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บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกรมการแพทย์จ านวน 
264,244,200 บาท  และมีแผนการใช้จ่ ายเงินบ ารุ งของโรงพยาบาลมะเร็ ง อุบลราชธานี จ านวน 
379,941,595.14 บาท โดยประมาณการรายรับที่ 358,985,000 บาท ซึ่งเป็นการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
แบบขาดดุลงบประมาณ  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าทางวิชาการและบริการด้านตติยภูมิ
โรคมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” โดยขับเคลื่อนผ่าน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)พัฒนาสู่ศูนย์กลาง
ความเชี่ยวชาญวิชาการด้านโรคมะเร็ง 2)เสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายสุขภาพที่มีมาตรฐาน 3)
แก้ปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งในพ้ืนที่อย่างบูรณาการ  4)ยกระดับบริการทางการแพทย์ให้เป็น
เลิศ สมคุณค่าเชี่ยวชาญชั้นสูง 5)พัฒนาโรงพยาบาลให้สมบูรณ์ในการเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ  และ6)
พัฒนาองค์กร บุคลากรรองรับการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพสูงที่ยั่งยืนพ่ึงตนเองได้ นั้น พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 6 
และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวนโครงการที่สอดรับต่อยุทธศาสตร์มากที่สุด คือ 20 โครงการ และ 12 โครงการ
ตามล าดับ ยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงานโครงการรองรับน้อยที่สุดได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ดังนั้นโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจึงต้องเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานใน 3 ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเพ่ือพัฒนาไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ในปีง บประมาณ 2561 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีการด าเนินโครงการศึกษาวิจัยและประเมินเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้นจ านวน 3 
โครงการ  ตามกรอบภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ทีก่ าหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง  พัฒนาและเสนอนโยบายด้าน
การแพทย์เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน เพ่ือบรรลุภารกิจดังกล่าวควรเพ่ิมการด าเนินโครงการ
ศึกษาวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องต่อภารกิจของโรงพยาบาล 
นโยบายของกรมการแพทย์ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประเทศ 
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 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือ
รวบรวมแผนการด าเนินงาน/โครงการของกลุ่มภารกิจ ส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ และเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
 
 ฝ่ายแผนงานและประเมินผลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์        
ต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และขอขอบคุณทุกกลุ่มภารกิจที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลและจัดท ารายละเอียด
การด าเนินงานโครงการให้หนังสือฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นผู้น าทางวิชาการและบริการด้านตติยภูมิโรคมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” 

 

เป็นผู้น าทางวิชาการ หมายถึง การเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ องค์ความรู้             
และนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้านโรคมะเร็งเพ่ือยกระดับการบริการทางการแพทย์ ระดับซับซ้อนเชี่ยวชาญ
ชั้นสูงได้มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้โรคมะเร็งเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานทางวิชาการ บริการ  และการ
บริหารพร้อมการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัดการโรคมะเร็งของพ้ืนที่ได้ 
โรงพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ และอ้างอิงทางวิชาการโรคมะเร็งของเขตสุขภาพ เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์แบบครบวงจร และมีศักยภาพในระดับสากล ทันสมัย 
 
พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission) 
 กรอบในการด าเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และภารกิจการพัฒนาไปสู่
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลได้ก าหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง 
2. ให้บริการการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
3. พัฒนาและเสนอนโยบายด้านการแพทย์เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน 
 

เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 
สนับสนุนให้ประชาชนสุขภาพดีได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง ป้องกันอย่างมีประสิทธิ ภาพ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองอย่างทั่วถึง ทันการณ์ และประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถเข้าถึงบริการการ
วินิจฉัยและรักษาที่มีคุณภาพ จนสามารถลดปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งของพ้ืนที่บริการได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นหลักที่ส าคัญหรือวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนา 

ด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

1) พัฒนาสู่ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญวิชาการด้านโรคมะเร็ง  
2) เสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 
3) แก้ปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งในพ้ืนที่อย่างบูรณาการ 
4) ยกระดับบริการทางการแพทย์ให้เป็นเลิศ สมคุณค่าเชี่ยวชาญชั้นสูง  
5) พัฒนาโรงพยาบาลให้สมบูรณ์ในการเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ  
6) พัฒนาองค์กร บุคลากร รองรับการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพสูงที่ยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ 

 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Outcome Goal) 

1) ผลงานวิชาการ งานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านโรคมะเร็งเกิดประโยชน์ต่อการ ส่งเสริม 
ควบคุม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูโรคมะเร็ง  

2) เครือข่ายสุขภาพมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบริการ และวิชาการด้านโรคมะเร็ง
ได้อย่างมีมาตรฐาน ปัญหาโรคมะเร็งที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่ลดลง 

3) ประชาชนในเขตบริการได้รับการส่งเสริม ป้องกันจากโรคมะเร็ง เมื่อเจ็บป่วย ได้รับการวินิจฉัย 
และรักษาโรคด้วยความเชี่ยวชาญชั้นสูง โดยบูรณาการเครือข่าย น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของปัญหา
โรคมะเร็งของพ้ืนที่ลดลง 

4) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีมีความเป็นเลิศ และมีคุณภาพมาตรฐานด้านการบริการโรคมะเร็ง
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์สูงระดับประเทศ 

5) โรงพยาบาลมีผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์ในการเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติตามเกณฑ์กรมการแพทย์ 
6) บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทีมสนับสนุนมีความเป็น 

มืออาชีพ น าไปสู่การยอมรับของเครือข่าย  
โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA: JCI) และมาตรฐาน
การบริหารระดับสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

 
กลยุทธ์ 

1) พัฒนาศักยภาพทางวิชาการสู่องค์กรที่มีขีดความสามารถทางการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
ทางการแพทย์ในระดับชั้นน า 

2) พัฒนาโรงพยาลเป็นคลังความรู้ แหล่งอ้างอิงทางวิชาการโรคมะเร็งที่มีคุณภาพ ทันสมัย 
3) เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเขตสุขภาพให้มีความสามารถในการจัดการโรคมะเร็งในพ้ืนที่ อย่างมี

คุณภาพ มาตรฐาน 
4) พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรทางการแพทย์ของเครือข่ายสุขภาพด้วยวิทยาการทันสมัยและ

ระบบการพัฒนาแบบครบวงจร 
5) ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

จัดบริการทางการแพทย์ ร่วมลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในพ้ืนที่ด้วยกลไกวิชาการ  



 
 

3 
 

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561- 

6) ยกระดับโรงพยาบาลสู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง ระดับ
ซับซ้อน ยุ่งยาก เชี่ยวชาญชั้นสูง สมคุณค่ากรมการแพทย์ 

7) บูรณาการทรัพยากรของโรงพยาบาล และเครือข่ายสุขภาพเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลให้สมบูรณ์ใน
การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติที่มีประสิทธิภาพในการรองรับความต้องการทางสุขภาพของเขตสุขภาพ 

8) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้เชี่ยวชาญ ต่อยอดสมรรถนะบุคลากรสนับสนุนให้เป็นทีมงานมือ
อาชีพ 

9) พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรทันสมัย มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์ มุ่งสู่องค์กรดิจิตอล 
10) พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณภาพ องค์กรแห่งการเรียนรู้สมรรถนะสูง พ่ึงตนเองได้ บุคลากรมี

ความสุข วัฒนธรรมเข้มแข็ง 
 



 
 
 
  
 
 พันธกิจ 

(Mission) 

วิสัยทัศน ์
(Vision) 

 

“เป็นผู้น าทางวิชาการและบริการด้านตติยภูมิโรคมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

กลยุทธ ์
(Strategic) 

พัฒนาสู่ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ
วิชาการด้านโรคมะเร็ง 

ผลงานวิชาการ งานวิจัย 
องค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
โรคมะเร็งเกิดประโยชน์ต่อ
ก าร  ส่ ง เ ส ริ ม  ค วบคุ ม 
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
โรคมะเร็ง 

เ ค รื อ ข่ า ย สุ ข ภ า พ มี ขี ด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการ การบริการ และ
วิชาการด้านโรคมะเร็งได้
อย่างมีมาตรฐาน ปัญหา
โรคมะเร็งที่ส าคัญในเขต
พื้นที่ลดลง 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
มีความเป็นเลิศ และมีคุณภาพ
มาตรฐ านด้ า นก าร บริ ก า ร
โรคมะเร็งที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การแพทย์สูงระดับประเทศ 

โรงพยาบาลมีผลสัมฤทธิ์ที่
สมบูรณ์ ในการเ ป็นองค์กร
สุขภาพระดับชาติตามเกณฑ์
กรมการแพทย์ 

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พา ะ ท า ง  แ ล ะ
บุคลากรทีมสนับสนุนมีความเป็น
มืออาชีพ น าไปสู่การยอมรับของ
เครือข่าย 

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

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง  

ให้บริการการบ าบัดรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 

พัฒนาและเสนอนโยบายด้านการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพของประชาชน 

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 ขภาพใ ห้มี
ความสามารถใน
ก า ร จั ด ก า ร
โรคมะเร็งในพื้นที่ 
อ ย่ า งมี คุ ณภ าพ 
มาตรฐาน 

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
เครือข่ายสุขภาพ
ด้ ว ย วิ ท ย า ก า ร
ทันสมัยและระบบ
การพัฒนาแบบ
ครบวงจร 

 

8. พัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์ให้
เชี่ยวชาญ ต่อยอด
สมรรถนะบุคลากร
สนับสนุนให้ เ ป็น
ทีมงานมืออาชีพ 

9. พัฒนาโรงพยาบาลสู่
อ ง ค์ ก ร ทั น ส มั ย  
มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สมบูรณ์ มุ่งสู่องค์กร
ดิจิตอล 

7.บูรณาการทรัพยากร
ของโรงพยาบาล และ
เครือข่ายสุขภาพเพื่ อ
พัฒนาโรงพยาบาลให้
ส ม บู ร ณ์ ใ น ก า ร เ ป็ น
องค์กรสุขภาพระดับชาติ
ที่มีประสิทธิภาพในการ
รองรับความต้องการ
ทางสุ ขภาพของ เ ขต
สุขภาพ 
 
 

5. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของประชาชน กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย และ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดบริการทาง
การแพท ย์  ร่ ว มลด
ปัญหาการ เจ็บ ป่วย
ด้วยโรคมะเร็งในพื้นที่
ด้วยกลไกวิชาการ  

6 . ย ก ร ะ ดั บ
โ ร ง พ ย า บ า ล สู่
ศู น ย์กลางความ
เ ป็ น เ ลิ ศ ใ น ก า ร
ตรวจวินิจฉัย และ
รักษาโรคมะเร็ ง 
ร ะ ดั บ ซั บ ซ้ อ น 
ยุ่งยาก เชี่ยวชาญ
ชั้นสู ง  สมคุณค่ า
กรมการแพทย์ 
 

 

เสริมสร้างขีดความสามารถของ
เครือข่ายสุขภาพที่มีมาตรฐาน 

ยกระดับบริการทางการแพทย์ให้เป็น
เลิศ สมคุณค่าเชี่ยวชาญชั้นสูง 

พัฒนาโรงพยาบาลให้สมบูรณ์ในการ
เป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ 

พัฒนาองค์กร บุคลากร รองรับการเป็น
โรงพยาบาลคุณภาพสูงที่ย่ังยืน พึ่งตนเองได้ 

10.พัฒนาโรงพยาบาล
สู่องค์กรคุณภาพ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สมรรถนะสูง พึ่งตนเอง
ได้ บุคลากรมีความสุข 
วัฒนธรรมเขม้แขง็ 

1.พัฒนาศักยภาพ
ท า ง วิ ช า ก า ร สู่
อ ง ค์ ก ร ที่ มี ขี ด
ค ว าม ส า ม า ร ถ
ท า ง ก า ร วิ จั ย 
สร้างองค์ความรู้ 
น วั ต ก ร ร ม ท า ง
ก า ร แ พ ท ย์ ใ น
ระดับชั้นน า 

แก้ไขปัญหาการเจ็บป่วย ป่วยตาย 
ด้วยโรคมะเร็งในพื้นที่อย่างบูรณาการ 

ประชาชนในเขตบริการได้รับการ
ส่งเสริม ป้องกันจากโรคมะเร็ง 
เมื่อ เจ็บป่วย ได้รับการวินิจฉัย 
และรักษาโรคด้วยความเชี่ยวชาญ
ชั้นสูง โดยบูรณาการเครือข่าย 
น า ไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ขอ ง ปัญหา
โรคมะเร็งของพื้นที่ลดลง 

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



ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
 

ยุทธศาสตร์
รพ.

 กลยุทธ์
รพ.

3,906,925 
1 โครงการขอรับการเยี่ยมส ารวจเพื่อต่ออายุการรับรอง

กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล
กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ 260,000     5,6 10

2 โครงการอบรมปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักสูตร "การพฒันาระบบสารสนเทศในหน่วยงานและ
ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (HIS)"

คณะกรรมการสารสนเทศฯ 30,350      6 9

3 โครงการกิจกรรม 5 ส. กลุ่มงานรังสีรักษา 122,000     6 10
4 โครงการพฒันาศักยภาพสู่ความเปน็เลิศด้านรังสีรักษา กลุ่มงานรังสีรักษา 50,670      4 6
5 โครงการพฒันาเครือข่ายเคมีบ าบดัในผู้ปวุยมะเร็งเขตภาคะ

วนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปงีบประมาณ 2561
กลุ่มงานเคมีบ าบดั 413,000     2 3

6 โครงการโลหติเอื้ออาทร ประจ าป ี2561 กลุ่มงานพยาธวิทิยา 109,650     
7 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟเูชิงปฏบิติัการ การเก็บส่ิงส่งตรว

ทางด้านนรีเวชวทิยา
กลุ่มงานพยาธวิทิยา 43,650      2 4

8 โครงการแลบสัญจร 2561 กลุ่มงานพยาธวิทิยา 6,975        2 4
9 โครงการประชุมวชิาการ การตรวจทางหอ้งปฏบิติัการกับ

ผู้ปวุยมะเร็ง คร้ังที่ 4
กลุ่มงานพยาธวิทิยา 65,100      2 3

10 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ลดหวาน มัน เค็ม ในผู้ปวุย
โรคมะเร็ง

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 24,000      3 5

11 โครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 5,000        
12 โครงการฟื้นฟทูกัษะการช่วยฟื้นคืนชีพส าหรับบคุลากร

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 53,000      6 8

13 โครงการอบรมเชิงปฏบติัการ การปอูงกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลส าหรับบคุลากร โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 76,600      6 8

14 โครงการพฒันาพฤติกรรมบริการเพื่อความเปน็เลิศ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 66,500      6 8
15 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรพยาบาลในการดูแลผู้ปวุย

มะเร็ง
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21,500      6 8

16 โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน การพยาบาลผู้ปวุยมะเร็งที
ได้รับยาเคมีบ าบดั

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 270,600     2 4

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรแ์ละโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม

โรงพยาบาลมะเรง็อุบลราชธานี

- แผนปฏบิติัการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561- 5



ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
 

ยุทธศาสตร์
รพ.

 กลยุทธ์
รพ.

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรแ์ละโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลมะเรง็อุบลราชธานี

17 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งส าหรับ
บคุลากร

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 194,600     2 4

18 โครงการพฒันาเครือข่ายดูแลรักษาและส่งต่อผู้ปวุยมะเร็งใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปงีบประมาณ 2561

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 62,100      2 4

19 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติส าหรับผู้ปวุยโรคมะเร็ง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 98,900      3 5

20 โครงการรวมพลังอาสาสมัครมิตรภาพบ าบดัปอูงกัน
โรคมะเร็ง

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 167,000     2 4

21 โครงการเสริมพลังการดูแลผู้ปวุยมะเร็งแบบ
ประคับประคองสู่เครือข่าย

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 122,300     2 3

22 โครงการผลิตส่ือเพิ่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
โรคมะเร็งสู่ประชาชน

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 443,500     3 5

23 โครงงการกิจกรรมพฒันาคุณภาพงาน IC กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 21,200      6 8
24 โครงการอบรมเพิ่มทกัษะการบริการผู้ปวุยส าหรับพนักงาน

ช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 45,500      6 8

25 โครงการวนัคล้ายวนัสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ครอบรอบ 27 ปี

ฝุายบริหารทั่วไป 98,000      6 10

26 โครงการอบรมปอูงกันและระงับอัคคีภยั ประจ าป ี2561 ฝุายบริหารทั่วไป 186,550     6 8

27 โครงการเฝูาระวงัภยัสุขภาพในการท างานของบคุลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  ประจ าป ี2561

ฝุายบริหารทั่วไป 33,000      6 8

28 โครงการอบรมใหค้วามรู้ระเบยีบทางการเงิน ฝุายการเงินและบญัชี 32,050      6 8
29 โครงการการบริหารงานพสัดุภาครัฐแนวใหม่ ฝุายพสัดุและบ ารุงรักษา 58,980      6 8
30 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดท าแผนพฒันารายบคุคล 

(Individual Development Plan : IDP)
ฝุายทรัพยากรบคุคล 15,350      6 8

31 โครงการคนดีศรีองค์กร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
ประจ าป ี2561

ฝุายทรัพยากรบคุคล 27,000      6 10

32 โครงการจัดพมิพแ์ผนยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564

ฝุายแผนงานและประเมินผล 14,000      6 10

- แผนปฏบิติัการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561- 6



ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
 

ยุทธศาสตร์
รพ.

 กลยุทธ์
รพ.

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรแ์ละโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลมะเรง็อุบลราชธานี

33 โครงการจัดพมิพร์ายงานประจ าป ีโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560

ฝุายแผนงานและประเมินผล 21,000      6 10

34 โครงการจัดพมิพแ์ผนปฏบิติัการประจ าป ีโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝุายแผนงานและประเมินผล 8,000        6 10

35 โครงการพธิวีางศิลาฤกษอ์าคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น 
โรงพยาลมะเร็งอุบลราชธานี

กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 128,000     6 10

36 ผลของการใช้แบบประเมิน MASCC (The Multinational 
Association For Supportive Care In Cancer) ในการ
คัดกรองการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโตฟลิต่ าร่วมกับมีไข้
ในผู้ปวุย
มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบดั

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 236,200     1 1

37 โครงการประเมินเทคโนโลยีการฉายรังสีในเทคนิค IMRT 
และ VMAT

กลุ่มงานรังสีรักษา 134,000     1 1

38 โครงการประเมินเทคโนโลยีการรักษาผู้ปวุย โรคมะเร็งการ
ฟงัแร่กัมมันตรังสี beachy therapy ของโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชานี

กลุ่มงานรังสีรักษา 141,100     1 1

- แผนปฏบิติัการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561- 7
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- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561- 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี

 
                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 

 
รายการ งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 264.2442 

1. งบบุคลากร       4.36750 
2. งบด าเนินงาน         6.4606  
3. งบลงทุน     253.4161  
     - ครุภัณฑ์       28.8900  
     - ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง      224.5261 
4. งบเงินอุดหนุน                -    
5. งบรายจ่ายอ่ืน                -    

 

 

  

4.3675 6.4606 

253.4161 

1. งบบุคลากร  
2. งบด าเนินงาน  
3. งบลงทุน  
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- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561- 

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี
 

 
ประมาณการรายได้  358,985,000.00 บาท 
ประมาณการรายจ่าย  379,941,595.14 บาท 

 
 

                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 
 

รายจ่าย งบประมาณ 

  379.9415  

1. งบบุคลากร 41.6594   
2. งบด าเนินงาน 269.0456  
3. งบลงทุน    58.7252  
     - ครุภัณฑ์ 29.9562  
     - ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 28.7690  
4. งบเงินอุดหนุน                         

-    
5. งบรายจ่ายอ่ืน           0.5113   
6. งบฉุกเฉิน 10.0000 

 

 

 

41.6594 

269.0456 

58.7252 
0.5113 

งบบุคลากร 

งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 

งบรายจ่ายอื่น 



 

 

แผนปฏิบัติการโครงการ 
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 
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693,430 297,500 - - - - 29,000 72,980 33,000 233,950 - - 27,000 

ฝายบริหารทั่วไป 517,050 297,500 - - - - - - 33,000 186,550 - - - 

1 โครงการวันคลายวันสถาปนา 1. เพ่ือฉลองเน่ืองใน เจาหนาท่ีโรงพยา เจาหนาท่ีโรงพยาบาล ต.ค.-60 98,000      98,000 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โอกาสครบรอบ 27 ป บาลมะเร็งอุบลราช มะเร็งอุบลราชธานี บุตร

ครอบรอบ 27 ป วันคลายวันสถาปนา ธานี และผูมารับ หลานเจาหนาท่ี แพทยท่ี

กิจกรรมการดําเนินงาน โรงพยาบาลมะเร็ง บริการ จํานวน ปรึกษา กรรมการมูลนิธิ

1. ไหวหลวงพอรวมใจและพิธี อุบลราชธานี  600  คน โรงพยาบาลมะเร็ง

ไหวศาล  2. เพ่ือเผยแพรประวัติ อุบลราชธานี ผูปวยและ

2. ทําบุญตักบาตร ณ หอง ความเปนมาของ พื้นที่ดําเนินงาน ญาติ ไดรวมกันจัด

ประชุมช้ัน 5 อาคารบําบัด โรงพยาบาลมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็ง กิจกรรมเน่ืองในงานวัน

และสงเสริมสุขภาพ อุบลราชธานี  อุบลราชธานี คลายวันสถาปนา

 3. การจัดแสดงนิทรรศการ  3. เจาหนาท่ี โรงพยาบาลมะเร็ง

ประวัติความเปนมาของ โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี ครบรอบ 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานี บุตรหลาน 27 ป เพ่ือความเปนสิริ

เจาหนาท่ี ผูปวยและญาติ มงคลแกหนวยงานและ

 ไดมีโอกาสเขารวม เจาหนาท่ีโรงพยาบาล

กิจกรรมเน่ืองในงานวัน มะเร็งอุบลราชธานี

คลายวันสถาปนา

โรงพยาบาลมะเร็ง

อุบลราชธานี 

 4. เพ่ือเปนสิริมงคลและ

เปนการเช่ือมสัมพันธ

ระหวางเจาหนาท่ี อัน

กอใหเกิดความรักความ

ผูกพันในองคกร

รวมทั้งหมด

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ลํา
ดับ โครงการ/

กิจกรรมดําเนินงาน
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย 
(จํานวน)

/พื้นที่ดําเนินงาน
ผลลัพธโครงการ

กําหนด 
จัด

โครงการ

รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561- 11



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ลํา
ดับ โครงการ/

กิจกรรมดําเนินงาน
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย 
(จํานวน)

/พื้นที่ดําเนินงาน
ผลลัพธโครงการ

กําหนด 
จัด

โครงการ

รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1

2 โครงการอบรมปองกันและ 1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีเกิด เจาหนาท่ีโรงพยา เจาหนาท่ีมีความรูในการ มิ.ย.-61 186,550    186,550 

ระงับอัคคีภัย ประจําป 2561 ความตระหนักในการ บาลมะเร็งอุบล ปองกันและควบคุม

กิจกรรมการดําเนินงาน ปองกันและระงับอัคคีภัย ราชธานี   สถานการณในขณะ

1. บรรยายวิชาการ  2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีรูวิธี จํานวน 450  คน อัคคีภัย รวมท้ังมีความรู 

2. ปฏิบัติการใชอุปกรณดับเพลิง ปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย วิธีปฏิบัติตนเพ่ือ

3. ฝกซอมดับเพลิงหนีไฟจําลอง และรูวิธีการใชอุปกรณ พื้นที่ดําเนนการ ชวยเหลือผูประสบภัย 

เหตุการณจริง ดับเพลิง รวมท้ังสามารถ โรงพยาบาลมะ และชวยเหลือตนเองเม่ือ

ลงมือปฏิบัติไดอยาง เร็งอุบลราชธานี เกิดอัคคีภัยไดอยาง

คลองตัวและมี ถูกตองและเหมาะสม 

ประสิทธิภาพ  เจาหนาท่ีทําใหเกิดความ

3. เพ่ือใหเจาหนาท่ี ระมัดระวัง และเกิดการ

เขาใจและสามารถ ปองกันอัคคีภัย รักษา

ควบคุมสถานการณ ทรัพยสินของทางราชการ 

ในขณะเกิดอัคคีภัย เจาหนาท่ีมีความสามารถ

ตลอดจนชวยเหลือ ในการทํางานประสาน

ผูประสบภัยไดอยาง กับหนวยงานภายนอก

ถูกตองและเหมาะสม เก่ียวกับการดับเพลิงได

4. เพ่ือใหเจาหนาท่ี อยางมีประสิทธิภาพ

เขาใจวิธีในการชวยเหลือ

ตนเอง ทรัพยสินราชการ 

และอํานวยความสะดวก

แกผูปฏิบัติงานระงับพ

อัคคีภัย ในการชวยเหลือ

ผูประสบภัย    

5. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมี

ความสามารถในการ

ทํางานประสานกับ

หนวยงานภายนอก

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561- 12
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ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ลํา
ดับ โครงการ/

กิจกรรมดําเนินงาน
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย 
(จํานวน)

/พื้นที่ดําเนินงาน
ผลลัพธโครงการ

กําหนด 
จัด

โครงการ

รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1

เก่ียวกับการดับเพลิง   

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3 โครงการเฝาระวังภัยสุขภาพ 1. เพ่ือเฝาระวังโรคหรือ บุคลากรของ โรงพยาบาลมะเร็ง พ.ค.-61 33,000      33,000 

ในการทํางานของบุคลากร อันตรายจากการทํางาน โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี มีการ

สาธารณสุข  ของบุคลากรใน อุบลราชธานี  จัดการส่ิงแวดลอมใน

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็ง ท่ีมีความเส่ียงจาก การทํางานท่ีถูกตองตาม

ประจําป 2561 อุบลราชธานี การทํางาน มาตรฐาน ลดโอกาสเกิด

กิจกรรมการดําเนินการ  2. เพ่ือใหบุคลากรกลุม จํานวน 60 คน การเจ็บปวยหรือ

ดําเนินการตรวจสมรรถภาพ เส่ียงไดรับการตรวจ บาดเจ็บจากการทํางาน

รางกายของบุคลากรตาม สุขภาพตามปจจัยเส่ียง พื้นที่ดําเนินการ ของบุคลากรในสถาน

ความเส่ียงจากการทํางาน จากการทํางาน โรงพยาบาลมะเร็ง ประกอบการ

 3. เพ่ือใชเปนแนวทาง อุบลราชธานี  

ของโรงพยาบาลในการ

ท่ีจะปรับสภาพแวดลอม

ในการทํางานให

เหมาะสม สอดคลองกับ

ผูท่ีจะเขาไปทํางาน

4 โครงการพิธีวางศิลาฤกษ 1. เพ่ือความเปนสิริ เจาหนาท่ีโรงพยา พิธีวางศิลาฤกษ อาคาร ต.ค.-60 199,500    199,500 

อาคารบริการและจอดรถ 9ช้ัน มงคลแกโรงพยาบาล บาลมะเร็งอุบล บริการและจอดรถ  9  ช้ัน

โรงพยาลมะเร็งอุบลราชธานี มะเร็งอุบลราชธานี ราชธานี  และ   โรงพยาบาลมะเร็ง

กิจกรรมการดําเนินการ ประชาชนผูมารับ ผูมารับบริการ  อุบลราชธานี เปนไปดวย

พิธีวางศิลาฤกษอาคารบริการ บริการตลอดจน จํานวน  500 คน ความเรียบรอยและ

และจอดรถ  9  ช้ัน   เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน สมเกียรติ ตรงตาม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ทุกคน พื้นที่ดําเนินการ วัตถุประสงคของ

 2. เพ่ือเปนการ โรงพยาบาลมะเร็ง โรงพยาบาล

ประชาสัมพันธ อุบลราชธานี

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561- 13
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หนวยงานใหเปนท่ี

รับทราบของประชาชน

 หนวยงานภาครัฐและ

เอกชนท้ังในและนอก

เขตจังหวัดอุบลราชธานี 

 3. เพ่ือใหการกอสราง

และการทําพิธีวางศิลา

ฤกษอาคารบริการและ

จอดรถ  9  ช้ัน      

ดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย

ฝายการเงินและบัญชี 32,050 - - - - - - - - 32,050 - - - 

5 โครงการอบรมใหความรู เพ่ือใหบุคลากร เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติ ผูเขารับการฝกอบรม มิ.ย.-61 32,050      32,050 

ระเบียบทางการเงิน โรงพยาบาลมะเร็ง งานในกลุมงาน/ สามารถนําความรูท่ีไดรับ

กิจกรรมการดําเนินการ อุบลราชธานีไดรับ ฝายตางๆของ ไปใชในการปฏิบัติงาน

จัดฝกอบรม ความรูเก่ียวกับระเบียบ โรงพยาบาลมะเร็ง ไดอยาง 

ทางการเงิน เพทอใชใน อุบลราชธานี มีประสิทธิภาพ เพ่ือให

การปฏิบัติงาน และ บรรลุเปาหมายของ

เขาใจถึงสิทธิของตนเอง พื้นที่ดําเนินการ หนวยงาน

ท่ีไดรับจากทางราชการ โรงพยาบาลมะเร็ง

ระเบียบคาใชจายในการ อุบลราชธานี

เดินทางไปราชการ 

ระเบียบคาใชจายใน

การฝกอบรม เปนตน

ฝายพัสดุและบํารุงรักษา 58,980 - - - - - - 58,980 - - - - - 

6 โครงการการบริหารงานพัสดุ 1.เพ่ือใหผูเขารับการ หัวหนากลุมงาน/ 1. บุคลากรมีความเขาใจ เม.ย.-61 58,980 58,980 

ภาครัฐแนวใหม อบรมไดทราบและ ฝาย และผูปฏิบัติ ถึงหลักการปฏิบัติงาน

เขาใจถึงความสําคัญ งานจํานวน40คน ดานตามระเบียบ 
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กิจกรรมการดําเนินการ หลักเกณฑวิธีการ ขอบังคับ หลักเกณฑ ใน

ฟงการบรรยาย กรณีศึกษา ข้ันตอนในการปฏิบัติ ภาคราชการรวมท้ัง

ตอบปญหาแลกเปล่ียนขอ ตามระเบียบสํานัก พื้นที่ดําเนินงาน คํานึงถึงผลประโยชน

ซักถามและแนวทางปฏิบัติท่ี นายกรัฐมนตรีวาดวย โรงพยาบาลมะเร็ง ของสวนรวม การให

ถูกตอง การพัสดุ พ.ศ. 2535 อุบลราชธานี ความสําคัญในการ

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานพัสดุ 

แนวทางปฏิบัติในการ กอใหเกิดประสิทธิภาพ

จัดหาพัสดุ ดวยวิธีตลาด และประสิทธิผลในการ

อิเล็กทรอนิกส ปฏิบัติงานพัสดุย่ิงข้ึน 

Electronic Market : e- 2. ผูเขารับการอบรมไดมี

market และดวยวิธี แนวในการปฏิบัติงานท่ี

ประกวดราคา ถูกตองตามระเบียบ

อิเล็กทรอนิกส สํานักนายกรัฐมนตรี วา

(Electronic Bidding : ดวยงานพัสดุ 

e-bidding) ตลอดจน 3. สงเสริมใหเกิดความ

กฎหมาย ระเบียบ มติ โปรงใสหลักธรรมภิบาล 

คณะรัฐมนตรีและ และลดความเส่ียงในการ

หนังสือแจงเวียนท่ี ทุจริตจากการปฏิบัติของ

เก่ียวของกับการจัดซ้ือ เจาหนาท่ีในองคกร

จัดจางและการบริหาร

สัญญา การควบคุมและ

การจําหนายพัสดุออก

จากวงจรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.ไดมีโอกาสทราบเหตุ

เขาสูความเส่ียงและ

สามารถลดถอยจาก

ปจจัยเส่ียงตาง  ๆในการ
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บริหารงานพัสดุของตัว

เจาหนาท่ีและผูบริหาร

หรือหัวหนาหนวยงาน

ตาง เๆพ่ือใหผูรับการ

อบรมเขาใจถึงระเบียบ

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับงาน

พัสดุ เพ่ือลดความเส่ียง

ท่ีกอใหเกิดการทุจริตใน

อนาคต

ฝายทรัพยากรมนุษย 42,350 - - - - - - - - 15,350 - - 27,000 

7 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู 1. เพ่ือใหบุคลากรมี คณะกรรมการบริ ผูเขารวมโครงการมี มิ.ย.-61 15,350      15,350 

การจัดทําแผนพัฒนา ความรูความเขาใจ หารทรัพยากรบุคคล ความรูความเขาใจในการ

รายบุคคล (Individual เก่ียวกับการจัด หัวหนากลุมงาน/ จัดทําแผนพัฒนา

Development Plan : IDP) แผนพัฒนารายบุคคล ฝาย และผูปฏิบัติ รวมกับผูปฏิบัติงานเพ่ือ

กิจกรรมการดําเนินงาน  (Individual งานในโรงพยาบาล กําหนดหัวขอในการ

จัดบรรยายใหความรูเก่ียวกับ Development Plan : มะเร็งอุบลราชธานี พัฒนาและการ

การจัดทําแผนพัฒนา IDP)และสามารถ  จํานวน 40 คน ประเมินผลการพัฒนา 

รายบุคคล (Individual วิเคราะหถึงความจําเปน เพ่ือใหเปนไปตาม

Development Plan : IDP)  รวมท้ังการวาง พื้นที่ดําเนินการ แผนพัฒนารายบุคคล

และรวมแลกเปล่ียนเรียนรู แผนการพัฒนา โรงพยาบาลมะเร็ง ผูเขารวมโครงการนํา

การจัดทําแผนพัฒนา รายบุคคลระหวาง อุบลราชธานี แนวทางการพัฒนา

รายบุคคลกับภาคเอกชน ผูบังคับบัญชาและผู บุคคลและการจัดทํา

ปฏิบัติ และสามารถ แผนพัฒนารายบุคคล

ถายทอดได จากหนวยงานภาคเอกชน 

2. เพ่ือทราบถึงแนว มาปรับใชในการจัดทํา

ทางการจัดแผนพัฒนา แผนพัฒนาบุคลากรใน
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รายบุคคล (Individual หนวยงานได

Development Plan : 

IDP) หนวยงาน

ภาคเอกชน เพ่ือ

สามารถนํามาปรับใช

เปนแนวทางการจัดทํา

ของแตละกลุมงาน/ฝายได

8 โครงการคนดีศรีองคกร 3.1 เพ่ือคัดเลือกขาราชการ ขาราชการและเจา สนับสนุนและเชิดชู ก.ย.-61 27,000      27,000 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และเจาหนาท่ีดีเดนท่ีมี หนาท่ีโรงพยาบาล เกียรติคุณขาราชการและ

 ประจําป 2561 คุณสมบัติเหมาะสมเปน มะเร็งอุบลราชธานี เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ี

กิจกรรมดําเนินงาน “คนดีศรีองคกร ดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

นําเสนอผลการพิจารณาผู โรงพยาบาลมะเร็ง พื้นที่ดําเนินงาน อุทิศกายและใจใหกับ

ไดรับการคัดเลือก“คนดีศรี อุบลราชธานี ประจําป โรงพยาบาลมะเร็ง งานในหนาท่ี มีความ

องคกร”ฯ ตอ คณะกรรมการ  2561” อุบลราชธานี ประพฤติเปนแบบอยาง

บริหาร รพ.พิจารณาเห็นชอบ  3.2 เพ่ือสนับสนุนและเชิด ท่ีดี มีผลการปฏิบัติงาน

ชูเกียรติคุณขาราชการและ ดีเดน ใหเปนท่ีปรากฏ

เจาหนาท่ีท่ีไดรับรางวัล  แกบุคลากรในหนวยงาน

“คนดีศรีองคกร และสาธารณชน สราง

โรงพยาบาลมะเร็ง ขวัญและกําลังใจ

อุบลราชธานี ประจําป ขาราชการและเจาหนาท่ี

2561” ใหเปนท่ีปรากฏ โรงพยาบาลมะเร็ง

แกบุคลากรในหนวยงาน อุบลราชธานี ใหยึดหลัก

และสาธารณชน  ความซ่ือสัตย สุจริต อุทิศ

3.3 เพ่ือเสริมสรางขวัญและ กายและใจใหกับงานใน

กําลังใจขาราชการและ หนาท่ี มีความประพฤติ

เจาหนาท่ีโรงพยาบาล เปนแบบอยางท่ีดีในการ

มะเร็งอุบลราชธานี ใหยึด ปฏิบัติงานโรงพยาบาล

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561- 17
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หลักความซ่ือสัตย สุจริต มะเร็งอุบลราชธานีมี

อุทิศกายและใจใหกับงาน ภาพลักษณท่ีดี ไดรับการ

ในหนาท่ี มีความประพฤติ ยอมรับและความ

เปนแบบอยางท่ีดีในการ นาเช่ือถือตอสาธารณชน

ปฏิบัติงาน  และประชาชนท่ัวไปใน

3.4 เพ่ือสรางภาพลักษณท่ี การใหบริการอยางมี

ดีของโรงพยาบาลใหไดรับ มาตรฐาน เสมอภาค 

การยอมรับและความ โปรงใส เปนธรรม

นาเช่ือถือตอสาธารณชน 

ฝายแผนงานและประเมินผล 43,000 - - - - - 29,000 14,000 - - - - - 

9 โครงการจัดพิมพแผนยุทธศาสตร เพ่ือจัดพิมพแผนยุทธศาสตร ทุกกลุมงานของโรง หนวยงานในสังกัด มี ต.ค.-60 14,000      14,000 

การพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็ง การพัฒนาโรงพยาบาล พยาบาลมะเร็งอุบล แผนยุทธศาสตรสําหรับ

อุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 มะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. ราชธานี ใชเปนกรอบทิศทางการ

กิจกรรมการดําเนินงาน 2561-2564 ดําเนินงาน ใหเกิด

จัดพิมพหนังสือแผนยุทธศาสตรฯ พ้ืนท่ีดําเนินงาน ประสิทธิภาพและ

และเผยแพรไปยังหนวยงานใน โรวงพยาบาลมะเร็ง ประสิทธิผล บรรลุ

สังกัด รพ. อุบลราชธานี ผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน

ของโรงพยาบาลมะเร็ง

อุบลราชธานี และ

วิสัยทัศนของกรมการ

แพทย

10 โครงการจัดพิมพรายงานประจําป 1. เพ่ือสรุปผลการ ทุกกลุมงานของ บุคลากรภายใน  ต.ค.-60 21,000      21,000 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดําเนินงานดานตาง  ๆของ โรงพยาบาลมะเร็ง หนวยงานในสังกัด

พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี กรมการแพทย 

กิจการดําเนินงาน อุบลราชธานี ประจําป หนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ

จัดทํารายงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560   และประชาชนท่ัวไป 

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561- 18
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ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ลํา
ดับ โครงการ/

กิจกรรมดําเนินงาน
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย 
(จํานวน)

/พื้นที่ดําเนินงาน
ผลลัพธโครงการ

กําหนด 
จัด

โครงการ

รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 2. เพ่ือเผยแพรและ พื้นที่ดําเนินงาน ไดรับทราบผลการ

ประชาสัมพันธบทบาทหนาท่ี โรงพยาบาลมะเร็ง ดําเนินงานของ

 ภารกิจ และผลการ อุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็ง

ดําเนินงานของโรงพยาบาล อุบลราชธานีอยางถูกตอง

มะเร็งอุบลราชธานี แก  หนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ

บุคลากรภายในหนวยงาน  และประชาชนท่ัวไปเกิด

หนวยงานในสังกัดกรมการ ความเขาใจและมี

แพทย ประชาชน และ ภาพลักษณท่ีดีตอ

หนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ โรงพยาบาลมะเร็ง

อุบลราชธานี 

11 โครงการจัดพิมพแผนปฏิบัติการ เพ่ือจัดพิมพแผนปฏิบัติการ ทุกกลุมงานของ หนวยงานในสังกัด มี ต.ค.-60 8,000        8,000 

ประจําป โรงพยาบาลมะเร็ง (Action Plan) โรงพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็ง แผนปฏิบัติการ (Action 

อุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ. มะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานี Plan) โรงพยาบาล

2561 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. มะเร็งอุบลราชธานี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 2561 พื้นที่ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

จัดพิมพแผนปฏิบัติการ (Action โรงพยาบาลมะเร็ง พ.ศ. 2561 สําหรับใช

Plan) โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี เปนกรอบทิศทางการ

อุบลราชธานี ดําเนินงาน ใหเกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน

ของโรงพยาบาลมะเร็ง

อุบลราชธานี และ

วิสัยทัศนของกรมการ

แพทย
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แผนปฏิบัติการโครงการ 
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย ์
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1,137,895 - - - - 50,670 - - 311,150 520,425 24,000 231,650 - 

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ 260,000 - - - - - - - 260,000 - - - - 

1 โครงการขอรับการเย่ียม โรงพยาบาลมะเร็งอุบล บุคลากรภายในกลุมงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุบล 260,000    260,000 

สํารวจเพ่ือตออายุการรับรอง ราชธานีไดรับการเย่ียม /ฝาย/และคณะกรรม ราชธานี ไดรับการเย่ียม
กระบวนการคุณภาพ สํารวจเพ่ือตออายุการรับ การตาง  ๆของโรงพยา สํารวจเพ่ือตออายุการ
โรงพยาบาล รองกระบวนการคุณภาพ บาลมะเร็งอุบลราชธานี รับรองกระบวนการคุณง
กิจกรรมการดําเนินงาน  (Re –Accreditation)  ภาพโรงพยาบาล 
รับการเย่ียมสํารวจเพ่ือตอ จากสถาบันรับรองคุณ พื้นที่ดําเนินงาน จากสถาบันรับรองคุณ
อายุการรับรองกระบวนการ ภาพสถานพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็ง ภาพสถานพยาบาลคณะ
คุณภาพโรงพยาบาล จาก อุบลราชธานี กรรมการระบบงานสํา
สถาบันรับรองคุณภาพ คัญและหนวยงานตางๆ
สถานพยาบาล (องคการ ภายในโรงพยาบาลมีการ
มหาชน) พัฒนาคุณภาพอยางตอ

เน่ือง

คณะกรรมการสารสนเทศฯ 30,350 - - - - - - - - 30,350 - - - 

2 โครงการอบรมปฏิบัติการ ประจําป  เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมี เจาหนาท่ีโรงพยาบาล ผูเขารับการอบรมไดรูจัก มิ.ย.-61 30,350      30,350 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร ความรู ความเขาใจเก่ียว มะเร็งอุบลราชธานี วิธีการบริหารจัดการพัฒ 
"การพัฒนาระบบสารสนเทศใน กับระบบการจัดการเน้ือหา จํานวน 70 คน นาระบบสารสนเทศใน 
หนวยงานและผูบริหารจัดการ  และแนวทางการนําเขา หนวยงานไดรูข้ันตอน
ฐานขอมูล (HIS)" ขอมูลของระบบใหมีความ การทํางานระบบสารสน
กิจกรรมการดําเนินงาน ถูกตองและเปนปจจุบัน เทศในหนวยงานและ
จัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนา สามารถปฏิบัติงานในหนา
ระบบสารสนเทศในหนวยงาน และ ท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารจัดการฐานขอมูล (HIS)”

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมทั้งหมด

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ลํา

ดับ โครงการ/
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย 

(จํานวน)
/พื้นท่ีดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ
กําหนด 

จัด
โครงการ

รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1
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กลุมเปาหมาย 
(จํานวน)

/พื้นท่ีดําเนินงาน
ผลลัพธโครงการ

กําหนด 
จัด

โครงการ

รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1

กลุมงานรังสีรักษา 172,670 - - - - 50,670 - - - - - 122,000 - 

3 โครงการกิจกรรม 5ส. 1.เพ่ือชวยกระตุนใหบุคลา บุคลากรทุกระดับ บุคลากรมีความรูความ ส.ค.-61 122,000    122,000 

กิจกรรมการดําเนิงาน กรทุกระดับมีความสนใจ โรงพยาบาลมะเร็ง เขาใจใหความรวมมือ
1 จัดทําส่ือประชาสัมพันธดวย ใหความรวมมือในการดํา อุบลราชธานี ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส 
วิธีการตาง  ๆเพ่ือกระตุนให เนินกิจกรรม 5ส    จํานวน 450 คน อยางตอเน่ือง บุคลากร
บุคลากรต่ืนตัว ใหความสําคัญตอการพัฒ สามารถบริหารจัดการ
2 จัดทํากิจกรรม วันทําความ นางานอยางตอเน่ือง งานบริการใหมีคุณภาพ
สะอาดใหญ (Big Cleaning day) 2. เพ่ือนํากิจกรรม 5ส ผูรับบริการไดรับการ
เพ่ือกระตุนและรณรงคการทํา มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
กิจกรรม 5ส ของบุคลากรใหมีประสิทธิ และประทับใจบรรยา
3 จัดประชุมติดตามผลการ ภาพ กาศส่ิงแวดลอมและ
ดําเนินงานและประเมินผลการ 3.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม โรงพยาบาลมะเร็งอุบล
ปฏิบัติ เพ่ือทําการปรับปรุงแกไข ในการพัฒนาคุณภาพการ ราชธานี กาวหนาไปสูการ
ในแตละพ้ืนท่ีเปนระยะๆ ทํางานใหแกบุคลากรทุก ขอรับรองคุณภาพ

ระดับ โรงพยาบาลตามมาตร
4. เพ่ือนํากิจกรรม 5ส ฐาน
มาใชเปนพ้ืนฐานในการดํา

เนินงาน ขอรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสูความ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 1.  นักรังสีการแพทย  ผูปวยไดรับการรักษาท่ี ก.พ.-61 50,670      50,670 

เปนเลิศดานรังสีรักษา กลุมงานรังสีรักษา กลุมภาร 2.  นักฟสิกสการแพทย มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสใน
กิจกรรมการดําเนินงาน กิจดานวิชาการและการ 3.  พนักงานชวยเหลือ การควบคุมโรคและลด
1.บรรยายทางวิชาการดาน แพทย โรงพยาบาลมะเร็ง คนไข และเจาหนาท่ี ผลขางเคียงจากการฉาย
กระบวนการจัดทาผูปวย ใน อุบลราชธานี สูความเปน อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ รังสีไดอยางมีประสิทธิ
เทคนิคการฉายรังสีข้ันสูง เลิศดานรังสีรักษา ภาพสูงสุดนักฟสิกสการ
2.บรรยายทางวิชาการดาน 2.  สามารถใหบริการผูปวย พื้นที่ดําเนินงาน แพทย นักรังสีการแพทย
กระบวนการตรวจสอบความถูกตอง ทางรังสีรักษาดวยเทคนิค กลุมงานรังสีรักษา   เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใน
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ผลลัพธโครงการ

กําหนด 
จัด

โครงการ

รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1

 เฝาระวัง และกรณีศึกษาในผูปวย  ข้ันสูง เชน IMRT และ กลุมภารกิจดานวิชา การใหบริการฉายรังสีมี
 ท่ีไมไดรับการฉายรังสีไมตรงกับ VMAT ไดอยางมีคุณภาพ การและการแพทย ความเขาใจ ในการใช
แผนการรักษา และประสิทธิภาพ โรงพยาบาลมะเร็ง อุปกรณยึดตรึงอยางถูก  
3.ปฏิบัติและทดลองใชงานอุปกรณ อุบลราชธานี ตองเหมาะสมสามารถทํา
ยึดตรึง จัดทาผูปวยและตรวจสอบ การจัดทาผูปวยและ
ความถูกตองดวยหุนจําลอง ตรวจสอบความถูกตอง
รวมกับโปรแกรมท่ีเก่ียวของ ในการจัดทาผุปวยกอน

ฉายรังสีไดอยางถูกตอง

มีความตระหนักถึงความ

สําคัญในกระบวนการจัด

ทําอุปกรณยึดตรึง 

และจัดทาผูปวย
กลุมงานเคมีบําบัด 413,000 - - - - - - - - 413,000 - - - 

5 โครงการพัฒนาเครือขายเคมี 1. เพ่ือพัฒนาระบบการ บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งอุบล มิ.ย.-61 413,000    413,000 

บําบัดในผูปวยมะเร็งเขตภาคะวัน รับ - สงตอผูปวยของ ท่ีรับผิดชอบในการ ราชธานี และโรงพยาบาล
ออกเฉียงเหนือตอนลาง โรงพยาบาลมะเร็งอุบล ประสานการรับ – สง เครือขายมีรูปแบบการ
ปงบประมาณ 2561 ราชธานี กับโรงพยาบาล ตอของโรงพยาบาล ประสานงานท่ีดีและ
กิจกรรมการดําเนินงาน จังหวัดและโรงพยาบาล ในเขตภาคตะวันออก ชัดเจนและเปนแนวทาง
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแนว ชุมชนในเครือขายใหเปน เฉียงเหนือตอนลาง เดียวกันมีการพัฒนา
ทางการรับ – สงตอ  ไปในแนวทางเดียวกัน  จํานวน 100 คน ระบบการนัดรับการรักษา
ผูปวยผานระบบประสาน การสง 2. เพ่ือใหเกิดความเช่ือม และสงตอผูปวยมะเร็ง 
ตอขอมูลผูปวย โยงขอมูลของผูปวยมะเร็งใน พื้นที่ดําเนินงาน ทําใหลดข้ันตอนการมา

การดูแลรักษารวมกัน โรงพยาบาลมะเร็ง  รับการรักษาและลด
3. เพ่ือใหผูปวยมะเร็งไดรับ อุบลราชธานี และโรง ภาระคาใชจายของผูปวย
การดูแลรักษาอยางรวดเร็ว พยาบาลในเครือขาย   มีการแลกเปล่ียนประสบ
ตอเน่ืองและลดภาระคาใช ในเขตรับผิดชอบภาค การณการสง – ตอผูปวย
จายของผูปวย ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางโรงพยาบาลใน

ตอนลาง 9 จังหวัด  เครือขาย
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กลุมงานพยาธิวิทยา 232,875 - - - - - - - 51,150 72,075 - 109,650 - 

6 โครงการโลหิตเอ้ืออาทร ประจําป 1. เพ่ือพสกนิกรรวมบริจาค บุคลากรในโรงพยา  มีโลหิตท่ีมีคุณภาพและ ส.ค.-61 109,650    109,650 

2561 โลหิตถวายเปนพระราชกุศล บาลมะเร็งอุบลราช เพียงพอตอความตองการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ธานี และประชาชน ใชของผูปวย มีโลหิต

กิจกรรมการดําเนินงาน พระเจาอยูหัว ท่ัวไป สํารองในธนาคารเลือด
1. จัดงานรับบริจาคโลหิตในวาระ 2. เพ่ือเชิญชวนพสกนิกร เพ่ิมมากข้ึน สามารถ
ตาง  ๆ รวมบริจาคโลหิตแสดงความ พื้นที่ดําเนินงาน สรางเครือขายและมี
2. จัดทําส่ือ ประชาสัมพันธ จงรักภักดีในวาระตางๆ โรงพยาบาลมะเร็ง ผูบริจาคโลหิตประจํา
โปสเตอร ปาย แผนพับ ส่ิงของ  3. เพ่ือจัดหาโลหิตท่ีมีคุณ อุบลราชธานี ทุก 3 เดือน เพ่ือบริจาค
ประชาสัมพันธ ภาพใหมีความเพียงพอตอ ใหกับผูปวยมะเร็ง
3. ประชาสัมพันธโครงการตาม ความตองการของผูปวย

หนวยงานราชการ โรงเรียน 

หางสรรพสินคา และประชาชน

ท่ัวไป สถานีวิทยุ โทรทัศน เวปไซด

 ตาง  ๆ

4. จัดบอรดนิทรรศการ เร่ือง 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการบริจาค

โลหิต  

5. มอบประกาศนียบัตรแกผู

บริจาคโลหิตประจํา

7 โครงการฝกอบรมฟนฟูเชิง 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมได บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ผูเขารับการอบรมมี พ.ค.-60 51,150      51,150 
ปฏิบัติการ การเก็บส่ิงสงตรว เรียนรู เพ่ิมพูนทักษะ ดานการเก็บส่ิงสงตรวจ โอกาสแลกเปล่ียนความ
ทางดานนรีเวชวิทยา การปฏิบัติงานดานการเก็บ ทางดานเซลลวิทยา คิดเห็นและประสบการณ

ส่ิงสงตรวจทางเซลลวิทยา  ประกอบดวย การทํางานดานการเก็บ
กิจกรรมการดําเนินงาน 2. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมได 1. เจาหนาท่ีสถานี ส่ิงสงตรวจทางเซลลวิทยา
1. บรรยายและปฏิบัติการ  มีความเขาใจเก่ียวกับการ อนามัย ซ่ึงกันและกัน และมี
1.1 การเก็บส่ิงสงตรวจเก่ียวกับ วินิจฉัย และ การแปลผล 2.  เจาหนาท่ีสาธารณ ความรู ความสามารถ 
1.2มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตา การตรวจ ไดถูกตองและ สุขอําเภอ ทักษะในการเก็บส่ิงสง
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นม เปนแนวทางเดียวกัน 3.  เจาหนาท่ีสาธารณ ตรวจทางเซลลวิทยามาก
1.3 การแปรผลทางเซลลวิทยาใน 3. เพ่ือสงเสริมความรวมมือ สุขชุมชน ย่ิงข้ึน
ระบบ TBS 2001 (The Bethesda ความเขาใจอันดีระหวางผู 4.  เจาหนาท่ีหอง

  System 2001) ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ปฏิบัติการโรงพยาบาล
1.4 ฝกปฏิบัติการเก็บส่ิงสงตรวจ อําเภอ, สถานีอนามัย, ตาง ๆ
1.5. ฝกปฏิบัติการเก็บรักษาส่ิงส โรงพยาบาลชุมชน, และ  จํานวนผูเขารวม
งตรวจทางหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลตาง  ๆท่ีอยูใน อบรม 150 คน
2. ถาม-ตอบ การดูแลกับหนวยตรวจ

วิเคราะหทางโรงพยาบาล พื้นที่ดําเนินงาน
มะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็ง

อุบลราชธานี
8 โครงการแลบสัญจร 2561 1. เพ่ือใหบุคคลากรท่ีเก่ียว 1. แพทย พยาบาล การประสานงานระหวาง มิ.ย.-60 6,975        6,975 

กิจกรรมการดําเนินงาน ของไดเรียนรู เพ่ิมพูนทักษะ  ท่ีเก่ียวของ หนวยงานมีประสิทธิภาพ
ประชุมและอภิปรายรวมกันท่ี การปฏิบัติงานดานการเก็บ 2.  ผูชวยพยาบาล มากข้ึน อันจะเปนประ
กลุมงาน และหอผูปวย ส่ิงสงตรวจทางพยาธิคลินิก  3.  ผูท่ีสนใจ โยชนสูงสุดแกผูปวยและ

ไดอยางถูกตองตามหลัก พื้นที่ดําเนินงาน ผูมารับบริการท่ีโรง
วิชาการ ตามมาตรฐานงาน 1. หอผูปวยบุษบง  พยาบาลมะเร็งอุบลราช
เทคนิคการแพทย และหอผูปวยบุษบัน ธานี
2. เพ่ือใหบุคคลากรท่ีเก่ียว 2. หอผูปวยปทุมมาลย
ของไดมีความรู ความเขาใจ  และหอผูปวยปทมา  
เก่ียวกับ ข้ันตอน กระบวน 3. หอผูปวยสโรชา 
การการตรวจวินิจฉัย และหอผูปวยICU  
ทางหองปฏิบัติการ  4. หอผูปวยสัตตบงกช
ไดอยางถูกตอง  และหองผาตัด 

5. OPD ท่ัวไป กลุมงาน

รังสีรวมรักษา และ 

กลุมงานรังสีวินิจฉัย 

6. OPD รังสีรักษา 
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และ High dose 

Therapy

7. OPD เคมี
9 โครงการประชุมวิชาการ การตรวจ 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ แพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทย มิ.ย.-61 65,100      65,100 

ทางหองปฏิบัติการกับผูปวยมะเร็ง เสริมสรางประสบการณเก่ียว นักเทคนิคการแพทย  มีความรู และ ทักษะใน
 คร้ังท่ี 4 กับการตรวจทางหองปฏิบัติ เจาหนาท่ีหองปฏิบัติ เร่ืองของการตรวจทาง

การกับผูปวยมะเร็ง การ และ  สหสาขา หองปฏิบัติการเก่ียวกับ
กิจกรรมการดําเนินงาน 2. เพ่ือติดตามความรูใหมๆ วิชาชีพอ่ืน  ๆในเขต การวินิจฉัยและรักษา
1. บรรยายในหัวขอการตรวจทาง เก่ียวกับเทคโนโลยีการ จังหวัดอุบลราชธานี ผูปวยมะเร็งมากข้ึนและ
หองปฏิบัติการกับผูปวยมะเร็ง ตรวจทางหองปฏิบัติการใน และจังหวัดใกลเคียง กาวทันตอเทคโนโลยีการ
เทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยผูปวยมะเร็ง จํานวน  80  คน ตรวจวินิจฉัยในโลก
มะเร็งทางหองปฏิบัติการ 3. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ ปจจุบัน
 2. ตัวอยางกรณีศึกษาผูปวยมะเร็ง ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ พื้นที่ดําเนินงาน
เก่ียวกับการตรวจวินิจฉัย หองปฏิบัติการใหมีคุณภาพ โรงพยาบาลมะเร็ง
และการรักษา มากท่ีสุด อุบลราชธานี

กลุมงานโภชนศาสตร 29,000 - - - - - - - - 5,000 24,000 - - 

10 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต 1. เพ่ือเผยแพรความรูดาน ผูปวยมะเร็งท่ีรับการ ผูปวย ผูดูแล ญาติ ไดรับ ก.ค.-61 24,000      24,000 
ลดหวาน มัน เค็มในผูปวยโรคมะเร็ง อาหารและโภชนาการ รักษาในโรงพยาบาล การสงเสริมสุขภาพใน
กิจกรรมการดําเนินงาน อาหารปลอดภัยใหกับ มะเร็งอุบลราชธานี การปรับเปล่ียนพฤติ
1. การใหความรูสรางความตระ เจาหนาท่ี ประชาชน รวมถึง ญาติ กรรมเพ่ือสามารถปฏิบัติ
หนักถึงโรคไมติดตอเร้ือรังซ่ึงเกิด ผูปวยและญาติ  และผูดูแลผูปวย ตนในการดูแลตนเองได
จากการบริโภคอาหารหวาน มัน 2. เพ่ือสรางสภาพแวดลอม อยางถูกตองเหมาะสม
 เค็ม ใหเอ้ือตอสุขภาพดี โดยเพ่ิม พื้นที่ดําเนินงาน ผูปวย ผูดูแล ญาติ 
 2. กิจกรรมสาธิตอาหาร ทางเลือกในการบริโภค โรงพยาบาลมะเร็ง สามารถปองกันและลด
ลดการปรุง หวาน มัน เค็ม อาหารเพ่ือสุขภาพ สะอาด อถบลราชธานี ภาวะแทรกซอนจากการ
 3. จัดเผยแพรเอกสาร/แผนพับ ปลอดภัย  รักษาผูปวย ผูดูแล ญาติ 
โมเดล อาหาร จัดบอรด 3. เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติ รูสึกผอนคลาย ลดความ
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กรรมการบริโภคอาหารให เครียดวิตกกังวลขณะ
เหมาะสม เพ่ือเปนการปอง นอนรักษาตัวในโรงพยา
กัน ลดปจจัยเส่ียงตอการ บาลผูรับบริการมีความดี
เกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง เช่ือม่ัน และม่ันใจ 
 โรคติดตอทางเดินอาหาร ท่ีบริโภคอาหารใน
สงผลใหประชาชนมีภาวะ โรงพยาบาล  เกิดสัมพันธ
สุขภาพดีอยางตอเน่ืองและ ภาพอันดีระหวางผูปวย
ย่ังยืนตอไป  ผูดูแล และ เจาหนาท่ี

โรงพยาบาลผูปวยมะเร็ง

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
11 โครงการอาหารปลอดภัยใน 1. เพ่ือบริหารการจัดการ 1. บุคลากรท่ีเปนผูสัม บุคลากรท่ีเปนผูสัมผัส มิ.ย.-61 5,000        5,000 

โรงพยาบาล ความปลอดภัยดานอาหาร ผัสอาหารผูปวย อาหารผูปวย สะอาด ไร
กิจกรรมการดําเนินงาน อยางมีประสิทธิภาพ  ในโรงพยาบาลมะเร็ง สารปนเปอนภาชนะ 
1. ตรวจวิเคราะหสารปนเปอนใน 2. เพ่ือสรางความเช่ือม่ันแก อุบลราชธานี อุปกรณ เคร่ืองตาง  ๆ
อาหาร แกบุคลากรท่ีเปนผูสัมผัส ผูรับบริการ บริโภคอาหารท่ี   2. ภาชนะ อุปกรณ ท่ีใชรวมกับผูปวย สะอาด 
อาหารผูปวย ในโรงพยาบาลมะเร็ง สะอาด และปลอดภัย  เคร่ืองตาง  ๆท่ีใชรวม ไรสารปนเปอนการดํา
อุบลราชธานี   3. เพ่ือเปนมาตรฐานในงาน กับผูปวย เนินงานดานอาหารผูปวย
 2. ตรวจสอบภาชนะ อุปกรณ ดานโภชนาการ ตามหลัก สะอาด ปลอดภัย 
 เคร่ืองตาง  ๆท่ีใชรวมกับผูปวย สุขาภิบาลอาหาร  พื้นที่ดําเนินงาน มีคุณภาพ และมีประสิทธิ
3. ทําการตรวจวิเคราะหสารปน โรงพยาบาลมะเร็งอุบล ภาพผูรับบริการมีความ
เปอนดวยชุดตรวจโคลิฟอรมแบค ราชธานี เช่ือม่ัน และม่ันใจ ท่ีบริ
ทีเรีย (SI 2. เดือนกันยายน 2560 โภคอาหารในโรงพยาบาล 

ผูสัมผัสอาหาร มีความ

เขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญสุขอนามัย

สวนบุคคล
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กลุมงานรังสีรักษา 275,100 - - - - - - - - - 275,100 - - 

1 ทราบถึงคาใชจายในการ 134,000    134,000 

ดําเนินการรักษาดวยเทค

นิค IMRT และ VMAT

แนวทางในการพิจารณา

สําหรับผูบริหารสถาน
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย สุขภาพในการสนับสนุน
1. งานคนควาขอมูลในการ การนําเทคนิคการฉายข้ัน
เขียนโครงรางวิจัยและ สูง IMRT และ VMAT 
ทบทวนวรรณกรรม มาใชเพ่ือใหบริการดูแล
2. เตรียมอุปกรณในการวิจัย สุขภาพผูปวยตอไป
3. ดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูล

4. วิเคราะหผลการวิจัย

5. จัดทํารายงาน เผยแพรและ

ถายทอดผลการวิจัย 

2 โครงการประเมินเทคโนโลยี เพ่ือวิเคราะหตนทุนในการ ทราบถึงตนทุนตอหนวย 141,100    141,100 

การรักษาผูปวย โรคมะเร็งการ รักษาผูปวยโรคมะเร็งดวยวิธี (Unit Cost) และแนว
ฟงแรกัมมันตรังสี beachy ฝงแรกัมมันตรังสี กลุมงาน ทางในการพิจารณาสํา
therapy ของโรงพยาบาล รังสีรักษา กลุมภารกิจดาน หรับผูบริหารสถานสุข
มะเร็งอุบลราชธานี วิชาการและการแพทย ภาพในการสนับสนุนการ
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบล รักษาผูปวยโรคมะเร็งดวย
1. งานคนควาขอมูลในการ ราชธานี วิธีฝงแรกัมมันตรังสี

ผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับ
การการฝงแร
กัมมันตรังสี

เพ่ือวิเคราะหตนทุนในการรักษา
ผูปวยโรคมะเร็งดวยวิธีฝงแร
กัมมันตรังสี กลุมงานรังสีรักษา 
กลุมภารกิจดานวิชาการและ
การแพทย โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

ประเมินเทคโนโลยีในการรักษา
ผูปวยโรคมะเร็งการฝงแร
กัมมันตรังสี (brachytherapy) 
ของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

โครงการศึกษาวิจัย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ลํา
ดับ โครงการ/

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
วัตถุประสงค

กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับ
การการฝงแร
กัมมันตรังสี
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ลํา
ดับ โครงการ/

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
วัตถุประสงค

กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

เขียนโครงรางวิจัยและทบ

ทวนวรรณกรรม

2. เตรียมอุปกรณในการวิจัย

3. ดําเนินการวิจัยและเก็บ

ขอมูล

4. วิเคราะหผลการวิจัย

5. จัดทํารายงาน เผยแพร

และถายทอดผลการวิจัย  
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แผนปฏิบัติการโครงการ 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุมภารกิจดานการพยาบาล 1,643,300 - - 31,700 60,900 213,350 360,150 131,900 304,650 191,650 291,200 30,800 27,000 

1 โครงการฟนฟูทักษะการชวย 1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม บุคลากรของโรงพยาบาล 1. ผูเขารับการอบรม

ฟนคืนชีพ สําหรับบุคลากร มีความรู และทักษะในการ มะเร็งอุบลราชธานี มีความรู ความเขาใจ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2 รุน  ๆละ 100 คน ทักษะการชวยฟนคืนชีพ

กิจกรรมดําเนินงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยี รวม 200 คน ข้ันพ้ืนฐาน ก.ค.-61 53,000 5,000 48,000 

1. บรรยายวิชาการ ท่ีเหมาะสม พื้นที่ดําเนินงาน 2. ผูเขารับการฝกอบรม

2. ฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ 2. เพ่ือสามารถนําความรูไป โรงพยาบาลมะเร็ง สามารถนําไปปฏบิบัติใน

กับหุนจําลอง ใชประเมินและแกปญหาใน อุบลราชธานี หนวยงานท่ีรับผิดชอบได

3. ฝกปฏิบัติจากการจําลอง การปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว อยางถูกตองและ

สถานการณจริง ถูกตองเหมาะสม ทันตอเหตุการณ มีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจ 3. บุคลากรของโรงพยาบาล

ของผูรับบริการ มะเร็งอุบลราชธานี 

3. เพ่ือใหบุคลากรมรการพัฒนา มีการเรียนรูอยางตอเน่ือง

ทางดานการเรียนรูอยางตอเน่ือง

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม แพทย ทันตแพทย ภสัชกร 1. ผูเขารับการอบรมสมารถ

การปองกันและควบคุมการติดเช้ือ มีความรูท่ีทันสมัย มีความเขาใจ พยาบาล และบุคลากร นําความรูท่ีไดรับมาใชใน

ในโรงพยาบาลสําหรับบุคลากร และสามารถนํามาประยุกตใชใน ของโรงพยาบาลมะเร็ง การปฏิบัติงานไดอยางมี

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี การปฏิบัติงานอยางมี อุบลราชธานี โดยแบงเปน ประสิทธิภาพ ปลอดภัย

 กิจกรรมดําเนินงาน ประสิทธิภาพและปลอดภัย  2 รุนๆละ 70 คน และเหมาะสม มิ.ย.-61 76,600 11,000 65,600

1. จัดทําส่ือประชาสัมพันธ 2. เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการ พื้นที่ดเนินงาน 2. ผูเขารับการอบรมสมารถ

2. จัดบรรยายวิชาการและการฝกปฏิบัติ ปฏิบัติงานการเฝาระวังโรคติดเช้ือ โรงพยาบาลมะเร็ง ปฏิบัติงานการเฝาระวังโรค

ในหัวขอเก่ียวกับงาน IC, โรคระบาด ในโรงพยาบาลตอไป อุบลราชธานี ติดเช้ือในโรงพยาบาลให

การสอบสวนโรค การมีสวนรวมของ สอดคลองและเปนแนวทาง

บุคลากรกับงาน IC เดียวกันย่ิงข้ึนไป

3. ประเมินและสรุปผล

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ลํา
ดับ โครงการ/

กิจกรรมดําเนินงาน
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย (จํานวน)
/พื้นที่ดําเนินงาน

ผลลัพธโครงการ
กําหนด 

จัด
โครงการ

รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1
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ลํา
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วัตถุประสงค
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จัด
โครงการ

รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1

3 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ 1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมได บุคลากรของโรงพยาบาล 1. ผูเขารับการอบรมมีความรู

เพ่ือความเปนเลิศ พัฒนาความรู ความเขาใจ ทัศนคติ มะเร็งอุบลราชธานี ในการบริการ บุคลิกภาพ

กิจกรรมดําเนินงาน และพฤติกรรมในดานการบริการ จํานวน 220 คน มนุษยสัมพันธ การส่ือสารท่ีมี มิ.ย.-61 66,500 5,000 61,500 

1. บรรยายวิชาการในหัวขอ และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการ โดยแบงเปน 2 รุนๆละ ประสิทธิภาพ ทักษะการบริการ

2. ฝกปฏิบัติ ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  110 คน ท่ีดีไดมาตราฐาน

3. อภิปรายและซักถาม 2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดฝก พื้นที่ดําเนินงาน 2. ประชาชนท่ีมารับบริการ

4. ประเมินผล ทักษะการใหบริการและสามารถ โรงพยาบาลมะเร็ง ท่ีโรงพยาบาลมะเร็ง

ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ไดรับบริการ

ท่ีสะดวกรวดเร็วและประทับใจ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. เพ่ือพัฒนาองคความรูเฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน 1. พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน 

ในการดูแลผูปวยมะเร็ง ดานโรคมะเร็งสําหรับพยาบาล  ณ โรงพยาบาลมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็ง

กิจกรรมดําเนินงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี

1. บรรยายวิชาการ 2. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ จํานวน 5 คร้ังๆละ 60 คน มีความรูเฉพาะทางดาน ธ.ค.-60 21,500 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 

2. อภิปรายกลุม การดูแลการพยาบาลผูปวย พื้นที่ดําเนินงาน โรคมะเร็งเพ่ิมมากข้ึน −

− กรณีศึกษา (Case study) โรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็ง 2. พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน เม.ย.-61

− กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทาง อุบลราชธานี ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

การพยาบาล สามารถนําความรูท่ีไดรับไป

− กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ฯลฯ ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได

5 โครงการหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล 1. บุคลากรพยาบาลมีความรู

การพยาบาลผูปวยมะเร็งท่ีไดรับ ความเขาใจ เก่ียวกับวิธีการรักษา มะเร็งอุบลราชธานี และ ความเขาใจเก่ียวกับโรคมะเร็ง

ยาเคมีบําบัด (หลักสูตร 10 วัน) โรคมะเร็งดวยยาเคมีบําบัด พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาล และการปฏิบัติงานดานเคมีบําบัด

กิจกรรมดําเนินงาน ผลขางเคียงท่ีเกิดจากยาเคมีบําบัด ในเขตสุขภาพท่ี 9, 10 และ 2. บุคลากรพยาบาลมีทักษะ ก.ค.-61 270,600 45,000 10,000 215,600 

1.บรรยายวิชาการ 2. พยาบาลท่ีผานการอบรม โรงพยาบาลนอก และเทคนิคในการเตรียมและ

2. การสอนสาธิตและฝกปฏิบัติ สามารถใหการพยาบาลผูปวย เขตสุขภาพ จํานวน 30 คน บริหารยาเคมีบําบัดไดอยาง

ในเร่ืองการเตรียมและบริหารยาเคมี มะเร็งท่ีไดรับการบําบัดรักษาดวย พื้นที่ดําเนินงาน ถูกตองและมีคุณภาพ

3. ประเมินความรูจากแบบทดสอบ เคมีบําบัดแบบองครวม โรงพยาบาลมะเร็ง 3. บุคลากรพยาบาลท่ีเขารับ

ความรูกอนและหลังการอบรม 3. สามารถบริหารยาเคมีบําบัด อุบลราชธานี อบรมนําความรูและ

ไดตามมาตรฐานลดความเส่ียงจาก ประสบการณท่ีไดรับ
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การสัมผัสสารเคมี ท้ังตอผูปวย ไปใชในการปฏิบัติงานไดอยาง

บุคลากร และส่ิงแวดลอม ถูกตองเหมาะสม

6  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล 1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมได บุคลากรทางการพยาบาล 1. ผูเขาอบรมไดรับความรู 

โรคมะเร็งสําหรับบุคลากร ความรูและสามารถนําไป พยาบาลวิชาชีพ จาก ทักษะและประสบการณใน

กิจกรรมดําเนินงาน ประยุกตใชในการพยาบาลผูปวย โรงพยาบาลมะเร็ง การพยาบาลผูปวยโรคมะเร็ง พ.ค.-61 194,600 20,000 174,600 

1.บรรยายวิชาการ โรคมะเร็งท่ีไดรับการ อุบลราชธานี และ ท่ีไดรับการรักษาพยาบาล

2. อภิปรายกลุม รักษาพยาบาลอยางถูกตองและ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี อยางถูกตองและเหมาะสม

เหมาะสม 9, 10 และอ่ืน  ๆ 2. ผูเขารับการอบรมสมารถ

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสมารถ จํานวน 100 คน นําความรูไปถายทอดใหแก

นําความรูไปถายทอดใหแกผูปวย พื้นที่ดําเนินงาน ผูปวยและครอบครัวสามารถ

และครอบครัวสามารถดูแลตนเอง โรงพยาบาลมะเร็ง ดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม

ไดอยางเหมาะสม อุบลราชธานี และนําความรูท่ีไดรับไป

ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ

7 โครงการพัฒนาเครือขายดูแลรักษา 1. เพ่ือพัฒนาระบบการสงตอ บุคลากรสาธารณสุข 1. โรงพยาบาลมะเร็ง

และสงตอผูปวยมะเร็งในเขตภาค ผูปวยของโรงพยาบาลมะเร็ง ท่ีรับผิดชอบในการประสาน อุบลราชธานีและโรงพยาบาล

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง อุบลราชธานีกับโรงพยาบาล การรับ - สงตอของ เครือขายมีรูปแบบการประสาน

ปงบประมาณ 2561 จังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลในเขตภาค งานท่ีดีและชัดเจน

กิจกรรมดําเนินงาน ในเครือขายใหเปนไปในแนวทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ 2. โรงพยาบาลมะเร็ง มี.ค.-61 62,100 15,000 47,100 

1. ประสานหนวยงานตาง  ๆ เดียวกัน ตอนลาง จํานวน 100 คน อุบลราชธานีและโรงพยาบาล

ท่ีเก่ียวของ 2. เพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยงขอมูล พื้นที่ดําเนินงาน เครือขายมีแนวทางการ

2. ประชาสัมพันธและเชิญ ของผูปวยมะเร็งในการดูแล โรงพยาบาลมะเร็ง รับ - สงตอผูปวยท่ีชัดเจนและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวม รักษารวมกัน อุบลราชธานีและ เปนแนวทางเดียวกัน

3. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 3. เพ่ือใหผูปวยมะเร็งไดรับการ โรงพยาบาลในเครือขาย 3. มีการพัฒนาระบบการนัด

แนวทางการรับ - สงตอผูปวย ดูแลรักษาอยางรวดเร็วตอเน่ือง ในเขตรับผิดชอบภาค รับการรักษาและสงตอผูปวย

ผานระบบประสานการสงตอขอมูล และลดภาวะคาใชจายของผูปวย ตะวันออกเฉียงเหนือ  มะเร็งทําใหลด

ตอนลาง ข้ันตอนการมารับการรักษา

และลดภาระคาใชจาย

ของผูปวย
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4. มีการแลกเปล่ียน

ประสบการณการรับ - สงตอ

ผูปวยระหวางโรงพยาบาล

ในเครือขาย

8 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับ 1. เพ่ือเพ่ิมทักษะและความสามารถ ผูปวยมะเร็งท่ีรับการรักษา 1. ผูปวยและญาติไดรับการ ธ.ค.-60 98,900 

ผูปวยโรคมะเร็ง ในการดูแลตนเองของผูปวยไดอยาง ในโรงพยาบาลมะเร็ง สงเสริมสุขวิทยาสวนบุคคล −

กิจกรรมดําเนินการ ถูกตองและมีประสิทธิภาพ อุบลราชธานี รวมถึง ญาติ  และการฟนฟูสมรรถภาพ มิ.ย.-61

1. สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต สามารถปองกันและควบคุม และผูดูแลผูปวย  สงผลใหมีความรูความสามารถ 10,000 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

สําหรับผูปวยโรคมะเร็ง ภาวะแทรกซอนจากการรักษา พื้นที่ดําเนินงาน  ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

2. สงเสริมภาพลักษณโรงพยาบาล 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ โรงพยาบาลมะเร็ง ในการสงเสริมสุขภาพ 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 

มะเร็งอุบลราชธานี รักษาลดระยะเวลาการนอน อุบลราชธานี และชุมชน สามารถปฏิบัติตนในการดูแล

3. สันทนาการดนตรีบําบัด ในโรงพยาบาล บานเชาบริเวณรอบ ตนเองไดอยางถูกตอง 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 3. เพ่ือสงเสริมการทํางานเปนทีม โรงพยาบาลมะเร็ง เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

4. การเสริมสรางพลังสุขภาพจิต และ ของบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพ อุบลราชธานี 2. ผูปวยสามารถปองกันและ 10,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

และจิตบําบัดในผูปวยมะเร็ง สรางความพึงพอใจแกผูปวย ญาติ ลดภาวะแทรกซอนจากการรักษา

ผูดูแลและทีมงาน 3. ผูปวยรูสึกผอนคลายและลด

4. เพ่ือสงเสริมการเตรียม ความวิตกกังวลขณะนอน

ความพรอมในการจําหนาย รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล

ไดอยางเหมาะสม 4. เกิดสัมพันธภาพอันดีระหวาง

5. เพ่ือผอนคลายความเครียดและ ผูปวย ผูดูแล และเจาหนาท่ี

ความวิตกกังวลของผูปวยและญาติ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

ขณะโรงพยาบาล 5. ผูปวยท่ีมีภาวะแทรกซอน

6. เพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีใหกับ จากการรักษาในการสูญเสีย

ผูปวย ภาพลักษณ มีภาพลักษณท่ีดีข้ึน

7. เพ่ือเฝาระวังและคัดกรองปญหา เกิดความม่ันใจในการดํารงชีวิต

สุขภาพจิต รวมถึงการใหความ ในสังคมตอไป

ชวยเหลือและฟนฟูสสุขภาพจิตใน 6. ผูปวยมะเร็งสามารถเผชิญ

ผูปวยมะเร็งใหสามารถผานพน ปญหาไดเหมาะสม ไมเกิดปญหา
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อุปสรรค ยกระดับความคิด เกิด และโรคทางจิตเวช

ความสงบและสมดุลทางจิตใจ 7. ผูปวยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได เพ่ิมข้ึน

อยางมีความสุขและคุณภาพชีวิต

ท่ีดี

โครงการรวมพลังอาสาสมัครมิตรภาพ 1. ผูเขารับการอบรมมีความรู − กลุมอาสาสมัคร/ 1. ผูเขารับการอบรมสามารถ 167,000 

บําบัดปองกันโรคมะเร็ง ประจําป ความเขาใจเก่ียวกับการดูแลผูปวย พระภิกษุสงฆ/ ประชาชน นําองคความรูท่ีไดรับไปใชในการ

งบประมาณ 2561 โรคมะเร็ง สามารถนําความรู เขตสุขภาพท่ี 9 และ 10 ปฏิบัติงาน

กิจกรรมดําเนินงาน ท่ีไดรับไปเปนแนวทางในการ จํานวน 1,000 คน 2. มีการแลกเปล่ียนองคความรู

1. จัดทําส่ือประชาสัมธความรู ปฏิบัติงาน − กลุมผูดูแล ญาติ กลุม และประสบการณดานศูนย ม.ค. - 20,000 

เร่ืองโรคมะเร็ง 2. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู อาสาสมัคร กลุมเพ่ือนชวย สงเสริมมิตรภาพบําบัด มิ.ย.-61

2. รณรงคอาสาสมัครสงเสริมสุขภาพ การดําเนินงานของศูนยสงเสริม เพ่ือน เขตสุขขภาพท่ี 9และ ไดนวัตกรรมรูปแบบการ 4,200 8,400 8,400 4,200 8,400 8,400 

ปองกันโรคมะเร็งนอกสถานท่ี มิตรภาพบําบัด รวมท้ังเปดโอกาส 10 จํานวน 150 คน ดําเนินการของเครือขายดูแล

3. การสัมนาเครือขายอาสาสมัคร ในการเผยแพรผลงาน นวัตกรรม − ผูดูแลผูปวยมะเร็ง ผูปวยโรคมะเร็งอยางตอเน่ือง 15,000 30,300 

ดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ดานอาสาสมัครสูเวทีสาธารณะ จํานวน 100 คน 3. เกิดเครือขายมิตรภาพบําบัด

4. อบรมสรางเสริมสุขภาพ 3. เพ่ือสงเสริมและสรางเครือขาย − ประชาชนท่ัวไป  นักเรียน สูชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 10,000 20,200 

ปองกันโรคมะเร็ง อาสาสมัครมิตรภาพบําบัดปองกัน  และนักศึกษา จํานวน 4. ประชาชนมีความรู 

5. รณรงครวมพลังชุมชนปลอดบุหร่ี โรคมะเร็งสูชุมชน 150 คน ความเขาใจสามารถดูแลตนเอง 29,500 

เน่ืองในวัดงดสูบบุหร่ีโลก พื้นที่ดําเนินงาน เพ่ือปองกันการเกิดโรคมะเร็ง

− โรงพยาบาลมะเร็ง 5. เกิดเครือขาย ในการดูแลผูปวย

อุบลราชธานี โรคมะเร็งรวมกัน ท้ังหนวยงาน

− สถานท่ีสําคัญทางศาสนา/ บริการ ภาครัฐบาลและเอกชน

สถานบริการสาธารณสุข/

สถานศึกษา/

สถานประกอบการ

10 โครงการเสริมพลังการดูแลผูปวย 1. แลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขาย − ผูปวยมะเร็งท่ีรับการ 1. มีฐานขอมูลเครือขายสุขภาพ ธ.ค.-60 122,300 

มะเร็งแบบประคับประคองสู ในการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับ รักษาแบบประคับประคอง ในการดูแลผูปวยแบบ −

เครือขาย ประจําปงบประมาณ ประคองใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ท่ีโรงพยาบาลมะเร็ง ประคับประคองและระบบสงตอ ก.ค.-61

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 35
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พ.ศ. 2561 2. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลระบบสงตอ อุบลราชธานีท่ีกลับไป  ส่ือสารท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมดําเนินงาน และการดูแลตอเน่ืองท่ีบานเพ่ือการ อยูบาน จํานวน 20 คน 2. มีระบบการดูแลผูปวย

1. เย่ียมผูปวยท่ีบาน เพ่ือศึกษาตาม ติดตอส่ือสารระหวางทีมสหสาขา − บุคลากรท่ีใหการดูผูปวย ระยะสุดทาย 3,400 6,800 6,800 3,400 6,800 6,800 

สภาวะจริงของผูปวยแตละพ้ืนท่ีเพ่ือ วิชาชีพท้ังในโรงพยาบาลและชุมชน มะเร็งแบบประคับประคอง จากโรงพยาบาลสูบานแบบ

เปนแนวทางในการเรียนรูรวมกัน 3. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูปวย ในเขตโรงพยาบาลประจํา เครือขายท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน

2. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับ มะเร็งระยะสุดทายท่ีตอบสนอง จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน 3. ผูปวยท่ีตองการการดูแลแบบ 5,350 10,700 10,700 5,350 10,700 10,700 

เครือขาย เพ่ือใหเกิดมาตรฐาน ความตองการของผูปวยและ และโรงพยาบาลสงเสริม ประคับประคองและผูปวยระยะ

เดียวกันในการดูแลแบบประคับ ครอบครัวโดยอาศัยความรวมมือ สุขภาพตําบลในเขตสุขภาพสุขภาพท่ี สุดทายไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ 

ประคองและพัฒนาระบบรวมกัน ของสหสาขาวิชาชีพ และเครือขาย ท่ี 9, 10 และอ่ืน  ๆ วัสดุ ครุภัณฑทางการแพทย

3. ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน การดูแลผูปวย จํานวน 150 คน ตามความจําเปนและตอเน่ือง 3,900 3,900 

4. จัดทําแนวทางปฏิบัติการและ 4. เพ่ือใหผูปวยระยะสุดทายไดรับ พื้นที่ดําเนินงาน ท่ีบาน 12,000 

เคร่ืองมือการทํางาน การดูแลผูปวย การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑทาง โรงพยาบาลมะเร็ง 4. บุคลากรในเครือขายสุขภาพ

มะเร็งแบบประคับประคองระยะทาย การแพทยท่ีจําเปนเม่ือกลับบาน อุบลราชธานี โรงพยาบาล เกิดองคความรูในการดูแลผูปวย

ในโรงพยาบาล ประจําจังหวัด โรงพยาบาล มะเร็งแบบประคับประคอง

5. จัดทําคูมือการดูแลผูปวยมะเร็ง ชุมชน และโรงพยาบาล 15,000 

แบบประคับประคองระยะทาย สงเสริมสุขภาพตําบล 

สําหรับทีมสุขภาพ ในเขตสุขภาพท่ี 9, 10 อ่ืนๆ

11 โครงการผลิตส่ือเพ่ือเสริมสรางความรู 1. เพ่ือใหประชาชนในจังหวัด ประชาชนในจังหวัด 1. ประชาชนในจังหวัด ธ.ค.-60 443,500 3,500 

ความเขาใจดานโรคมะเร็งสูประชาชน อุบลราชธานีและประชาชน ในเขต อุบลราชธานีและประชาชน อุบลราชธานีและประชาชน −

กิจกรรมดําเนินงาน สุภาพท่ี 9, 10 และอ่ืน  ๆมีความรู ในเขตสุภาพท่ี 9, 10  ในเขตสุภาพท่ี 9, 10 และอ่ืน  ๆ เม.ย.-61

ผลิตส่ือแผนพับ คูมือดานโรคมะเร็ง ความเขาใจเร่ืองโรคมะเร็ง และอ่ืน  ๆ มีความรู ความเขาใจในสาเหตุ

1. แนะนําผูปวยและญาติ ICU 2. เพ่ือใหประชาชนในจังหวัด พื้นที่ดําเนินงาน ของการเกิดโรคมะเร็ง 30,000 

2. การตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง แนวทางการปองกันดูแลรักษา จังหวัดอุบลราชธานี 2. ประชาชนในจังหวัด 10,000 

3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก ตนเองใหหางไกลจากโรคมะเร็ง และประชาชนในเขต อุบลราชธานีและประชาชน 10,000 

4. การปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยใสทอ สุขภาพท่ี 9, 10 และอ่ืนๆ  ในเขตสุภาพท่ี 9, 10 และอ่ืน  ๆ 10,000 

ระบายนํ้าดี ทราบถึง แนวทางการปองกัน

5. 5 ทํา 5 ไม หางไกลโรคมะเร็ง ดูแลรักษาตนเองใหหางไกลจาก 25,000 

6. 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง โรคมะเร็ง 25,000 

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 36
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7. 9 เคล็ดลับสูอาหารตานตานมะเร็ง 25,000 

8. ความรูเร่ืองโรคมะเร็ง 25,000 

9. คูมือการดูแลตนเองเม่ือไดรับยา 60,000 

10. คูมือการดูชองเปดลําไสทาง 30,000 

หนาทอง

11. คูมือการดูแลบาดแผลสําหรับ 30,000 

ผูปวยมะเร็ง

12. คูมือการดูแลผูปวยใหอาหาร 30,000 

ทางสายยาง

13. คูมือการดูแลตนเองของผูปวย 50,000 

มะเร็งตอมนํ้าเหลือง (Lymphoma)

14. คูมือการพยาบาลผูปวยผาตัด 40,000 

มะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด

15. การวัดแขนผูปวยในผูปวยผาตัด 40,000 

มะเร็งเตานม

12 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 1. เพ่ือกระตุนใหบุคลากรทุกระดับ บุคลากรทุกระดับของ 1. บุคลากรมีความรู

งาน IC เกิดความตระหนักและใหความ โรงพยาบาลมะเร็ง  ความเขาใจ ใหความรวมมือ

กิจกรรมดําเนินงาน รวมมือในการดําเนินกิจกรรมพัฒนา อุบลราชธานี ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

1. จัดทําส่ือรณรงคประชาสัมพันธ คุณภาพงาน IC อยางตอเน่ือง จํานวน 200 คน งาน IC อยางตอเน่ือง ก.ค.-61 21,200 10,000 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ IC 2. เพ่ือนํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ พื้นที่ดําเนินงาน 2. บุคลากรสามารถบริหาร

2. กิจกรรม Prevalence Survey IC มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ โรงพยาบาลมะเร็ง จัดการงานบริการใหมีคุณภาพ 8,200 

3. ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ อุบลราชธานี 500 500 500 500 500 500 

3. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากร

ทุกระดับ

13 โครงการอบรมเพ่ิมทักษะการบริการ 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมความรู ความ พนักงานชวยเหลือคนไข 1. ผูปวยไดรับการดูแลท่ีดี 

ผูปวยสําหรับพนักงานชวยเหลือคนไข เขาใจในการปฏิบัติงาน และพนักงานบริการ และไดมาตรฐาน

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีทักษะ โรงพยาบาลมะเร็ง 2. ผูเขารับการอบรมมีความรู เม.ย.-61 45,500 4,000 41,500 

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 37
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กิจกรรมดําเนินงาน การใหบริการเพ่ิมมากข้ึน อุบลราชธานี และสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง

1. บรรยายวิชาการ 3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถ จํานวน 90 คน ตามมาตรฐานการใหการ

2. ฝกปฏิบัติ ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและ โดยแบงเปน 2 รุนๆละ พยาบาล

3. อภิปรายและซักถาม มีประสิทธิภาพ  45 คน

4. ประเมินผล พื้นที่ดําเนินงาน

โรงพยาบาลมะเร็ง

อุบลราชธานี 

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 38
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กลุมภารกิจดานการพยาบาล 236,200 - - - - 75,200 - - - - 161,000 - - 

กิจกรรม

1.1 การวางแผน วิเคราะหสถานการณ 75,200 75,200

การดูแลผูปวยโรคมะเร็งท่ีเกิดภาวะ

เม็ดเลือดขาวตํ่ารวมกับมีไข

1.2 ดําเนินการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 161,000 161000

ทบทวนวรรณกรรม สราง พัฒนา

เคร่ืองมือวิจัย วิเคราะหขอมูลและ
เผยแพร

ไตรมาส 2

1. ผลของการใชแบบประเมิน 
MASCC (the Multinational 
Association for Supportive 
Care in Cancer) ในการคัดกรอง
การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโต
ฟลตํ่ารวมกับมีไขในผูปวย
มะเร็งท่ีไดรับการรักษาดวยยาเคมี
บําบัด

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความรูของ
พยาบาลในการคัดกรองผูปวยการ
เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโตฟล
ตํ่ารวมกับมีไขระหวางกอนและ
หลังการใชแบบคัดกรอง MASCC 
risk index 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติ
ของพยาบาลในการคัดกรอง
ผูปวยการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาว
นิวโตฟลตํ่ารวมกับมีไขระหวาง
กอนและหลังการใชแบบคัดกรอง
 MASCC risk index

ผูปวยมะเร็งท่ีไดรับการ
รักษาดวยยาเคมีบําบัด ไดองคความรู ในการ

คัดกรองผูปวยท่ีเกิด
ภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่า
รวมกับมีไข อันจะ
ชวยใหผูปวยมีภาวะ
สุขภาพท่ีดีข้ึนและ
ไดรับการรักษา
ตอเน่ือง

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

โครงการศึกษาวิจัย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ลํา
ดับ โครงการ/

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
วัตถุประสงค

กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
รวม
งบ

ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1
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“ร่วมใจ”
ค่านิยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ
0 4531 7134 ต่อ 8323


