
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร R2R          53,785.00 1.จ ำนวนผลงำนวจิัยของโรงพยำบำล อยำ่งน้อย 10 เร่ือง กลุ่มงำนวจิัยและ
ประเมินเทคโนโลยี

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม อยำ่งน้อยร้อยละ

 80

ประชุมคณะท ำงำนเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน 3.จ ำนวนผลงำนวจิัยทีไ่ด้เข้ำร่วมน ำเสนอ
ผลงำนวจิัยทัง้ภำยในและภำยนอก
โรงพยำบำล

อยำ่งน้อย 8เร่ือง

กิจกรรมที ่1 กำรเขียน draf Proposal

กิจกรรมที ่2 กำรค้นปัญหำกำรวจิัย/กำรทบทวน
วรรณกรรม

กิจกรรมที ่3 ระเบียบวธิวีจิัย

กิจกรรมที ่4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล

กิจกรรมที ่5 กำรสรุปผลและอภิปรำยผล

กิจกรรมที ่6 กำรเขียนรำยงำน

กิจกรรมที ่7 เขียนบรรณำนุกรม

กำรจัดพิมพ์รูปเล่มรำยงำน

สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง และผู้สนใจ 
จ ำนวน 40 คน

แผนงำนที ่1 : พัฒนำผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรมทำงกำรแพทย์/วิจัย 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ที ่1 Academic Excellence (3 แผนงำน 5 โครงกำร)

แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1. โครงกำรจัดต้ังศูนยว์จิัย (Research Center)



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรแลกเปลีย่นเรียนรูด้้ำนกำรวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์

         13,200.00 1.จ ำนวนคร้ังในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
กำรวจิัยและประเมินเทคโนโลยทีำง
กำรแพทย์

1 คร้ัง งำนวจิัยทำงคลินิก
และระบำดวทิยำ

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.จ ำนวนคร้ังในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
และสถิติส ำหรับงำนวจิัย

อยำ่งน้อย 8 คร้ัง

ประชุมคณะท ำงำนเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน 3.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรประเมิน
เทคโนโลยทีำงกำรแพทย์

ร้อยละ 80

กิจกรรมที ่1 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและกำร
วเิครำะห์ข้อมูลขัน้สูง
ส่วนที ่1 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (Redcap Quick 
view Excel)
ส่วนที ่2 กำรวเิครำะห์ข้อมูลขัน้สูง

4.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลและสถิติส ำหรับงำนวจิัย

ร้อยละ 80

กิจกรรมที ่2 กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรวจิัยและ
ประเมินเทคโนโลยทีำงกำรแพทย์

สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

กลุม่เป้ำหมำย

กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรวจิัยและประเมิน
เทคโนโลยทีำงกำรแพทย์

 - เจ้ำหน้ำทีข่องโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 18
 คน

กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและสถิติส ำหรับงำนวจิัย

 - เจ้ำหน้ำทีข่องโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 15
 คน/คร้ัง

ผู้รับผิดชอบเป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรประเมินกำรศึกษำค่ำใช้จ่ำยจริงกับเงนิ
ชดเชยทีไ่ด้รับส ำหรับผู้ป่วยมะเร็งล ำใส้ใหญ่และ
ล ำไส้ตรงและมะเร็งเต้ำนม ของผู้ป่วยปีงบประมำณ
 2561

         24,300.00 1.ผลงำนวชิำกำร เร่ือง กำรเปรียบเทียบ
รำคำค่ำใช้จ่ำยจริงกับเงินชดเชยทีไ่ด้รับ 
ส ำหรับผู้ป่วยมะเร็งล ำไส้ใหญ่และล ำไส้
ตรง และมะเร็งเต้ำนม โรงพยำบำล
มะเร็งทีเ่ป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์
(Evidence based)

1 เร่ือง

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.Policy Advocacy ระดับโรงพยำบำล 1 เร่ือง

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกีย่วข้อง

2.ถ่ำยเอกสำร

3.จ้ำงเหมำเก็บข้อมูล

4.จ้ำงเหมำวเิครำะห์ข้อมูล

กลุม่เป้ำหมำย

ผู้ป่วยมะเร็งล ำไส้ใหญ่และล ำไส้ตรง และมะเร็งเต้ำ
นมทีม่ำรักษำในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง ใน
ปีงบประมำณ 2561-2562 จ ำนวน 2264 รำย

โครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

งำนเวชระเบียนและ
สถิติ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรส่งเสริมสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรแพทย์         168,425.00 ผลงำนคุณภำพ/นวตักรรม 50 ผลงำน

กิจกรรมด ำเนินงำน

1.ประชุมคณะท ำงำนเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน

2.อบรมให้ควำมรู้เร่ือง ก้ำวสู่นวตักรรมทำงกำรแพทย์
 Basic Innovation และกิจกรรมกลุ่ม (2 วนั)

3.อบรมให้ควำมรู้เร่ือง ก้ำวสู่นวตักรรมทำงกำรแพทย์
 Advance Innovation และกิจกรรมกลุ่ม (2 วนั)

4.อบรมให้ควำมรู้ส ำหรับ FA นวตักรรม (1 วนั)

5.ค่ำวสัดุอุปกรณ์ในกำรสร้ำงผลงำนนวตักรรมทำง
กำรแพทย์

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 70 คน

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัด

ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบ

2. ริเร่ิมสร้ำงสรรค์นวตักรรมทำงกำรแพทย์



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรประชุมเครือข่ำยทะเบียนมะเร็งภำคเหนือ
 ประจ ำปี 2563

        197,000.00 1.กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80/
กิจกรรม

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ทักษะใน
กำรท ำทะเบียนมะเร็งเพิม่ขึน้

ร้อยละ 80

1.ค่ำจัดท ำแบบรำยงำนโรคมะเร็ง 3.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจใน
กำรจัดอบรม

ร้อยละ 80

2.จัดหำวสัดุ จ้ำงเหมำรถ ถ่ำยเอกสำร

3.ประชุมเครือข่ำยทะเบียนมะเร็งภำคเหนือ

4.สรุปผลกำรประชุม

กลุม่เป้ำหมำย

พยำบำลวชิำชีพ ผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนมะเร็ง รพศ
 รพท รพช ในเขตบริกำรสุขภำพี ่1 จ ำนวน 70 คน

แผนงำนที ่2 :  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เครือข่ำยโรคมะเร็ง

ตัวชีว้ัด

3. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยและควำมร่วมมือทำงวชิำกำรโรคมะเร็ง

งำนทะเบียนมะเร็ง

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะสัน้ หลักสูตรกำร
พยำบำลผู้ป่วยมะเร็งทีไ่ด้รับเคมีบ ำบัด (หลักสูตร 1
 เดือน)

        469,430.00 1.ร้อยละของโรงพยำบำล/หน่วยงำน
สำธำรณสุขในเขตบริกำรสุขภำพที่
รับผิดชอบส่งบุคลำกรเข้ำอบรม

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.อัตรำผู้เข้ำอบรมผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมรู้ตำมกณฑ์

จัดอบรมวชิำตำมเกณฑ์ทีส่ภำกำรพยำบำลก ำหนด วชิำที ่1 -สอบข้อเขียน ร้อยละ 70

วชิำที ่1 วชิำแนวคิดหลักในกำรพยำบำลผู้ป่วยที่
ได้รับยำต้ำนมะเร็ง

          -ส่งรำยงำน

ร้อยละ 30

วชิำที ่2 กำรพยำบำลผู้ป่วยทีไ่ด้รับยำต้ำนมะเร็ง วชิำที ่2 -สอบข้อเขียน ร้อยละ 60

วชิำที ่3 ปฏิบัติกำรกำรพยำบำลผู้ป่วยทีไ่ด้รับยำต้ำน
มะเร็ง           -สอบภำคปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร ร้อยละ 40

วชิำที ่3 สอบภำคปฏิบัติ ร้อยละ 100

กลุม่เป้ำหมำย

3.อัตรำผู้เข้ำอบรมมีชัว่โมงกำรฝึกอบรม
ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

พยำบำลวชิำชีพ จ ำนวน 30 คน 4.อัตรำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำร
อบรม ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ

ภำรกิจด้ำนกำร
พยำบำล

โครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด

4. โครงกำรพัฒนำศูนยฝึ์กอบรมด้ำนโรคมะเร็ง (Training Center)



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรอบรมระยะสัน้ กำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็งที่
ได้รับยำเคมีบ ำบัด (ฟ้ืนฟู 5 วัน)

        185,450.00 1.ร้อยละของโรงพยำบำล/หน่วยงำน
สำธำรณสุขในเขตบริกำรสุขภำพที่
รับผิดชอบส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรม

ร้อยละ 70

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.อัตรำควำมพึง่พอใจของผู้เข้ำรับกำร
อบรม

มำกกวำ่หรือ
เท่ำกับ 80 %

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกีย่วข้อง

2.ประสำนงำนกับวทิยำกร-สถำนทีจ่ัดกำรอบรม/
เขียนโครงกำรและขออนุมัติ/ประชำสัมพันธ์/ส่งขอ 
CNEU

3.จัดท ำชุดเอกสำร/ถ่ำยเอกสำร/ซ้ือวสัดุส ำนักงำน
และอืน่ๆ/ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์/เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมัน
เชือ้เพลิง/น้ ำมันเชือ้เพลิง

4.จัดอบรม

กลุม่เป้ำหมำย

พยำบำลวชิำชีพ จ ำนวน 40 คน

โครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ภำรกิจด้ำนกำร
พยำบำล

ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรอบรมระยะสัน้ กำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 3 วัน)

        133,480.00 1.ร้อยละของโรงพยำบำล/หน่วยงำน
สำธำรณสุขในเขตบริกำรสุขภำพที ่1 
และ 2 ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรม

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่
เข้ำร่วมกำรอบรม

ร้อยละ 80

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกีย่วข้อง

2.ประสำนงำนกับวทิยำกร-สถำนทีจ่ัดกำรอบรม/
เขียนโครงกำรและขออนุมัติ/ประชำสัมพันธ์/ส่งขอ 
CNEU

3.จัดท ำชุดเอกสำร/ถ่ำยเอกสำร/ซ้ือวสัดุส ำนักงำน
และอืน่ๆ/ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์/เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมัน
เชือ้เพลิง/น้ ำมันเชือ้เพลิง

4.จัดอบรม

กลุม่เป้ำหมำย

พยำบำลวชิำชีพ/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรให้กำรปรึกษำของโรงพยำบำล จ ำนวน 50 
คน

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด

กลุ่มงำนวชิำกำร
พยำบำล

เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่
บ้ำน ประสำนเครือข่ำยชุมชน

        184,290.00 1.จ ำนวนอำสำสมัครทีไ่ด้รับกำรอบรม
ฟืน้ฟูควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็ง

งำนกำรพยำบำล
ส่งเสริมคุณภำพชีวติ

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทยท์ีผ่่ำน
กำรอบรมกำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบ
ประคับประคอง

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกีย่วข้อง 3.จ ำนวนชุมชนต้นแบบในกำรดูแลผู้ป่วย
มะเร็งแบบประคับประคองในจังหวดั
ล ำปำง

2.เตรียมควำมพร้อมผู้ดูแลหลัก(care giver) 4.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ป่วยและ
ญำติในกำรดูแลแบบประคับประคอง

ร้อยละ 80

3.ออกเยีย่มบ้ำน 5.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งทีไ่ด้รับกำรดูแล
แบบประคับประคองต่อเนือ่งทีบ่้ำน

ร้อยละ 80

4.อบรมฟืน้ฟูควำมรู้กำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยแก่
อำสำสมัคร 3 ต ำบลในจังหวดัล ำปำง

6.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ำยฯ/
แบบประคับประคอง

ร้อยละ 80

5.อบรมควำมรู้แก่อำสำสมัคร/อสม. ชุมชนต้นแบบ
ในต ำบลพิชัย อ ำเภอเมือง จังหวดัล ำปำง

6.นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
อำสำสมัคร/อสม. ชุมชนต้นแบบในต ำบลพิชัย อ ำเภอ
เมือง จังหวดัล ำปำง

7.ประชุมวชิำกำรและแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองแก่พยำบำลวชิำชีพ 
รพท. รพช. และรพ.สต. ใน 13 อ ำเภอ ในจังหวดั
ล ำปำง

ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.สรุปผลโครงกำร

กลุม่เป้ำหมำย

กิจกรรมที ่1 ผู้ป่วยและญำติทีม่ีภูมิล ำเนำในเขต อ.
เมืองล ำปำง จ.ปำง จ ำนวน 50 รำย

กิจกรรมที ่2 อำสำสมัคร 3 ต ำบล ได้แก่ ต.พิชัย ต.
ต้นธงชัย ต.เสด็จ จ.ล ำปำง จ ำนวน 100 รำย

กิจกรรมที ่3 อำสำสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง/อสม. 
ชุมชนต้นแบบใน ต.พิชัย จ ำนวน 80 รำย

กิจกรรมที ่4 อำสำสมัคร/อสม.ชุมชนต้นแบบใน ต.
พิชัย จ ำนวน 30 คน

กิจกรรมที ่5 พยำบำลวชิำชีพทีรั่บผิดชอบด้ำน 
Palliative care ใน รพท. รพช. รพ.สต. จ.ล ำปำง 
จ ำนวน 130 คน

โครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ทะเบียนมะเร็งระดับประชำกร

        132,600.00 1.กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80/
กิจกรรม

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ในกำร
วเิครำะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งเพิม่ขึน้

ร้อยละ 80

1.ประชุมวำงแผน/ประชำสัมพันธ์ 3.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจใน
กำรจัดอบรม

ร้อยละ 80

2.เตรียมเอกสำร/วสัดุ/อุปกรณ์

3.อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรวเิครำะห์ข้อมูล
ทะเบียนมะเร็งระดับประชำกร

4.สรุปผลโครงกำรอบรม

กลุม่เป้ำหมำย

แพทย ์พยำบำลวชิำชีพ นักสถิติ และเวชสถิติ

งำนทะเบียนมะเร็ง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร กำรจัดท ำ
ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยำบำล

         87,700.00 1.กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80/
กิจกรรม

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ในกำร
รวบรวมข้อมูลทะเบียนมะเร็งถูกต้อง

ร้อยละ 80

1.ประชุมวำงแผน/ประชำสัมพันธ์ 3.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจใน
กำรจัดอบรม

ร้อยละ 80

2.เตรียมเอกสำร/วสัดุ/อุปกรณ์

3.อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร กำรจัดท ำทะเบียน
มะเร็งระดับโรงพยำบำล

4.สรุปผลโครงกำรอบรม

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข (รพศ/รพช) 
จ ำนวน 45 คน

งำนทะเบียนมะเร็ง

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลโรคมะเร็ง โรงพยำบำล
มะเร็งล ำปำง (Hospital-base cancer registry) 30,600.00         

หนังสือรำยงำนสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งรำย
ใหม่ทีม่ำรับบริกำรโรงพยำบำลมะเร็ง
ล ำปำง ปี พ.ศ. 2562

งำนทะเบียนมะเร็ง

กิจกรรมด ำเนินงำน

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้ทีเ่กีย่วข้อง

2.รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลใน TCB

3.ตรวจสอบควำมถูกต้องและวเิครำะห์ข้อมูล

4.สรุปผลและจัดพิมพ์รำยงำนเพือ่เผยแพร่

กลุม่เป้ำหมำย

แฟ้มทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งรำยใหม่ทีม่ำรับบริกำร รพ .
มะเร็งล ำปำง ต้ังแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.62 จ ำนวน 
2400 รำย

เป้ำหมำยตัวชีว้ัดโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัด

แผนงำนที ่3 : พัฒนำศูนย์อ้ำงอิงข้อมูลโรคมะเร็ง

5. โครงกำรจัดต้ังศูนย ์reference center ด้ำนโรคมะเร็งในภำคเหนือ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรตรวจวินิจฉัยและ
รักษำโรคมะเร็งเต้ำนม โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

         39,200.00 จ ำนวนข้อมูลโรคมะเร็งเต้ำนมของ
โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง ปี พ.ศ. 2562 
ทีบ่ันทึกในโปรแกรมฐำนข้อมูลกำร
วนิิจฉัยและรักษำโรคมะเร็งเต้ำนม

550 รำย

กิจกรรมด ำเนินงำน

1.ประชุมคณะท ำงำน

2.จัดท ำแบบรวบรวมข้อมูล

3.คัดลอกข้อมูล

4.บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม

5.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร

กลุม่เป้ำหมำย

แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้ำนมทีม่ำรับบริกำร
ในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง ปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 
550 แฟ้ม

งำนทะเบียนมะเร็ง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรตรวจวินิจฉัยด้วย
เครือ่งเอกซเรย์เต้ำนมในผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2561

         42,232.00 1.มีฐำนข้อมูลกำรตรวจวนิิจฉัยด้วย
เคร่ืองเอกซเรยเ์ต้ำนมในผู้ป่วย ปี พ.ศ. 
2561

1 ฐำนข้อมูล

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.มีข้อมูลกำรวเิครำะห์ควำมถูกต้องของ
กำรรำยงำนผลเอกซเรยเ์ต้ำนมทีส่ำมำรถ
น ำไปเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนและค่ำ
ของสถำบันอืน่ๆ ได้

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกีย่วข้อง

2.ประชุมจัดท ำแบบรวบรวมข้อมูล

3.คัดลอกข้อมูลผลกำรตรวจเอกซเรยเ์ต้ำนมและ
ติดตำมข้อมูลผู้ป่วยทำงโทรศัพท์

4.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.ดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลแสะสรุปผล

6.ถ่ำยเอกสำร

กลุม่เป้ำหมำย

เก็บข้อมูลผู้ป่วยทีรั่บกำรตรวจเอกซเรยเ์ต้ำนม ต้ังแต่
 1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61 จ ำนวน 1037 ชุดข้อมูล

ตัวชีว้ัดโครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงำนรังสีวนิิจฉัย



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละสร้ำงเสริมสุขภำพเชิง
รุกเพ่ือป้องกันโรคมะเร็งในพ้ืนทีฯ่

        123,800.00 1.จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรฯ

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็ง

มำกกวำ่ร้อยละ 80

1.โครงกำรป้องกันมะเร็งเต้ำนม 3.กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรมีพึง
พอใจ

มำกกวำ่ร้อยละ 80

2.โครงกำรวนังดสูบบุหรีโลก 2563

3.โครงกำรวนัแม่เพือ่ตรวจค้นหำมะเร็งปำกมดลูก

กลุม่เป้ำหมำย

ผู้น ำชุมชน อสม. ประชำชน นักเรียน นักศึกษำ 
จ ำนวน 1000 คน

ตัวชีว้ัดโครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมกำร
เสริมสร้ำงสุขภำพ
และกำรท ำงำนกับ
ชุมชน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

แผนงำนที ่4 : Model development

6. โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบปลอดโรคมะเร็ง (Pichai Model)

ยุทธศำสตร์ที ่2 ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรส่งเสริมและป้องกันโรคมะเร็ง (PP&P Excellence)(1 แผนงำน 1 โครงกำร) 



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรมิตรภำพบ ำบัดเพ่ือผู้ป่วยมะเร็ง         146,700.00 1.ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภำพชีวติ
ทีดี่ขึน้

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมิตรภำพบ ำบัดเพือ่ผู้ป่วยมะเร็ง

ร้อยละ 80

1.วำงแผนกำรด ำเนินงำน

2.กิจกรรมวนัดูแลแบบประคับประคองสำกล (World
 hospic and palliative care day)

3.กิจกรรมบ ำบัดต่ำงๆ

4.สรุปผลและประเมินโครงกำร

กลุม่เป้ำหมำย

คณะท ำงำนมิตรภำพบ ำบัด

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ที ่3 Service Excellence (4 แผนงำน 4 โครงกำร)

งำนพยำบำลส่งเสริม
คุณภำพชีวติ

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

แผนงำนที ่5 : ยกระดับศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์

7. โครงกำรพัฒนำศูนยค์วำมเป็นเลิศเฉพำะทำงด้ำนโรคมะเร็ง



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรสือ่สร้ำงสรรค์เพ่ือประชำสัมพันธ์และ
เผยแพร่ควำมรูเ้รือ่งโรคมะเร็ง

     1,057,500.00 1.จ ำนวนและชนิดส่ือทีผ่ลิด

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรผลิดส่ือ
ตำมทีร้่องขอ

1.จ้ำงเหมำจัดท ำแผ่นพับ 3.ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ส่ือ

2.จัดท ำจุลสำรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

3.จัดท ำคู่มือผู้ป่วยมะเร็ง

4.จัดท ำหนังสือรำยงำนประจ ำปี

5.จัดท ำวดิิทัศน์และอัดส ำเนำ

6.จัดท ำส่ือเพือ่ประชำสัมพันธ์

7.จัดท ำปกใบประกำศ

8.จัดท ำอัตลักษณ์โรงพยำบำล

9.สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

กลุม่เป้ำหมำย

เจ้ำหน้ำทีแ่ละผู้รับบริกำรของโรงพยำบำลมะเร็ง
ล ำปำง

หน่วยงำนรำชกำร เอกชน รัฐวสิำหกิจ 12 จังหวดั
ภำคเหนือตอนบนทีรั่บผิดชอบ

นักเรียน นักศึกษำ ประชำชนทัว่ไป

งำนโสตทัศนูปกรณ์

แผนงำนที ่7 :พัฒนำและปรับปรุงระบบลูกค้ำสัมพันธ์ และกำรช่วยเหลือสังคม

9. โครงกำรประชำสัมพันธส์ร้ำงภำพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม(CSR)

ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรสำนรัก ปันสุข          40,500.00 1.จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีจ่ัดขึน้เพือ่
ประชำสัมพันธภ์ำพลักษณ์องค์กรและ
ช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ
 80

1.จัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร

2.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้ทีเ่กีย่วข้อง

3.ประสำนงำนและจัดเตรียมอุปกรณ์และควำมพร้อม
ในกำรจัดกิจกรรม

4.จัดกิจกรรมเพือ่สร้ำงภำพลักษณ์อันดีขององค์กร
และช่วยเหลือสังคม

5.สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

กลุม่เป้ำหมำย

เจ้ำหน้ำทีโ่รงพยำบำล ส่ือมวลชน ประชำชน จ ำนวน
 100 คน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เป้ำหมำยตัวชีว้ัดโครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด

งำนประชำสัมพันธ์
ร่วมกับงำนพยำบำล
ส่งเสริมคุณภำพชีวติ
 คณะกรรมกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพและ
กำรท ำงำนกับชุมชน
 และคณะกรรมกำร
ด่ำนหน้ำ

ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร สือ่ (สร้ำง) สุขภำพ         125,000.00 1.จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีจ่ัดขึน้เพือ่
ประชำสัมพันธภ์ำพลักษณ์องค์กร

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.จ ำนวนข่ำวสำร/บทควำมกำร
ประชำสัมพันธผ่์ำนส่ือต่ำงๆ

1.จัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร 3.จ ำนวนผู้เข้ำชมเวบ็ไซต์เพือ่
ประชำสัมพันธอ์งค์กร

2.เผยแพร่ประชำสัมพันธข์่ำวสำรผ่ำนช่องทำงกำร
ส่ือสำรต่ำงๆ

4.ผู้รับริกำรตรวจสุขภำพเพิม่ขึน้ ร้อยละ 10

3.สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

กลุม่เป้ำหมำย

ชุมชน ประชำชนทัว่ไป ส่ือมวลชน และบุคลำกร
ทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข

ตัวชีว้ัด

คณะท ำงำน
ประชำสัมพันธ์

เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรวิง่ต่อต้ำนวันมะเร็งโรค 1.ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกวำ่ 1,000
 คน

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.ประชำชนมีควำมพึงพอใจ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ
 80

1. ประชุมคณะท ำงำน

2. ประสำนหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องและประชำสัมพันธ์

3. ซ้ือวสัดุและท ำป้ำยโครงกำร

4. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งในวนัมะเร็ง
โลก

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน

กลุม่เป้ำหมำย

1.  อสม ประชำชน  นักเรียน นักศึกษำ  จ ำนวน  
1,000 คน

 2. เจ้ำหน้ำที ่ผู้ป่วยและญำติ จ ำนวน 1,000 คน

คณะกรรมกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพและ
กำรท ำงำนกับชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบเป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรถ่ำยทอดควำมรูเ้รือ่งโรคมะเร็งปอดในวัน
สัปดำห์ต่อต้ำนมะเร็งแห่งชำติ

         36,000.00 1.จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรฯ

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็ง

มำกกวำ่ร้อยละ 80

1.ประชุมคณะท ำงำน 3.กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรมีพึง
พอใจ

มำกกวำ่ร้อยละ 80

2.ประสำนเจ้ำหน้ำทีแ่ละผู้เกีย่วข้อง

3.ซ้ือวสัดุและท ำป้ำยโครงกำร

4.จัดอบรมให้ควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งปอด

5.สรุปผลกำรด ำเนินงำน

กลุม่เป้ำหมำย

ผู้น ำชุมชน อสม. ประชำชน นักเรียน นักศึกษำ 
จ ำนวน 320 คน

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมกำร
เสริมสร้ำงสุขภำพ
และกำรท ำงำนกับ
ชุมชน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัดโครงกำร/กิจกรรม



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรรับบริจำคโลหิตเพ่ือผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
สำขำบริกำรโลหิตแห่งชำติ เหล่ำกำชำดจังหวัด
ล ำปำง โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

        120,900.00 1.จ ำนวนคร้ังกำรรณรงค์รับบริกำรโลหิต
นอกสถำนที่

กลุ่มงำนธนำคำรโลหิต

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.จ ำนวนกำรจัดกิจกรรมรับบริจำคโลหิต
และให้ควำมรู้ส ำหรับผู้บริจำคโลหิต

1.ประสำนกับเหล่ำกำชำดจังหวดัล ำปำง 3.จ ำนวนปริมำณโลหิตทีไ่ด้รับบริจำค

รับบริจำคโลหิตภำยในโรงพยำบำล

รับบริจำคโลหิตในจังหวดั

  - ศูนยฝึ์กอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 จังหวดัล ำปำง

  - บริษัทล ำปำงฟูด้โปรดักส์

  - โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี

  - มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำล ำปำง

  - โรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำง

  - ไทวสัดุสำขำล ำปำง

  - โฮมโปรสำขำล ำปำง

  - บริษัทมำเจสติก

  - อุตสำหกรรมอำหำรจ ำกัด

  - แมคโครสำขำล ำปำง

  - ส ำนักชลประทำนที ่2

  - สนง.ขนส่งจังหวดัล ำปำง

  - ศูนยก์ำรค้ำเซ็นทรัล สำขำล ำปำง

  - บริษัทนิม่ซ่ีเส็ง จ ำกัด

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
กลุม่เป้ำหมำย

ประชำชนทัว่ไป นักศึกษำ นักเรียน บริษัทเอกชน 
หน่วยงำนรำชกำร ในจังหวดัล ำปำง



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้มำรับบริกำร         276,000.00 1.จ ำนวนผู้รับบริกำรทีม่ีภำวะแทรกซ้อน
จำกกำรงดน้ ำและงดอำหำร ขณะรอรับ
บริกำร

0

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ผู้ป่วยนอก

ร้อยละ 80

จัดอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม

กลุม่เป้ำหมำย

ผู้มำรับบริกำรตรวจค้นหำมะเร็งระยะเร่ิมแรกและ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่ำงๆ ผู้ป่วยนัดตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำรและตรวจพิเศษทำงด้ำนรังสีวนิิจฉัย
ทีม่ำรับบริกำรในงำนพยำบำลเฉพำะทำงผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ในวนัและเวลำรำชกำร จ ำนวน 80 คน/
วนัท ำกำร

เป้ำหมำยตัวชีว้ัด

งำนพยำบำลเฉพำะ
ทำงผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพเจ้ำหน้ำทีโ่รงพยำบำล
มะเร็งล ำปำง 69,940.00         1.กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80/
กิจกรรม

คณะกรรมกำรเฝ้ำ
ระวงัโรคและภัย
สุขภำพ

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.กลุ่มบุคลำกรกลุ่มเส่ียงเข้ำรับกำรอบรม
ให้ควำมรู้และกำรดูแลสุขภำพ

ร้อยละ 70

1.ประชุมคณะท ำงำนเพือ่ติดตำมผล/ประเมินผล 3.ร้อยละของบุคลำกรทีม่ีภำวะไขมันใน
เลือดสูงลดลง

ร้อยละ 3

2.บรรยำยควำมรู้เร่ืองกำรออกก ำลังกำรเพือ่สุขภำพ

3.กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "ลดอ้วน ลดพุง มุง่สู่
สุขภำพดี"

4.กิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ 199 วนักับ 
1,000,000 ก้ำว

5.กิจกรรมออกก ำลังกำย

6.ค่ำวสัดุส ำนักงำนและอืน่ๆ

กลุม่เป้ำหมำย

เจ้ำหน้ำที ่รพ.มะเร็งล ำปำง จ ำนวน 340 คน

เจ้ำหน้ำที ่รพ.มะเร็งล ำปำง กุล่มเส่ียง จ ำนวน 100 
คน

ยุทธศำสตร์ที ่4 Management Excellence

เป้ำหมำยตัวชีว้ัดตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แผนงำนที ่9 : สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสุขภำพและกำรเงนิ 

11. โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพบุคลำกร (Happy Body)



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโดยวัคซีนแก่บุคลำกร          70,440.00 1.ร้อยละของบุคลำกรกลุ่มเส่ียงทีไ่ด้รับ
วคัซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับวคัซีน
ป้องกันโรคหัด คำงทูมและหัดเยอรมัน

1.ส ำรวจภูมิคุ้มกันและควำมต้องกำรวคัซีนของ
บุคลำกร

3.ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับวคัซีน
ป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่

2.จัดหำน้ ำยำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 4.ร้อยละของบุคลำกรกลุ่มเส่ียงทีม่ี
ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

3.จัดหำวคัซีน 5.ร้อยละของบุคลำกรทีม่ีภูมิคุ้มกันโรค
หัด คำงทูมและหัดเยอรมัน

4.ให้บริกำรวคัซีน 6.ร้อยละของบุคลำกรทีม่ีภูมิป้องกัน
วคัซีนไข้หวดัใหญ่

5.ตรวจหำภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 346 คน

เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัดโครงกำร/กิจกรรม

คณะกรรมกำร
ป้องกันและควบคุม
กำรติดเชือ้
คณะอนุกรรมกำร
ป้องกันและควบคุม
กำรติดเชือ้



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรรณรงค์กำรล้ำงมือ          30,600.00 1.บุคลำกรทำงกำรแพทยผ่์ำนกำร
ทดสอบกำรล้ำงมือ

มำกกวำ่ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.บุคลำกรทำงกำรแพยส์ำมำรถแสดง
กำรล้ำงมืออยำ่งถูกวธิี

ร้อยละ 80

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกีย่วข้อง 3.อัตรำกำรควำมสะอำดมือตำมหลัก 5 
moment

มำกกวำ่ร้อยละ 80

2.ด ำเนินกำรจัดซ้ือและติดต้ังชุดจ่ำยแอลกอฮอล์ท ำ
ควำมสะอำดมือัตโนมัติ

3.ประชำสัมพันธร์ณรงค์กำรล้ำงมือ

4.กิจกรรมประกวดกำรล้ำงมือ

5.สุ่มส ำรวจกำรล้ำงมือ

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรทำงกำรแพทยท์ุกระดับในโรงพยำบำล
มะเร็งล ำปำง จ ำนวน 200 คน

ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด

คณะกรรมกำร
ป้องกันและควบคุม
กำรติดเชือ้
คณะอนุกรรมกำร
ป้องกันและควบคุม
กำรติดเชือ้

โครงกำร/กิจกรรม



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรพัฒนำควำมรูบุ้คลำกรทำงกำรพยำบำล         278,600.00 1.ร้อยละกำรเข้ำร่วมพัฒนำควำมรู้ฯของ
บุคลำกรทำงกำรพยำบำลในแต่ละคร้ัง

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่
เข้ำร่วมกำรอบรม

ร้อยละ 80

1.อบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ืองกำรช่วยชีวติขัน้สูงใน
ผู้ใหญ่ 3.ร้อยละของผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้เพิม่ขึน้

ร้อยละ 80

2.อบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง CNPG & Nursing 
research

3.อบรม เร่ือง Law & Ethics

4.อบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรพัฒนำศักยภำพ 
PCWN

5.อบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ืองกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็ง
ทีม่ีภำวะติดเชือ้ในกระแสเลือด

6.อบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง Start up smart nurse

7.ประชุมพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวชิำกำร
พยำบำลโรคมะเร็งในเขตสุขภำพที ่1

8.อบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ืองพฤติกรรมบริกำรทีเ่ป็น
เลิศ

กลุม่เป้ำหมำย

1.พยำบำลวชิำชีพ จ ำนวน 108 คน

2.พนักงำนผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงำนเปลและคนงำน
 จ ำนวน 50 คน

โครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

แผนงำนที ่10 :เสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรและวัฒนธรรมองค์กร

13.โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงำนวชิำกำร
พยำบำล



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง         230,650.00 1.จ ำนวนคร้ังของกำรจัดอบรม

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ควำมพึงพอใจของบุคลำกรทีเ่ข้ำร่วม
อบรม ร้อยละ 70

1.กิจกรรมผู้บริหำรพบปะเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำน

2.กิจกรรมพัฒนำทักษะด้ำนกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ

3.กิจกรรมพัฒนำทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์

4.กิจกรรมพัฒนำด้ำนบุคลิกภำพและพฤติกรรมกำร
ให้บริกำร

5.กิจกรรมจัดประชุม/อบรม/สัมมนำทีเ่กีย่วข้องกับ
บุคลำกรในโรงพยำบำล

6.ถ่ำยเอกสำร

7.ซ้ือวสัดุส ำนักงำนและอืน่ๆ

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 340 คน

งำนทรัพยำกรบุคคล

เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัด



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้ำน
ทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2563

        103,470.00 จ ำนวนคร้ังในกำรอบรม

กิจกรรมด ำเนินงำน

1.กำรอบรมให้ควำมรู้เกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อน
และกำรสร้ำงจิตส ำนึกทีดี่ต่อกำรต้ำนทุจริต

2.กิจกรรมคลินิกคุณธรรม

3.กิจกรรมส ำคัญทำงศำสนำและวนัสถำปนำ
โรงพยำบำล

4.กิจกรรมคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น

5.กิจกรรมบุคลำกรสัมพันธ์

6.ถ่ำยเอกสำร

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 350 คน

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

งำนทรัพยำกรบุคคล
 และคณะกรรมกำร
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรส่งเสริมและถ่ำยทอดค่ำนิยมไปสูอ่งค์กร
คุณภำพ

91,000.00         
บุคลำกรโรงพยำบำลในโรงพยำบำล
มะเร็งล ำปำงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงค่ำนิยมของ
โรงพยำบำลได้อยำ่งถูกต้องและมี
ประสิทธภิำพ

ร้อยละ 80 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพ

กิจกรรมด ำเนินงำน

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้ทีเ่กีย่วข้องเพือ่วำง
แผนกำรด ำเนินงำน/ติดตำม/สรุปผลงำน

2.จัดหำวสัดุอุปกรณ์

3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมและถ่ำยทอดค่ำนิยม
ไปสู่องค์กรคุณภำพ

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 340 คน

เป้ำหมำยตัวชีว้ัดโครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัด

14.โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมในองค์กร

ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรพัฒนำองค์กรสูค่วำมส ำเร็จ (Smart OD) 1,172,050         ควำมพึงพอใจของบุคลำกรทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร

ร้อยละ 80 งำนทรัพยำกรบุคคล
 และคณะกรรมกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล

กิจกรรมด ำเนินงำน

1.โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ (Smart OD)

2.วสัดุส ำนักงำน/ถ่ำยเอกสำร/ของสมนำคุณ/จ้ำง
เหมำรถ

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 250 คน

เป้ำหมำยตัวชีว้ัดโครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
ในโรงพยำบำล

         22,000.00 1.ร้อยละของหน่วยงำนทีม่ีกำรจัด
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
(AAR,RCAKM,COP,ถ่ำยทอด)

ร้อยละ 60

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.จ ำนวนองค์ควำมรู้/ผลงำนพัฒนำ
คุณภำพทีเ่กิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้

20 ผลงำน

1.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/เร่ืองเล่ำคุณภำพ 3.ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรม
ตำมแผนงำนโครงกำร

ร้อยละ 80

2.ชุมชนนักปฏิบัติ

กลุม่เป้ำหมำย

คณะกรรมกำรโครงกำร จ ำนวน 10 คน

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 200 คน

เป้ำหมำยตัวชีว้ัด

ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพ

ตัวชีว้ัดโครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

แผนงำนที ่12 : พัฒนำคุณภำพองค์กรสูร่ะดับสำกล

ผู้รับผิดชอบ

16.โครงกำรพัฒนำระบบงำนคุณภำพ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรพัฒนำระบบงำนคุณภำพ          35,000.00 1.บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำงมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถประเมิน
ตนเองได้ตำมมำตรฐำน HA

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำงผ่ำนกำร
รับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน 
Re-accredition คร้ังที ่3 ในปี 2563

ผ่ำน

1.กิจกรรมเสริมพลังควำมรู้บุคลำกรเพือ่กำรพัฒนำ
คุณภำพ

2.ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 80 คน

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำยตัวชีว้ัดตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรมหกรรมคุณภำพโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง
 ประจ ำปี 2563 (LPCH Quality Fair 2020)

        130,000.00 1.ผลงำนคุณภำพ/นวตักรรม 50 ผลงำน

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.ผลงงำนภำพถ่ำยส่ือคุณภำพ 50 ผลงำน

1.ประชุมคณะท ำงำนเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน 3.ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนมหกรรม
คุณภำพ

อยำ่งน้อยร้อยละ
 80

2.ประชำสัมพันธโ์ครงกำร

3.เปิดรับสมัครหน่วยงำนทีส่่งผลงำนเข้ำประกวด
ภำยในวนัที ่25 พ.ย. 62

4.ติดต่อประสำนงำนพร้อมท ำหนังสือเชิญ
คณะกรรมกำรตัดสินผลงำนคุณภำพ

5.กำรคัดเลือกผลงำนแต่ละประเภท จ ำนวน 3 วนั

6.กิจกรรมมหกรรมคุณภำพโรงพยำบำล จ ำนวน 2 วนั

7.วสัดุต่ำงๆ ทีใ่ช้ในกำรจัดงำน

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 350 คน

เป้ำหมำยตัวชีว้ัดโครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร 5 ส สร้ำงสรรค์ พัฒนำคน พัฒนำงำน 47,120.00         1.บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 คณะอนุกรรมกำร 5 ส

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ทุกหน่วยงำนของโรงพยำบำลมะเร็ง
ล ำปำงมีกำรท ำ 5 ส ภำยในหน่วยงำน

1.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้ทีเ่กีย่วข้อง 3.กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมพึงพอใจ

ร้อยละ 80

2.ด ำเนินกิจกรรมท ำดีเพือ่พ่อ ร.9

3.ด ำเนินกิจกรรมให้ควำมรู้เกีย่วกับ Green office

4.ด ำเนินกิจกรรมทบทวนองค์ควำมรู้กำรให้บริกำร
ธนำคำรขยะ

5.ตรวจ 5 ส ในหน่วยงำน

6.ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำศักยภำพและเพิม่
ประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำนด้วยกิจกรรม 5 ส : 5 
ส inyour heart (Big Cleaning Day)

7.ด ำเนินกิจกรรมรณรงค์รักแม่ ท ำดีเพือ่แม่

8.ติดตำมประเมินผล และสรุปผลกำรด ำเนินงำน

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 350 คน

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำยตัวชีว้ัดตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรพัฒนำควำมปลอดภัยและสิง่แวดล้อม
โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

79,615.00         
1.ผู้เข้ำร่วมฯ มีควำมรู้ ร้อยละ 60 คณะกรรมกำร ENV

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.ผู้เข้ำร่วมฯ มีควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกีย่วข้อง 3.มีนวตักรรมด้ำนส่ิงแวดล้อม

2.ทบทวนควำมรู้กำรด ำเนินงำนด้ำน GREEN & 
CLEAN Hospital และ GREEN Office

3.อบรมทบทวนควำมรู้ด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนในกำรปฏิบัติงำน

4.อบรมให้ควำมรู้ผู้ปฏิบัติงำน หลักสูตร "กำรป้องกัน
และระงับกำรแพร่เชือ้หรือันตรำยทีอ่ำจเกิจจำกมูล
ฝอยติดเชือ้"

5.กิจกรรมรณรงค์ "ล ำปำงสะอำด ปรำศจำกโฟม"

6.ส่งเสริมนวตักรรมส่ิงแวดล้อม (Environmet 
Innovation)

7.กำรตรวจคุณภำพตัวอยำ่งน้ ำทิง้และน้ ำประปำ
ประจ ำปี

กลุม่เป้ำหมำย

จ ำนวน 200 คน ประกอบด้วย

เจ้ำหน้ำที ่รพ.มะเร็งล ำปำง จ ำนวน 190 คน

พนักงำนจ้ำงเหมำเอกชน จ ำนวน 25 คน

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันและระงบักำรเกิด
อัคคีภัย โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

         49,145.00 1.ควำมพึงพอใจกำรด ำเนินกำรตำมแผน
 QP

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกีย่วข้อง

2.อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับกำรเกิดอัคคีภัย

3.กำรจัดกำรควำมรู้ระเบียบปฏิบัติแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย (QP)

4.ซ้อมแผนป้องกันและระงับกำรเกิดอัคคีภัย

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 150 คน

เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยประจ ำหน่วยงำน

เจ้ำหน้ำทีข่นยำ้ยทรัพยสิ์นทำงรำชกำร

เจ้ำหน้ำทีท่ีพ่ักอำศัยในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

พนักงำนจ้ำงเหมำเอกชน ได้แก่ คนสวน รปภ. 
พนักงำนซักฟอกและพนักงำนท ำควำมสะอำด

คณะท ำงำนอัคคีภัย

ตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรอำหำรปลอดภัยโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง          30,990.00 1.กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80/
กิจกรรม

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวติประจ ำวนัได้

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกีย่วข้อง 3.ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมพึงพอใจ ร้อยละ 80

2.ให้ควำมรู้เร่ืองอำหำรปลอดภัยส ำหรับบุคลำกรภำยในโรงพยำบำล

3.ให้ควำมรู้เร่ืองอำหำรปลอดภัยส ำหรับบุคลำกร
ภำยในโรงพยำบำล ผู้ประกอบกำร และผู้รับเหมำ
ประกอบอำหำรให้ผู้ป่วย

4.ท ำป้ำยรณรงค์โครงกำรอำหำรปลอดภัย

5.ตรวจสำรพิษตกค้ำงในอำหำร

6.ตรวจน้ ำด่ืมและน้ ำทิง้อยำ่งง่ำยแบบภำคสนำม

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรภำยในโรงพยำบำล จ ำนวน 50 คน

เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมกำร
อำหำรปลอดภัย



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรควำมปลอดภัยด้ำนสำรเคมี MSDS          15,405.00 1.มีกำรจัดเวทีกำรจัดกำรควำมรู้ควำม
ปลอดภัยด้ำนสำรเคมี

อยำ่งน้อย 2 คร้ัง

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.มีกำรจัดเวทีกำรจัดกำรกับภำวะฉุกเฉิน
เมือ่เกิดสำรเคมี หก ร่ัวไหล

อยำ่งน้อย 2 คร้ัง

1.ประชุมคณะท ำงำนเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน 3.ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำข้อมูล
ควำมปลอดภ้ยด้ำนสำรเคมีเป็นปัจจุบัน

ร้อยละ 100

2.กิจกรรมที ่1 กำรให้ควำมรู้ควำมปลอดภัยด้ำน
สำรเคมี MSDS โดยกำรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

4.ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแนว
ปฏิบัติเมือ่เกิดสำรเคมี หก ร่ัว ไหล

ร้อยละ 100

3.กิจกรรมที ่2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรกับ
ภำวะฉุกเฉินเมือ่เกิดสำรเคมี หก ร่ัวไหล

4.สรุปผลกำรด ำเนินงำน

กลุม่เป้ำหมำย

คณะท ำงำนควำมปลอดภัยด้ำนสำรเคมี MSDS 
จ ำนวน 15 คน

กิจกรรมที ่1 กำรให้ควำมรู้ควำมปลอดภัยด้ำน
สำรเคมี MSDS โดยกำรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

เจ้ำหน้ำทีโ่รงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 20 คน

กิจกรรมที ่2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรกับ
ภำวะฉุกเฉินเมือ่เกิดสำรเคมี หก ร่ัวไหล

เจ้ำหน้ำทีโ่รงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 30 คน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมกำร MSDS



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรมหกรรม RDU/AMR ปี 3          43,150.00 1.กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.หน่วยงำนเป้ำหมำยมีกำรพัฒนำควำม
ปลอดภัยด้ำนยำ

ร้อยละ 100

1.ประชุมคณะท ำงำนเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน

2.กำรคัดเลือกหน่วยงำนต้นแบบกำรพัฒนำควำม
ปลอดภัยด้ำนยำ

3.กิจกรรมให้ควำมรู้ RDU และมหกรรม RDU/AMR
 ปี 3

4.ค่ำจ้ำงเหมำเอกสำร

5.ค่ำวสัดุต่ำงๆ ทีใ่ช้ในกำรจัดงำน

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 350 คน

ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมกำร PTC 
และศูนยพ์ัฒนำ
คุณภำพ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรพัฒนำระบบเวชระเบียน          50,000.00 1.จ ำนวนโรคและแนวทำงปฏิบัติทีม่ีค่ำ
น้ ำหนักสัมพัทธ(์Adj;RW) เพิม่ขึน้ ที่
เป็นไปตำม Standard Coding 
Guidelines

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติในกำร
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยเพือ่บริกำรสำธำรณสุขของ
หน่วยบริกำรในระบบประกันหลัก
สุขภำพแห่งชำติ ปี 2562

1.ค่ำตอบแทน Review Chart ส ำหรับแพทย ์
พยำบำล และเจ้ำหน้ำทีเ่วชสถิติ

2.ค่ำจ้ำงเหมำบันทึกและวเิครำะห์ข้อมูล

กลุม่เป้ำหมำย

แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในจ ำหน่ำยปีงบประมำณ 
2563 จ ำนวน 400 แฟ้ม

คณะกรรมกำรระบบ
เวชระเบียน

เป้ำหมำยตัวชีว้ัดโครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรบริหำรควำมเสีย่งในโรงพยำบำล          53,300.00 1.หน่วยงำนสำมำรถวำงระบบบริหำร
ควำมเส่ียงได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ

ร้อยละ 100

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละของกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์
เพิม่ขึน้เมือ่เทียบกับปีงบประมำณ 2562

1.ประชุมคณะท ำงำน 3.อุบัติกำรณ์ระดับ E ขึน้ไปมีกำร
ด ำเนินกำร RCA/AAR

ร้อยละ 100

2.บรรยำยควำมรู้เร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง

3.กิจกรรม RCA/AAR Risk Round

กลุม่เป้ำหมำย

หน่วยงำนในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 40 
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง
และควำมปลอดภัย 
และศูนยพ์ัฒนำ
คุณภำพ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขัน้พ้ืนฐำน (CPR)          12,050.00 1.กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้เร่ืองกำรปฐม
พยำบำลและกำรช่วยฟืน้คืนชีพขัน้พืน้ฐำน

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.กลุ่มเป้ำหมำยฝึกปฏิบัติกำรช่วยฟืน้คืน
ชีพขัน้พืน้ฐำนได้อยำ่งถูกต้อง

ร้อยละ 80

1.อบรมให้ควำมรู้และฝึกปฏิบัติกำรช่วยฟืน้คืนชีพขัน้
พืน้ฐำน

2.ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 200 คน

โครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด

ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรฝึกอบรมควำมรูเ้ก่ียวกับอันตรำของยำ
เคมีบ ำบัดและกำรจัดกำรเมือ่เกิดอุบัติเหตุ ยำหก
ตกแตก

           4,750.00 1.จ ำนวนผู้เข้ำอบรม>80% ของ
กลุ่มเป้ำหมำย

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้รับกำรอบรม > 60%

1.อบรมควำมรู้เกีย่วกับอันตรำของยำเคมีบ ำบัดและ
กำรจัดกำรเมือ่เกิดอุบัติเหตุ ยำหกตกแตก

2.ถ่ำยเอกสำร

3.จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน

กลุม่เป้ำหมำย

ผู้ท ำหน้ำทีข่นส่งยำ พนักงำนเปลและแม่บ้ำนท ำ
ควำมสะอำด จ ำนวน 60 คน

กลุ่มงำนเภสัชกรรม

โครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร Re-Accrediation ครัง้ที ่3 โรงพยำบำล
มะเร็งล ำปำง

        150,280.00 โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำงผ่ำนกำรรับรอง
คุณภำพสถำนบริกำรตำมมำตรฐำนของ
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนบริกำร 
(สรพ.) (Re-Accrediation คร้ังที ่3)

ผ่ำน ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพ

กิจกรรมด ำเนินงำน

1.ประชุมคณะท ำงำน

2.กำรเยีย่มส ำรวจเพือ่รับกำร Re-Accrediation 
คร้ังที ่3

3.กำรเยีย่มส ำรวจเพือ่ติดตำมและแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะจำกกำรรับ Re-Accrediation คร้ังที ่3

4.ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร

5.ค่ำวสัดุส ำนักงำน

กลุม่เป้ำหมำย

ทีมระบบ/ทีมน ำ จ ำนวน 60 คน

ทีมคุณภำพของโรงพยำบำล จ ำนวน 10 คน

เป้ำหมำยตัวชีว้ัด

17.โครงกำรกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนคุณภำพและมำตรฐำนวชิำชีพ

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรกำรจัดกำรควำมรูมุ้ง่สูอ่งค์กรแห่งกำร
เรียนรู้

         77,075.00 1.ร้อยละหน่วยงำนทีม่ีกำรน ำเคร่ืองมือ
กำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้

ร้อยละ 60 ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพ

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.จ ำนวนผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้/Good
 Practice ทีม่ีกำรน ำเสนอและเผยแพร่

6 ผลงำน

1.ประชุมคณะท ำงำน

2.เวทีแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำ
คุณภำพทีมระบบ

3.เวทีแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรพัฒนำ
คุณภำพหน่วยงำน

4.ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร

กลุม่เป้ำหมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 200 คน

ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด

แผนงำนที ่13 : พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้วชิำกำรและกำรแพทย์

18.โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่กำรเรียนรู้อยำ่งยัง่ยนื

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



แผนปฏบิัตกิำรโครงกำร โรงพยำบำลมะเรง็ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เงนิบ ำรุง

(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำรทบทวนและพัฒนำระบบบริหำร
ยุทธศำสตร์โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำงแบบมุง่เน้น
ผลสัมฤทธิ ์ประจ ำปี 2563

        285,500.00 1.กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80/
กิจกรรม

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำรตำม
ยทุธศำสตร์โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง 
ประจ ำปี 2563

ร้อยละ 80

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกีย่วข้องเพือ่วำงแผนกำร
ด ำเนินงำน/ติดตำมงำน/สรุปผลงำน/ติดตำมงำน 
Reform 7+1/นโยบำยใหม่

3.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำร
ตัวชีว้ดัโรงพยำบำล

ร้อยละ 80

2.ประชุมชีแ้จงนโยบำยกรมกำรแพทยฯ์/ชีแ้จงค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ทบทวน ติดตำมแผน
ยทุธศำสตร์ KPI Mapping

3.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนยทุธศำสตร์
โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

4.จัดหำวสัดุส ำนักงำน วสัดุคอมพิวเตอร์ และถ่ำย
เอกสำร

กลุม่เป้ำหมำย

หัวหน้ำกลุ่มงำน หัวหน้ำงำน ผู้รับผิดชอบตัวขีว้ดั
ระดับโรงพยำบำล ผู้รับผิดชอบกำรปฏิรูปแต่ละด้ำน 
และผู้เกีย่วข้อง 50-80 คน

ผู้รับผิดชอบ

คณะท ำงำน
ยทุธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้ำหมำยตัวชีว้ัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

19 .โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรพัสดุ กำรเงินกำรคลัง และแผน

แผนงำนที ่14 :  โรงพยำบำลคุณธรรม


