
เงินบ ำรุง

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

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรหลักสูตร กำรจัดท ำทะเบยีน

มะเร็งระดบัโรงพยำบำล

             71,150.00 1.จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมกำรจัดท ำทะเบียน

มะเร็งระดับโรงพยำบำล

40 คน

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ในกำรรวบรวม

ข้อมูลทะเบียนมะเร็งถูกต้อง และมีควำมพงึ

พอใจต่อกำรจัดอบรม

ร้อยละ 80

1.ประชุมวำงแผน/ประชำสัมพนัธ์ 3.โรงพยำบำลในเขตสุขภำพที่ 1 และ 2 มีกำร

จัดท ำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยำบำล

ร้อยละ 80

2.เตรียมเอกสำร/วัสดุ/อุปกรณ์ 4.โรงพยำบำลในเขตสุขภำพที่ 1 และ 2 มีกำร

จัดท ำรำยงำนทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยำบำล

เผยแพร่

ร้อยละ 80

3.อบรมเชิงปฏบิัติกำรหลักสูตร กำรจัดท ำทะเบียนมะเร็ง

ระดับโรงพยำบำล

5.กำรอ้ำงอิงข้อมูลทะเบียนมะเร็งน ำไปใช้

ประโยชน์ในด้ำนวิชำกำรและทำงคลินิก

มีกำรอ้ำงอิงข้อมูล

ทะเบียนมะเร็ง

น ำไปใช้ประโยชน์

ในด้ำนวิชำกำรและ

ทำงคลินิก

4.สรุปผลโครงกำรอบรม

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข (รพศ/รพช) จ ำนวน

 40 คน

แผนปฏบิตัิกำร โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

งำนทะเบียนมะเร็ง

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเขม้แขง็ของเครือขำ่ยบริกำรและวิชำกำรดำ้นโรคมะเร็งในเขตสุขภำพที่ 1 และ 2

แผนงำนที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็แก่เครือขำ่ยบริกำรและวิชำกำรดำ้นโรคมะเร็ง (Service Plan Refer Network)

โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำเครือขำ่ยและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรโรคมะเร็ง



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรอบรมระยะกลำงส ำหรับพยำบำลดแูลศูนย์

ประคับประคองระดบัโรงพยำบำลชมุชน "Clinacal 

Paliative care for Community Nurหes" (หลักสูตร 

1 เดอืน)

           371,200.00 1.ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ในเขต

บริกำรสุขภำพที่ 1 และ 2 ที่เข้ำร่วมอบรม

ด้ำนกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละของพยำบำลวิชำชีพที่ผ่ำนกำร

ประเมินผลกำรฝึกปฏบิัติ

ร้อยละ 100

1.ประชุมคณะกรรมกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เพื่อ

เตรียมควำมพร้อมและก ำหนดวันจัดโครงกำรฯ

3.ร้อยละของผู้เข้ำอบรมที่มีค่ำคะแนน Post 

case +Case Presentation > ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

2.ประสำนงำนคณะท ำงำนและเครือข่ำย เพื่อวำงแผนกำร

ด ำเนินงำน

4.ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้เข้ำอบรมต่อ

ประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ที่เพิ่มขึ้น และควำม

มั่นใจของผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมต่อกำรดูแล

ผู้ป่วยระยะท้ำยและครอบครัว หลังส้ินสุดกำร

อบรม

ร้อยละ 80

3.จัดหำวัสดุส ำนักงำน รถรับจ้ำงและน้ ำมันเชื้อเพลิง 5.ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกำรดูแลแบบ

ประคับประคองต่อเนื่องที่บ้ำน

ร้อยละ 70

4.จัดอบรมระยะกลำงส ำหรับพยำบำลดูแลศูนย์

ประคับประคองระดับโรงพยำบำลชุมชน "Clinacal 

Paliative care for Community Nurหes" (หลักสูตร 1 

เดือน)

5.ฝึกภำคปฏบิัติกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

6.สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

กลุ่มเปำ้หมำย

พยำบำลวิชำชีพและผู้เกี่ยวข้อง ในกำรดูแลผู้ป่วย

ประคับประคอง รพศ รพท รพช ในเขตบริกำรสุขภำพที่ 1 

และ 2 จ ำนวน 100 คน

พยำบำลวิชำชีพที่ปฏบิัติงำนด้ำนกำรดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคองใน รพช. ในเขตสุขภำพที่ 1 และ 2 จ ำนวน

 20 คน

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

งำนกำรพยำบำล

ส่งเสริมคุณภำพชีวิต



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรตรวจวินิจฉยัเตำ้นม

แบบ One stop service

           111,350.00 1. จ ำนวนผู้มำรับบริกำรตรวจเอกซเรย์เต้ำนม

เพิ่มขึ้น

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรตรวจ

วินิจฉัยเต้ำนมตำมระยะประกัน

1. ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกี่ยวข้อง (วำงแผน/ติดตำม

ตัวชี้วัด/ประเมินผลกำรพฒันำ)

3. จ ำนวนวันเฉล่ียที่กลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลกำร

ตรวจเอกซเรย์เต้ำนมเป็น BIRADS 4 หรือ 

BIRADS 5 ได้รับกำรเจำะตรวจชื้นเนื้อเต้ำนม

โดยศัลยแพทย์

2. ประชุม Breast Conference 4. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลตรวจ

เอกซเรย์เต้ำนมเป็น BRIDS 4 หรือ BRIDS 5 

ได้รับกำรเจำะตรวจชิ้นเนื้อเต้ำนมโดย

ศัลยแพทย์ ภำยใน 14 วัน

3. ส่งรังสีแพทย์ศึกษำดูงำนด้ำน Breast Intervention 5. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลตรวจ

เอกซเรย์เต้ำนมเป็น BIRADS 4 หรือBIRADS 5

 ได้รับกำรเจำะตรวจชิ้นเนื้อเต้ำนมโดยรังสี

แพทย์แบบ One stop service (เร่ิมไตรมำส 3

4. จดัซ้ือวัสดุกำรแพทย ์Syringe holder (ส่งเสริมใหม้บีริกำรตรวจ

เจำะเซลล์หรือเจำะชื้นเนือ้ ณ จดุบริกำรหอ้งสังเกตอำกำร)
เป็นต้นไป)

5. สรุปผลกำรพฒันำ

กลุ่มเปำ้หมำย

1. กลุ่มที่มีอำกำรแสดง (Diagnostic Mammogram) 

ได้รับกำรตรวจ Mammogram ภำยใน 7 วัน

2. กลุ่มเส่ียงที่ไม่มีอำกำร (Screening Mammogram-High

 risk group) ได้รับกำรตรวจ Mammogram ภำยใน 14 วัน

3. กลุ่มที่ไม่มีอำกำร (Screening Mammogram) ได้รับ

กำรตรวจ Mammogram ภำยใน 30 วัน

แผนงำนที่ 2 พัฒนำระบบกำรดแูลรักษำโรคมะเร็งแบบครบวงจร

โครงกำรที่ 2 โครงกำรพัฒนำ ระบบ One Stop Service

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบดแูลผู้ปว่ยดำ้นโรคมะเร็งแบบไร้รอยตอ่ (Seamless Comprehensive Health Care)

กลุ่มงำนรังสีวินิจฉัย

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

≥14 วัน 

≥ร้อยละ 80 

>ร้อยละ 20 

≥ร้อยละ 80 

≥ร้อยละ 80 



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรมิตรภำพบ ำบดัเพ่ือผู้ปว่ยมะเร็ง            112,250.00 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน 2. จ ำนวนจิตอำสำที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

1. กิจกรรมวันกำรดูแลแบบประคับประคองสำกล (World 

hospice and palliative care day)

3. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 80

2. สัมมนำรวมมิตรจิตอำสำ ในจังหวัดล ำปำง (1 วัน) 4. ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วม

โครงกำรมิตรภำพบ ำบัดเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

ร้อยละ 80

3. ศิลปะบ ำบัด (Air Therapy) 5. ร้อยละควำมพงึพอใจของจิตอำสำ ร้อยละ 90

4. ธรรมปฏบิัติ 6. กลุ่มเครือข่ำยจิตอำสำเพื่อผู้ป่วยมะเร็งอย่ำง

เป็นรูปธรรม

1 กลุ่ม

5. เสริมพลัง/แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบกำรณ์

6. สปำเพื่อผ่อนคลำย

7. กินสร้ำงสุขภำพ

8. หน้ำสวยใส

กลุ่มเปำ้หมำย

1. ผู้ป่วยมะเร็งและญำติที่มำรับบริกำร โรงพยำบำลมะเร็ง

ล ำปำง จ ำนวน 1,000 รำย

2. จิตอำสำ จ ำนวน 50 รำย

เงินบ ำรุง

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

โครงกำรดแูลผู้ปว่ยมะเร็งแบบประคับประคองที่บำ้น 

และพัฒนำเครือขำ่ยในจังหวัดล ำปำง

           184,630.00 1.จ ำนวนชุมชนต้นแบบดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ

ท้ำยในต ำบลพชิัย

6 หมู่บ้ำน งำนพยำบำลดูแล

ต่อเนื่องที่บ้ำน งำนกำร

พยำบำลส่งเสริม

คุณภำพชีวิต

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ำยได้รับกำร

ดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน

ร้อยละ 80

1.เตรียมควำมพร้อมผู้ดูแลหลัก 3.ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ป่วยและญำติต่อ

กำรเยี่ยมบ้ำน
ร้อยละ 80

2.เยี่ยมบ้ำน 4.ผลลัพธ์กำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบ ร้อยละ 80

ประคับประคองที่บ้ำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

งำนพยำบำลมิตรภำพ

บ ำบัด

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

3.กำรประชุมวิชำกำรกำรดูแลแบบประคับประคองแก่

พยำบำล รพช. รพ.สต. จ.ล ำปำง

5.ร้อยละของ รพช. รพ.สต.เครือข่ำย ที่มี

ระบบกำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบ

ประคับประคองที่บ้ำน

ร้อยละ 80

4.อบรมอำสำสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง//อสม.ชุมชน

ต้นแบบกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ำย 

ในต ำบลพชิัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง (ขยำย

ชุมชนต้นแบบ)5.นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ

อำสำสมัคร/อสม.ชุมชนต้นแบบในต ำบลพชิัย อ ำเภอเมือง 

จังหวัดล ำปำง

6.กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และติดตำมกำรดูแลแบบ

ประคับประคองเครือข่ำยโรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดล ำปำง

กลุ่มเปำ้หมำย

กิจกรรมที่ 1 ผู้ดูแล (caregiver) จ ำนวน 200 รำย

กิจกรรมที่ 2 ผู้ป่วยมะเร็งที่มีภมูิล ำเนำในอ ำเภอเมืองล ำปำง

 จ ำนวน 50 รำย

กิจกรรมที่ 3 พยำบำลวิชำชีพ รพช. รพ.สต. 13 อ ำเภอใน

จังหวัดล ำปำง จ ำนวน 140 รำย

กิจกรรมที่ 4 อำสำสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง/อสม.ใน

ต ำบลพชิัย จ ำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนต้นยำง หมู่ 4

 ชุมชนบ้ำนต้นต้อง หมู่  5 และชุมชนบ้ำนท่ำเด่ือ หมู่ 12 

รวมทั้งส้ิน 100 คน

กิจกรรมที่ 5 นิเทศและติดตำมและประเมินผลอำสำสมัครฯ

 : ผู้น ำชุมชน/อำสำสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในชุมชน

ต้นแบบ ต ำบลพชิัย 3 หมูบ้ำน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนฝำยน้อย 

หมู่ 9 ชุมชนบ้ำนไร่ศิลำทอง หมู่ 10 และชุมชนบ้ำนต้นมี่น 

หมู่ 14 จ ำนวน 30 คน

กิจกรรมที่ 6 แลกเปล่ียนเรียนรู้และติดตำมประเมินผล

เครือข่ำยจังหวัดล ำปำง : พยำบำล รพช. 12 อ ำเภอใน

จังหวัดล ำปำง จ ำนวน 105 คน

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชวีิตของผู้มำรับบริกำร            150,000.00 1. จ ำนวนผู้รับบริกำรที่งดน้ ำและอำหำร

มำแล้วได้รับอำหำรว่ำง

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. จ ำนวนอุบัติกำรณ์จำกกรณีงดน้ ำและ

อำหำรนำน

0 รำย

1. จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม (ชิ้น) 3. ร้อยละควำมพงึพอใจผู้ป่วยนอก ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. ติดตำมประเมินผล

กลุ่มเปำ้หมำย

ผู้มำรับบริกำรตรวจค้นหำมะเร็งระยะเร่ิมแรกและผู้ป่วย

โรคมะเร็งต่ำง ๆ ผู้ป่วยนัดตรวจทำงห้องปฏบิัติกำร ที่มำรับ

บริกำร

 -

 -

แผนงำนที่ 3 ยกระดบัระบบบริกำรทำงกำรแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)

โครงกำรที่ 3 โครงกำรระบบบริกำรทำงกำรแพทย์วิถีใหม่

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำองค์กำรเปน็ศูนย์ควำมเปน็เลิศเฉพำะทำงดำ้นโรคมะเร็ง (COE)

แผนงำนที่ 4 ยกระดบัศูนย์ควำมเปน็เลิศทำงกำรแพทย์ (7 ดำ้น)

โครงกำรที่ 4 โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเปน็เลิศเฉพำะทำงดำ้นโรคมะเร็ง

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วย

นอก



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร R2R              67,785.00 1. จ ำนวนผลงำนวิจัย R2R ของโรงพยำบำล

มะเร็งล ำปำง

อย่ำงน้อย 10 เร่ือง งำนวิจัย

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. จ ำนวนผลงำนวิจัย R2R ที่ได้น ำเสนอทั้ง

ภำยในและภำยนอก

อย่ำงน้อย 8 เร่ือง

1. เขียนโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 3. จ ำนวนบุคลำกรได้รับกำรพฒันำศักยภำพ

ในกำรท ำงำนด้ำนวิชำกำรและวิจัย

อย่ำงน้อย 25 คน/ปี

2. ประชุมคณะท ำงำนเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 4. จ ำนวนหน่วยงำนที่ใช้ R2R ในกำรพฒันำ

คุณภำพงำนบริกำรของโรงพยำบำลให้มี

ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

อย่ำงน้อย 10 

หน่วยงำน

3. กิจกรรมที่ 1 กำรเขียน draf proposal

4. กิจกรรมที่ 2 กำรค้นหำปัญหำกำรวิจัย/กำรทบทวน

วรรณกรรม

5. กิจกรรมที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

6. กิจกรรมที่ 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

7. กิจกรรมที่ 5 กำรสรุปผลและปภปิรำยผล

8. กิจกรรมที่ 6 กำรเขียนรำยงำนและกำรจัดท ำ Power 

Point งำนวิจัย R2R

9. กิจกรรมที่ 7 กำรเขียนบรรณำนุกรม

10. กิจกรรมที่ 8 กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย R2R

11. กำรจัดพมิพรู์ปเล่มรำยงำน

12. สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง และผู้ที่สนใจ จ ำนวน 40

 คน

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรที่ 5 โครงกำรจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)



เงินบ ำรุง

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

กำรพัฒนำเครื่องมือประเมินควำมรอบรู้ดำ้นสุขภำพ

โรคมะเร็งเตำ้นมของประชำกรกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเตำ้นม

           342,050.00 แบบประเมินเคร่ืองมือประเมินควำมรอบรู้

ด้ำนสุขภำพโรคมะเร็งเต้ำนมของประชำกร

กลุ่มเส่ียง

1 แบบประเมิน

กิจกรรมด ำเนินงำน โรคมะเร็งเต้ำนม

Phase 2 กำรทดสอบเคร่ืองมือ

2.1เก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนมในภำคเหนือ

Phase 3 กำรน ำเคร่ืองมือไปใช้

3.1ประชุมชี้แจงกำรจัดท ำข้อมูลภำพรวมประเทศ

กลุ่มเปำ้หมำย

กลุ่มต้วอย่ำงกลุ่มเส่ียงมะเร็งเต้ำนม จ ำนวน 50 คน

กลุ่มตัวอย่ำงในกำรน ำแบบวัดไปใช้ อย่ำงน้อย 500 คน

เงินบ ำรุง

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

โครงกำรส่งเสริมสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรแพทย์            182,225.00 1. จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใน รพ. 30 ผลงำน

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมที่เสนอให้เป็น

ตัวแทนกำรน ำเสนอในเวทีระดับประเทศ

5 ผลงำน

1.ประชุมคณะท ำงำน เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 3. ผลงำนนวัตกรรมที่ได้รับกำรตอบรับให้

น ำเสนอในเวทีระดับประเทศ

1-2 ผลงำน/ปี

2.อบรมให้ควำมรู้เร่ือง ก้ำวสู่นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ Basic

 Innovation และกิจกรรมกลุ่ม (2 วัน)

4. กำรจดสิทธิบัตรผลงำนนวัตกรรม 1 เร่ือง

3. อบรมให้ควำมรู้เร่ือง ก้ำวสู่นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ 

Advance Innovation และกิจกรรมกลุ่ม (2 วัน)

4. อบรมให้ควำมรู้ส ำหรับ FA นวัตกรรม และติดตำมงำน (2

 วัน)

5. ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ในกำรสร้ำงผลงำนนวัตกรรมทำง

กำรแพทย์

6. รำงวัลชนะเลิศส ำหรับผู้เข้ำประกวด

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 70 คน

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงำนวิชำกำร

พยำบำล

กลุ่มงำนพฒันำคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบเปำ้หมำยตวัชี้วัดตวัชี้วัด

โครงกำรที่ 6 โครงกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงกำรแพทย์

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรพยำบำลผู้ปว่ยมะเร็งที่ไดร้ับ

เคมีบ ำบดั (หลักสูตร 1 เดอืน)

           581,400.00 1. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมเป้ำหมำยที่

ก ำหนด

จ ำนวน 30 คน งำนถ่ำยทอดกำร

พยำบำล กลุ่มงำน

วิชำกำรพยำบำล

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. อัตรำผู้เข้ำอบรมผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ทั้ง

ภำคทฤษฎแีละปฏบิัติposttest

มำกกว่ำร้อยละ 70

1.1 จัดอบรมวิชำกำรตำมเกณฑ์ที่สภำกำรพยำบำลก ำหนด

 :วิชำที่ 1

3. ควำมพงึพอใจต่อประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้

ที่เพิ่มขึ้นและควำมมั่นใจของผู้ที่เข้ำรับกำร

อบรมต่อกำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมี

บ ำบัดหลังกำรอบรมส้ินสุด

ร้อยละ 80

1.2 จัดอบรมวิชำกำรตำมเกณฑ์ที่สภำกำรพยำบำลก ำหนด

 :วิชำที่ 2

4. จ ำนวนโรงพยำบำล ระดับ A/S/M1 ในเขต

บริกำรสุขภำพที่ 1 และ2 ส่งบุคลำกรเข้ำร่วม

อบรม

จ ำนวน 12 แห่ง

1.3 จัดอบรมวิชำกำรตำมเกณฑ์ที่สภำกำรพยำบำลก ำหนด

 :วิชำที่ 3

5. ร้อยละผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้และ

ทักษะตำมมำตรฐำนวิชำชีพและตำม

สมรรถนะพยำบำลเคมีบ ำบัดที่สภำกำร

พยำบำลก ำหนดไปบริหำรจัดกำรยำเคมีบ ำบัด

ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80

2. ค่ำจัดท ำชุดเอกสำรประกอบกำรอบรม 6. จ ำนวนพยำบำลวิชำชีพที่สำมำรถบริหำรยำ

เคมีบ ำบัดตำมมำตรฐำนในเขตบริกำรสุขภำพที่

 1 และ2 (ยอดสะสม)

-

3. ค่ำวัสดุส ำนักงำน 7. พยำบำลวิชำชีพในเขตสุขภำพที่ 1 และ 2 

ให้กำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบัด

ถูกต้อง และปลอดภยัตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

ไม่เกิดข้อร้องเรียน

หรืออุบัติกำรณ์ด้ำน

จริยธรรมวิชำชีพ

4. ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ พยำบำล

5. ค่ำกระเป๋ำเอกสำร

6. ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

7. ค่ำวัสดุคอมพวิเตอร์

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงกำรที่ 7 โครงกำรพัฒนำศูนย์ฝึกอบรมดำ้นโรคมะเร็ง (Training Center)



เงินบ ำรุง

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

กลุ่มเปำ้หมำย

กลุ่มเป้ำหมำยพยำบำลวิชำชีพ จ ำนวน  30 คน โดยผู้เข้ำ

รับกำรอบรมมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและ/

หรือกำรพยำบำลและผดุงครรภช์ั้นหนึ่ง

2. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏบิัติงำนกำรพยำบำลมำไม่น้อย

กว่ำ  2 ปี

3. เป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ปฏบิัติงำนบริกำรพยำบำลเคมี

บ ำบัด

4.  เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระหว่ำงต้ังครรภแ์ละ/หรือระหว่ำงให้

นมบุตร

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรอบรมระยะสั้น กำรพยำบำลผู้ปว่ยมะเร็งที่ไดร้ับ

ยำเคมีบ ำบดั (ฟ้ืนฟู 5 วัน)

           110,450.00 1.จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมเป้ำหมำยที่

ก ำหนด

40 คน

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.อัตรำผู้เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนกำรทดสอบ

ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎแีละปฏบิัติ posttest

มำกกว่ำร้อยละ 70

1.จัดอบรมระยะส้ัน กำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมี

บ ำบัด (ฟื้นฟ ู5 วัน)

3.ควำมพงึพอใจต่อประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ที่

เพิ่มขึ้นและควำมมั่นใจของผู้ที่เข้ำรับกำร

อบรมต่อกำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมี

บ ำบัดหลังกำรอบรมส้ินสุด

ร้อยละ 80

2.ค่ำจัดท ำชุดเอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 4.จ ำนวนโรงพยำบำลระดับ A/S/M1 ในเขต

บริกำรสุขภำพที่ 1 และ 2 ส่งบุคลำกรเข้ำร่วม

อบรม

12 แห่ง

3.ค่ำวัสดุส ำนักงำน 5.ร้อยละผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้และ

ทักษะมำตรฐำนวิชำชีพและตำมสมรรถนะ

พยำบำลเคมีบ ำบัดที่สภำกำรพยำบำลก ำหนด

ไปบริหำรจัดกำรยำเคมีบ ำบัดในหน่วยงำนที่

รับผิดชอบ

ร้อยละ 80

4.ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ 6.จ ำนวนพยำบำลวิชำชีพที่สำมำรถบริหำรยำ

เคมีบ ำบัดตำมมำตรฐำนในเขตบริกำรสุขภำพที่

 1 และ 2 (ยอดสะสม)

 - 

5.ค่ำวัสดุคอมพวิเตอร์ 7.พยำบำลวิชำชีพในเขตบริกำรสุขภำพที่ 1 

และ 2 ให้กำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมี

บ ำบัดถูกต้องและปลอดภยัตำมมำตรฐำน

วิชำชีพ

ไม่เกิดข้อร้องเรียน

หรืออุบัติกำรณ์ด้ำน

จริยธรรมวิชำชีพ

พยำบำล

กลุ่มเปำ้หมำย

พยำบำลวิชำชีพ จ ำนวน 40 คน

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

งำนถ่ำยทอดกำร

พยำบำล กลุ่มงำน

วิชำกำรพยำบำล

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้นกำรพยำบำลผู้ปว่ยมะเร็ง

ที่มีทวำรเทียมและแผล (หลักสูตร 3 วัน)

           146,850.00 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร 60 คน

กิจกรรมด ำเนินงำน

ควำมพงึพอใจต่อประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ที่

เพิ่มขึ้นและควำมมั่นใจของผู้ที่เข้ำรับกำร

อบรมต่อกำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวำรเทียม

และแผลหลังกำรอบรมส้ินสุด

ร้อยละ 70

1.จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็งที่มี

ทวำรเทียมและแผล (หลักสูตร 3 วัน)

จ ำนวนโรงพยำบำลระดับ A/S/M1 ในเขต

บริกำรสุขภำพที่ 1 และ 2 ส่งบุคลำกรเข้ำร่วม

อบรม

12 แห่ง

2.ค่ำจัดท ำชุดเอกสำรประกอบกำรอบรม จัดต้ังกลุ่มเครือข่ำยพยำบำลวิชำชีพที่ให้กำร

ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวำรเทียมและแผล ใน

เขตบริกำรสุขภำพที่ 1 และ 2

1 กลุ่ม

3.ค่ำวัสดุส ำนักงำนและวัสดุอื่นๆ ภำวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้จำกกำรดูแล

ผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวำรเทียมและแผล

ไม่เกิด

ภำวะแทรกซ้อนได้

ในผู้ป่วยที่มีทวำร

เทียมและแผล

4.ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ ส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวำร

เทียมและแผล

ผู้ป่วยที่มีทวำร

เทียมและแผลมี

คุณภำพชีวิตใน

เกณฑ์ที่ดี
กลุ่มเปำ้หมำย

พยำบำลวิชำชีพที่ปฏบิัติงำนดูแลผู้ป่วยมะเร็ง จ ำนวน 60 คน

เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

งำนถ่ำยทอดกำร

พยำบำล กลุ่มงำน

วิชำกำรพยำบำล

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรอบรมหลักสูตรนักบริบำลดแูลผู้ปว่ย

ประคับประคอง (หลักสูตร 340 ชั่วโมง)

           352,500.00 1.จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 30 คน คณะกรรมกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพและกำร

ท ำงำนกับชุมชน

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม ร้อยละ 80

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมหลักสูตรนักบริบำลดูแลลผู้ป่วย

ประคับประคอง (หลักสูตร 340 ชั่วโมง) : ภำคทฤษฎ ี100 

ชั่วโมง

3. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนกำรอบรมตำม

เกณฑ์

จ ำนวน 30 คน

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมหลักสูตรนักบริบำลดูแลผู้ป่วย

ประคับประคอง  (หลักสูตร 340 ชั่วโมง) : ภำคปฏบิัติ 240

 ชั่วโมง

4.ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนกำรอบรม

ตำมเกณฑ์

ร้อยละ 80

กิจกรรมที่ 3 ค่ำจัดท ำชุดเอกสำรประกอบกำรอบรม 5. จ ำนวนนักบริบำลที่สำมำรถดูแลผู้ป่วย

ประคับประคอง

จ ำนวน 30 คน

กิจกรรมที่ 4 ค่ำวัสดุและส ำนักงำนและวัสดุอื่น ๆ 3.ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ป่วย

ประคับประคองที่ได้รับกำรดูแลจำกนักบริบำล

ร้อยละ 80

กลุ่มเปำ้หมำย

อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ จิตอำสำและ

บุคคลทั่วไปในจังหวัดล ำปำงที่สนใจเข้ำร่วมอบรมกำรดูแล

ผู้ป่วยประคับประคอง จ ำนวน 30 คน

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทะเบยีนมะเร็ง

ระดบัประชำกร

           117,000.00 1.จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรอบรม 40 คน

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ในกำรรวบรวม

ข้อมูลทะเบียนมะเร็งถูกต้อง และมีควำมพงึ

พอใจต่อกำรจัดอบรม

ร้อยละ 80

1.ประชุมวำงแผน/ประชำสัมพนัธ์ 3.จ ำนวนผลผลิตงำนวิจัยจำกฐำนข้อมูล

ทะเบียนมะเร็ง

อย่ำงน้อย 1 เร่ือง

2.อบรมเชิงปฏบิัติกำรหลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อมูลทะเบียน

มะเร็งระดับประชำกร
4.ผลงำนวิจัยได้รับกำรตีพมิพใ์นวำรสำรใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

อย่ำงน้อย 1 เร่ือง

4.สรุปผลโครงกำรอบรม 5.ผลกำรศึกษำวิจัยสำมำรถน ำไปใช้ในกำร

ป้องกันและก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรป้องกัน

ควบคุมและรักษำโรคมะเร็ง

อย่ำงน้อย 1 เร่ือง

กลุ่มเปำ้หมำย

แพทย์ พยำบำลวิชำชีพ นักสถิติ และเวชสถิติ จ ำนวน 40 คน

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม

งำนทะเบียนมะเร็ง

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรจัดท ำฐำนขอ้มูลดำ้นกำรตรวจวินิจฉยัและรักษำ

โรคมะเร็งเตำ้นม โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

             37,200.00 1.จ ำนวนข้อมูลโรคมะเร็งเต้ำนมของ

โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง ปี พ.ศ. 2562 ที่

บันทึกในโปรแกรมฐำนข้อมูลกำรวินิจฉัยและ

รักษำโรคมะเร็งเต้ำนม

560 รำย

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำฐำนข้อมูล

โรคมะเร็งเต้ำนม โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง ปี

 พ.ศ. 2562

ร้อยละ 100

1.ประชุมคณะท ำงำน 3.สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล

โรคมะเร็งเต้ำนมของโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

 ปี พ.ศ. 2563
1 คร้ัง

2.จัดท ำแบบรวบรวมข้อมูล 4.คุณภำพข้อมูลมีควำมครบถ้วนตำม

รำยละเอียดตัวแปรที่ก ำหนด
ร้อยละ 80

3.คัดลอกข้อมูล 5.กำรอ้ำงอิงข้อมูลทำงวิชำกำร ข้อมูลได้รับกำร

น ำไปใช้ในกำร

อ้ำงอิงทำงวิชำกำร

หรือทำงคลินิก

4.บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม

5.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร

กลุ่มเปำ้หมำย

แฟม้เวชระเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้ำนมที่มำรับบริกำรใน

โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง ปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 560 แฟม้

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

งำนทะเบียนมะเร็ง

โครงกำรที่ 8 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ reference center ดำ้นโรคมะเร็งในภำคเหนือ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรศึกษำอัตรำกำรรอดชพีผู้ปว่ยมะเร็ง 5 โรคหลักที่

ไดร้ับกำรรักษำโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง พ.ศ. 2557 - 

2559

             47,600.00 ตีพมิพใ์นวำรสำรวิชำกำร TCI 1 1

กิจกรรมด ำเนินงำน

1.เตรียมกำรจัดท ำโครงร่ำงวิจัย

2.ทบทวนวรรณกรรม

3.ขออนุมัติโครงกำร

4.ประชุมวำงแผนงำนวิจัยและติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

5.กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนมะเร็ง

6.ติดตำมสถำนะกำรมีชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.บันทึกข้อมูลสถำนะของผู้ป่วยโรคมะเร็งลงในฐำน

ข้อมูลคอมพวิเตอร์

8.วิเครำะห์ข้อมูล

9.สรุป และอภปิรำยผล

10.กำรเขียนรำยงำนวิจัยและน ำเสนอผลงำน

กลุ่มเปำ้หมำย

ผู้ป่วยมะเร็ง 5 โรคที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งเต้ำนม มะเร็ง

ปอด มะเร็งล ำไส้ใหญแ่ละไส้ตรง มะเร็งปำกมดลูก และ

มะเร็งตับ ตำมล ำดับ ที่มำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลมะเร็ง

ล ำปำงและได้รับกำรวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งในช่วงปี พ.ศ. 

2557 - 2559  โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยจำกทะเบียนมะเร็งระดับ

โรงพยำบำล จ ำนวน 4700 รำย

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงำนวิชำกำร

พยำบำล

โครงกำร/กิจกรรม



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรจัดท ำฐำนขอ้มูลกำรตรวจวินิจฉยัดว้ยเครื่องมือ

เอกซเรย์เตำ้นมในผู้ปว่ยป ีพ.ศ. 2562 (Mammography

 Registry and Auditation)
51,320.00             

1. จ ำนวนฐำนข้อมูลกำรตรวจวินิจฉัยด้วย

เคร่ืองเอกซเรย์เต้ำนมในผู้ป่วยที่มีตรวจในปี 

พ.ศ. 2562

จ ำนวน 1 ฐำนข้อมูล

กลุ่มงำนรังสีวินิจฉัย

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. ร้อยละควำมไว (sensitivity) ของกำร

ตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์เต้ำนม

1. ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกี่ยวข้อง (วำงแผนกำร

ด ำเนินงำน/จัดท ำแบบรวบรวมข้อมูล)

3. ร้อยละของควำมจ ำเพำะ (specificity) 

ของกำรตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์เต้ำนม

2. คัดลอกข้อมูลผลกำรตรวจเอกซเรย์เต้ำนมและติดตำม

ข้อมูลผู้ป่วยทำงโทรศัพท์

3. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

4. ดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูล ส่งให้รังสีแพทย์ตรวจสอบและ

สรุปผล

5. ถ่ำยเอกสำร

กลุ่มเปำ้หมำย

เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่รับกำรตรวจเอกซเรย์เต้ำนม ต้ังแต่วันที่ 1

 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

จ ำนวน 1,320 ชุดข้อมูล

เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม

Sensitivity 
≥80% 

Specificity≥80
% 



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรพัฒนำฐำนขอ้มูล Service Plan ในโรงพยำบำล

มะเร็งล ำปำง

              6,290.00 1.จ ำนวนคร้ังกำรจัดกิจกรรม 6 คร้ัง

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ใน

กำรลงข้อมูลในฐำนข้อมูล Service Plan

มำกกว่ำร้อยละ 80

1.ประชุมคณะท ำงำน 3.จ ำนวนคร้ังกำรตรวจสอบโดยกำรดึง

ฐำนข้อมูล Service Plan

4 คร้ัง (ทุกไตรมำส)

2.อบรมกำรลงข้อมูลในฐำนข้อมูล 4.ร้อยละควำมถูกต้องในกำรลงข้อมูล

ฐำนข้อมูล Service Plan

ร้อยละ 80

3.ติดตำมกำรลงข้อมูล 5.ร้อยละควำมสมบูรณ์ในกำรลงข้อมูล

ฐำนข้อมูล Service Plan

ร้อยละ 80

6.จ ำนวนกำรส่งข้อมูล Service Plan ไปให้

เขตสุขภำพ/ตรวจรำชกำร

4 คร้ัง (ทุกไตรมำส)

7.ระดับควำมส ำเร็จของฐำนข้อมูล Service 

Plan

ระดับ 5 (ฐำนข้อมูล

 Service Plan 

รวมทั้งตัวชี้วัดมี

ควำมถูกต้อง 

สมบูรณ์

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงำนพฒันำนโยบำย

และยุทธศำสตร์

กำรแพทย์ โรงพยำบำล

มะเร็งล ำปำง

กลุ่มเปำ้หมำย

เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำงที่รับผิดชอบ Service 

Plan สำขำต่ำงๆ จ ำนวน 17 คน

คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรฯ จ ำนวน 10 คน



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรจัดท ำฐำนขอ้มูลโรคมะเร็ง โรงพยำบำลมะเร็ง

ล ำปำง (Hospital-based cancer registry)

             25,600.00 1. จ ำนวนกำรรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งรำย

ใหม่ที่มำรับบริกำร ณ โรงพยำบำลมะเร็ง

ล ำปำงปี พ.ศ. 2563

2500 รำย

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. คุณภำพข้อมูลมีผลพยำธิวิทยำตำมค่ำ

เป้ำหมำย

มำกกว่ำร้อยละ 80

1. ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกี่ยวข้อง

3. จ ำนวนหนังสือรำยงำนสถิติผู้ป่วยมะเร็ง

ที่มำรับบริกำร ณ โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง ปี

 พ.ศ. 2563

1 เร่ือง

2. รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลใน TCB 4. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่

รำยงำนสถิติโรคมะเร็งปี พ.ศ. 2563

ร้อยละ 100

3. ตรวจสอบควำมถูกต้องและวิเครำะห์ข้อมูล 5. กำรอ้ำงอิงข้อมูลทำงวิชำกำร ข้อมูลได้รับกำร

น ำไปใช้ในกำร

อ้ำงอิงทำงวิชำกำร

หรือทำงคลินิก

4. สรุปผลและจัดพมิพร์ำยงำนเพื่อเผยแพร่

กลุ่มเปำ้หมำย

แฟม้ทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งรำยใหม่ที่มำรับบริกำร 

ณ โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

งำนทะเบียบมะเร็ง



เงินบ ำรุง

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

กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรพยำบำลเพ่ือส่งเสริมกำร

ดแูลผู้ปว่ย มะเร็งดว้ยหัวใจควำมเปน็มนุษย์โดยใช้

กระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง

             54,000.00 1.บทควำมทำงวิชำกำร – วำรสำรระดับชำติ 1 เร่ือง

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.องค์ควำมรู้ใหม่ 1 เร่ือง

1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังที่ 2

2.วิเครำะห์ข้อมูล

3. สรุปผลกำรวิจัย

4. กำรเขียนรำยงำนวิจัยและน ำเสนอผลงำน

5.ประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

กลุ่มเปำ้หมำย

ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับบริกำรที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและได้รับกำร

นอนโรงพยำบำล จ ำนวนอย่ำงน้อย 170 คน

ขั้นตอนที่ 2 ประชำกร ได้แก่ พยำบำลวิชำชีพจำกหอผู้ป่วย

ในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 18 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้ำนกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็ง จ ำนวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้ำนกำรวิจัย จ ำนวน 1 คน และด้ำนกำรบริหำรกำร

พยำบำลจ ำนวน 1 คน

ขั้นตอนที่ 3 ประชำกร ได้แก่ พยำบำลวิชำชีพพยำบำล

วิชำชีพจำกหอผู้ป่วยในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 18

 คน ผู้รับบริกำรที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ได้รับกำรนอน

โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 170 คน

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร

พยำบำลผู้ป่วยมะเร็ง จ ำนวน 1 คน ด้ำนกำรบริหำรกำร

พยำบำล จ ำนวน 2 คน ผู้บริหำรหน่วยงำน 1 คน รวม 3 คน

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงำนวิชำกำร

พยำบำล

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงกำรที่ 9 โครงกำรพัฒนำแนวทำงกำรดแูลผู้ปว่ยโรคมะเร็งตำมมำตรฐำน



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรพัฒนำแนวปฏบิตักิำร

พยำบำลทำงคลินิก (CNPG)

             61,950.00 1.จ ำนวน CNPG ที่พฒันำ อย่ำงน้อย 5 เร่ือง

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.CNPG ได้รับกำรน ำไปใช้ในหน่วยงำน ร้อยละ 80

1.ประชุมวำงแผนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 3.จ ำนวนผลงำน CNPG ที่ได้รับตีพมิพเ์ผยแพร่ อย่ำงน้อย 5 เร่ือง

2.อบรมเชิงปฏบิัติกำร 5 คร้ัง 4.CNPG ได้รับกำรอ้ำงอิงทำงด้ำนวิชำกำร อย่ำงน้อย 1 เร่ือง

3.ค่ำวัสดุส ำนักงำน 5.ลดโอกำสเกิดภำวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้

จำกกำรดูแลพยำบำล

ผู้ป่วยมะเร็งไม่เกิด

หรือลด

ภำวะแทรกซ้อนที่

ป้องกันได้จำกกำร

ดูแลพยำบำล

กลุ่มเปำ้หมำย

พยำบำลวิชำชีพ จ ำนวน 40 คน ประกอบด้วย พยำบำล

วิชำชีพโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 37 คน และ

โรงพยำบำลเวชชำรักษ์ จ ำนวน 3 คน

 - 

โครงกำรที่ 10 โครงกำร Digital Hospital

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนให้เกิดควำมเปน็เลิศดำ้นโรคมะเร็ง

งำนวิจัยทำงกำร

พยำบำล กลุ่มงำน

วิชำกำรพยำบำล

แผนงำนที่ 5 พัฒนำโรงพยำบำลดจิิทัล (Digital hospital) 

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรพัฒนำควำมรู้บคุลำกรทำงกำรพยำบำล            221,350.00 1.จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมเป้ำหมำยที่

ก ำหนด

ตำมกิจกรรม

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.อัตรำผู้เข้ำอบรมผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ 

posttest

มำกกว่ำร้อยละ 70

1.อบรมเชิงปฏบิัติกำร เร่ืองกำรช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ ่

(Advance Cardiac Life Support)

3.อัตรำควำมครอบคลุมของหน่วยงำน

ทำงกำรพยำบำลที่ส่งผู้เข้ำรับกำรอบรมพฒันำ

บุคลำกร

ร้อยละ 90

2.อบรม เร่ือง Law & Ethics 4.ร้อยละของพยำบำลวิชำชีพที่ได้รับกำร

พฒันำตำมแผนพฒันำบุคลำกร 3 คร้ัง/คน/ปี

ร้อยละ 80

3.อบรมเชิงปฏบิัติกำร เร่ืองกำรพฒันำคุณภำพกำรดูแล

ผู้ป่วยที่ได้รับสำรน้ ำทำงหลอดเลือดด ำในผู้ป่วยมะเร็ง

5.พยำบำลวิชำชีพให้กำรดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

อย่ำงถูกต้อง ปลอดภยั ผู้รับบริกำรพงึพอใจ

 - ข้อร้องเรียนด้ำน

จริยธรรมลดลง

 - อุบัติกำรณ์ควำม

เส่ียงส ำคัญจำกกำร

ปฏบิัติพยำบำลลดลง

4.อบรมเชิงปฏบิัติกำร เร่ือง Update Cancer Nursing 

Care

5.อบรมเชิงปฏบิัติกำร เร่ือง กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ

พยำบำลผู้ปฏบิัติงำนด้ำนโรคมะเร็ง

6.อบรมเชิงปฏบิัติกำร เร่ือง กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ

ผู้ปฏบิัติงำนในกำรช่วยเหลือผู้ป่วย

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรทำงกำรพยำบำลในสังกัดกรมกำรแพทย์

เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงำนวิชำกำร

พยำบำล

แผนงำนที่ 6 พัฒนำสมรรถนะและเสริมสร้ำงควำมสุขของบคุลำกร

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด

โครงกำรที่ 11 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบคุลำกร



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรพัฒนำบคุลำกร โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง            245,650.00 ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำร ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

1.ผู้บริหำรพบเจ้ำหน้ำที่ ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

2.ผู้บริหำรพบหน่วยงำนต่ำงๆ

3.พฒันำทักษะด้ำนกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ

4.พฒันำทักษะในกำรท ำงำนในยุค New Normal

5.จัดประชุม/อบรม ที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรในโรงพยำบำล

6.ถ่ำยเอกสำร/จัดชุดเอกสำร

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 300 คน

เงินบ ำรุง

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

โครงกำรชว่ยฟ้ืนคืนชพีขั้นพ้ืนฐำน (CPR)              12,050.00 1.ร้อยละควำมรู้ที่ได้รับในเร่ืองกำรปฐม

พยำบำลและกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.ปฏบิัติกำรฟื้นคืนชีพได้อย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 100

1.อบรมให้ควำมรู้และฝึกปฏบิัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน 3.บุคลำกรทำงกำรแพทย์มีทักษะในกำรช่วย

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำนและน ำไปใช้ได้ใน

สถำนกำรณ์จริง

ร้อยละ 80

2.ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 4.ผู้ป่วยปลอดภยัจำกกำรได้รับช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้น

ร้อยละ 100

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 200 คน

พื้นฐำน

คณะกรรมกำร PCT 

ร่วมกับกลุ่มงำนพฒันำ

คุณภำพ

โครงกำร/กิจกรรม

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด

เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

งำนทรัพยำกรบุคคล

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
ตวัชี้วัด



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรส่งเสริมและถ่ำยทอดค่ำนิยม

ไปสู่องค์กรคุณภำพ

             91,000.00 1. ร้อยละของบุคลำกรในโรงพยำบำลมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับค่ำนิยมองค์กร

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. บุคลำกรในโรงพยำบำลสำมำรถปฏบิัติตำม

แนวทำงค่ำนิยมของโรงพยำบำลได้อย่ำงถูกต้อง

ร้อยละ 70

1. ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกี่ยวช้องเพื่อวำงแผนกำร

ด ำเนินงำน/ติดตำมงำน/สรุปผลงำน

3. จ ำนวนบุคลำกรต้นแบบที่ประพฤติตนตำม

ค่ำนิยมของโรงพยำบำล

มีบุคลำกรต้นแบบ

ที่ประพฤติตนตำม

ค่ำนิยมของ

โรงพยำบำลทั้ง 4 

ด้ำน

2. จัดอบรมเชิงปฏบิัติกำรส่งเสริมและถ่ำยทอดค่ำนิยมไปสู่

องค์กรคุณภำพ

4. ผู้รับบริกำรพงึพอใจ ประทับใจในกำร

บริกำรของบุคลำกร

มีบุคลำกรที่ได้รับค ำ

ชมเชยจำก

ผู้รับบริกำร

3. ค่ำถ่ำยเอกสำร

4. ค่ำวัสดุส ำนักงำนและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้จัดงำน

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรทุกคนในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 350 คน

กลุ่มงำนพฒันำคุณภำพ

โครงกำรที่ 12 โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมในองค์กร

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพบคุลำกรโรงพยำบำลมะเร็ง

ล ำปำง ปงีบประมำณ 2564

           182,180.00 1. บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรมต่ำง ๆ 350 คน

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. บุคลำกรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับโรคจำกกำร

ท ำงำนและโรคเร้ือรังต่ำง ๆ

ร้อยละ 80

1.ประชุมคณะท ำงำนเพื่อติดตำมผล/ประเมินผล 3. บุคลำกรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ร้อยละ 90

2. อบรมเชิงปฏบิัติกำร เร่ือง "พชิิต Office Syndrome 

โรคฮิตของคนท ำงำน"

4. ร้อยละกำรเกิดโรคเร้ือรังของบุคลำกร ร้อยละกำรเกิดโรค

เร้ือรังในบุคลำกร

ลดลงร้อยละ 5-10

3. อบรมเชิงปฏบิัติกำร เร่ือง "กำรออกก ำลังกำยเพื่อ

สุขภำพที่ดี"

5. ร้อยละกำรเกิดโรคจำกกำรท ำงำนใน

เจ้ำหน้ำที่

ร้อยละกำรเกิดโรค

เร้ือรังในบุคลำกร

ลดลงร้อยละ 5-10

4. ตรวจประเมินสมรรถภำพร่ำงกำยเจ้ำหน้ำที่ 6. บุคลำกรมีสุขภำพดีและมีควำมสุข ระดับควำมสุขใน

กำรท ำงำนเพิ่มขึ้น

5. กิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ

6. กิจกรรมออกก ำลังกำย

7. ค่ำวัสดุส ำนักงำนและอื่น ๆ

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 350 คน

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมกำรเฝ้ำระวัง

โรคและภยัสุขภำพ

โครงกำรที่ 13 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพบคุลำกร (Happy Body)



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) : 

คลินิก Happy Money

76,000.00             1.จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 80 คณะกรรมกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.บุคลำกรได้รับควำมรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

1. วำงแผนโครงกำร 3.บุคลำกรมีควำมพงึพอใจในกำรเข้ำร่วมอบรม ร้อยละ 80

2. จัดต้ังคณะท ำงำน Happy Money

3. กิจกรรมอบรมควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเงิน

4. กิจกรรมอบรมเทคนิคกำรขำยของออนไลน์

5. กิจกรรมตลำดนัดขำยของทุกวันศุกร์สุดท้ำยของเดือน

6. ส่ือสำรข้อมูลทำงด้ำนกำรเงินผ่ำนช่องทำงออนไลน์

7. ถ่ำยเอกสำร

8. ซ้ือวัสดุส ำนักงำนและอื่นๆ

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรของโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน  350 คน

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงกำรที่ 14 โครงกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ดำ้นกำรเงิน (Happy Money)

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรมหกรรมคุณภำพโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง 

ประจ ำป ี2563 (LPCH Quality Fair 2020)

           135,280.00 1.จ ำนวนผลงำนคุณภำพ 50 ผลงำน

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ผลงำนที่จัดท ำขึ้นโดยใช้กระบวนกำรพฒันำ

คุณภำพ

ร้อยละ 100

1.ประชุมคณะท ำงำนเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 3.จ ำนวนผลงำนคุณภำพที่ถูกเสนอให้เป็น

ตัวแทนกำรน ำเสนอในเวทีระดับประเทศ

5 ผลงำน

2.ประชำสัมพนัธ์โครงกำร 4.ผลงำนคุณภำพที่ได้รับกำรตอบรับให้

น ำเสนอในเวทีระดับประเทศ

1-2 ผลงำน/ปี

3.เปิดรับสมัครหน่วยงำนที่ส่งผลงำนเข้ำประกวดภำยในวันที่

 13 ธ.ค.63

5.หน่วยงำนและบุคลำกรมีกำรพฒันำคุณภำพ ผ่ำนกำรประเมิน

คุณภำพ จำก สรพ.

4.ติดต่อประสำนงำนพร้อมท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำร

ตัดสินผลงำนคุณภำพ

5.กำรคัดเลือกผลงำนแต่ละประเภท จ ำนวน 3 วัน

6.กิจกรรมมหกรรมคุณภำพโรงพยำบำล จ ำนวน 2 วัน

7.จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย

8.ค่ำวัสดุส ำนักงำนและวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดงำน

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 350 คน

โครงกำรที่ 15 โครงกำรพัฒนำระบบงำนคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงำนพฒันำคุณภำพ

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

แผนงำนที่ 7 พัฒนำคุณภำพองค์กรสู่ระดบัสำกล

โครงกำร/กิจกรรม ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด



เงินบ ำรุง

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

โครงกำร 5ส สร้ำงสรรค์ พัฒนำคน พัฒนำงำน ประจ ำป ี

2564

             62,150.00 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 300 คน

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. ร้อยละของควำมพงึพอใจต่อกำรร่วม

กิจกรรม

ร้อยละ 80

1. ขออนุมัติโครงกำร 3. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

2. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. ร้อยละของควำมพงึพอใจต่อกำรร่วม

กิจกรรม

ร้อยละ 80

3. ด ำเนินกิจกรรมท ำดีเพื่อพอ่ ร.9

4.ด ำเนินกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับธนำคำรขยะ

5. ด ำเนินกิจกรรมทบทวนองค์ควำมรู้กำรให้บริกำรธนำคำร

ขยะ

6. ตรวจ 5ส ในหน่วยงำน

7. ด ำเนินกิจกรรมพฒันำศักยภำพและเพิ่มประสิทธิภำพใน

กำรปฏบิัติงำนด้วยกิจกรรม 5ส: 5ส in your heart (Big 

Cleaning Day)

8. ด ำเนินกิจกรรมรณรงค์รักแม่ ท ำดีเพื่อแม่

9. ติดตำมประเมินผล และสรุปผลกำรด ำเนินงำน

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 350 คน

คณะอนุกรรมกำร 5 ส

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรพัฒนำควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง
73,390.00             

1.ร้อยละบุคลำกรมีควำมรู้ด้ำน GREEN & 

CLEAN Hospital และ GREEN Office

ร้อยละ 60 คณะกรรมกำร

ส่ิงแวดล้อมในกำรดูแล

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.ร้อยละควำมพงึพอใจของบุคลำกรที่เข้ำร่วม

ทบทวนควำมรู้กำรด ำเนินงำนด้ำน GREEN & 

CLEAN Hospital และ GREEN Office

ร้อยละ 80 ผู้ป่วย ENV และ 5 ส

1.ประชุมคณะท ำงำน

3.อัตรำกำรเกิดอุบัติภยัจำกกำรปฏบิัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ลดลง

 - 

2.ทบทวนควำมรู้กำรด ำเนินงำนด้ำน GREEN & CLEAN 

Hospital และ GREEN Office

3.อบรมให้ควำมรู้ผู้ปฏบิัติงำน หลักสูตร "กำรป้องกันและ

ระงับกำรแพร่เชื้อหรือันตรำยที่อำจเกิจจำกมูลฝอยติดเชื้อ"

4.กิจกรรมรณรงค์ "ล ำปำงสะอำด ปรำศจำกโฟม"

5.กิจกรรมรณรงค์ "ธนำคำรขยะ"

6.กำรตรวจสอบคุณภำพตัวอย่ำงน้ ำประปำและน้ ำทิ้ง

กลุ่มเปำ้หมำย

เจ้ำหน้ำที่ รพ.มะเร็งล ำปำง จ ำนวน 130 คน

พนักงำนจ้ำงเหมำบริษัทเอกชน จ ำนวน 20 คน

เงินบ ำรุง

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

โครงกำรซักซ้อมแผนปอ้งกันและระงับกำรเกิดอัคคีภยั              46,295.00 1.ร้อยละบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละควำมพงึพอใจของบุคลำกรที่เข้ำร่วม

กำรซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั

ร้อยละ 80

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกี่ยวข้อง 3.อัตรำกำรเกิดอัคคีภยัในโรงพยำบำลลดลง ร้อยละ 0

2.ทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภยัระดับหน่วยงำน (WI)

3.อบรมเชิงปฏบิัติกำร กำรซ้อมแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภยั

4.ซ้อมแผนปฏบิัติกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั

กลุ่มเปำ้หมำย

เจ้ำหน้ำที่โรงพยำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 150 คน

ผู้รับผิดชอบ

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ

ตวัชี้วัด

เปำ้หมำยตวัชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม

โครงกำร/กิจกรรม

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
เปำ้หมำยตวัชี้วัด

ตวัชี้วัด

คณะอนุกรรมกำร

อัคคีภยั



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรอำหำรปลอดภยัโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง               9,830.00 1.ร้อยละของอำหำรปลอดสำรก่อมะเร็งทั้ง 3 

ชนิด

ร้อยละ 100

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ร้อยละของบุคลำกรและผู้รับบริกำรที่ไม่

เส่ียงต่อสำรก่อมะเร็งทั้ง 3 ชนิด

ร้อยละ 100

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกี่ยวข้อง 3.ร้อยละของเมนูชูสุขภำพปลอดสำรก่อมะเร็ง ร้อยละ 100

2.ให้ควำมรู้เร่ืองอำหำรปลอดภยัส ำหรับบุคลำกรภำยใน

โรงพยำบำล ผู้ประกอบกำร และผู้รับเหมำประกอบอำหำร

ให้ผู้ป่วย

4.อำหำรปลอดสำรก่อมะเร็งทั้ง 3 ชนิด ร้อยละ 100

3.ท ำป้ำยรณรงค์โครงกำรอำหำรปลอดภยั (เมนูชูสุขภำพ) 5.ผู้ประกอบกำรเลือกใช้วัตถุดิบที่น ำมำ

ประกอบอำหำรที่ปลอดสำรก่อมะเร็งทั้ง 3 ชนิด

ร้อยละ 100

4.ตรวจสำรพษิตกค้ำงในอำหำร

5.ตรวจน้ ำด่ืมและน้ ำทิ้งอย่ำงง่ำยแบบภำคสนำม

กลุ่มเปำ้หมำย

ผู้ประกอบกำรอำหำรภำยในโรงพยำบำล จ ำนวน 14 คน

เงินบ ำรุง

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

โครงกำรมหกรรม RDU/AMR ป ี4              42,650.00 1.กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.หน่วยงำนเป้ำหมำยมีกำรพฒันำควำม

ปลอดภยัด้ำนยำ

ร้อยละ 100

1.กำรคัดเลือกหน่วยงำนต้นแบบกำรพฒันำควำมปลอดภยั

ด้ำนยำ

3.ผู้ป่วยสำมำรถใช้ยำได้อย่ำงถูกต้องและ

ปลอดภยั

ร้อยละ 60

2.กิจกรรมให้ควำมรู้ RDU และมหกรรม RDU/AMR ปี 4 4.โรงพยำบำลมีกำรจัดระบบงำนเพื่อส่งเสริม

ให้เกิดกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและธรรมำภบิำล

มีระบบติดตำมกำร

ใช้ยำและผลเสียที่

อำจเกิดจำกกำรใช้ยำ

3.ค่ำจ้ำงเหมำเอกสำร 5.ผู้ป่วยยอมรับและมีควำมเข้ำใจต่อยำที่ใช้ ผู้ป่วยเกิดกำรยอมรับ

4.ค่ำวัสดุต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรจัดงำน และมีควำมเข้ำใจต่อ

กลุ่มเปำ้หมำย ยำที่ใช้

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 340 คน

คณะอนุกรรมกำร

อำหำรปลอดภยั

โครงกำร/กิจกรรม

ตวัชี้วัด

คณะกรรมกำร PTC 

ร่วมกับกลุ่มงำนพฒันำ

คุณภำพ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

เปำ้หมำยตวัชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
ตวัชี้วัด

เปำ้หมำยตวัชี้วัด



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรเยี่ยมส ำรวจเพ่ือกำรรับรองเฉพำะโรค            202,000.00 1. ร้อยละของบุคลำกรในโรงพยำบำลมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจ สำมำรถประเมินตนเองได้ตำม

มำตรฐำน HA

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน

2. โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำงผ่ำนกำรรับรอง

คุณภำพเฉพำะโรค ในปี 2564

ผ่ำนกำรรับรอง

เฉพำะโรค 1 โรค 

ในปี 2564

กำรเยี่ยมส ำรวจเพื่อกำรรับรองเฉพำะโรค 3. ระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏบิัติตำม

แผนงำนยุทธศำสตร์ประเด็นกำรรับรองคุณภำพ

ผ่ำนกำรรับรอง

เฉพำะโรคอย่ำงน้อย

 1 โรค/ระบบ

กลุ่มเปำ้หมำย

1. บุคลำกรทุกคนในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง 

จ ำนวน 100 คน

2. ทุกหน่วยงำนในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด

โครงกำรที่ 16 โครงกำร กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชพี

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรควำมปลอดภยัดำ้นสำรเคมี MSDS              17,425.00 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

80

คณะอนุกรรมกำรควำม

ปลอดภยัด้ำนสำรเคมี 

MSDS

กิจกรรมด ำเนินงำน

2. ร้อยละของเจ้ำหน้ำที่ใหม่และบุคลำกรที่

ปฏบิัติงำนเกี่ยวข้องกับสำรเคมีมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเร่ืองควำมปลอดภยัด้ำนสำรเคมี

ร้อยละ 80

1. ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนกำร

ด ำเนินงำน/ติดตำมงำน/สรุปผลงำน

3. ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนพสัดุของ

โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

 เร่ืองควำมปลอดภยัด้ำนสำรเคมี

ร้อยละ 80

2. กำรจัดกำรควำมรู้ควำมปลอดภยัด้ำนยำเคมีบ ำบัดและ

สำรเคมีอันตรำย

4. ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้

กำรจัดกำรกับภำวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดสำรเคมีหก

 ร่ัว ไหล

ร้อยละ 90

3. ประชุมเชิงปฏบิัติกำรกำรจัดกำรกับภำวะฉุกเฉินเมื่อเกิด

สำรเคมี หก ร่ัว ไหล

5. จ ำนวนคร้ังของกำรอบรม อย่ำงน้อย 2 คร้ัง

6. ร้อยละของเจ้ำหน้ำที่ใหม่และบุคลำกรที่

ปฏบิัติงำนเกี่ยวข้องกับสำรเคมี สำมำรถน ำ

ควำมรู้ไปปฏบิัติได้อย่ำงถูกต้อง

ร้อยละ 100

7. ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนพสัดุของ

โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำงสำมำรถปฏบิัติงำน

ในกำรจัดเก็บสำรเคมีในโรงพยำบำลได้อย่ำง

ถูกต้อง

ร้อยละ 100

กลุ่มเปำ้หมำย

1. บุคลำกรในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง ประกอบด้วย 

เจ้ำหน้ำที่ใหม่ในหน่วยงำน, เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนพสัดุและ

เจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ

8. ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถ

จัดกำรกับภำวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสำรเคมี หก ร่ัว 

ไหลได้อย่ำงถูกต้อง

ร้อยละ 100

2. บุคลำกรภำยนอกหน่วยงำนประกอบด้วย แม่บ้ำน, คน

ปฏบิัติงำนซักฟอก, รปภ. ผู้ปฏบิัติงำนในโรงครัวและคนสวน

9. จ ำนวนคร้ังกำรเกิดอุบัติกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับสำรเคมี

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ

 1

10. ร้อยละของหน่วยงำนในโรงพยำบำลมีกำร

จัดกำรสำรเคมีได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำน

ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด

โครงกำรที่ 17 โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่กำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้              76,675.00 1.ร้อยละหน่วยงำนที่มีกำรน ำเคร่ืองมือกำร

จัดกำรควำมรู้ไปใช้ อย่ำงน้อยร้อยละ 60

ร้อยละ 60 กลุ่มงำนพฒันำคุณภำพ

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.จ ำนวนชุมชนนักปฏบิัติ 2 ชุมชน

1.ประชุมคณะท ำงำน 3.จ ำนวนผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้/best 

practice ที่มีกำรน ำเสนอ อย่ำงน้อย 6 ผลงำน
 6 ผลงำน

2.เวทีแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรพฒันำคุณภำพทีม

ระบบ

4.จ ำนวนผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้/best 

practice ที่มีกำรคัดเลือกน ำเสนอในเวที

ระดับประเทศ
อย่ำงน้อย 1 ผลงำน

3.เวทีแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรพฒันำคุณภำพ

หน่วยงำน

5.จัดเก็บและเผยแพร่ผลงำน best practice 

ขึ้นเว็บไซต์
3 ผลงำน

4.ชุมชนนักปฏบิัติ COP 6.ผลงำน  best practice น ำไปใช้ได้จริงใน

หน่วยงำน
1 ผลงำน

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 70 คน

7.บรรยำกำศแห่งวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยใน

องค์กร

มีวัฒนธรรมกำร

เรียนรู้ภำยในองค์กร

โครงกำร/กิจกรรม

 -

ผู้รับผิดชอบเปำ้หมำยตวัชี้วัด

แผนงำนที่ 8 กำรใชท้รัพยำกรร่วมกัน (Share Resource)

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
ตวัชี้วัด



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์เพ่ือประชำสัมพันธ์และเผยแพร่

ควำมรู้เรื่องโรคมะเร็ง

           665,000.00 1.แผ่นพบั 5 เร่ือง ๆ ละ 3000 แผ่น ร้อยละ 100

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.เนื้อหำถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100

1.จ้ำงเหมำจัดท ำแผ่นพบั 3.จ ำนวนเร่ืองที่เผยแพร่ ร้อยละ 100

2.จัดท ำคู่มือผู้ป่วยมะเร็ง 4.เผยแพร่ได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 100

3.จัดท ำหนังสือรำยงำนประจ ำปี 5.ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้

4.จัดท ำวิดิทัศน์และอัดส ำเนำ อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง

5.จัดท ำป้ำยเพื่อประชำสัมพนัธ์

6.จัดท ำส่ือแอนนิเมชั่น

7.สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

กลุ่มเปำ้หมำย

เจ้ำหน้ำที่และผู้รับบริกำรของโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

หน่วยงำนรำชกำร เอกชน รัฐวิสำหกิจ 12 จังหวัดภำคเหนือ

เงินบ ำรุง

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

โครงกำร สื่อ (สร้ำง) สุขภำพ            112,000.00 1.จ ำนวนข่ำวสำรและบทควำมกำร

ประชำสัมพนัธ์

4 บทควำม/เดือน

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งข่ำวสำรและ

1.จัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร บทควำมเป็นไปตำมเป้ำหมำย

2.เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรผ่ำนหนังสือพมิพ์ 3.จ ำนวนของผู้รับริกำรตรวจสุขภำพ ร้อยละ 10

3.เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรผ่ำนส่ือวำรสำร 4.ร้อยละของผู้รับบริกำรตรวจสุขภำพเพิ่มขึ้น

4.เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรผ่ำนส่ือวิทยุ ตำมเป้ำหมำย
5.เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ขำ่วสำรผ่ำนอืน่ๆ (สปอตประชำสัมพันธ)์ 5.จ ำนวนข้อร้องเรียน

6.สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 6.ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร ร้อยละ 80

กลุ่มเปำ้หมำย

ชุมชน ประชำชนทั่วไป ส่ือมวลชน และบุคลำกรทำงกำร

แพทย์และสำธำรณสุข

ผู้รับผิดชอบเปำ้หมำยตวัชี้วัด
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงกำร/กิจกรรม ตวัชี้วัด

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

แผนงำนที่ 9 กำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีธรรมำภบิำล

โครงกำรที่ 18 โครงกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงภำพลักษณอ์งค์กรและชว่ยเหลือสังคม (CSR)

ตวัชี้วัด

งำนสนับสนุนวิชำกำร

งำนประชำสัมพนัธ์

เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรสำนรัก ปนัสุข              31,700.00 1.จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 100 คน

กิจกรรมด ำเนินงำน 2.ร้อยละของควำมพงึพอใจต่อกำรให้บริกำร ร้อยละ 80

1.จัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร

2.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.ประสำนงำนและจัดเตรียมอุปกรณ์และควำมพร้อมในกำร

จัดกิจกรรม

4.จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์อันดีขององค์กรและ

ช่วยเหลือสังคม

5.สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรในองค์กรและประชำชนทั่วไป

เงินบ ำรุง

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

โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงเสริมสุขภำพเชงิรุก 

เพ่ือปอ้งกันโรคมะเร็ง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง

           220,900.00 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน 2. ร้อยละผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เพิ่มชึ้น ร้อยละ 85

1. ประชุมเพื่อวำงแผน 3. ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำควำมรู้ไป ร้อยละ 75

2. รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้ำนม ปฏบิัติ

3. วันมะเร็งปอด 4. ร้อยละควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นของผู้

เข้ำรับกำรอบรม

ร้อยละ 70

4. รณรงค์วันต่อต้ำนมะเร็งแห่งชำติ 5. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิ่ง วิ่งครบ

ระยะทำงและเวลำที่ก ำหนด

ร้อยละ 80

5. รณรงค์วันมะเร็งปำกมดลูก 6. อุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งในชุมชนลดลง

6. วันมะเร็งโลก

7. กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจำกข้ำงต้น

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกร ผู้น ำชุมชน อสม. ประชำชนทั่วไปหรือ นักเรียน 

นักศึกษำ จ ำนวน 3,300 คน

คณะกรรมกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพและกำร

ท ำงำนกับชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งำนประชำสัมพนัธ์

ตวัชี้วัด
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงกำร/กิจกรรม เปำ้หมำยตวัชี้วัด



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรรณรงค์รับบริจำคโลหิตเพ่ือผู้ปว่ยโรคมะเร็ง 

สำขำกำรโลหิตแห่งชำติ

           107,300.00 1. จ ำนวนคร้ังกำรรับบริจำคโลหิตทั้งภำยใน

และภำยนอกโรงพยำบำล (ภำยใน

โรงพยำบำลนับเป็น 1 คร้ัง/เดือน)

ภำยนอก 24 คร้ัง/ปี

ภำยใน 12 คร้ัง/ปี

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. จ ำนวนปริมำณโลหิตที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัด

กรอง ทั้งภำยในและภำยนอก

1,200 ยูนิต

ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนกำร

ด ำเนินงำน/ติดตำมงำน/สรุปผลงำน/ติดตำมงำน Reform 

7+1/นโยบำยใหม่

3. ควำมพงึพอใจของผู้มำรับบริกำรในกำรรับ

บริจำคโลหิต

ร้อยละ 80

แผนงำนรับบริจำคโลหิต ภำยนอก 4. จ ำนวนผู้รับบริจำคโลหิตเป็นประจ ำทั้ง

ภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล

500 รำย/ปี

แผนงำนรับบริจำคโลหิต ภำยใน

กลุ่มเปำ้หมำย

ภำยในโรงพยำบำล

     1. ผู้มำรับบริกำรตรวจสุขภำพ ญำติผู้ป่วย จ ำนวน 300

 คน

     2. ประชำชนทั่วไปที่มีอำยุไม่เกิน 65 ปี จ ำนวน 300 คน

ภำยนอกโรงพยำบำล

     1. นักเรียน นักศึกษำ ที่มีอำยุ ต้ังแต่ 17 ปี บริบูรณ์ขึ้น

ไป จ ำนวน 1,000 คน

     2. พนักงำนในบริษัทเอกชน จ ำนวน 320 คน

     3. ประชำชนทั่วไปที่มีอำยุไม่เกิน 65 ปี จ ำนวน 300 คน

กลุ่มงำนธนำคำรโลหิต

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และตอ่ตำ้นกำรทุจริต            133,480.00 1.จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน
2.ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

1. กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับโครงกำรสืบสำนพระรำช

ปณิธำนค ำสอนตำมพระบรมรำโชวำทของสมเด็จพระบรม

รำชชนกำธิเบศร (รัชกำลที่ 9)

2. กิจกรรมคลินิกคุณธรรม

3. กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำและวันสถำปนำโรงพยำบำล

4. กิจกรรมบุคลำกรสัมพนัธ์

5. กิจกรรมคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น

6.ถ่ำยเอกสำร

7.วัสดุส ำนักงำน

กลุ่มเปำ้หมำย

บุคลำกรของโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน  350 คน

คณะกรรมกำรส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

และงำนทรัพยำกรบุคคล

เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ตวัชี้วัด
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงกำรที่ 19 โครงกำรบรูณำกำรระบบธรรมำภบิำล (ระบบบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน ตรวจสอบภำยใน ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน ITA)



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรทบทวน จัดท ำและพัฒนำระบบริหำรยุทธศำสตร์

โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง ประจ ำป ี2564

           455,300.00 1.ร้อยละบุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

ได้รับกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์

ร้อยละ 80

กิจกรรมด ำเนินงำน
2. ร้อยละดัวชี้วัดโครงกำรที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศำสตร์

ร้อยละ 80

1. ประชุมคณะท ำงำนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนกำร

ด ำเนินงำน/ติดตำมงำน/สรุปผลงำน/ติดตำมงำน Reform 

7+1/นโยบำยใหม่

3. ร้อยละบุคลำกรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำงที่

ได้รับกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ สำมำรถ

เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ได้ถูกต้อง

ร้อยละ 80

2. ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป/ีประชุมชี้แจง

นโยบำยและยุทธศำสตร์ประจ ำปี ฯ

มีแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับกรมกำร

แพทย์และกระทรวงสำธำรณสุข

1 แผน

3. อบรม/ประชุมเชิงปฏบิัติกำร เร่ือง ยุทธศำสตร์

โรงพยำบำล, รำงวัลเลิศรัฐฯ

4. ประชุมเชิงปฏบิัติกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์

โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

5. จัดหำวัสดุส ำนักงำนและคอมพวิเตอร์

กลุ่มเปำ้หมำย

รองผู้อ ำนวยกำร, หัวหน้ำกลุ่มงำน, หัวหน้ำงำน/

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับโรงพยำบำล/ผู้รับผิดชอบกำร

ปฏรูิปแต่ละด้ำน และผู้เกี่ยวข้อง 50-80 คน

คณะท ำงำนยุทธศำสตร์

โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรที่ 20 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนของงำนสนับสนุน

เปำ้หมำยตวัชี้วัด



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรชี้แจงและตดิตำมประเมินผลกำรปฏบิตัริำชกำร

ตำมค ำรับรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ 

พ.ศ. 2564

117,800.00           1.ร้อยละผู้เข้ำร่วมประชุมชี้แจงค ำรับรองกำร

ปฏบิัติรำชกำร

ร้อยละ 100 งำนยุทธศำสตร์และ

แผนงำน

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.ร้อยละผู้เข้ำร่วมประชุมชี้แจงค ำรับรองกำร

ปฏบิัติรำชกำรสำมำรถน ำไปปฏบิัติได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

ร้อยละ 80

1.ประชุมชี้แจงค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร/ลงนำมค ำ

รับรองกำรปฏบิัติรำชกำร ระดับโรงพยำบำล

3.ร้อยละผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำร

ปฏบิัติรำชกำร

ร้อยละ 90

2.ประชุมชี้แจงค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร/ลงนำมค ำ

รับรองกำรปฏบิัติรำชกำร ระดับภำรกิจ

3.ประชุมติดตำม/หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม

ค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร

4.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบ E-PA

5.สรุปผลกำรปฏบิัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร

กลุ่มเปำ้หมำย

รองผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำกลุ่ม/หัวหน้ำงำน/ผู้เกี่ยวข้อง 

จ ำนวน 80 คน

บุคลำกร/หน่วยงำนในสังกัดโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง 

จ ำนวน 350 คน

ผู้รับผิดชอบรำยงำนผล 30 คน

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนดำ้นนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรแพทย์ในโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง

             36,550.00 1.จ ำนวนคร้ังของกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน

ตำมนโยบำย COE/Service Plan

อย่ำงน้อย 10 คร้ัง

กิจกรรมด ำเนินงำน

2.ระดับควำมส ำเร็จของกำรติดตำมกำร

ด ำเนินงำนตำมนโยบำย COE/Service Plan

ระดับ 5 (ติดตำม

กำรด ำเนินงำน

นโยบำย 

COE/Service Plan

 ครบทุกประเด็น)

1.ประชุมคณะท ำงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม

นโยบำย COE/Service Plan

ระดับ 5 (มี

ควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำนนโยบำย

 COE/Service 

Plan ที่เกิดขึ้น

ภำยในโรงพยำบำล)

2.ประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย COE/Service

 Plan รวมทั้งตัวชี้วัด

4.จ ำนวนแผนงำน/โครงกำร กำรด ำเนินงำน

ตำมนโยบำย COE/Service Plan ที่เป็นไป

ตำมเป้ำหมำย

อย่ำงน้อย 2 เร่ือง

กลุ่มเปำ้หมำย

เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง จ ำนวน 20 คน

5.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม

นโยบำย COE/Service Plan ที่เป็นไปตำม

เป้ำหมำย

ระดับ 5 (มี

ควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำนนโยบำย

 COE/Service 

Plan ที่เป็นไปตำม

เป้ำหมำย)

กลุ่มงำนพฒันำนโยบำย

และยุทธศำสตร์

กำรแพทย์ โรงพยำบำล

มะเร็งล ำปำง

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โครงกำรพัฒนำชมุชนตน้แบบหมู่บำ้นปลอดมะเร็งในเขต

ต ำบลพิชยั (Pichai Model)

           146,070.00 1. ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชำคม ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้ำหมำย

(ประชำคมคร้ังที่ 1 

เป้ำหมำย 60 คน)

(ประชำคม คร้ังที่ 2 

เป้ำหมำย 150 คน)

คณะกรรมกำรด ำเนิน

โครงกำรพฒันำชุมชน

ต้นแบบหมู่บ้ำนปลอด

มะเร็งในเขตต ำบลพชิัย

กิจกรรมด ำเนินงำน

2. ร้อยละประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ

มีควำมตระหนักเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทั้ง

สถำนกำรณ์มะเร็ง พฤติกรรมป้องกัน 

พฤติกรรมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคมะเร็ง

คะแนนควำมรู้ของ

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 80

1. เขียนโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 3. จ ำนวนผลงำนรูปแบบหมู่บ้ำนปลอดมะเร็ง

ในเขตต ำบลพชิัย

จ ำนวน 1 รูปแบบ

2. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อวำงแผนกำร

ด ำเนินงำน

4. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดโครงกำรแก้ไข

ปัญหำเร่ืองมะเร็งในชุมชน โดย ประชำชนที่

เข้ำร่วมโครงกำร

ระดับควำมส ำเร็จ

ขั้นที่ 5 (1 โครงกำร)

3. กิจกรรมที่ 1 ประชำคมคร้ังที่ 1 (ผู้น ำชุมชน)

4. กิจกรรมที่ 2 ประชำคมคร้ังที่ 2 (ประชำชนในชุมชน) 

พร้อมเก็บข้อมูล

5. กิจกรรมที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกและ

วิเครำะห์ข้อมูล

6. กิจกรรมที่ 4 กำรสรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนิน

โครงกำร
กลุ่มเปำ้หมำย

1. บุคลำกรภำยนอก ประกอบด้วย ผู้ใหญบ่้ำน, ประธำน 

อสม., อสม., ชำวบ้ำน

2. คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรฯ โรงพยำบำลมะเร็ง

ล ำปำง จ ำนวน 16 คน

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำตน้แบบกำรส่งเสริมปอ้งกันและคัดกรองโรคมะเร็งในชมุชน

แผนงำนที่ 10 Model development

โครงกำรที่ 21 โครงกำรพัฒนำชมุชนตน้แบบปลอดโรคมะเร็ง (Pichai Model)

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ



เงินบ ำรุง

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

โดย กำรประชำคม คร้ังที่ 1 (ผู้น ำชุมชน) ได้แก่ ผู้ใหญบ่้ำน,

 ประธำนอสม., อสม., ชำวบ้ำนและคณะกรรมกำรด ำเนิน

โครงกำร รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 61 คน 

กำรประชำคม คร้ังที่ 2 ได้แก่ ผู้ใหญบ่้ำน, ประธำน อสม., 

อสม., ชำวบ้ำน จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 9 บ้ำนฝำย

น้อย, หมู่ 10 และหมู่ 14 บ้ำนต้นมื่น ต ำบลพชิัย และ

คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 120 คน

โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชี้วัด เปำ้หมำยตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ


