
ฝายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ลําดับ แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย (จํานวน)/พื้นที่ดําเนินงาน) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการผลของสารสกัดบอระเพ็ดตอการ เพื่อศึกษาผลของสารสกัดบอระเพ็ดที่ ผูปวยมะเร็งปอดที่มารับการรักษาที่ 1. ไดองคความรูเกี่ยวกับการ 330,000               1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 ก.วิจัยและประเมินเทคโนโลยี

เจริญเติบโตและการแพรกระจายของ มีตอเซลลมะเร็งปอด โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง สมุนไพรไทยเพื่อนําไปพัฒนาสู

เซลลมะเร็งปอด รักษาที่มีประสิทธิภาพใน

อนาคต

2. พัฒนาการทํางานวิจัยเพื่อ

เผยแพรในวารสารทั้งในและ

ตางประเทศ

3. สงเสริมการใชสมุนไพรที่มี

คุณคาสูสากล

2 โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย ป 1. ประเมินเทคโนโลยีทางการ
ผลงานวิจัยการประเมินเทคโนโลยี ทําใหทราบขอมูการดําเนินงาน

24,300                 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 ก.วิจัยและประเมินเทคโนโลยี

2561 : การเปรียบเทียบตนทุนและรายไดจาก    แพทยดานโรคมะเร็ง
ทางการแพทยจํานวน 1 เรื่อง การเบิกจายคารักษาพยาบาล

การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง 2. เพื่อเปนฐานขอมูลในการเลือกใช และการเรียกเก็บคารักษา

โรงพยาบาลมะเร็งลําปางจากการเรียกเก็บคา     เทคโนโลยีทางการแพทย หรือ พยาบาลเพื่อนํามาใชประโยชน

รักษาพยาบาลโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็ง     กําหนดนโยบายที่เหมาะสมดาน ในการตัดสินใจเลือกใชแนวทาง

 ลําปาง     โรคมะเร็ง ในกาการรักษาผูปวยใหเกิด

3. เพื่อเปนสงเสริมและพัฒนา ความคุมคาและประโยชนสูงสุด

   ความรูดานการประเมินเทคโนโลยี

   ทางการแพทยของเจาหนาที่

    โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

3 โครงการจัดทําฐานขอมูลโรคมะเร็งโรงพยาบาล 1. เพื่อรวบรวมขอมูลผูปวยโรคมะเร็ง ขอมูลผูปวยโรคมะเร็ง 1.  เพื่อนําขอมูลพัฒนาการ 30,750                 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 งานทะเบียนมะเร็ง

มะเร็งลําปาง (Hospital-based  รายใหมที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาล  รายใหมที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาล      บริการในหนวยงานเฉพาะ

cancerregistry)  มะเร็งลําปางตั้งแตมกราคม - ธันวาคม  มะเร็งลําปางตั้งแตมกราคม - ธันวาคม      ทางมะเร็ง

 พ.ศ.2560  พ.ศ.2560 2.  เพื่อเปนขอมูลในการตัดสิน

2. วิเคราะหจํานวนผูปวยโรคมะเร็ง     ใจวางแผนการจัดทํางบประ

รายใหมที่มารับบริการ รพ.มะเร็งลําปาง     มาณกําหนดนโยบายให

ตั้งแตมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2560     บริการรักษาโรคมะเร็งใน

    จังหวัดลําปาง

3. เพื่อเปนฐานขอมูลในการ

    ศึกษาวิจัยทางคลินิคดาน

    โรคมะเร็ง

แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



ฝายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ลําดับ แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย (จํานวน)/พื้นที่ดําเนินงาน) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

4 โครงการจัดทําฐานขอมูลดานการตรวจวินิจฉัย เพื่อรวบรวมขอมูลดานการตรวจวินิจฉัย ขอมูลดานการตรวจวินิจฉัย - มีฐานขอมูลเฉพาะโรคมะเร็งเตานมของศูนยมะเร็ง 36,500                 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 งานทะเบียนมะเร็ง

และรักษาโรคมะเร็งเตานม โรงพยาบาลมะเร็ง และรักษาโรคมะเร็งเตานม และรักษาโรคมะเร็งเตานม ลําปาง

ลําปาง โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ป พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ป พ.ศ. 2560 -มีขอมูลในการศึกษา

วิจัยทางคลินิกโรคมะเร็งเตานม

-เปนขอมูลในการกําหนด

นโยบายในการดําเนินงาน

ดานโรคมะเร็งเตานมในพื้นที่

5 โครงการจัดทําฐานขอมูลการตรวจ เพื่อรวบรวมขอมูลการตรวจวินิจฉัย ขอมูลการตรวจวินิจฉัย 1. มีฐานขอมูลการตรวจวินิจฉัย 40,660                 กิจกรรมที่ 1 ธ.ค. 2560 กลุมงานรังสีวินิจฉัย

วินิจฉัยดวยเครื่องเอกซเรยเตานม ดวยเครื่องเอกซเรยเตานมในผูมารับ ดวยเครื่องเอกซเรยเตานมในผูมารับ ดวยเครื่องเอกซเรยเตานม เพื่อ กิจกรรมที่ 2 ม.ค. 2561

ในผูปวยป พ.ศ. 2559 บริการตรวจที่โรงพยาบาลมะเร็ง บริการตรวจที่โรงพยาบาลมะเร็ง รองรับการเปน Best practice กิจกรรมที่ 3 ก.พ. - เม.ย. 2561

(Mammography Registry and ลําปาง เพื่อวิเคราะหหาความไวและ in breast cancer ตามนโยบาย กิจกรรมที่ 4 พ.ค. - มิ.ย. 2561

Auditation) ความจําเพาะของการตรวจดวย กรมการแพทย กิจกรรมที่ 5 ก.ค. 2561

เครื่องเอกซเรยเตานม รวมถึงความ 2. มีขอมูลในการศึกษาวิจัยทาง

ถูกตองของการแปลผลและอัตรา คลินิก เพื่อ

การตรวจพบมะเร็งเตานมในระยะ *เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพใน

เริ่มแรก เปนตน การตรวจเอกซเรยเตานมใหได

มาตรฐาน

*เพื่อใชเปรียบเทียบ (Bench 

mark) กับสถาบันอื่นๆ

6 โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการดาน 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการสงตอ  โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ 1. มีแนวทางในการับ-สงตอ 74,575                 ม.ค. - ก.ค. 2561  คกก.เครือขาย

โรคมะเร็งเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 ผูปวยที่มีการเชื่อมโยง ประสานกันภาย ผูปวยโรคมะเร็ง

ในเขตบริการสุขภาพ และนอกเขต 2. สถานบริการไดดําเนินตาม

2. เพื่อบริหารจัดการใหเกิดการสงตอที่รวดเร็ว มาตรฐานของสถานบริการ

เหมาะสม เกิดความราบรื่นในการทํางาน สุขภาพในแผน Service Plan

3. เพื่อสามารถวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ สาขาโรคมะเร็ง

ดานโรคมะเร็งแบบองครวม เพื่อใชประโยชน 3. ลดอัตราปวย ตาย และลด

ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาได ระยะเวลารอคอย ของผูปวย

4. ลดอัตราปวย ตาย และลดระยะเวลรอคอย 4. มีเครือขายในการดูแล รักษา

ของผูปวยในภาคเหนือ การสงตอผูปวย ในเขตบริการ

5. เพื่อดําเนินงานรวมกัน รพ.ในเขต สุขภาพที่ชัดเจน เปนรูปธรรม

สุขภาพ ในการดูแล รักษา และสงตอผูปวย ระยะเวลารอคอย ของผูปวย

โรคมะเร็งอยางเปนระบบ 5.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

และการกํากับดูแล สาขาโรค

มะเร็งใหมีประสิทธิภาพ

7 โครงการพัฒนาเครือขายดูแลผูปวยมะเร็ง เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ กิจกรรมที่ 1 1. มีเครือขายดูแลผูปวยโรค 445,600               กิจกรรมที่ 1  วันที่ 11-12 มค. 61  กลุมงาน พ.ประคับประคอง

แบบประคับประคองเขตบริการสุขภาพที่ 1 และทักษะในการดูแลผูปวยแบบ พยาบาล รพช./ รพท.    มะเร็งและครอบครัว กิจกรรมที่ 2  วันที่  7- 9 มีค. 61

ประคับประคองและระยะทาย และรพศ. ที่ดูแลผูปวยมะเร็ง 2.ผูปวยโรคมะเร็งและครอบครัว

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร แบบประคับประคอง ในเขต    มีความผาสุกดานรางกาย 

ทีมสุขภาพที่ใหการดูแลผูปวย บริการสุขภาพที่ 1    จิตสังคม จิตวิญญาณ และ

มะเร็งแบบประคับประคอง จํานวน 105 คน    สามารถปฏิบัติกิจวัตรไดและ

3.เพื่อใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมที่ 2    มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับการดูแลผูปวยมะเร็งแบบ พยาบาล รพช./ รพท. 3. มีแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวย

ประคับประคองของเขตบริการที่ 1 และรพศ. ที่ดูแลผูปวยมะเร็ง โรคมะเร็งแบบประคับประคอง

4. เกิดความรวมมือในการดูแล แบบประคับประคอง ในเขต

ผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง จังหวัดพะเยา

ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 จํานวน 120 คน
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ลําดับ แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย (จํานวน)/พื้นที่ดําเนินงาน) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

8 โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อผูปวย 1.เพื่อจัดหาโลหิตไวบริการแกผูปวย 1. กลุมเปาหมาย 1. ผูปวยโรคมะเร็งมีโลหิตเพียงพอ 136,900               1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561  ก.ธนาคารโลหิต

โรคมะเร็ง  สาขาบริการโลหิตแหงชาติ โรคมะเร็งอยางพอเพียง ประชาสัมพันธ นักเรียน ตอการรักษา

เหลากาชาดจังหวัดลําปาง  โรงพยาบาล 2. เพื่อรณรงคสงเสริมใหประชาชน นักศึกษา บริษัทเอกชน 2. ประชาชนไดรับความรูเรื่อง

มะเร็งลําปาง นักเรียน นักศึกษา มีความรู หนวยงานราชการ การบริจาคโลหิต

ความเขาใจและรวมบริจาคโลหิต 2. พื้นที่เปาหมาย 3. ไดประชาสัมพันธใหหนวยงาน

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให ในเขตจังหวัดลําปาง สาขาบริการโลหิต

บริการของโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 3. ไดประชาสัมพันธหนวยงาน

4. เพื่อดําเนินการตามนโยบายของ สาขาบริการโลหิตแหงชาติ เหลากาชาด

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดลําปาง โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

5. เพื่อปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดย

การประสานงานกับเหลากาชาดจังหวัดลําปาง

9 โครงการอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ 1. สงเสริมใหพยาบาลมีความรูดาน พยาบาลวิชาชีพ ผูรับผิดชอบ 1. มีผูประสานงานโรคมะเร็ง 437,150                 ระหวางเดือน พ.ค. -มิ.ย. 61 กลุมงานวิชาการพยาบาล

Cancer Nurse Coordinato พยาธิสภาพของโรคและวิทยาการกาวหนา งานมะเร็งระดับจังหวัด ในระดับเขต  จังหวัด และ

(หลักสูตร 10 วัน) ในสการรักษาโรคมะเร็ง  สามารถใหคํา และพยาบาลผูเกี่ยวของกับ อําเภอ เปนเครือขาย

ปรึกษาแกผูปวยมะเร็งและครอบครัว ผูปวยมะเร็งจาก รพศ, รพท, 2. ผูปวยมะเร็งไดรับการ

แตละรายได รพช จํานวน 60 คน ใหคําปรึกษา ดูแลและประสานงาน 

2. มีความรูความเขาใจระบบเครือขาย กับทีมสุขภาพใชแหลงประโยชน

บริการและระบบสงตอ และประสานความ ในชุมชนอยางเหมาะสม

รวมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวของในการดุแล 3.ผูปวยมะเร็งที่มีการสงตอไป

ผูปวยมะเร็ง สามารถบริหารจัดการในเชิง เพื่อการวินิจฉัย รักษา และสงกลับ 

ระบบไดถูกตอง เหมาะสม และลดบริการ ชุมชน ไดรับการดูแลและจัดการ

ที่ไมจําเปนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กับอาการไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ดานการรักษา เพื่อตอบสนองและสนับ 4.มีการจัดเก็บขอมูลผูปวยมะเร็ง

สนุนนโยบายการดุแลและจัดการผูปวย อยางเปนระบบและมีขอมูล  

โรคมะเร็งในเขตรับผิดชอบอยางเปนระบบ ตัวชี้วัดที่สามารถนํามาวิเคราะห

3. มีความรูความเขาใจในการรวบรวม วางแผนเพื่อนการพัฒนาภายในเขต

ขอูลวิเคราะหสถานการณ จัดทํารายงาน บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนาฐานขอมูลสําหรับผูปวยในเขต รวมทั้งมีขอมูลสนับสนุน การทํา

ความรับผิดชอบและนําเสนอขอมูลอยาง การทําทะเบียนมะเร็งระดับประชากร

มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการ ระดับประเทศ

วางแผนปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง

ครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ Primary,

Secondary and Tertiary Prevention

10 โครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลผูปวย 1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูเกี่ยวกับวิธี พยาบาลวิชาชีพ  ผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับการรักษา 535,150               ระหวางเดือน ม.ค. - ก.พ.2561 กลุมงานวิชาการพยาบาล

มะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัด (หลักสูตร 10 วัน) การรักษาโรคมะเร็งดวยเคมีบําบัด จํานวน  30  คน ดวยเคมีบําบัดไดรับการประกัน

ผลขางเคียง ของการบริหาร เคมีบําบัด          โดยผูเขาอบรมมี คุณภาพในดานการดูแลตาม

และการจัดการเมื่อเกิดปญหา คุณสมบัติ ดังนี้ มาตรฐานวิชาชีพ (ภายใตการรับรอง

2.ผูเขารับการอบรมสามารถบริหารเคมี 1.เปนผูไดรับใบอนุญาต จากสภาการพยาบาล) จากผูผาน

บําบัดไดอยางถูกตอง ปลอดภัยตาม ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การอบรมดวยมาตรฐานเดียวกัน

มาตรฐานการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุง มีความปลอดภัยสูงทั้งในระยกอน

3.ผูเขารับการอบรมสามารถปฏิบัติการ ครรภชั้นหนึ่ง ขณะและหลังไดรับเคมีบําบัด

รพยาบาลทั้งในระยะกอน ขณะ และหลัง 2. มีประสบการณในการ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ไดรับเคมีบําบัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการพยาบาลมาไมนอย

4.ผูเขารับการอบรมสามารถอธิบาย กวา  3 ป

ผลกระทบที่เกิดจากเคมีบําบัดตอผูปวย 3.เปนผูไดรับมอบหมายให

มะเร็งและครอบครัวดานรางกาย จิตใจ ปฏิบัติงานการใหเคมีบําบัด

สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต

ของผูปวยรวมทั้งแนวทางแกไขได



ฝายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ลําดับ แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย (จํานวน)/พื้นที่ดําเนินงาน) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

11 โครงการอบรมการใหคําปรึกษา 1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความสามารถ พยาบาลวิชาชีพ ในเขต  12 จังหวัดภาคเหนือ 1. ผูเขารับการอบรมไดรับการ 148,200               มีค.2561 กลุมงานวิชาการพยาบาล

ทางการพยาบาลสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง ทัศนคติ และทักษะในการใหคําปรึกษา จํานวน 45คน พัฒนาและถายทอดและเปลียน

สําหรับผูปวยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 3 วัน) สําหรับผูปวยและญาติ องคความรูดานใหการปรึกษา

2. เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือในการ สําหรับผูปวยโรคมะเร็งและ

ดูแลผูปวยโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ ญาติ

2. เกิดความรวมมือในการ

ประสานหนวยบริการเครือขาย

ในเขตบริการสุขภาพ (Service

Plan)

12 โครงการอบรม หลักสูตรการดูแลผูปวย 1. เพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลมีความรู พยาบาลวิชาชีพในเขต 12 จังหวัด 1. ผูปวยมะเร็งไดรับการดูแล 220,000               ทฤษฎี  ระหวางวันที่ 12-16 กพ 2561 กลุมงานวิชาการพยาบาล

แบบประคับประคอง ทัศนคติ และทักษะในการดูแลผูปวยโรค ภาคเหนือตอนบน  30 คน แบบประคับประคองอยาง ปฏิบัติ ระหวางวันที่ 19-20 กพ 2561

มะเร็งแบบประคับประคอง ครบองครวม ทั้งดานรางกาย

2. ผูปวยโรคมะเร็งและญาติมีคุณภาพ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

ชีวิตที่ดีขึ้น 2. บุคลากรทางการพยาบาล

ไดรับการเพิ่มพูนความรู 

ทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณในการดุแล

ผูปวยมะเร็งแบบประคับ

ประคอง

13 โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห เพื่อใหบุคลากรมีความรู บุคลากรทางสาธารณสุข มีการนําขอมูลทะเบียนมะเร็ง 76,600                 พย. 2561 งานทะเบียนมะเร็ง

ขอมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร และทักษะในการวิเคราะหขอมูล จํานวน 30 คน ไปใชประโยชนในการวางแผน

ทะเบียนมะเร็ง ควบคุม ปองกันโรคมะเร็ง

ในพื้นที่ 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R 1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูและสามารถ ผูสนใจการทําวิจัย R2R 1.บุคลากร รพ.มะเร็งลําปาง 70,750                 ต.ค.2560 - ส.ค. 2561 ก.วิจัยและประเมินเทคโนโลยี

ออกแบบงานวิจัยจากงานประจําสูงาน จํานวน 40 คน สามารถนํางานวิจัยมา

วิจัยได ประยุกตใชในการพัฒนาการ

2. มีผลงานวิจัยเพื่อนําไปประยุกตพัฒนา ทํางานประจําวันและ

ระบบงานและคุณภาพการดูแลรักษา หนวยงานได

ผูปวย 2.สรางผลงานทางวิชาการ 

ที่สามารถเผยแพรสูสาธารณะ

15 โครงการพัฒนาความรูสําหรับ 1.เพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลได บุคลากรทางการพยาบาล 1.บุคลากรทางการพยาบาล 141,160               ระหวางเดือน  พย 60 - กย 61 กลุมงานวิชากรพยาบาล

บุคลากรทางการพยาบาล ฟนฟูความรู ความสามารถ ทักษะ ประกอบดวย พยาบาล  ไดรับทราบถึงความเจริญกาวหนา

ประสบการณทางวิชาการทันตอวิวัฒนา    ผูชวยเหลือคนไข  ทางดานเทคโนโลยีและวิทยา

การความกาวหนาของการดูแลผูปวย พนักงานเปลและคนงาน การใหมๆดานโรคมะเร็งตลอด

โรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง จนไดแลกเปลี่ยน ความรู ประ

2.เพื่อใหบุคลากรทางการทางการพยาบาล จํานวน 150 คน สบการณ ในการพัฒนาสม่ําเสมอ

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ 2.บุคลากรทางการพยาบาล

ดูแลผูปวย แกไขปญหาและผลกระทบ สามารถนําความรูไปประยุกตใช

จากความเจ็บปวยจากโรคมะเร็งไดอยาง ในการปฏิบัติงานและดูแลผูปวย

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

3.เพื่อใหบุคลากรกลุมภารกิจดานการ ผูรับบริการปลอดภัยพึงพอใจ

พยาบาลไดแลกเปลี่ยนเรียนรุการปฏิบัติ

หนาที่เพื่อความเปนเลิศในการใหบริการ



ฝายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ลําดับ แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย (จํานวน)/พื้นที่ดําเนินงาน) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

16 โครงการพัฒนาระบบการจัดการ 1. เพื่อสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยน เจาหนาที่โรงพยาบาล 1. องคความรูของบุคลากรได 93,600                 พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561 คกก. KM

ความรูในองคกรโรงพยาบาลมะเร็ง     เรียนรูภายในหนวยงาน มะเร็งลําปางทุกคน รับการถายทอดและรวบรวม

ลําปาง ปงบประมาณ 2561 2. เพื่อพัฒนาหนวยงานใหไปสู จํานวน 300 คน ไวเปนคลังความรูที่สนับสนุน

    องคกรแหงการเรียนรู ใหเกิดการนําไปใชประโยชน

ในการพัฒนาคน  พัฒนางาน 

และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง

2. บุคลากรไดรับการพัฒนา

เพื่อเขาสูองคกรแหงการเรียนรู

17 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล 1. เพื่อเพื่มพูนความรูและประสบการณ บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง   เพื่อใหบุคลากรของ รพ. 350,000               กิจกรรมที่ 1 ตั้งแต ต.ค. 60 - ส.ค.61 งานพัฒนาบุคลากร

มะเร็งลําปาง ดานวิชาการใหกับบุคลากร จํานวน 300 คน มะเร็งลําปาง ไดเพิ่มพูนความรู กิจกรรมที่ 2  ตั้งแต ม.ค.  - มี.ค.61

1. อบรมประชุมสัมมนาภายใน  (12 ครั้ง) 2. เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูและ และทักษะดานวิชาการเพื่อให กิจกรรมที่ 3 ตั้งแต  ม.ีค.  - พ.ค 61

2 ภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูประชาคม แนวคิดใหมๆในการพัฒนางาน บุคลากรเกิดความรูและแนวคิด กิจกรรมที่ 4-5 ตั้งแต ก.ค - ส.ค. 61

อาเซียน  (10 วัน) 3. เพื่อใหบุคลากรไดพัฒนาและเรียนรู ที่สามารถนํามาพัฒนางาน

3 ผูบริหารพบเจาหนาที่   (2 ครั้ง/ ป) ทักษะใหมๆในการปรับปรุงการทํางาน ของตนและพัฒนาคุณภาพ

4.พัฒนาเพื่อสืบทอดตําแหนง ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริการตลอดจนสรางวัฒนธรรม

5. พัฒนาตามกละมเปาหมาย 4. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของ องคกรแหงการเรียนรู

บุคลากรใหมีสมรรถนะและ

ศักยภาพในการทํางาน

18 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย เพื่อเสริมสรางองคความรู พัฒนาทักษะ 1.การบริหารจัดการขอมูล ผูเขารวมโครงการอบรมมีความรู 13,800                  1 ต.ค. 2560 -30 ก.ย.2561 ก.วิจัยและประเมินเทคโนโลยี

และการประเมินเทคโนโลยีทาง ของนักวิจัยในโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง และสถิติสําหรับงานวิจัย ความเขาใจตลอดจนเปนการ

การแพทย ใหสามารถผลิตผลงานวิจัยและการ จํานวน 10คน พัฒนาศักยภาพในการ

ประเมินเทคโนโ,ยีทางการแพทยได 2.คลินิกวิจัยและการใหคําปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

อยางมีประสิทธิภาพ งานวิจัยทางคลินิกจํานวน  10คน การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย

3.การวิเคราะหขอมูลระบาด

วิทยาขั้นสูง

19 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ 1. เพื่อสามารถนําหลักคุณธรรมมา บุคลากร รพ.มะเร็งลําปาง  เพื่อพัฒนาบุคลากรของ รพ. 125,325                 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 งานพัฒนาบุคลากร

เสริมสรางคุณภาพชีวิต    ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ จํานวน 300 คน ที่เปนศูนยบริการทางการ

2. เพื่อสงเสริมความรู  ความเขาใจ แพทยเฉพาะทางดานโรค

    และตระหนักถึงความสําคัญในเรื่อง ชุมชน/องคกร/มูลนิธิ มะเร็งในระดับตติยภูมิและ

    เรื่องคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 2 แหง พัฒนาคุณภาพบริการรวม

ทั้งสรางวัฒนธรรมองคกร

20 โครงการมหกรรมคุณภาพ 1 เพื่อกระตุนใหทุกหนวยงานทุกทีม บุคลากรโรงพยาบาล 1.บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็ง 148,500               ก.ค. - ส.ค. 2561 กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ

   มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง มะเร็งลําปาง จํานวน 350 คน ลําปางสามารถหาแนวทาง

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ วิเคราะห รวบรวม สรุป

  เพิ่มขวัญกําลังใจในการพัฒนางาน ผลงานคุณภาพได

3.เพื่อเปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยู 2.หนวยงานสามารถพัฒนา

   ในงานประจําของบุคลการทุกระดับของ คุณภาพอยางตอเนื่องและนํา

   โรงพยาบาล ผลงานที่ไดนําเสนอ เพื่อให

4.เพื่อเปนเวทีนําเสนอผลงานจาก เกิดการพัฒนาทั่วทั้งองคกร

  งานประจําและเรียนรูรวมกันจนเกิดเปน

  นวัตกรรมใหมๆ



ฝายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ลําดับ แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย (จํานวน)/พื้นที่ดําเนินงาน) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

21  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA 601  1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ บุคลากร รพ.มะเร็งลําปาง 1. บุคลากร สามารถวาง 40,100                       พ.ค. 2561 กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ

ระบบบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาล วางระบบบริหารความเสี่ยงในหนวย จํานวน 100 คน ระบบบริหารความเสี่ยงใน

มะเร็งลําปาง งานได หนวยงานได

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ 2. บุคลากร สามารถคน

คนหาและปองกันความเสี่ยงที่สําคัญได หาและปองกันความเสี่ยงได

3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ 3. บุคลากร สามารถพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงระดับ ระบบความเสี่ยงระดับ รพ.

โรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเชื่อมโยงได

22  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA 607 1. เพื่อใหมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ บุคลากร รพ.มะเร็งลําปาง ผูเขารวมอบรมมีความรู 35,300                       ม.ิย. 2561 กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ

การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยองผูปวย เตรียมยา บริหารยา และขอควรระวัง จํานวน  80  คน ความเขาใจเกี่ยวกับการ

ตางๆ ในการใหยาและติดตามผลยา เตรียมยา บริหารยา และ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการยาที่หาก ขอควรระวังตางๆ ในการ

เกิดความผิดพลาดขึ้นแลวจะมีความ ติดตามผลของยา โดยฉพาะ

เสี่ยงสูง อยงยิ่งรายกายาที่หากเกิด

2. เพื่อใหสามารถบริหารยาใหแกผูปวย ความผิดพลาดขึ้นแลวจะมี

ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ความเสี่ยงสูงและสามารถ

โดยมีความเขาใจถึงเหตุผลเชิงวิชาการ บริหารยาใหแกผูปวยได

ในการเตรียมยา และบริหารยา อยางมีประสิทธิภาพ

23 โครงการถายทอดความรูและสรางเสริม 1. เพื่อถายทอดความรูเรื่องโรคมะเร็ง  นักเรียน , นักศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 195,000               ตค 60 รณรงคปองกันมะเร็งเตานม คกก.Com

สุขภาพเชิงรุกเพื่อปองกันโรคมะเร็งใน แกประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใน ประชาชน ในจังหวัดลําปาง มีความรูและทักษะในการสรางเสริม ธค 60 วันตอดานโรคมะเร็งแหงชาติ

เขตพื้นที่ฯ เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดลําปาง จํานวน 500 คน อันจะเปนประโยชนตอการปรับ ธค.60  รณรงคปองกันมะเร็งที่พบบอย ฯ (งานฤดูหนาว)

2. เพื่อใหกลุมเปาหมาย ไดรับความรู เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลด กพ.61 วันมะเร็งโลก

เรื่องโรคมะเร็ง และสามารถนําความรู ความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง พค 61 วันงดสูบบุหรี่โลก

ที่ไดรับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ 2. เกิดความรวมมือประสานงาน กค 61 รณรงคมะเร็งที่พบบอยในภาคเหนือ

ดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนเพื่อ ระหวางหนวยงานสาธารณสุข สค 61 วันแม

ปองกันมะเร็งได และหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน

3. อุบัติการณการเกิดโรคมะเร็ง

รายใหมลดลง

24 โครงการติดตามประเมินผลสุข 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนิน ประชาชนในเขตตําบลพิชัย 1. ประชากรเกิดความตระ 25,500                 พ.ย. 2560 - ส.ค. 2561 คกก.Com

ภาวะการปองกันมะเร็งในชุมชนตําบลพิชัย งานในการปองกันโรคมะเร็งในชุมชน อ.เมือง จ.ลําปาง ที่เคยรวม หนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตนแบบปลอดมะเร็ง โครงการตรวจคัดกรองโรค เสี่ยงทางสุขภาพ

2. เพื่อติดตามภาวะสุขภาพของประชาชน มะเร็งที่พบบอยในชุมชน 2. ทราบถึงพฤติกรรมและ

ในเขตตนแบบปลอดมะเร็ง ของ 13 สุขภาวะของกลุมเปาหมาย

หมูบานในเขตตําบลพิชัย ที่เคยเขารวมโครงการฯ

3. เพื่อสงเสริมความรูและกิจกรรม

การปองกันมะเร็งในชุมชนตนแบบ

ปลอดมะเร็ง

25 โครงการสงเสริมสุขภาพเจาหนาที่ เพื่อใหบุคลากรมีภาวะสุขภาพดี และ เจาหนาที่โรงพยาบาล 1. เจาหนาที่โรงพยาบาลมะเร็ง 63,400                    พ.ย. 2560 - ส.ค. 2561 คกก.DHS

โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง เฝาระวังโรค รวมทั้งไดรักบการดูแล มะเร็งลําปาง จํานวน 330 คน ลําปาง มีสุขภาพทั้งกายและ

สุขภาพอยางตอเนื่อง ใจที่ดี  

2.บุคลากรกลุมเสี่ยงไดรับการ

เฝาระวังและไดรับการดูแล

รักษาสุขภาพอยางตอเนื่อง



ฝายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ลําดับ แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย (จํานวน)/พื้นที่ดําเนินงาน) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

26 โครงการถายทอดขอมูลความปลอดภัย 1. เพื่อใหบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง อุบัติการณการบาดเจ็บ โรคจาก 6,860                  ม.ค. - เม.ย. 2561 คณะทํางานความปลอดภัยฯ

ดานสารเคมี (MSDS) แกบุคลากร    มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ที่เกี่ยวของกับการสัมผัสสารเคมี การประกอบอาชีพของบุคลากร

รพ.มะเร็งลําปาง    ในการทํางานดานสารเคมี ประเภทตางๆ จํานวน 100 คน ลดลง และบุคลากรในโรงพยาบาล

2. เพื่อใหบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง สามารถปฏิบัติตามคูมือความ

   เขาใจและสามารถคนหาความเสี่ยง ปลอดภัยดานสารเคมีไดอยางถูกตอง

   การจากปฏิบัติงานดานสารเคมี

3. เพื่อปรับปรุงแกไขเอกสารคูมือ

   ความปลอดภัยดานสารเคมี

   ใหเปนปจจุบัน

27 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให 1. บุคลากร รพ.มะเร็งลําปาง สถานที่และสิ่งแวดลอมในการ 37,750                 ต.ค.2560 - ก.ค. 2561 คกก. 5 ส

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวย มีการดําเนินงาน 5 ส อยางตอเนื่อง    จํานวน 300 คน ทํางาน ภายในโรงพยาบาลมะเร็ง

กิจกรรม 5 ส : 5 ส  in your heart และยั่งยืน 2.พ.ทําความสะอาด ลําปางสะอาดสวยงามและเปน

2. เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและ   พ.รักษาความปลอดภัย ระเบียบเกิดความสามัคคีระหวาง

สรางการมีสวนรวมของเจาหนาที่   พ.ซักฟอก และ พ.โรงครัว บุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็ง

  จํานวน 50 คน ลําปาง

28 โครงการตรวจเพาะเชื้อน้ําดื่มจาก เพื่อเฝาระวังน้ําบริโภคที่ผานเครื่องทํา 1. กลุมเปาหมาย 1. ผูปวย ผูรับบริการและ 6,200                  ก.พ. - มี.ค. 2561 คกก.IC

เครื่องทําน้ําเย็น น้ําเย็น    บุคลากร ผูปวยและญาติ บุคลากรไมมีการติดเชื้อจาก

2. พื้นที่เปาหมาย การบริโภคน้ําดื่มที่ผาน

   โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง เครื่องทําน้ําเย็น

2.พัฒนาองคกรและระบบคุณ

ภาพการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง

ตามมาตรฐาน HA อยางตอเนื่อง

29 โครงการรณรงคการลางมือ เพื่อลดการติดเชื้อจากบุคลากรสูผูปวย 1. กลุมเปาหมาย 1. ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ 1,300                     ก.ค. 2561 คกก.IC

และสิ่งแวดลอม    บุคลากรทุกระดับจํานวน ในผูปวยจากการปฏิบัติงาน

   300 คน ของบุคลากร

2. พื้นที่เปาหมาย 2.พัฒนาองคกรและระบบ

   โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง คุณภาพการดูแลผูปวยโรค

มะเร็งตามมาตรฐาน HA 

อยางตอเนื่อง

30 โครงการถายทอดความรูและสรางเสริม เพื่อใหบุคลากรกลุมเสี่ยงทุกระดับมี 1. กลุมเปาหมาย 1. บุคลากรกลุมเสี่ยงตอการ 28,100                 พ.ย. 2560 - ก.ค. 2561 คกก.IC

ภูมิคุมกันแกบุคลากรกลุมเสี่ยง ความรูและทักษะในการปองกันและ    บุคลากรกลุมเสี่ยงตอการ สัมผัสเฃื้อไวรัสตับอักเสบบีมี

ไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันไวรัสตับ    ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ความรูและทักษะในการปองกัน

อักเสบบี    จากการปฏิบัติงาน การสัมผัสเชื้อจากการปฏิบัติงาน

2. พื้นที่เปาหมาย

   โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

31 โครงการพัฒนาจัดการระบบวิศวกรรม 1. เพิ่มพัฒนาองคความรู ทักษะ และ บุคลากร เจาหนาที่ภายใน 1. สงเสริมสนับสนุนการจัด 16,300                 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 คกก. ENV

ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน ประสบการณในกาดําเนินการจัดการ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ระบบมาตรฐานวิศวกรรม

โรงพยาบาลตามมาตรฐานวิศวกรรม ความรู และฝกปฏิบัติใหบุคลากรคนหา การแพทย

ความปลอดภัย และวิเคราะหความเสี่ยงดานงานวิศวกรรม 2. เจาหนาที่ในหนวยงานได

ภายในหนวยงาน ทบทวนความรูแบบบูรณาการ

2. เพื่อมีการนํามาตรฐานระบบวิศวกรรม

และสภาพแวดลอมมาใชในการจัดการ

ปรับปรุงความเสี่ยงที่คนพบ



ฝายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ลําดับ แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย (จํานวน)/พื้นที่ดําเนินงาน) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

32 โครงการพัฒนาการจัดการคุณภาพและ 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการวิศวกรรม เจาหนาที่ปองกันอัคคีภัย 1.สามารถทวบทวน สอบทาน 22,175                 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 คกก. ENV

สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน รพ. บุคลากร เจาหนาที่ภาย วิธีปฏิบัติในการปองกันและ

ตามมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม 2. เพื่อทบทวน สอบทาน ความรูใหแก ในโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น

ในโรงพยาบาล เจาหนาที่ รพ. ใหมีทักษะ ในการปองกัน จํานวน  120 คน 2. สามารถลดอัตราเสี่ยงตอ

การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินจากอัคคีภัย การเกิดเหตุอัคคีภัย

3. เพื่อลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดเหตุอัคคีภัย 3. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอ

วิศวกรรมความปลอดภัยของ

องคกร

33 โครงการ Energy Management 1. เพื่อสรางความรู ควาเขาใจที่ถูกตอง บุคลากร เจาหนาที่ภายใน 1. มีแนวทางในการใชพลังงาน 4,895                  1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561  คกก.EMS

system
เกี่ยวกับความสําคัญของพลังงานที่มีตอ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง อยงมีประสิทธิภาพ และการ

การดําเนินชีวิตและพัฒนานวัตกรรมการจัดหา จํานวน 60 คน พัฒนานวัตกรรมแหลงพลังงาน

พลังงานในรูปแบบตางๆ การกระตุนความสนใจ ทางเลือก

วิเคราะหแนวทางเพื่อสนองความตองการของ 2.พลังงานทดแทนอื่นที่ไดมา

พลังงานในอนาคต จากธรรมชาติมากขึ้น

2.เพือเปดโลกทัศนดานเทคโนโลยีพลังานทดแทน 3.มีแนวทางการพัฒนาแหลง

พลังงานทางเลือกของผูบริหารใหสามารถแนะนํา พลังงานทดแทน พลังานทาง

หรือกําหนดนโยบายใหกับองคกรไดอยางถูกตอง เลือกที่เหมาะสมกับขีดจํากัด

3. เพื่อใหบุคลากรเขาถึงสถานการณดานพลังงาน ของโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ในปจจุบันของ รพ. เพื่อนําไปประเมินความเสี่ยง

ในการจัดการพลังงานขององคกร

4. ไดศึกษาพื้นฐานของการจัดการพลังาน

ทราบที่มาของปญหาที่เกิดขึ้น และแนวทาง

การปรับปรุงที่เปนไปได และนําไปใชกําหนด

นโยบายดานพลังงานขององคกร

34 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูมา 1. เพื่อลดภาวะแทรกซอนระหวาง ผูมารับบริการในงานพยาบาลผูปวยนอกฯ  1) ลดภาวะแทรกซอนที่อาจจะ 448,500               1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 พ.ผูปวยนอกเฉพาะทางฯ

รับบริการ    รอรับบริการที่งดน้ําและอาหาร ในวันราชการ จํานวน 30,000 คน     เกิดขึ้นกับผูรับบริการที่งดน้ํา

   เปนระยะเวลานานกวา 12 ซม.     และอาหารที่เปนระยะเวลา

   เพื่อเตรียมตัวมารับการตรวจ     นานหลัง2 ทุม

2. เพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจในการ 2) ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอ

    บริการ     ใจในการบริการ

35 โครงการดูแลผูปวยมะเร็งแบบ 1. เพื่อใหผูปวยมะเร็งและครอบครัว 1.ผูปวยโรคมะเร็งที่มีภูมิลําเนา  1.มีระบบการดูแลผูปวยมะเร็ง 116,250               1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 พ.สงเสริมคุณภาพชีวิต

ประคับประคองที่บาน ประสาน ไดรับการดูแลแบบประคับประคองที่บาน อยูในอําเภอเมืองลําปาง แบบประคับประคองที่บาน

เครือขายชุมชน 2. เพื่อเตรียมความพรอมของผูปวย จังหวัดลําปาง จํานวน 50 ราย ที่มีประสิทธิภาพและเปนตนแบบ

1. กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอม และครอบครัวในการดูแลตนเองเมื่อ 2. อาสาสมัครดูแลผูปวยมะเร็ง การดูแลแบบประคับประคองที่บาน

Care Giver กอนจําหนาย กลับไปอยูที่บาน ในชุมชนใน 3 ตําบล 2.ผูปวยมะเร็งและผูดูแลสามารถ

2. กิจกรรมเยี่ยมบาน 3. มีเครือขายในการดูแลผูปวยมะเร็ง จํานวน 100 คน ปรับตัวและดูแลตนเองได

3.ติดตามประเมินผลการดําเนินงานฯ แบบประคับประคองที่บาน 3.เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริม เมื่อกลับไปอยูบาน

รพ.ระดับ F2 สุขภาพตําบลและโรงพยาบาลชุมชน 3.เครือขายในเขตจังหวัดลําปาง

4. อบรมฟนฟูอาสาสมัครในชุมชน 13 อําเภอในจังหวัดลําปาง มีระบบการดูแลตอเนื่อง

5.อบรมการดูแลผูปวยแบบ จํานวน  110 คน ที่เขมแข็งและยั่งยืน

ประคับประคอง รพช.รพสต ในจ.ลําปาง 4.โรงพยาบาลระดับ 4.ผูปวยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี

M2 และF2 4 แหง ตามความเหมาะสม



ฝายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ลําดับ แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย (จํานวน)/พื้นที่ดําเนินงาน) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

36 โครงการมิตรภาพบําบัดเพื่อผูปวย 1. เพื่อดูแลผูปวยโรคมะเร็งแบบ 1. ผูปวยมะเร็งและญาติ 1.ผูปวยมะเร็งและญาติมีความ 213,900               1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 พ.สงเสริมคุณภาพชีวิต

โรคมะเร็ง    ประคับประคองอยางครบองครวม ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ผาสุก ดานรางกาย จิต สังคม

1. ประชุมกรรมการอาสาสมัครเพื่อน 2. เพื่อสงเสริมใหผูปวยโรคมะเร็งมี มะเร็งลําปาง และจิตวิญญาณ

มะเร็ง    คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2.อาสาสมัครและเครือขาย 2. ผูปวยและครอบครัวมี

2. กิจกรรมศิลปบําบัด/งานฝมือ 3. เพื่อมีอาสาสมัครเครือขายชวยเหลือ ที่ชวยเหลือดูแลผูปวยมะเรง  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. กิจกรรมธรรมปฏิบัติ    ผูปวยมะเร็งอยางเปนรูปธรรม ในชุมชน 3. อาสาสมัครเครือขายเขามา

4. กิจกรรมเสริมพลัง/แลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือกิจกรรม สําหรับ

5. กิจกรรมหัตถบําบัด ผูปวยมะเร็งและญาติอยางตอ

6. กิจกรรมกินสรางสุข (6 ครั้ง) เนื่องและยั่งยืน

37 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 1. ระบบสารสนเทศ รพ.    ประชาชนเขาถึงบริการ 61,000                    พ.ย. 2560 คกก.IM

สารสนเทศโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง    รพ ใหสอดคลองกับภารกิจและนโยบาย 2. บุคลากร รพ. 200 คน    ระบบสารสนเทศของ รพ.

   กรมการแพทย    ตอนสนองและตรงกับความ

2. เพื่อปรับปรุงเว็ปไซตใหมีเนื้อหาที่ตอบ    ตองการของการใชบริการ

   สนองความตองการของประชาชน    ขอมูลขาวสารทางออนไลน

   มีความนาสนใจและมีการใหบริการ

   E-Services

3. เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการใชงาน

   คอมพิวเตอรพื้นฐานและโปรแกรมที่

   จําเปนตอการปฏิบัติงาน

38 โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร 1. เพื่อพัฒนาองคความรูและทักษะการ    - คณะกรรมการบริหาร 1. คณะกรรมการบริหารเชิง 265,450                  ต.ค. 2560 - ส.ค. 2561 คกก.ยุทธศาสตร

โรงพยาบาลมะเร็งลําปางแบบมุงเนน    บริหารยุทธศาตรแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์      เชิงยุทธศาสตรและผูที่    ยุทธศาสตร สามารถแปลง

ผลสัมฤทธิ์ปงบประมาณ 2561    แกผูบริหารและคณะกรรมการฯ      เกี่ยวของ 30 คน    นโยบายสําคัญ และแผน

2. เพื่อเปนการทบทวนและจัดทําแผนยุทธ-    - บุคลากรโรงพยาบาล    ยุทธศาสตรรวมทั้งปจจัยอื่นๆ 

   ศาสตรโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง      มะเร็งลําปาง 100 คน    ที่เปนโอกาสพัฒนา ไปสู

   ใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร    แผนปฏิบัติการไดอยาง

   ชาติระยะ 20 ปและกรมการแพทย    มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเปนการสื่อสารและถายทอด 2. บุคลากรโรงพยาบาลมีความ

   แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล ใหกับ    รูความเขาใจเกี่ยวกับแผน

   บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง    ยุทธศาสตรการพัฒนากรม

   การแพทยและแผนยุทธศาสตร

   โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

   รวมถึงสามารถนําไปสูการ

   ปฏิบัติได

3. สามารถใชแผนเปนแนวทาง

   หรือเครื่องมือในการบริหาร

   จัดการ การควบคุมกํากับ 

   รวมทั้งการติดตามประเมินผล

   ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

39 โครงการจัดทําตนทุนฐานกิจกรรม เพื่อใหการวิเคราะหตนทุนตอฐาน     บุคลากรภายในหนวยงาน ไดทราบถึงตนทุนที่แทจริง 85,700                  ตค 60 - กย 61 คกก.Unit Cost

(Activity baded costing) : กิจกรรมในโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง    จํานวน 50 คน ที่เกี่ยวของ ของแตละกิจกรรม นําไปสู

การรักษาผูปวยมะเร็งเตานม นําไปสูการบริหารจัดการดานทรัพยากร    กับกระบวนการรักษาโรค การบริหารจัดการไดอยางมี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา    มะเร็งเตานม ประสิทธิภาพ



ฝายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ลําดับ แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย (จํานวน)/พื้นที่ดําเนินงาน) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

40 โครงการ GREEN and CLEAN Hospital 1. เพื่อสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ บุคลากร เจาหนาที่ภายใน 1. รพ. สามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 5,300                   1 ต.ค. 2560  - 30 ก.ย. 2561  คกก.ENV และ 5ส.

GREEN and CLEAN Hospital โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ไดตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ

ไดรับความรวมมือจากบุคลากร กอใหเกิดการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ

ผูมารับบริการและญาติ สงเสริมสุขภาพของบุคคลากรและผูมารับบริการ

2. เพื่อสรางบทบาท Leader 2. บุคลากรในโรงพยาบาลฯ มีสวนรวม

3. เพื่อใหเกิด Effectiveness เกิดผล ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ สรางกิจกรรม

อยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาสิ่งแวดลอม ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศใหกับ รพ

ใน รพ. ดวยกิจกรรม GREEN

4. เพื่อสรางจิตสํานึกอยางมีสวนรวมพัฒนา

อนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพใน รพ.

5. รวมมือกับภาคีเครือขายชุมชนและทองถิ่น

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในการทํางาน GREEN 

and CLEAN Hospital

41 โครงการสื่อสรางสรรคเพื่อ 1. เพื่อผลิตสื่อโรคมะเร็งใหประชาชน 1. ผูรับบริการที่ รพ.มะเร็ง  ประชาชนหรือผูที่ไดรับขอมูล 560,000                1 ต.ค. 2560  - 30 ก.ย. 2561 งานโสตทัศนูปกรณ

ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเรื่อง ไดรับความรู ความเขาใจเรื่องโรค     ลําปางและประชาชนทั่วไป ขาวสาร โรคมะเร็ง มีความรู

โรคมะเร็ง มะเร็งและตระหนักถึงความสําคัญ 2.หนวยงานราชการ ความเขาใจและทัศนคติ

1. จัดทําแผนพับ ของการปองกันโรคมะเร็งผานสื่อ 3. หนวยงานเอกชน ที่ถูกตอง ในการสรางเสริม

2. จัดทําจุลสารโรงพยาบาล 2.เพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับเรื่อง 4. โรงพยาบาลใน 12 จังหวัด สุขภาพ การปองกันควบคุมโรค

3. จัดทําคูมือโรคมะเร็ง โรคมะเร็งและประชาสัมพันธขอมูล    ภาคเหนือตอนบน การรักษา ตลอดจนสามารถ

4. จัดทํารายงานประจําป รพ. (2560) ขาวสารของ รพ.มะเร็งลําปาง ดูแลตนเองและครอบครัวใหมี

5. จัดทําสื่อวิดิทัศน ผานสื่อรูปแบบตางๆ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป

6. จัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ/ ในทางที่ถูกตองและหมาะสม

นําเสนอ/เผยแพร

42 โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณของ 1. เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร สาธารณสุขในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ 1.  ประชาชนไดรับความรู  ขอมูล  160,000                1 ต.ค. 2560  - 30 ก.ย. 2561 คกก.ประชาสัมพันธ

องคกรและสรางความเขาใจเชิงรุกผานสื่อ ขอมูล และถายทอดความรูเรื่องโรคมะเร็ง ตอนบน ขาวสารเรื่องโรคมะเร็งทางสื่อมวลชน

ใหประชาชนและบุคลากรทางการแพทย ไดแก สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ

และสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสื่ออื่น ๆ ไดอยางทั่วถึง

ผานสถานีวิทยุ หนังสือพิมพ และสื่ออื่นๆ 2.  ประชาชนมีการปรับเปลี่ยน

2. เพื่อสรางภาพลักษณ และความเขาใจ พฤติกรรมไปรับการตรวจคัดกรอง

อันดีระหวางองคกรกับกลุมเปาหมาย เพื่อคนหามะเร็งระยะเริ่มแรกเพิ่มขึ้น

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน 3.  อุบัติการณการเกิดโรคมะเร็งราย

มีความรูความเขาใจ และตระหนังถึงความ ใหมลดลง

สําคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มแรก 4.  เกิดเครือขาย และความเขาใจ

4. เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล อันดีระหวางองคกรทั้งภายในและภายนอก

และบริการดานสุขภาพไดอยางทั่วถึง

43 การศึกษาแนวโนมอุบัติการณและอัตราตาย  เปรียบเทียบอุบัติการณและอัตราตาย เจาหนาที่ของหนวยงานสาธารณสุข  1. เพื่อเปนขอมูลในการอางอิงสถิติโรคมะเร็ง 459,000               พ.ย. 2560 - ส.ค. 2561 คุณกาญจนา

โรคมะเร็งในภาคเหนือตอนบนของประเทศ โรคมะเร็งแยกตามพื้นที่ในภาคเหนือ ทั้งนอกและในสังกัดกระทรวง ของประเทศ

ไทยปพ.ศ.2536-2560: ผลของการพัฒนา ตอนบนของประเทศ ไทย สาธารณสุขที่เกี่ยวของในเขต 2. ผูบริหารระดับกระทรวงสาธารสุข 

เครือขายทะเบียนมะเร็งระดับประชากร ปพ.ศ. 2536-2560 ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ระดับเขตบริการสุขภาพ และระดับจังหวัดนํา  

จํานวน 95 ราย ขอมูลไปใชในการวางแผนกําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร นโยบายในการดําเนินงาน

ปองกัน ควบคุมโรคงาน/โครงการ

ปองกันและควบคุมโรคมะเร็งในเขตภาคเหนือตอนบน

3. ประชาชนทราบขอมูลโรคมะเร็ง

 เกิดความตระหนักถึงปญหาโรคมะเร็งในพื้นที่นั้นๆ



ฝายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

ลําดับ แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย (จํานวน)/พื้นที่ดําเนินงาน) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

44 การศึกษาตนทุน-ประสิทธิผลของการรักษา เพื่อศึกษาตนทุน-ประสิทธิผลของการรักษา ผูปวยมะเร็งเตานม   ที่รับการฉายรังสี 1. ไดตนทุน-ประสิทธิผลของการรักษา 92,900                 ธ.ค. 2560 - ก.ค. 2561 คุณณรงค

ผูปวยมะเร็งเตานมดวยการ ฉายรังสี โรคมะเร็งเตานม ดวยเทคนิคการฉายรังสีแปร ดวยเทคนิคการฉายรังสีแปรความเขม ผูปวยโรคมะเร็งเตานมดวยเทคนิคการฉาย

แปรความเขม ความเขม ณ กลุมงานรังสีรักษา  โรงพยาบาล รังสีแปรความเขม

มะเร็งลําปาง  จํานวน 30 คน 2.  มีขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการ

พิจารณาเพิ่มเติม หรือปรับแกรหัสหัตถการ

ดานรังสีรักษาใหสอดคลองกับตนทุนในการรักษา

ดวยเทคนิคพิเศษ

3. มีขอมูลสนับสนุนในการเสนอแนะแนวทางการ

ลดตนทุนในการรักษาผูปวยดวยเทคนิคการฉาย

รังสีแปรความเขม และเปนแนวทางในการศึกษา

สําหรับโรคอื่น ๆ  ตอไป

4. ผูปวยโรคมะเร็งเตานมในเขตพื้นที่บริการ

สุขภาพที่ 1 มีโอกาสเขาถึง เทคโนโลยีขั้นสูงดาน

รังสีรักษา เพื่อลดภาวะแทรกซอนจากการฉายรังสี

บริเวณทรวงอกแกผูปวย

45 โครงการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลการ 1.  เพื่อสนับสนุนวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 เขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 1. มีแนวทางในการรับ-สงตอผูปวยโรคมะเร็งใน 269,800               ม.ค. - ก.ค.2561 คกก เครือขาย

ใหบริการวิชาการและระบบการรับ-สงตอ 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการสงตอผูปวยที่  (จังหวัดตาก) เขตบริการสุขภาพที่ 1 และมีระบบ Thai refer

ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 มีการเชื่อมโยง ประสานกันภายในและภายนอก ในการรับสงตอขอมูลผูปวย

 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาตนแบบ เครือขาย ใหเปนระบบสงตอที่มีคุณภาพ ในเขต 2. สถานบริการไดดําเนินตามมาตรฐานของสถาน

ระบบรับสงตอผูปวย Thai Refer บริการสุขภาพที่ 1 และ 2 (จังหวัดตาก) บริการสุขภาพในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรอง 3.   เพื่อบริหารจัดการใหเกิดการสงตอที่รวดเร็ว สาขาโรคมะเร็ง  ลดอัตราการปวย  อัตราตาย

มะเร็งลําไสใหญและไสตรงดวยวิธี FIT Test เหมาะสม เกิดความราบรื่นในการทํางาน  ลดระยะเวลาการรอคอย (การรักษา) ของผูปวย

3.การนิเทศ  ติดตาม การดําเนินงาน Service 4.   เพื่อสามารถวิเคราะหขอมูลสารสนเทศใน โรคมะเร็งในภาคเหนือได

 Plan ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 2 (จังหวัดตาก) ระบบสงตอแบบองครวม  ซึ่งนําไปใชประโยชน 3. มีเครือขายในการดูแล รักษาและการสงตอ

ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาได ผูปวยมะเร็ง ในระดับจังหวัดทุกโรงพยาบาล

5.   เพื่อลดอัตราการตาย ลดอัตราการปวย ในเครือขาย และมีแนวทางรวมกันในการดูแล 

ลดระยะเวลาการรอคอย ของผูปวยโรคมะเร็ง รักษา สงตอผูปวยมะเร็งที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม

ในภาคเหนือ มากขึ้น

6. เพื่อดําเนินการรวมกับโรงพยาบาลในเขต 4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 

บริการสุขภาพในการดูแลรักษา และสงตอ Plan) และการกํากับดูแล (Regulator)

ผูปวยโรคมะเร็งอยางเปนระบบ  สาขาโรคมะเร็งในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการ

เบ็ดเสร็จภายในเครือขายบริการ นําไปสูการที่

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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