาดังนี้
- สรางและพัฒนาหลักสูตรการใหคําปรึกษาดานเคมีบําบัด หลักสูตรดานรังสีรักษา หลักสูตรดาน
การจั ดทํ าทะเบี ยนมะเร็ ง หลั กสู ตรการดู แลผู ป วยระยะสุ ดทายแบบประคั บประคอง (ทั้ งนี้
หลักสูตรทางการพยาบาลตองผานการรับรองจากสภาการพยาบาล)
- การเตรี ย มโรงพยาบาลรั บ ประชาคมอาเซี ย น โดยการเป ด หลั ก สู ต รการพยาบาลมะเร็ ง
ในระดับนานาชาติ
- การรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมระหวางกันเพื่อสนองความตองการ
ของแตละจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10
3. สรางสรรคนวัตกรรมผานเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยตาม
แนวทางดังนี้
- การสรางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการฝกอบรมออนไลน (e- Training) เพื่อการเรียนรูดวย
ตนเองของบุคลากรทางการแพทยของเครือขาย
- รวมมือกับสถาบันวิ ชาการ ทั้งโรงพยาบาลในประเทศและตางประเทศเพื่ อการจัดทําหลักสูตร
ฝกอบรมออนไลนรวมกัน
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-

วิจัยและพัฒนาเพื่อการสรางระบบการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยดานโรคมะเร็งในรูปแบบของ
เทคนิค วิธีการพัฒนาที่หลากหลายทั้งการสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง หรือรูปแบบที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ โดยจัดทําเปนชุดการเรียนรูแกเครือขายสุขภาพในพื้นที่
แสวงหาความร วมมื อกั บต างประเทศในการพั ฒนาระบบการพั ฒนาบุ คลการทางการแพทย
ระหวางกัน ทั้งในอาเซียน และระดับนานาชาติ

แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายบริการสุขภาพโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 10
กลยุทธที่ 5 ปรับเปลี่ยนทัศนคติข องประชาชน กลุมเสี่ยง กลุมผูปว ย และสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
จัดบริการทางการแพทย รวมลดปญหาการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งในพื้นที่ดวยกลไกวิชาการ (ST)
มาตรการ และแนวปฏิบัติ
1. สรางทัศนคติในการดูแลตนเองแกประชาชนทั่วไป และกลุมเสี่ยง ที่ถูกตอง โดยเนน
- การดําเนินงานเชิงรุก ที่เขาถึงพื้นที่ผานการสรางตนแบบของพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการสราง
เสริมสุขภาพหางไกลมะเร็ง ใหมีพื้นที่เรียนรูกระจายครบทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
- สรางสรรคกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลผานกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ
องคกร และการสื่อสารโรคมะเร็งแกสังคม เชน การจัดงานวิ่งมาราธอน
- สรางชุมชนตนแบบในเรื่องการดูแลสุขภาพหางไกลโรคมะเร็งตามบริบทชาวอีสาน เนนการสงเสริม
สุขภาพ การการตรวจสุขภาพ การดูแลผูปวยในพื้นที่ใหสามารถเผชิญกับการเปนโรค การฟนฟูสุขภาพ
และการดูแลแบบประคับประคอง
2. การสรางเสริมทัศนคติ ขีดความสามารถแกบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุขใหมีความรู ในการ
สื่อสารดานโรคมะเร็งแกประชาชนในเขตบริการ
- จัดทําระบบ e – Learning แกบุคลากรทางการแพทยเพื่อการสื่อสาร และเสริมสรางทัศนคติแก
ประชาชน กลุมเสี่ยง กลุมปวย ใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยไมตองเดินทางมาฝกอบรม
- การสงเสริมใหบุคลากรของโรงพยาบาลเปนตนแบบผูมีพฤติกรรมสุขภาพที่หางไกลโรคมะเร็ง
- จัดทําสื่อโบรชัวร แผนพับ สื่อออนไลน เพื่อใหเครือขายไดใชประโยชนในการสื่อสารแกประชาชน
ในพื้นที่
3. นําสงความรูทางสุขภาพดานมะเร็งวิทยา แกประชาชน เผยแพรความรูแกประชาชน โดยใชสื่อการสอน
ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชน ตามแนวทาง ดังนี้
- การสื่อสารผานชองทางดานสื่อมวลชน ชองทางหอกระจายขาว ชองทางในระบบสาธารณสุขเพื่อ
การเผยแพรขอมูล ความรู ที่เขาถึงประชาชน
- การใชบริบทของพื้นทีเ่ พื่อการพัฒนาสาระการสื่อสารที่เขาใจไดงาย และสรางกระแสการตื่นตัวใน
โรคมะเร็งในพื้นที่ เนนการผานสื่อวัฒนธรรม ประเพณี พื้นบาน หมอลํา และอาศัยศิลปนในพื้นที่
4. สรางชองทางที่ทันสมัยเพื่อเปนกลไกในการสรางพฤติกรรมใหม ทัศนคติในการใชชีวิตใหมแกประชาชน
ผานการประสานความรวมมือกับภาคีทุกภาคสวนในการสรางสังคมที่เขมแข็ง หางไกลมะเร็ง โดย
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- รวมมือกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เพื่อการพัฒนาหลักสูตรความรูแกนักเรียน
เพื่อสรางเยาวชนเชิงพื้นที่ในการสรวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงตอโรคมะเร็งในชุมชน
- จัดตั้งชมรมปลอดโรคมะเร็งในชุมชน เพื่อเปนชุมชนตนแบบในการลดอัตราความเสี่ยงตอการเกิด
โรคมะเร็ง
- เชื่อมโยงการสื่อสารความรูโรคมะเร็ง ผานระบบ IT เชน Face book ใหความรูดานโรคมะเร็งแก
ประชาชน และผูสนใจโดยการจัดทําระบบเชื่อมโยงกับเว็บไซตของโรงพยาบาล
5. สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดบริการทางการแพทยโดยการปรับปรุงภูมิทัศน และสภาพแวดลอม
ของโรงพยาบาลให สอดคลองกับการส งเสรมสุขภาพ และการจัดบริการทางสุขภาพโรคมะเร็ ง ตาม
แนวทาง ดังนี้
- จัดใหมีพื้นที่สําหรับการเปนมุมวิชาการในการสื่อสารขาวสาร สาระความรูโรคมะเร็ง ทั้งในรูปแบบ
ของดิจิตอลบอรด สื่อออนไลน ระบบเสียงตามสาย และสื่อแผนพับ
- พัฒนาพื้นที่สมุนไพร กินใหเปนยา หางไกลมะเร็ง เพื่อใหประชาชนไดศึกษา เนนผักพื้นบาน อาหาร
พื้นบาน ตามบริบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
- รวมมือกับเครือขายในการพัฒนาสภาพแวดลอมในสถานบริการใหสอดคลองตอการสงเสรมสุขภาพ
และการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
- พัฒนาศูนยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยบุคลากรที่มีความรูเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคมะเร็ง
- พัฒนาศูนยจิตอาสาเพื่อการดูแลผูปวยโรคมะเร็งแบบบูรณาการจากภาคีเครือขาย ใหครอบคลุมใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบการจัดการโรคมะเร็งแบบบูรณาการ
กลยุทธที่ 6 ยกระดับ โรงพยาบาลสูศูน ยกลางความเปน เลิศ ในการตรวจวินิจ ฉัย และรักษาโรคมะเร็ง
ระดับซับซอน ยุงยาก เชี่ยวชาญชั้นสูง สมคุณ คากรมการแพทย (SO)
มาตรการ และแนวปฏิบัติ
1. ลดปญหาวิกฤตลดอัตราปวยตายของผูปวยโรคมะเร็งในพื้นที่ ตามแนวทาง ดังนี้
- สงเสริมให บุคลากรสรางสรรคงานวิ ชาการเพื่อการประสานความรวมมือ และนําวิถีชีวิ ต ภู มิ
ปญญาชาวบาน ประเพณี วัฒนธรรม เขามามีสวนรวมในการสรางกระแสสุขภาพหางไกล
โรคมะเร็ง
- ผลักดันใหบุคลากรทางการแพทยทุกคนปฏิบัติภารกิจ 4 ดาน ประกอบดวย ภารกิจดานการวิจัย
พัฒนา ภารกิ จด านการถ ายทอดเทคโนโลยี ภารกิ จด านการจั ดบริ การทางการแพทย ระดั บ
เชี่ยวชาญ ซับซอน และภารกิจดานการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย โดยกําหนดใหเปนหนาที่
ความรั บผิ ด ชอบ มี การติ ด ตามประเมิ น ผลจากตั ว ชี้ วั ด ผลสั มฤทธิ์ พร อมเชื่ อมโยงการให
คาตอบแทน ความดีความชอบและประโยชนเกื้อกูล
11

-

การพั ฒ นาขี ด ความสามารถแก บุ ค ลากรทางการแพทย ในการเป น นั ก สื่ อ สารถ า ยทอด
ความเชี่ ยวชาญในระดั บมื ออาชี พ เพิ่ มทั กษะการเป นวิ ทยากรเพื่ อการนํ าความเชี่ ยวชาญ
สูเครือขาย
- การสรางทีมบุคลากรทางการแพทยดานโรคมะเร็งของเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีพันธะสัญญารวมใน
ระดับนโยบายและความเขมแข็งของทีมปฏิบัติการเพื่อการดูแลและรับผิดชอบพื้นที่รวมกัน โดยมี
เข็มมุงรวม คือ การลด การปวย ตาย ดวยโรคมะเร็ง ที่สําคัญดังนี้ มะเร็งตับและทอน้ําดี มะเร็ง
เตานม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง ลําไสใหญและไสตรง ฯลฯ
2. ต อยอดความสํ าเร็ จของการนํ าความเชี่ ย วชาญทางการแพทย ของบุ คลากรโรงพยาบาลมะเร็ ง
อุบลราชธานี มาลดอัตราการปวย ตาย ของผูปวยโรคมะเร็งในพื้นที่ตามแนวทางดังนี้
- นํ าความเชี่ ยวชาญของบุ คลากรโรงพยาบาลมะเร็ งอุ บลราชธานี มาลดป วย ตาย ของผู ป วย
โรคมะเร็งในพื้นที่ที่ประชาชนเขาใจได เรียนรูไดดวยตนเอง และมีสวนรวมเฝาระวังในพื้นที่และ
ครอบครั วของตนเอง เน นการจั ดทําคู มื อการป องกั นตนเองและชุ มชนจากโรคมะเร็ ง (ฉบั บ
ประชาชน) พรอมจัดทําสื่อความรู การเผยแพรที่หลากหลายชองทาง เนนชองทางของชุมชนเปน
สําคัญ
- การแปลงแผนมะเร็งเขตสุขภาพที่ 10 เปนแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงถึงในระดับจังหวัด อําเภอ
พรอมจัดใหมีการบูรณาการทรัพยากร เพื่อการดําเนินงานทั้งในระบบสาธารณสุขแบบบูรณาการ
3. สงเสริม ริเริ่ม สรางสรรคกิจกรรมทางการแพทยและความเชี่ยวชาญ ความเปนเลิศทางการแพทยของ
บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มาลดอัตราการปวยตาย ของผูปวยโรคมะเร็งในพื้นที่ตาม
แนวทางดังนี้
- การสรางชุดความรูและแนวปฏิบัติทางการแพทย รองรับประชาชนจาก สปป. ลาว ที่สามารถ
เขาใจและเขาถึง การจัดบริการทางการแพทย
- สรางสรรครูปแบบการจัดบริการทางการแพทยเฉพาะกลุมโรคมะเร็งทุกโรคของพื้นที่ ถายทอดสู
เครื อข ายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิ บั ติของบุคลากรทางการแพทย พรอมพัฒนาโรงพยาบาล
ใหเปนแหลงเรียนรู
4. เสริมสรางความเปนเลิศ ความเชี่ยวชาญความเปนเลิศทางการแพทยของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี มาลดอัตราการปวย ตาย ของผูปวยโรคมะเร็งในพื้นทีต่ ามแนวทางดังนี้
- มี ระบบฐานข อมู ลการรั กษาผู ป วยมะเร็ งที่ มี มาตรฐานระดั บโลก มาเป นแนวทางในการทํ า
มาตรฐานในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งและเขตบริการที่ 10
- มี ก ารประเมิ น ผล 5yearsurvival เพื่ อ นํ า มาเปรี ย บเที ย บผลการรั ก ษากั บ โรงพยาบาล
ที่มีมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับ เชน โรงเรียนแพทย และโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในประเทศและ
ตางประเทศ
- สรางนวัตกรรม เพื่อจัดนวัตกรรมที่นําความเปนเลิศ ความเชี่ยวชาญทางการแพทยของบุคลากร
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มาลดอัตราการปวย ตาย ของผูปวยโรคมะเร็งในพื้นที่ ทั้งการ
สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการดูแลผูปวยในเขตพื้นที่บริการ การสรางความรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอาสาสมัครในชุมชน รวมการรณรงค สรางความตระหนัก ลดการ
ปวย ตาย ดวยโรคมะเร็ง
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สรางระบบสงปรึกษา และรับกลับ-รับสงตอ ใหครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นในเครือขายบริการ การ
สงเสริมการจัดระบบบริการแบบ Daycare เพื่อลดการเขานอนในโรงพยาบาลและลดระยะเวลาใน
การรอคอยเตียงใชระบบการประสานงานโดยใชระบบ IT เปนสื่อมีการเตรียมความพรอมผูปวย
และขอมูลใหครบถวน กอนมีการสงตอ และพัฒนาระบบการติดตามผูปวยที่ไมมารับบริการตาม
นัด กับหนวยบริการใกลบาน เชน รพ.สต.
- พัฒนาระบบการเขาถึงขอมูลผูปวย เชน เอ็กซเรย ผลการตรวจหองปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ และ
การรักษาของผูปวย โดยมีการสงตอและรับกลับภายในเขตบริการสุขภาพ เปนโครงการนํารอง
ระหวางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกับโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลจังหวัดในเขตบริการ
ผ านการพัฒนาระบบ Internet เพื่อให แพทย เขาถึงขอมูลผู ป วย เช น เอ็กซเรย ผลการตรวจ
หองปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ และการรักษาของผูปวย ที่มีการสงผูปวยในเขตบริการสุขภาพ
และการพัฒนาระบบขอมูลของผูปวย เพื่อการเขาถึงระบบบริการรักษาในเขตบริการสุขภาพ
5. ยกระดับดูแลผูปวยรวมกันของโรงพยาบาลดวยวิทยาการที่มีความทันสมัย ตามแนวทาง ดังนี้
- สรางความรวมมือในการพัฒนาเครือขายทางดานวิชาการ ระหวางสถาบันมะเร็งแหงชาติ และ
โรงพยาบาลมะเร็งของกรมการแพทย โดยมีโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพเขารวมการประชุม
วิชาการ และConference case
- สรางเครือขายการดูแลผูปวยรวมกันในเขตบริการ และพื้นที่รับผิดชอบ โดยใชศูนยประสานงาน
ของแตละโรงพยาบาลจังหวัดเปนตัวขับเคลื่อน
- มีการนิเทศงาน การรับสงตอผูปวยและปญหาในการดูแลผูปวยในเขตบริการและพื้นที่รับผิดชอบ
โดยทีมงานผู เชี่ ยวชาญด านโรคมะเร็ งของโรงพยาบาลมะเร็ งอุ บลราชธานี และโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
- สรางระบบการใหคําปรึ กษาระหว างโรงพยาบาลเครือขายกับโรงพยาบาลมะเร็ งอุ บลราชธานี
โดยใชระบบโทรสาร e-mail Social media และ Internet
- จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย เครื่องจําลองการรักษาดวยระบบคอมพิวเตอร (CT Simulator)
เครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง (Multi slice CT Scan) อุปกรณผาตัดภายในชองทอง
ผานกลอง เครื่องฉายรังสี (ทดแทน) เปนตน
6. การพัฒนาความพรอมของโรงพยาบาลในการเปนองคกรสุขภาพที่สมคุณคากรมการแพทย
- การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
- การใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับการบริการทางการแพทย
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาการจัดบริการทางการแพทยใหสมคุณคาทางการแพทย
กลยุทธที่ 7 บูร ณาการทรัพ ยากรของโรงพยาบาล และเครือขา ยสุข ภาพเพื่ อพัฒ นาโรงพยาบาลให
สมบูรณใ นการเปน องคกรสุข ภาพระดับ ชาติที่มีป ระสิทธิภาพในการรองรับ ความตองการทางสุข ภาพ
ของเขตสุข ภาพ
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มาตรการและแนวปฏิบัติ
1. ปรับองคกรรองรับความสมบูรณของมาตรฐานองคกรสุขภาพแหงชาติตามหลักเกณฑของกรมการ
แพทยดังนี้
1.1) การกําหนดนโยบาย
- จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรดานมะเร็งวิทยาในเขตสุขภาพที่ 10 และ
ขับ เคลื่ อนเป น วาระการพัฒ นาที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพทั่ว ทั้งเขตสุ ขภาพ โดยมีเ ป าหมาย
สําคัญเพื่อลดอัตราการเจ็บปวย ปวยตายของประชาชน
- การพัฒนาโรงพยาบาลตามกรอบการพัฒนา NHA ตองเปนแนวทางหลักของยุทธศาสตร การพัฒนา
ของโรงพยาบาลซึ่งตองเปน Regional ทางดานโรคมะเร็งของพื้นที่ตามภารกิจ กรมการแพทย
1.2) การสรางและจัดการความรู
- รวบรวมผลงานวิจัยดานมะเร็งวิทยาในประเทศ และพัฒนาองคความรู นวัตกรรมทาง
การแพทยใหสามารถนํามาปรับใช พรอมทั้งสรางเครือขายทั้งในและตางประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนองคความรู ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติการการรักษา และวินิจฉัยโรค
ทางดานมะเร็งวิทยา
- สรางเวทีระดับชาติการนําเสนอองคความรูจากแนวทางปฏิบัติที่ดีของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากเครือขายระดับประเทศและตางประเทศ
- พั ฒ นาข อ มู ล สารสนเทศและองค ค วามรู เ พื่ อ สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ระดับประเทศและตางประเทศ
1.3) การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีดานสุขภาพ
- กําหนดนโยบายโรงพยาบาลใหเกิดกระบวนการการประเมินการรักษาดานความคุมคา
คุมทุนและเทคโนโลยีการรักษา เพื่อรองรับการเปนสถาบันแหงชาติ
1.4) การกําหนดและรับรองมาตรฐานตางๆ
- จัดทํามาตรฐานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การคัดกรองโรคการรักษาโรคการ
ฟนสุขภาพ ทางดานมะเร็งวิทยาระดับ
- การจัดทํามาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวของกับมะเร็งวิทยา
1.5) การพัฒนาระบบกลไกการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพตอบโตภาวะฉุกเฉิน
- พัฒนาเครือขายเฝาระวัง ควบคุมภัยสุขภาพดานมะเร็งในระดับเขตสุขภาพที่ 10
1.6) การพัฒนากลไกดานกฎหมาย
- นําเสนอมาตรการในการดูแลผูปวยหรือวิชาการทางการแพทยดานมะเร็งวิทยาหรือ
มาตรการกลไกที่ใชในการจัด การความเสี่ ยงตอสุขภาพของประชาชน ในระดั บเขต
สุขภาพที่ 10และในระดับประเทศ เพื่อประโยชนเชิงนโยบาย
1.7) การพัฒนางานสุขภาพโลกและความรวมมือระหวางประเทศ
- พัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาลดวยเทคโนโลยีขั้นสูงรวมกับสถาบันระดับโลก
เพื่อการยกระดับวิชาการของโรงพยาบาล
- เสริมสรางขีดความสามารถ ใหการสนับสนุนแกบุคลากรในการเปนตัวแทนประเทศ
ไทยเขารวมประชุมในระบบสุขภาพโลก WHO การนํางานวิชาการ ขอเสนอขอเท็จจริง
ดานมะเร็งวิทยา ในเวทีวิชาการระดับโลกอยางตอเนื่อง
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1.8) การกํากับดูแล ติดตามประเมินผล
- ดูแลกํากับติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานดานมะเร็งวิทยา ของเขตสุขภาพที่ 10
พรอมพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา แนะนํา ทั้งการพัฒนาดานวิชาการ บริการ และ
การบริหาร
- จัดทําแผนมะเร็งของเขตสุขภาพ และใหความสําคัญกับการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนมะเร็งของเขตสุขภาพที่ 10
1.9) การใหขอคิดเห็นตอระบบการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ
- ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการประเมินเทคโนโลยีการรักษาดานมะเร็งวิทยาราคาสูง
ความคุมคาคุมทุน ของเขตสุขภาพที่ 10
1.10) การพัฒนาขอมูลขาวสารใหเปนระบบเดียว
- การพัฒนาโรงพยาบาลใหเปนศูนยสารสนเทศดานมะเร็งวิทยาของเขตสุขภาพที่ 10
1.11) การกําหนดนโยบายและจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
- ร ว มให น โยบายสั ด ส ว นที่เ หมาะสมของบุ ค ลากรทางการแพทย ต อ ประชากร หรื อ
พยาบาลเวชปฏิบัติตอประชากร
1.12) การบูรณาการเขตสุขภาพหรือ service plan
- กําหนดนโยบายกํากับดูแลเขตบริการสุขภาพดานมะเร็งวิทยา ในบทบาทของประธาน
Service Plan ดานมะเร็งวิทยาของเขตสุขภาพ
2. การยกระดับองคกรสูสากล
2.1) การแสวงหาสถาบั นด านมะเร็งวิทยาระดับ โลก เพื่อพัฒ นาเปน องคกรความรว มมือทาง
วิชาการดานการแพทย การแลกเปลี่ยน บุคลากร การวิจัย รวมมือ สรางเครือขายระดั บ
นานาชาติ และมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาบุ ค ลากรให เ กิ ด ความรู แ ก บุ คลากรแพทย
พยาบาล และบุคลากรดานสนับสนุน นําความรูมาสูการปฏิบัติและเกิดองคความรูใหมใน
องคกร หรือแนวทางปฏิบัติที่ดี
2.2) เปนตัวแทนหลักของประเทศในการประสานความรวมมือและมีผลงานที่ไดรับการยอมรับ
จากองคการอนามัยโลก
2.3) มีมาตรฐานเทียบเคียง(Benchmarking) สถาบันสุขภาพทางโรคมะเร็งระดับโลกในมิติตาง ๆ
ไดแก ดานการรักษา ดานการพยาบาล ดานฝกอบรม ดานวิชาการ ดานการทําวิจัย ทาง
คลินิก และวิจัยพื้นฐาน
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรสุขภาพแหงชาติ
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กลยุทธที่ 8 พัฒ นาบุค ลากรทางการแพทยใ หเ ชี่ยวชาญ ตอยอดสมรรถนะบุค ลากรสนับ สนุน ใหเ ปน
ทีมงานมืออาชีพ (SO)
มาตรการ และแนวปฏิบัติ
1. ปรับระบบการฝกอบรมพัฒนาเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดยเนนการปฏิบัติงานจริง สถานที่จริง เพื่อให
เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน โดยมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ
- จั ดทําแผนแมบทด านโรคมะเร็ งเพื่อการพัฒนาบุ คลากรทางการแพทย ของโรงพยาบาล เป น
หน วยงานฝ กอบรมทางโรคมะเร็ งที่ มี โครงสร างการทํ างานอย างมื ออาชี พ มี ความคล องตั ว
มีระเบียบปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแสวงหารายไดที่พึ่งตนเองไดในอนาคต
- สรางทีมงานที่รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาที่มีสมรรถนะสูง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
- พัฒ นารู ป แบบมาตรฐานการจั ด การหลั กสู ต รฝกอบรมตามแนวทางการสร างนโยบายและ
มาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลพรอมจัดใหมี
การติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อรองรับความตองการทางการแพทยด านมะเร็ง
วิทยาในโรงพยาบาล อยางตอเนื่อง
2. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- พัฒนาระบบการบริหารสมรรถนะบุคลากร พรอมจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
5 ป ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
- สรรหา ส งเสริ มการพั ฒ นาบุ ค ลาการทางการแพทย เ ฉพาะทาง รองรั บ การพั ฒ นาเป น
โรงพยาบาลที่สมคุณคากรมการแพทย
- สร า งระบบเชื่ อ มโยง Telemedicine
ร ว มกั บ สถาบั น ชั้ น นํ า ด า นโรคมะเร็ ง ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการรักษาโรคมะเร็ง
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยในการนําสงขอมูล องคความรูทรัพยากรทาง
โรคมะเร็งแกเครือขายผานระบบ Conference ระบบการใหคําปรึกษาทางการแพทย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานภาคีเครือขาย
- การเสริมสรางทักษะเฉพาะแกบุคลากรสายสนับสนุนทั้งดานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรเพื่อ
รองรับการพัฒนาสูประชาคมอาเซียนและการพัฒนาสูระดับนานาชาติ
3. สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา โรงพยาบาล ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดย
- การขยายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในการพัฒนาบุคลากรในสาขาขาดแคลนดานศัลยกรรม, พยาธิวิทยาคลินิกเปนตน
- พัฒนาตอยอดความสําเร็จดานการฝกอบรมบุคลากรใหเปนศูนยฝกอบรมเฉพาะทางโรคมะเร็ง
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและในระดับอาเซียน
- สร า งศู น ย ก ารเรี ย นรู ด า นรั ง สี ร ว มรั ก ษาให เ ป น ต น แบบในการศึ ก ษาดู ง านในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
- การแสวงหาความเปนเลิศจากโรงพยาบาลองคกรและมูลนิธิในระดับนานาชาติ เพื่อการสราง
ความรวมมือแบบพันธะสัญญาระหวางกันสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไปฝกอบรมเฉพาะทางใน
ตางประเทศการแลกเปลี่ยนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคมะเร็งระหวางประเทศ
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4. ริเริ่มสรางสรรคระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการฝกบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทาง
มะเร็งที่ทําใหเกิดการสื่อสารเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงแนวทางบุคลากร(Training Center ) โดยเนนกลไกการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรู
จาก Best Practice
- สรางระบบการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยโดยการพัฒนาระบบการสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง
ในโรงพยาบาลใหมีความเขมแข็ง พรอมการใหสวัสดิการแกผูทําหนาที่ในการสอนงานหรือเปนพี่
เลี่ยงอยางเหมาะสม
5. มุงตอยอดการพัฒนาเครือขายบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนบุคลากรมืออาชีพที่มีความสมบูรณ
ดวย
- สรางกลไกการเรี ยนรูด วยตนเองและพัฒนาจาก Best Practice ทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุข
- ริเริ่มสรางสรรคใหบุคลากรสายสนับสนุน มีจิตสํานึกในการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรู
ทักษะในเชิงสรางสรรคกอใหเกิด Best Practice ของโรงพยาบาล
- เสริมสรางทักษะเฉพาะแกบุคลากรสายสนับสนุนทั้งดานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรเพื่อรองรับ
การพัฒนาสูประชาคมอาเซียนและการพัฒนาสูระดับนานาชาติ
- การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับบุคคล
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรสายสนับสนุน
กลยุทธที่ 9 พัฒ นาโรงพยาบาลสูองคกรทันสมัย มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส มบูรณ มุง สูองคกรดิจิตอล
(WO)
มาตรการ และแนวปฏิบัติ
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพทัน สมัย รองรับการเปนโรงพยาบาลแหงอนาคต
(digital hospital)
- การจัดทําสมรรถนะกลางของบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรใหมี
สมรรถนะด า น IT
ให ทั น สมั ย โดยจั ด ทํ า สภาพแวดล อ มให เ อื้ อ อํ า นวยต อ
การเรียนรูและสงเสริมใหเกิดเปนองคกรวัฒนธรรมเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืน
- ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทั้งดาน Hardware และ Software ใหรองรับตอการเปนโรงพยาบาล
แหงอนาคต (digital hospital)
- นําระบบ IT เขามาใชงานใหครอบคลุมทุกระบบงานและเชื่อมโยงขอมูลใหเป นระบบสามารถ
ใชขอมูลรวมกันไดครบทุกดานภายในโรงพยาบาลและเครือขายสุขภาพ
- ปรับปรุงกระบวนการทุกกระบวนการของระบบการบริการ กระบวนการวิชาการ กระบวนการ
บริหารใหสอดคลองและเอื้ออํานวยตอการใชงาน IT
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2. พัฒนาตอยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งดานบริการ วิชาการ
และการบริหารโรงพยาบาล
- การพัฒนาเว็บไซตโรงพยาบาลใหเปนเว็บไซต 2 ภาษา (ไทย อังกฤษ)
- พั ฒนาระบบเชื่ อมต อข อมู ลประชากรกั บฐานข อมู ลของกระทรวงมหาดไทยและหน วยงาน
สิทธิบัตรของผูรับบริการ เพื่อใชเปนฐานขอมูลที่มีความถูกตองและอางอิงได
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนฐานขอมูลกลางเพื่อเอื้ออํานวยในการนําขอมูลไปใช
ประโยชนทางดานวิชาการ งานวิจัย และงานวิชาการเฉพาะดานอื่นๆ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอยอดระบบการรายงานใหมีความทันสมัย เปนปจจุบันเพื่อ
ประโยชนตอการปองกันรักษาและติดตามประเมินผลผูปวยมะเร็งได
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอยอดระบบนําเสนอสารสนเทศและองคความรูเพื่อการพัฒนา
ฐานขอมูลรองรับการวิจัย การถายทอดองคความรูใหกับหนวยงานในขาย ประชาชนทั่วไป และ
ผูเกี่ยวของทัง้ ระบบเว็บไซต และชองทางอื่นที่เหมาะสมตอไป
- พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลภายนอกกับโรงพยาบาล เครือขายและแหลงวิชาการตางๆ
3. สรางสรรคนวัตกรรมทางดานระบบสารสนเทศเพื่อใชในการจัดบริการดานโรคมะเร็ง โดย
- พัฒนาระบบเชื่อมโยง Telemedicine รวมกับสถาบันชั้นนําดานโรคมะเร็งทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการรักษาโรคมะเร็ง
- การพัฒนาระบบการสื่อสารในรูปแบบดิจิตอลเพื่อการสื่อสารความรู ขอมูล ในโรงพยาบาล
- การขยายพื้นที่ WIFI ที่มีความเสถียรสูงใหครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการโรงพยาบาลดิจิตอล
กลยุทธที่ 10 พัฒ นาโรงพยาบาลสูองคกรคุณ ภาพ องคกรแหง การเรียนรู สมรรถนะสูง พึ่ง ตนเองได
บุคลากร มีความสุข วัฒนธรรมเขมแข็ง (WO)
มาตรการ และแนวปฏิบัติ
1. พัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรคุณภาพ และเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เขมแข็งโดย
- การตอยอดคุณภาพตามมาตรฐาน HA สูการพัฒนาตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA
- สงเสริมการเรียนรูจากตนแบบความสําเร็จดานการจัดการคุณภาพ จากโรงพยาบาลที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดี พรอมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง
- การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของโรงพยาบาล 5 ป พรอม ทั้ง
ยกระดับการเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ การสรางวัฒนธรรมคุณภาพ
- การพัฒนาขีดความสามารถแกบุคลากรทางดานการจัดการคุณภาพ ดวยเทคนิควิธีการใหมๆ
อยางตอเนื่อง พรอมสรางทีมคุณภาพในโรงพยาบาลใหมีความเขมแข็งผานกิจกรรมความสัมพันธ
และการพัฒนาสมรรถนะอยางเปนมืออาชีพ ที่ตอเนื่อง
2. เสริมสรางความเขมแข็งสูองคกรที่มีความมั่นคงทางดานการเงินการคลัง
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- พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการจัดทําผังกระบวนการเพื่อ
การเสริมสรางการเปนองคกรธรรมาภิบาลใหความสําคัญกับการดําเนินภารกิจอยางมีความโป
รางใส และการมีสวนรวมจากภาคีทุกภาคสวนพรอมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดคุณ
คาสูงสุด เนนการสรางทีมงานการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีขีดความสามารถ
สูง และใหมีศักยภาพในการสรางสรรคสารสนเทศดานธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการตัดสินใจของ
ผูบริหารของผูอํานวยการ
- การแสวงหารายไดจากการนําเสนอวิชาการกับหนวยงานทางนโยบายในประเทศ และแหลงเงิน
ในตางประเทศ
- การพัฒนาวิชาการการฝกอบรมเพื่อการสรางรายไดแกสถาบัน
- การพัฒนาระบบการใหบริการเชิงรุก การใหคําปรึกษาทางวิชาการ แกองคกรทางดานสุขภาพ
ทั้งใน และตางประเทศ
- การสรางสรรคระบบบริการทางการแพทย เพื่อมุงตอบสนองตอผูที่มีกําลังจาย การใชระบบ
การตลาดแบบมืออาชีพ เพื่อรองรับผูมีกําลังซื้อสูง ทั้งนี้ ตองไมกระทบตอคุณภาพการ
จัดบริการแกประชาชนทั่วไป
- การตอยอด product ภายใตตราสินคาของโรงพยาบาลพรอมการนํารูปแบบทางการตลาด
product price place promotion มาใชในการบริหารผลผลิตของสถาบัน
- การสงเสริม สนับสนุนความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อการผลิตสินคาภายใตตราสินคาของ
โรงพยาบาล (public to private partnership : PPP)
- การสงเสริมการนํานวัตกรรมมาสรางมูลคา จดลิขสิทธิ์ และการนําผลงานวิชาการมาใช
ประโยชนทางรายได ทั้งการจดสิทธิบัตร การพัฒนาเปนขอมูลเพื่อการบริการ
- สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานพัฒนาระบบการดําเนินงาน เนนการลดตนทุน และการลดความ
สูญเสีย
- การศึกษาความเปนไปไดฝนการใชประโยชนจากทรัพยสิน และพื้นที่ของโรงพยาบาลใหเกิด
คุณคา มูลคา ทั้งนี้คํานึงถึงมาตรฐานการจัดบริการทางสุขภาพเปนสําคัญ
- การพัฒนาศักยภาพของศูนยความเปนเลิศทุกแหงใหมีขีดความสามารถในการสรางสรรค
บริการ วิชาการ ที่กอใหเกิดรายไดแกสถาบันฯ
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อลดการสูญเสียจากการจัดบริการทาง
การแพทย
- การพัฒนาระบบบันทึก การลงขอมูล และการลดความสูญเสียในการบริหารจัดการ โดยการใช
ระบบ Lean Management
3. ปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็งโดย
- ค นหาและเรี ยนรู จากโรงพยาบาลที่ มี วั ฒนธรรมองค กรที่ ดี พร อมทั้ งคั ด เลื อ กบุ ค คลหรื อ
หนวยงานตั วอย างที่ดี ที่มีวั ฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งเพื่อใหหนว ยงานอื่นมาเรี ยนรูเ พื่อให
โรงพยาบาลมีสมรรถนะที่สูงขึ้น
- รณรงคและปลู กฝ งสร างเสริ มวัฒนธรรมโดยกระตุ นใหมีการสร างสรรคนวั ตกรรมใหม ๆ และ
ยกยองเชิดชูเกียรติเพื่อเปนตัวอยางที่ดใี นการเรียนรูแกบุคลากร
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4. การสรางบรรยากาศในการเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
พัฒนาองคกรรวมกับทุกภาคสวนอยางตอเนื่องผานเวทีตางๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาลตาม
แนวทาง ดังนี้
- การประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจ ของโรงพยาบาลที่มีความชัดเจนที่จะเขาถึงอยางเขาใจ
- การปองกัน สงเสริม ที่สามารถบูรณาการรวมกับทองถิ่นเพื่อการเขาถึงประชาชนในระดับพื้นที่
- การประสานการใหบริการสิ่งแวดลอมอาชีวอนามัยในชุมชนรวมกับทองถิ่น
- การพัฒนาหองสมุดของโรงพยาบาลใหมีมาตรฐานการเปนแหลงศึกษาแกบุคลากร
- การสงเสริม สนับสนุน การรวมกลุมของบุคลากรเพื่อสรางสรรคองคความรูใหม และการจัดการ
องคความรูเดิมใหเกิดคุณคา
- สงเสริมบุคลากรผลิตตํารา วิชาการ เพื่อรองรับภารกิจ และยุทธศาสตรของโรงพยาบาล
5. การพัฒนาโรงพยาบาลสูองคกรแหงความสุข พัฒนาบุคลากรใหมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
แนวทาง ดังนี้
- การใหสวัสดิการเกื้อกูลที่สูงกวาที่ไดรับปกติผานระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาล
- จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการจัดหารายไดและนํามาใชในการดูแลสวัสดิการแกบุคลากร
- การปรับระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใหความสําคัญกับการเสริมสรางสมรรถนะ
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานและนําผลของสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานมาใชในการประเมิน
และการเชื่อมโยงการพิจารณาความดีความชอบคาตอบแทนและผลประโยชนจูงใจตางๆ
- การเสริมสรางความผาสุกในโรงพยาบาลโดยสรางสรรคกิจกรรมเพื่อลดปญหาที่กระทบตอความ
ผาสุกของบุคลากร
- สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรรวมกลุมเพื่อการสรางสรรคกิจกรรม ชมรม เพื่อการสรางความสุข
การพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดสิ่งแวดลอมใหเปนสถานที่นาอยูนาทํางานและมีความสุขทั้งรางกาย
จิตใจ จิตวิญญาณและสังคม โดยเนนการดําเนินการที่บูรณาการกับการดูแลบุคลากร เพื่อพัฒนา
สูการเปนโรงพยาบาลแหงความสุข
- สงเสริมใหบุคลากรศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ เพื่อการเปดโลกทัศนแกบุคลากรสรางแรง
บันดาลใจและการเสริมแรงเชิงบวกใหแกบุคลากร เชน การจัดระบบการดูแลสุขภาพบุคลากรทุก
คน โดยมีการประเมินปจจัยเสี่ยงของบุคลากรตอการเกิดโรค และนําผลการประเมินมาพัฒนา
แนวทางการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพแกบุคลากร
6. สรางระบบการติดตามและประเมินดัชนีความผาสุกของบุคลากรโดยเนนการประเมินดังตอไปนี้
- สภาพแวดลอมที่สรางแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อประโยชนของผูปวย และความสําเร็จขององคกร
(รอยละ 15)
- ความสั มพั นธ ร ะหว างผู นํ าและผู ป ฏิ บั ติ และความสั มพั น ธ โ ดยรวมของผู ป ฏิ บั ติ งานและ
ผูปฏิบัติงาน (รอยละ 5)
- ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ เพื่อนรวมงานและองคกรเห็นความสําคัญ (รอยละ 6)
- บรรยากาศความรวมมือ ความไววางใจ (รอยละ 15)
- การสื่อสารที่ดี และกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน (รอยละ 7)
- การใหอํานาจตัดสินใจ และโอกาสในการริเริ่มพัฒนาสิ่งใหมๆ (รอยละ 7)
- การไดรับโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถอยางตอเนื่อง (รอยละ 7)
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- ความกาวหนาในตําแหนงงานตามความสามารถและประสบการณ (รอยละ 10)
- การยกยองชมเชยและการใหรางวัลที่มีความยุติธรรม (รอยละ 5)
- โอกาสที่เทาเทียมกันในการไดรับการปฏิบัติจากผูบังคับบัญชา และความยุติธรรมในการไดรับการ
ดูแล (รอยละ 8)
- การอยูรวมกันเสมือนญาติพี่นองที่มีความเขมแข็งทางวัฒนธรรม และคานิยมรวม (รอยละ 15)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพ สมรรถนะสูงที่ยั่งยืน
2. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงิน
3. โครงการโรงพยาบาลแหงความสุข
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์
(Goal)

กลยุทธ์
(Strategic)

“เป็นผู้นาทางวิชาการและบริการด้านตติยภูมิโรคมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง
พัฒนาสู่ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ
วิชาการด้านโรคมะเร็ง

ผลงานวิ ชาการ งานวิจัย
องค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
โรคมะเร็งเกิดประโยชน์ต่อ
การ ส่งเสริม ควบคุม
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
โรคมะเร็ง

1.พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการสู่
องค์กรที่มีขีด
ความสามารถ
ทางการวิจัย
สร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมทาง
การแพทย์ใน
ระดับชั้นนา

เสริมสร้างขีดความสามารถของ
เครือข่ายสุขภาพที่มีมาตรฐาน

เครือข่ายสุขภาพมีขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการ การบริการ และ
วิชาการด้านโรคมะเร็งได้
อย่างมีมาตรฐาน ปัญหา
โรคมะเร็งที่สาคัญในเขต
พื้นที่ลดลง

2 . พัฒนาโรง
พยาลเป็นคลัง
ความรู้ แหล่ง
อ้างอิงทาง
วิชาการโรคมะเร็ง
ที่มีคุณภาพ
ทันสมัย

3 . เสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่าย
เขตสุขภาพให้มี
ความสามารถใน
การจัดการ
โรคมะเร็งในพื้นที่
อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน

พัฒนาและเสนอนโยบายด้านการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพของประชาชน

ให้บริการการบาบัดรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย
โรคมะเร็ง
แก้ไขปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตาย
ด้วยโรคมะเร็งในพื้นที่อย่างบูรณาการ

ประชาชนในเขตบริการได้รับการ
ส่งเสริม ป้องกันจากโรคมะเร็ง
เมื่อเจ็บป่วย ได้รับการวินิจฉัย
และรักษาโรคด้วยความเชี่ยวชาญ
ชั้นสูง โดยบูรณาการเครือข่าย
นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของปัญหา
โรคมะเร็งของพื้นที่ลดลง

4 . พัฒนาขีด
ความสามารถแก่
บุคลากรทาง
การแพทย์ของ
เครือข่ายสุขภาพ
ด้วยวิทยาการ
ทันสมัยและระบบ
การพัฒนาแบบ
ครบวงจร

ยกระดับบริการทางการแพทย์ให้เป็น
เลิศ สมคุณค่าเชี่ยวชาญชั้นสูง

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
มีความเป็นเลิศ และมีคุณภาพ
มาตรฐานด้านการบริการ
โรคมะเร็งที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การแพทย์สูงระดับประเทศ

5. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของประชาชน กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย และ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดบริการทาง
การแพทย์ ร่วมลด
ปัญหาการเจ็บป่วย
ด้วยโรคมะเร็งในพื้นที่
ด้วยกลไกวิชาการ

6 . ยกระดับ
โรงพยาบาลสู่
ศูนย์กลางความ
เป็นเลิศในการ
ตรวจวินิจฉัย และ
รักษาโรคมะเร็ง
ระดับซับซ้อน
ยุ่งยาก เชี่ยวชาญ
ชั้นสูง สมคุณค่า
กรมการแพทย์

พัฒนาโรงพยาบาลให้สมบูรณ์ในการ
เป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

โรงพยาบาลมีผลสัมฤทธิ์ที่
สมบูรณ์ในการเป็นองค์กร
สุขภาพระดับชาติตามเกณฑ์
กรมการแพทย์

7.บูรณาการทรัพยากร
ของโรงพยาบาล และ
เครือข่ายสุขภาพเพื่อ
พัฒนาโรงพยาบาลให้
สมบูรณ์ในการเป็น
องค์กรสุขภาพระดับชาติ
ที่มีประสิทธิภาพในการ
รองรับความต้องการ
ทางสุขภาพของเขต
สุขภาพ

พัฒนาองค์กร บุคลากร รองรับการเป็น
โรงพยาบาลคุณภาพสูงที่ยั่งยืน พึ่งตนเองได้

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ
บุคลากรทีมสนับสนุนมีความเป็น
มืออาชีพ นาไปสู่การยอมรับของ
เครือข่าย

8. พัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์ให้
เชี่ยวชาญ ต่อ ยอด
สมรรถนะบุคลากร
สนับสนุนให้เป็น
ทีมงานมืออาชีพ

โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล
คุณภาพตามมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA: JCI)
และมาตรฐานการบริหารระดับ
สากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA)

9. พัฒนาโรงพยาบาลสู่
องค์กรทันสมัย
มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สมบูรณ์ มุ่งสู่องค์กร
ดิจิตอล

10.พัฒนาโรงพยาบาล
สู่องค์กร คุณภาพ
องค์กร แห่งการเรียนรู้
สมรรถนะสูง พึ่งตนเอง
ได้ บุคลากรมีความสุข
วัฒนธรรมเข้มแข็ง

ความเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. การพัฒนาสู่ศูนย์กลาง
ความเชี่ยวชาญวิชาการด้าน
โรคมะเร็ง

1. ผลงานวิชาการ งานวิจัย
องค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
โรคมะเร็งเกิดประโยชน์ตอ่
การส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน
รักษา และฟืน้ ฟูโรคมะเร็ง

1. พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการสู่องค์กรที่มีขดี
ความสามารถทางการวิจัย
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
ทางการแพทย์ในระดับชัน้ นา

โครงการ
1. โครงการวิจัย สร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรมฯ
2. โครงการจัดการความรู้
และข้อมูลสารสนเทศฯ

2. พัฒนาโรงพยาบาลเป็น
1. โครงการวิจัย สร้างองค์
คลังความรู้ แหล่งอ้างอิงทาง ความรู้ นวัตกรรมฯ
วิชาการโรคมะเร็งที่มี
คุณภาพ ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ

2. การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของเครือข่าย
สุขภาพที่มีมาตรฐาน

2. เครือข่ายสุขภาพมีขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการ การบริการ และ
วิชาการด้านโรคมะเร็งได้
อย่างมีมาตรฐาน ปัญหา
โรคมะเร็งที่สาคัญในเขต
พืน้ ที่ลดลง

3. เสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายเขตสุขภาพให้มี
ความสามารถในการจัดการ
โรคมะเร็งในพืน้ ที่ อย่างมี
คุณภาพ มาตรฐาน

3. โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการจัดการโรคมะเร็ง
แบบบูรณาการ
6. โครงการส่งเสริมชุมชน
ร่วมลดโรคมะเร็ง

4. พัฒนาขีดความสามารถ
แก่บุคลากรทางการแพทย์
ของเครือข่ายสุขภาพด้วย
วิทยาการทันสมัยและระบบ
การพัฒนาแบบครบวงจร

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายบริการสุขภาพ
โรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่
10

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. การแก้ปญ
ั หาการเจ็บป่วย 3. ประชาชนในเขตบริการ
ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งใน
ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน
พืน้ ที่อย่างบูรณาการ
จากโรคมะเร็ง เมื่อเจ็บป่วย
ได้รับการวินิจฉัย และรักษา
โรคด้วยความเชี่ยวชาญ
ชั้นสูง โดยบูรณาการ
เครือข่าย นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ของปัญหาโรคมะเร็งของ
พืน้ ที่ลดลง

กลยุทธ์

โครงการ

5. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของ 3. โครงการพัฒนาชุมชน
ประชาชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ต้นแบบการจัดการโรคมะเร็ง
ผู้ป่วย และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ แบบบูรณาการ
เอื้อต่อการจัดบริการทาง
การแพทย์ ร่วมลดปัญหาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งใน
พืน้ ที่ด้วยกลไกวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์
4. การยกระดับบริการทาง
การแพทย์ให้เป็นเลิศ สม
คุณค่าเชี่ยวชาญชัน้ สูง

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

4 . โ ร ง พ ย า บ า ล ม ะ เ ร็ ง
อุบลราชธานีมีความเป็นเลิศ
และมีคุณภาพมาตรฐานด้าน
การบริ ก ารโรคมะเร็ ง ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์สูง
ระดับประเทศ

6. ยกระดับโรงพยาบาลสู่
ศูนย์กลางความเป็นเลิศใน
การตรวจวินิจฉัย และรักษา
โรคมะเร็งระดับซับซ้อน
ยุ่งยาก เชี่ยวชาญชัน้ สูง สม
คุณค่ากรมการแพทย์

โครงการ
7. โครงการพัฒนาการ
จัดบริการทางการแพทย์ให้
สมคุณค่าทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

5. การพัฒนาโรงพยาบาลให้ 5. โรงพยาบาลมีผลสัมฤทธิ์ที่
สมบูรณ์ในการเป็นองค์กร
สมบูรณ์ในการเป็นองค์กร
สุขภาพระดับชาติ
สุขภาพระดับชาติตามเกณฑ์
กรมการแพทย์

กลยุทธ์

โครงการ

7. บูรณาการทรัพยากรของ 8. โครงการพัฒนา
โรงพยาบาล และเครือข่าย โรงพยาบาลสู่องค์กรสุขภาพ
สุขภาพเพือ่ พัฒนา
แห่งชาติ
โรงพยาบาลให้สมบูรณ์ใน
การเป็นองค์กรสุขภาพ
ระดับชาติที่มีประสิทธิภาพใน
การรองรับความต้องการทาง
สุขภาพของเขตสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

6. การพัฒนาองค์กร
บุคลากร รองรับการเป็น
โรงพยาบาลคุณภาพสูงที่
ยั่งยืน พึ่งตนเองได้

6. บุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง และบุคลากรทีม
สนับสนุนมีความเป็นมือ
อาชีพ นาไปสู่การยอมรับ
ของเครือข่าย

กลยุทธ์

โครงการ

8. พัฒนาบุคลากรทาง
9. โครงการพัฒนา
การแพทย์ให้เชี่ยวชาญ
บุคลากรทางการแพทย์
ต่อยอดสมรรถนะบุคลากร และบุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุนให้เป็นทีมงาน
มืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
6. การพัฒนาองค์กร
บุคลากร รองรับการเป็น
โรงพยาบาลคุณภาพสูงที่
ยั่งยืน พึ่งตนเองได้

เป้าประสงค์
7 . โ ร ง พ ย า บ า ล เ ป็ น
โรงพยาบาลคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA: JCI) และ
มาตรฐานการบริ ห ารระดั บ
ส า ก ล ต า ม เ ก ณ ฑ์ ร า ง วั ล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA)

กลยุทธ์

โครงการ

9. พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กร 10. โครงการโรงพยาบาล
ทันสมัย มีเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิตอล
ที่สมบูรณ์ มุ่งสู่องค์กรดิจิตอล
10. พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กร
คุณภาพ องค์กรแห่งการเรียนรู้
สมรรถนะสูง พึ่งตนเองได้
บุคลากร มีความสุข วัฒนธรรม
เข้มแข็ง

9. โครงการพัฒนาบุคลากรฯ
11. โครงการโรงพยาบาล
คุณภาพที่ยั่งยืน
12. โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะทางการเงินฯ
13. โครงการโรงพยาบาลแห่ง
ความสุข

