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โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 



 
 

สารผูบริหารกรมการแพทย 
 

 สวัสดีชาวพ่ีๆ นองๆ ในสังกัดกรมการแพทย กระผมในนามของอธิบดีกรมการแพทย ขอใชขอความนี้สื่อ

ถึงวิธีการทํางานของกรมการแพทย ในทุกวันนี้มีสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ประเทศไทยเรากําลังกาวเขา

สูสังคมผูสูงอายุ ความเปนสังคมเมืองมากข้ึน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

อากาศของโลก เหลานี้จึงทําใหเราตองปรับการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขท้ังสิ้น 

 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการไปตามนโยบายของประเทศ สังคม ในปจจุบัน UN มีการ

กําหนด SDG 2030 (เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในป 2030) รัฐบาลไทยเองก็มีความพยายามท่ีจะผลักดันให

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูง ท่ีใชนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อน ( Thailand 4.0) เปนประเทศท่ีเติบโตอยาง

ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายรัฐบาลท่ีจะพัฒนาใหการแพทยและการสาธารณสุข

ขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ (MOPH 4.0) กรมการแพทยมีบทบาทดานวิชาการในการสนับสนุนกระทรวง

สาธารณสุข ใหบรรลุเปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” เราจึงตองปรับ

บทบาทตัวเองท่ีไมเพียงแตเปนผูเชี่ยวชาญ แตตองเปนผูท่ีเก้ือหนุน ประสาน และติดตามประเมินผลอีกดวย  

 การปรับวิธีการทํางานของกรมการแพทยควรทําอยางไรผมมีความเห็นวา  เราชาวกรมการแพทยสองหม่ืน

กวาคน ควรใชพลังในตัวเราทุกคนมารวมกันฟนฝาอุปสรรคตาง  ๆ พูดคุยระดมความคิดเห็น  ติชมใหกําลังใจ  

หวงใยกันฉันทพ่ีนอง  กรมฯ เปนของพวกเราทุกคน  หากเราสามัคคีกัน  กรมการแพทย  4.0 (DMS 4.0) ไมเกิน

ความสามารถเราแน ๆ ครับ ในการนี้ผมขออัญเชิญพระราชดํารัสท่ีพระองคพระราชทานในวันท่ี  4 ธันวาคม 2536 

ใหแกคณะบุคคลตาง  ๆ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในปนั้นมาเปน  แนวทางการทํางานของพวกเราชาว

กรมการแพทยดังนี้  “สามัคคีหรือการปรองดองกัน  ไมไดหมายความวา  คนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง  คนอ่ืนตองพูด

เหมือนกันหมด  ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย  ตองมีความแตกตางบาง  แตตองทํางานใหสอดคลองกัน  แมจะ

ขัดกันบาง แตตองสอดคลองกัน” 

 ทายนี้ผมขอใหพวกเรายึดหลัก  Work-life balance นะครับ งานจะสําเร็จ เราเองตองสุขภาพดี 

และมีครอบครัวเก้ือหนุน ฉะนั้น “งาน-ครอบครัว-ตัวเอง” ตองสมดุลกันครับ 

 

     

 

นายแพทยสมศักดิ์ อรรฆศิลป 

อธิบดีกรมการแพทย 

 

 

 

 



 
 

แผนยุทธศาสตรกรมการแพทย พ.ศ. 2562 (ระยะท่ี 1 ปฏิรูประบบ พ.ศ. 2560 -2564) 
 

วิสัยทัศนกรมการแพทย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

  ประชาชนสุขภาพดีไดรับบริการทางการแพทยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอยางเสมอ

ภาค การแพทยไทยเปน 1 ใน 3 ของเอเชีย  

 ตัวช้ีวัด 

  1. อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ของคนไทย เปน 1 ใน 3 ของเอเชีย  

  2. อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) ของคน

ไทย เปน 1 ใน 3 ของเอเชีย 

 

วิสัยทัศนกรมการแพทย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

  ประชาชนไดรับบริการทางการแพทยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอยางเสมอภาค ภายใน

ป พ.ศ. 2564 

 ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพในเขตสุขภาพ 

 

พันธกิจ 

  สรางและถายทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทยท่ีสมคุณคา (Appropriate Medical 

Technology) เสริมสรางการมีสวนรวม (Co-Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทยในทุก 

ภาคสวน เพื่อพัฒนาการแพทย ของประเทศสูมาตรฐานสากล 

 

เข็มมุงกรมการแพทยป พ.ศ. 2562 

 ประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ (Seamless Comprehensive 

Health Care) 

 ตัวช้ีวัด : ระดับความสาเร็จการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ 

 

 

 

 

 



 
 

นโยบายการดําเนินงานโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 

 กระผม ในนามผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ขอมอบนโยบายการดําเนินงาน ในตําแหนง

ผูอํานวยการ โดยยึดหลักคานิยม “เดินทางสายกลาง ใชชีวิตอยางพอเพียง รวมคิด รวมทํา รวมสราง นํา

โรงพยาบาลมะเร็งลําปางสูมาตรฐานสากล”  สําหรับการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในทุกกลุมงาน ทุกระดับ และ

ทุกคนดังนี้ครับ  

 4 ให  1. ใหเกียรติ  เจาหนาท่ีทุกคนมีเกียรติ, มีศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ เปนมนุษย ถาคนๆ นั้นทํา

หนาท่ีดวยความปรารถนาดีกับประชาชน เพ่ือนรวมงานและองคกร 

  2. ใหโอกาส  ถาเจาหนาท่ีคนใดมีแนวคิด มีแนวปฏิบัติท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม ตอองคกร 

ยินดีรับฟงและนําไปสูการปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมแคเรื่องนั้นๆ และขณะเดียวกันก็ใหโอกาส สงเสริมในการเจริญเติบโต

ในหนาท่ีการงานตามความสามารถของแตละบุคคล 

  3. ใหความยุติธรรม ท้ังเรื่องการทํางาน ความดี ความชอบ จะพิจารณาบนฐานขอมูลความเปน

จริง กฎระเบียบ ไมมีการแบงพวก, ฝาย 

  4. ใหอภัย  ทุกคนมีโอกาสทําผิดในการทํางานได ทําผิดไมตั้งใจ ยินดีใหโอกาสปรับปรุงตัวแกไข 

แตถาทําผิดโดยเจตนา หรือเปนเหตุท่ีเกิดเปนประจํา ก็จําเปนทจะตองลงโทษตามระเบียบกฎเกณฑโดยไมละเวน 

 3 ขอ 1. ขอใหอดทน  การทํางานราชการในปจจุบันมีนโยบาย มีแนวทาง มีตัวชี้วัดตางๆ มากมาย 

ขาราชการทุกคนตองทํางานอยางเต็มท่ีดวยความเสียสละและอดทน 

  2. ขอใหอดกล้ัน   เราเปนหนวยงานบริการตองทํางานกับประชาชน ซ่ึงมีหลายรูปแบบ หลาย

ความคิด จึงควรทํางานโดยอยาใชอามรณ ความรูสึก พึงทํางานดวยความเมตตา ความปรารถนาดี อดกลั้นไม

โตตอบ พึงอดกลั้นตอความโลภท่ีจะทําใหหลงผิดในการเบียดบังเวลาราชการ ทรัพยสิน เงินทอง การคอรัปชั่น 

3. ขอใหอดออม การใชของใชตางๆ น้ํา ไฟ ขอใหใชโดยการประหยัด สมเหตุสมผล และใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

เปาหมายการทํางานท่ีโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  

 ตอประชาชน  ผูปวยมะเร็งมีความทุกขมากอยูแลว เราในฐานะผูใหบริการ ตองใหการดูแลรักษา 

ชวยเหลืออยางเต็มความสามารถ ใหผูปวยมีอายุยืนยาวและคุณภาพชีวิตท่ีดีมากท่ีสุดท้ังกาย และใจ 

 ตอองคกร หวังจะพัฒนาใหโรงพยาบาลเปนองคกรดานการดูแลดานโรคมะเร็งท่ีเปนท่ียอมรับในมาตรฐาน

ระดับนานาชาติ 

 ตอเจาหนาท่ี อยากสรางใหโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง เปนสถานท่ีทํางานท่ีคนทํางานมีความสุข อยากมา

ทํางาน อยากอยูท่ีทํางาน อยากพัฒนาท่ีนี่ เปนเจาของรวมกัน 

 
นายอดิศัย ภัตตาตั้ง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง กรมการแพทย 



 
 

ประวัติการกอตั้งโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

 
โรคมะเร็งเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ ผูเสียชีวิต ในแตละปพบวา สาเหตุการตายเนื่องมาจาก

โรคมะเร็ง สูงเปนอันดับสองรองมา จากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงมีความรุนแรงท้ังทางดานความเจ็บปวย และ

อัตราการตายสูง ดังนั้นคณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบ และอนุมัติใหกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการจัดตั้ง

โครงการศูนยมะเร็ง สวนภูมิภาคและโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาการควบคุมโรค ไมติดตอภาคข้ึน เม่ือวันท่ี 25 

กรกฎาคม พ.ศ. 2532 เพ่ือดําเนินการควบคุม ปองกันโรคเพ่ือตอบสนองความตองการ พ้ืนฐานของประชาชน ลด

ความเหลื่อมล้ําดานบริการ และยกระดับสวัสดิภาพทางสังคมใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยจัดตั้งศูนยมะเร็งข้ึนใหครบ

ทุกภาค และภาคเหนือไดจัดตั้งข้ึนท่ีจังหวัดลําปาง 

เม่ือคณะรัฐมนตรีไดลงมติเปนท่ีเรียบรอยแลว ทางกรมการแพทย จึงไดดําเนินการสํารวจหาสถานท่ี สราง

ศูนยฯ โดยเลือกท่ีดินราชพัสดุแปลงเลขท่ี ลป 1078 ตั้งอยูท่ี ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ท่ีดินผืนนี้ เดิม

เปนท่ีดินของทานจอมพลประภาส จารุเสถียร มีชื่อวา "สวนบัวคํา" หรือเปนท่ีรูจักในนาม "บานสามฤดู" แตมีเหตุ

ผันผวนทางการเมือง เปนเหตุใหท่ีดินผืนนี้ตกไปอยูในความดูแลของ กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ตอมาทาง

สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดติดตอขอความเห็นชอบจากทานจอมพลประภาส จารุเสถียร เพ่ือขอใหสวนบัวคําเปน

สถานท่ีกอสรางโครงการศูนยมะเร็งสวนภูมิภาค และทานก็มีความยินดี สนับสนุนในโครงการดังกลาวเปนอยางดี 

และกรมธนารักษกระทรวงการคลัง จึงอนุญาตใหกรมการแพทย ใชท่ีดินราชพัสดุแปลงดังกลาว เพ่ือกอสรางศูนยฯ

ในเนื้อท่ีจํานวน 41-3-12 ไร เม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2534 การดําเนินการกอสรางเริ่มตั้งแตปลายป

งบประมาณ 2535 เปนตนมา ไดมีพิธีวางศิลาฤกษในวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2536  โดย ศจ.นพ.รท.วิทุร แสงสิงแกว 

รน. อธิบดีกรมการแพทยเปนประธานในพิธี เนื่องจากมีอาคารเกาท่ียังสามารถใชการไดอยูจํานวนหนึ่ง กรมการ

แพทยเห็นชอบใหทําการปรับปรุงซอมแซม ใชเปนสถานท่ีทํางาน และเปดดําเนินการในวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2537 

โดย ศจ.นพ.รท.วิทุร แสงสิงแกว รน. อธิบดีกรมการแพทยเปนประธานในพิธี เม่ืออาคารอํานวยการได กอสราง

เสร็จเรียบรอยแลว จึงไดยายท่ีทําการมายังอาคารอํานวยการใหม เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 จึงถึง

ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทบาทภารกิจโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  

 
 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  เปนโรงพยาบาลเฉพาะทางดานโรคมะเร็ง สังกัดกรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข มีบทบาทหนาท่ีดานการศึกษาวิจัย พัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย และ

ใหบริการระดับตติยภูมิดานการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาผูปวยโรคมะเร็งดวยวิธีเคมีบําบัด ผาตัด รังสีรักษา และ

เวชศาสตรนิวเคลียรในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน 8 จังหวัดไดแก จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน แพร 

นาน เชียงราย และจังหวัดพะเยา และเขตสุขภาพท่ี 2 ไดแก จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดตาก จัดระบบการ

ใหบริการเพ่ือรองรับการสงตอผูปวยโรคมะเร็ง การรักษาแบบประคับประคอง  รวมท้ังการสงเสริมสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตของผูปวยแบบองครวม  นอกจากนี้มีภารกิจการจัดทําฐานขอมูลทะเบียนมะเร็งและการศึกษาวิจัย

โรคมะเร็งในภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 



 
 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค ตามแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง พ.ศ.2561-2565 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค ผูรับผิดชอบ 

1.ความเปนเลิศดาน

วิชาการโรคมะเร็ง 

(Academic 

Excellence) 

1.1 มีผลงานวิชาการ/

นวัตกรรมทางการแพทย/

วิจัยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

ไดรับการตีพิมพเผยแพร

และนําไปใชประโยชน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จ

งานวิชาการเพื่อการ

นําไปใชประโยชน (กพร.

1.1) 

นพ.ดลสุข   พงษนิกร 

รองผูอํานวยการดาน

การแพทย 

1.1.2 จํานวนนวัตกรรม

ทางการแพทยท่ีไดรับการ

พัฒนา 

นพ.ดลสุข   พงษนิกร 

รองผูอํานวยการดาน

การแพทย 

1.2 เปนแหลงเรียนรูและ

ฝกอบรมดานโรคมะเร็งแก

เครือขายในระดับประเทศ

และนานาชาติ 

(International Learning 

and training center) 

1.2.1 ระดับความสําเร็จ

ของการตอบสนองความ

ตองการสนับสนุนวิชาการ

และบริการ (Technical 

Support) ตอเครือขาย

สุขภาพ (กพร.1.4) 

น.ส.กัลยารัตน  วรรณ

วงศ 

รองผูอํานวยการดานการ

พยาบาล 

1.2.2 จํานวนหลักสูตรใหม 

(Training Center) ท่ี

ถายทอดแกเครือขาย 

น.ส.กัลยารัตน  วรรณ

วงศ 

รองผูอํานวยการดานการ

พยาบาล 

1.2.3 จํานวนประเด็นการ

สรางความรวมมือดาน

วิชาการและบริการทาง

การแพทยกับภาคี

เครือขาย 

นพ.ดลสุข   พงษนิกร 

รองผูอํานวยการดาน

การแพทย 

1.3 เปนศูนยอางอิงขอมูล

โรคมะเร็งในระดับภูมิภาค 

(Reference Center) 

1.3.1 ระดับความสําเร็จใน

การจัดตั้งศูนยอางอิงขอมูล

ดานโรคมะเร็งในระดับ

ภูมิภาค 

นพ.ดลสุข   พงษนิกร 

รองผูอํานวยการดาน

การแพทย 

2.ความเปนเลิศดาน

การสงเสริมและ

2.1 มีชุมชนตนแบบดาน

การสงเสริมและปองกัน

2.1.1 จํานวนประเด็น 5 

โรคหลักท่ีมีการใช Health 

นพ.ดลสุข   พงษนิกร 

รองผูอํานวยการดาน



 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค ผูรับผิดชอบ 

ปองกันโรคมะเร็ง 

(PP&P 

Excellence) 

โรคมะเร็ง(Model 

Development) 

Literacy ในการประเมิน การแพทย 

3.ความเปนเลิศดาน

บริการดูแลรักษา

โรคมะเร็ง (Service 

Excellence) 

3.1 ใหบริการตรวจวินิจฉัย 

และรักษาโรคมะเร็งระดับ

ตติยภูมิและสูงกวา 

(Super tertiary care) 

ดวยเทคโนโลยีขั้นสูง 

3.1.1 รอยละของผูปวย

โรคมะเร็งท่ี refer out 

เนื่องจากเกินขีด

ความสามารถ(SEสธ,SP) 

น.ส.กัลยารัตน  วรรณ

วงศ 

รองผูอํานวยการดานการ

พยาบาล 

3.1.2 ระดับความสําเร็จ

ของการจัดตั้งศูนยความ

เปนเลิศทางการแพทย 

(COE)  

นพ.ดลสุข   พงษนิกร 

รองผูอํานวยการดาน

การแพทย 

3.2 ใหบริการสุขภาพดวย

ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ

และทันสมัย (Smart 

Health care Delivery)  

3.2.1 จํานวนระบบ One 

Stop Service ท่ีไดรับการ

พัฒนา 

นพ.ดลสุข   พงษนิกร 

รองผูอํานวยการดาน

การแพทย 

3.3 ผลลัพธในการดูแล

ผูปวยอยูในระดับ

มาตรฐานสากล (High 

Quality of Medical 

care)  

3.3.1 อัตรารอดชีพของ

ผูปวยท่ีเทียบเทียงกับคา

มาตรฐาน(5-year 

Servival Rate) 5 โรค

หลัก 

นพ.ดลสุข   พงษนิกร 

รองผูอํานวยการดาน

การแพทย 

3.3.2 อัตราการเสียชีวิต

ของผูปวยในจากภาวะติด

เชื้อในกระแสโลหิต (SE 

สธ. ) 

พญ.กาลนิการ แปงจิตร 

ผูจัดการศูนยพัฒนา

คุณภาพ 

4.ความเปนเลิศดาน

การจัดการองคกร

(Management 

Excellence) 

4.1 เจาหนาท่ีมีสมรรถนะ

สูง และมีความสุขในการ

ทํางาน  

3.1.1 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

(กพร.4.2) 

น.ส.อุมา  วันด ี

รองผูอํานวยการดาน

อํานวยการ 

4.2 เปนโรงพยาบาลดิจิทัล 3.2.1 ระดับความสําเร็จ นพ.ดลสุข   พงษนิกร 



 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค ผูรับผิดชอบ 

(Digital hospital)  ของการพัฒนา RMR 

Adoption Model 

(EMRAM) 

รองผูอํานวยการดาน

การแพทย 

4.3 เปนองคกรท่ีไดรับการ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน

ในระดับสากล 

3.3.1 ระดับความสําเร็จใน

การรับรองมาตรฐานใน

ระดับสูงขึ้น 

พญ.กาลนิการ แปงจิตร 

ผูจัดการศูนยพัฒนา

คุณภาพ 

4.4 เปนองคกรแหงการ

เรียนรู (Learning 

Organization) 

3.4.2 รอยละจํานวนองค

ความรูท่ีเพิ่มขึ้นจาก

กระบวนการจัดการความรู 

พญ.กาลนิการ แปงจิตร 

ผูจัดการศูนยพัฒนา

คุณภาพ 

4.5. เปนองคกรท่ีมีการ

บริหารจัดการดวยหลักธรร

มาภิบาล (Good 

Governance) 

3.5.1 รอยละท่ีผานเกณฑ

การประเมินคุณธรรม 

จริยธรรมและความ

โปรงใส(ITA)(GEสธ.) 

น.ส.อุมา  วันด ี

รองผูอํานวยการดาน

อํานวยการ 



 
 

 
 

14 แผนงาน  20  โครงการ 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 ความเปนเลิศดานวิชาการโรคมะเร็ง (Academic Excellence) 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมทางการแพทย/วิจัย 

แผนงานท่ี 2 เสริมสรางความเขมแข็งแกเครือขายโรคมะเร็ง 

แผนงานท่ี 3 พัฒนาศูนยอางอิงขอมูลโรคมะเร็ง  

แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการหลัก 

1. พัฒนาผลงานวิชาการ/

นวัตกรรมทางการแพทย/วิจัย) 

  

  

 

  

  

  

  

1.1 จํานวนนวัตกรรมทางการแพทย 

หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคนใหม หรือ

ท่ีพัฒนาตอยอด 

1.โครงการริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม

ทางการแพทย 

1.2 จํานวนผลงานการประเมิน

เทคโนโลยีทางการแพทย  

1.3 จํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การตีพิมพในวารสารนานาชาติ  

1.4 จํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การตีพิมพในวารสารระดับประเทศ  

2.โครงการพัฒนาศูนยวิจัยโรคมะเร็ง

ภาคเหนือ(Research Center) 

 

2 เสริมสรางความเขมแข็งแก

เครือขายโรคมะเร็ง 

2.1 จํานวนผลงานวิชาการหรือ

ความสําเร็จจากความรวมมือดาน

วิชาการและบริการทางการแพทยกับ

ภาคีเครือขาย 

3.โครงการพัฒนาเครือขายและความ

รวมมือทางวิชาการโรคมะเร็ง 

 

2.2 จํานวนการไดรับเชิญใหเปนวิทยากร

จากหนวยงานภายนอก (คน/ครั้ง) 

2.3 จํานวนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนใหมแก

เครือขาย/แหลงฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะ 

4.โครงการพัฒนาศูนยฝกอบรมดาน

โรคมะเร็ง (Training Center) 

 

3. พัฒนาศูนยอางอิงขอมูล

โรคมะเร็ง  

3.1 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานศูนยอางอิง (Reference 

Center) 

5.โครงการจัดตั้งศูนย reference 

center ดานโรคมะเร็งในภาคเหนือ 

 

 



 
 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 ความเปนเลิศดานการสงเสริมและปองกันโรคมะเร็ง (PP&P Excellence) 

แผนงานท่ี 4 พัฒนา Model development 

 

แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการหลัก 

4. พัฒนา Model 

development  

  

 

  

4.1 ระดับความสําเร็จชุมชนตนแบบ

โรคมะเร็ง 5 โรคหลัก ในตําบลเขตพิชัย 

4.2 รอยละของประชาชนในเขตตําบล

พิชัยไดรับการคัดกรองในระยะเริ่มแรก 

6. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบปลอด

โรคมะเร็ง 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 ความเปนเลิศดานบริการดูแลรักษาโรคมะเร็ง (Service Excellence)  

แผนงานท่ี 5 ยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทย 

แผนงานท่ี 6 พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร 

แผนงานท่ี 7 พัฒนาและปรับปรุงระบบลูกคาสัมพันธ และการชวยเหลือสังคม 

แผนงานท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยโรคมะเร็ง 

 

แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการหลัก 

5. ยกระดับศูนยความเปนเลิศ

ทางการแพทย 

5.1 งานพยาธิวิทยาไดรับรองคุณภาพ

มาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแหงประเทศ

ไทย 

5.2 รอยละขอผูรับบริการแบบ One stop 

service โดยรังสีวินิจฉัย 

5.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย

ความเปนเลิศดานการผาตัด 

5.4 ผูปวยท่ีไดรับการรักษาโดยเทคนิคข้ัน

สูงมากข้ึน 

5.5 ผูปวยมะเร็งรายใหมท่ีจําเปนตอง

ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดใน

กลุมท่ีทําใหเกิด Cardiotoxxicity 

MUGA Scan ทุกราย 

7.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ

เฉพาะทางดานโรคมะเร็ง 

8.โครงการพัฒนา One Stop 

Service 



 
 

 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการหลัก 

5.6  รอยละการสงตอผูปวยมะเร็งนอก

เขตสุขภาพลดลง  

6. พัฒนาระบบการดูแลรักษา

โรคมะเร็งแบบครบวงจร 

 

6.1 รอยละผูปวยมะเร็งไดรับการวินิจฉัย

ทางพยาธิวิทยาภายใน 1 สัปดาห  

6.2 รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก 

ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

   6.2.1 ผาตัดไมเกิน 4 สัปดาห 

   6.2.2 เคมีบําบัดไมเกิน 6 สัปดาห 

   6.2.3 รังสีรักษาไมเกิน 6 สัปดาห 

   6.2.4 เวชศาสตรนิวเคลียรไมเกิน 60 

วัน 

   6.2.5 ใสแรครบตามแผนการรักษา

ภายใน 8 สัปดาห 

6.3 รอยละของผูรับบริการผูปวยนอกท่ีมา

ตรวจคนหามะเร็งระยะเริ่มแรกท่ี

ระยะเวลารอคอยอยูในเกณฑท่ีกําหนด 

(150 นาที)  

6.4 รอยละของผูรับบริการผูปวยนอกท่ีมา

ตรวจคนหามะเร็งระยะเริ่มแรกท่ี

ระยะเวลาสงผลอยูในเกณฑท่ีกําหนด (9 

วันทําการ)  

6.5 อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผูปวยนอก  

6.6 รอยละของการรับ-สงตอผูปวยท่ีผาน

โปรแกรม Thai-Refer 

7. พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ลูกคาสัมพันธ และการชวยเหลือ

สังคม 

7.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือ

การใหบริการประชาชน  

7.2 รอยละของผูมารับบริการตรวจ

สุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

7.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน

9.โครงการประชาสัมพันธสราง

ภาพลักษณองคกรและชวยเหลือ

สังคม(CSR) 



 
 

 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการหลัก 

ตามแผนเพ่ือชวยเหลือสังคม CSR 

8. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา

ผูปวยโรคมะเร็ง 

7.1 จํานวนแนวทางการดูแลผูปวย

โรคมะเร็งท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงแลว

นําไปใชประโยชน (CPG/CNPG) 

7.2 คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็ง 5 

โรคหลัก 

7.3 รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาล

กอนวันนัดโดยไมวางแผนของผูปวย 

(THIP) 

7.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผูปวยใน 

10. โครงการพัฒนาแนวทางการดูแล

ผูปวยโรคมะเร็งตามมาตรฐาน 

 

ยุทธศาสตรที่  4 ความเปนเลิศดานการจัดการองคกร (Management Excellence) 

แผนงานท่ี 9 สรางความเขมแข็งดานสุขภาพและทางการเงิน 

แผนงานท่ี 10 เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรและวัฒนธรรมองคกร 

แผนงานท่ี 11 พัฒนาโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital hospital) 

แผนงานท่ี 12 พัฒนาคุณภาพองคกรสูระดับสากล 

แผนงานท่ี 13 พัฒนาการจัดการความรูวิชาการและการแพทย 

แผนงานท่ี 14 โรงพยาบาลคุณธรรม 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการหลัก 

9. สรางความเขมแข็งดานสุขภาพ

และทางการเงิน 

  

9.1 รอยละของบุคลากรกลุมเสี่ยงเขา

รวมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพตาม

แผนท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง 

9.2 รอยละของบุคลากรกลุมเสี่ยงท่ีมี

ภาวะสุขภาพดีข้ึน 

11. โครงการสรางเสริมสุขภาพ

บุคลากร (Happy Body)  

12. โครงการสรางความเขมแข็งดาน

การเงิน (Happ Money)  



 
 

 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการหลัก 

9.3 รอยละความสําเร็จของการแกไข

ปญหาภาวะหนี้สินของบุคลากร 

10. เสริมสรางสมรรถนะบุคลากร

และวัฒนธรรมองคกร 

10.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP) 

10.2 รอยละความสําเร็จของแผนพัฒนา

บุคลากรภายนอก/ใน  

10.3 รอยละความสุข 

(Happinometer) ความผูกพันของ

บุคลากร และความพึงพอใจตอองคกร 

13.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

14.โครงการเสริมสรางคานิยมใน

องคกร  

11. พัฒนาโรงพยาบาลดิจิทัล 

(Digital hospital) 

11.1 DMS Smart Services  

11.2 Digital DMS  

11.3 รอยละของบุลากรท่ีผานการอบรม

การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร

เบื้องตน 

15.โครงการ Digital Hospital  

16.โครงการพัฒนาระบบงาน

คุณภาพ  

12. พัฒนาคุณภาพองคกรสูระดับ

สากล 

12.1 ระดับความสําเร็จของการรับรอง

คุณภาพโดยองคกรวิชาชีพ 

12.2 จํานวนผลงานคุณภาพ (สนับสนุน, 

คลินิก) 

17.โครงการ การรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพ 

13. พัฒนาการจัดการความรู

วิชาการและการแพทย 

13.1 รอยละของหนวยงานท่ีมีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงานตนเอง 

13.2 จํานวนเรื่องของการจัดการความรู

ไปสูการพัฒนาคุณภาพ 

18.โครงการ พัฒนาองคกรสูการ

เรียนรูอยางยั่งยืน  

14. โรงพยาบาลคุณธรรม 14.1 ระดับความสําเร็จของการ

ตรวจสอบภายใน  

14.2  ระดับความสําเร็จของหนวยงานท่ี

ดําเนินการตามเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

14.3 ดัชนีชี้วัดภาวะวิกฤติระดับ 7  

14.4 มูลคาวัสดุคงเหลือตอเดือน  

14.5 จํานวนเดือนสํารองคลังยา  

19.โครงการพัฒนาระบบบริหารพัสดุ 

การเงินการคลัง และแผน  

20.โครงการสรางเสริมโรงพยาบาล

คุณธรรมและการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม (PMQA) 



 
 

 
 

 


