รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

สถาบวนสสขภาพเดซกแหจงชาตลมหาราชลนท
PJ6000130036 สาขากกมารเวชศาสตรรโรคตตดเชชชอ

หมวด
งบประมาณ

งบเงตนอกดหนกน

หมวดโครงการ

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
37,118,412.00
165,000.00
3

จดานวน

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต เบลกจจาย ผล
%
ผลลต
15,584,826.73 (หนจวย) 17.74%

กกาวหนกา
90.50%
100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

ดดาเนตนการจจดหลจกสสตรการอบรมตามเปปาหมายของโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต ทรท
ไดรรจบการอบรมผตานเกณฑรมาตรฐาน
2. รรอยละเฉลรทยถตวงนชดาหนจกของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอดทรทเขรารจบ
การอบรมโควตราทรทไดรรจบจจดสรรจากแพทยสภา

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

- ไมตมรแพทยรประจดาบรานทรทผตานเกณฑรมาตรฐานการอบรมสาขากกมารเวชศาสตรร
โรคตตดเชชชอ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130024 AEC18 โครงการความรตวมมชอทางวตชาการและการดสแลรจกษา
ดรานสกขภาพเดดกในกลกตมประเทศอาเซรยน (Out Bound)

หมวด
งบประมาณ
งบรายจตายอชทน

หมวดโครงการ

ถตายทอดองครความ
รสร/เทคโนโลยรทาง
การแพทยรนอก
ประเทศ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
4,013,252.00 189

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
วย)
2,105,926.00 (หนจ189

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
% 100.00
ผลลต 100.00
52.47

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ขออนกมจตตโครงการ วจนทรท 19 กจนยายน 2559
2. ไดรรจบอนกมจตตจากกรมการแพทยร วจนทรท 30 มกราคม 2560
กตจกรรมทรท 1 แลกเปลรทยนเรรยนรสรแนวทางการรจกษาผสรปปวยเดดกดรวยการสวนหจวใจ
และผตาตจดรจกษาเดดกโรคหจวใจทรทมรภาวะรกนแรง
- แลกเปลรทยนแนวทางการรจกษาผสรปปวยเดดกดรวยการสวนหจวใจและการผตาตจดใน
เมรยน-มารร โดยสาธตตและสอนการสวนหจวใจ ทดาเคส ณ Yankin Children
Hospital เมชทอวจนทรท 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2560, วจนทรท 22-23 มตถกนายน 2560
และวจนทรท 27-28 กรกฎาคม 2560
- เปปนวตทยากรในการทดาหจตถการสวนหจวใจ P-Valve Workshop 2017 ณ
University of Malaya ประเทศมาเลเซรย วจนทรท 5-8 กรกฎาคม 2560
กตจกรรมทรท 2 พจฒนาและอบรมสจมมนาการดสแลรจกษาผสรปปวยเดดกแบบองครรวมรตวม
กจบกลกตมสหวตชาชรพสดาหรจบบกคลากรทางการแพทยร
- อบรมวตชาการดรานกกมารเวชศาสตรรแกตแพทยรและพยาบาล ณ Children’s
Hospital กรกงเวรยงจจนทนร สาธารณรจฐประชาธตปไตยประชาชนลาว
วจนทรท 7-10 มตถกนายน 2560
กตจกรรมทรท 3 ขยายผลความรตวมมชอระหวตาง สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตตมหา
ราชตนร และ National Hospital of Pediatrics (NHP), Hanoi, Vietnam
3.1 พจฒนาบกคลากรทางการแพทยรดรานกกมารศจลยศาสตรร พยาบาล และ
บกคลากรทรทเกรทยวขรองในกลกตมประเทศอาเซรยน
- สตงแพทยรประจดาบรานกกมารศจลยกรรม จดานวน 2 คน ฝฝกอบรม 1 เดชอน
วจนทรท 1-31 มรนาคม 2560
- สตงแพทยรประจดาบรานกกมารศจลยกรรม จดานวน 1 คน ฝฝกอบรม 1 เดชอน
วจนทรท 1-30 เมษายน 2560
- สตงแพทยรประจดากลกตมงานศจลยกรรม จดานวน 1 คน ฝฝกอบรม 1เดชอน
วจนทรท 1-31 กรกฎาคม 2560
- สตงพยาบาลทรทเกรทยวขรองดรานศจลยกรรม จดานวน 6 คน ศศกษาดสงาน 1
สจปดาหร วจนทรท 4-10 มตถกนายน 2560
- สตงพยาบาลหรองผตาตจด จดานวน 2 คน และพยาบาลวตสจญญร จดานวน 1
คน ฝฝกอบรม 2 สจปดาหร วจนทรท 11-24 มตถกนายน 2560
3.2 จจดทดาความรตวมมชอทางวตชาการระหวตางกลกตมงานศจลยศาสตรร สถาบจน
สกขภาพเดดกฯ กจบ Osaka University Graduate School of Medicine
ประเทศญรทปกปน วจนทรท 12-15 มรนาคม 2560
กตจกรรมทรท 4 สรรางความรตวมมชอวตชาการในกลกตมอาเซรยนดราน Multidisciplinary
Approach on Children with Disability
- อบรมเชตงปฏตบจตตการดรานการฟฟฟนฟสสมรรถภาพเดดกซรพร ณ Mandalay
Children Hospital สหภาพเมรยนมารร วจนทรท 12-14 กรกฎาคม 2560
- เปปนวตทยากรและเขรารตวมประชกมวตชาการ The 3rd ASEAN Seminar on
Multidisciplinary Care for Children with Mobility Impairment
ณ KK Women and Children Hospital Singapore ประเทศสตงคโปรร วจนทรท
5-7 กรกฎาคม 2560
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ

จดานวน

ผลผลลต

ผลลวพธร (outcome) :

เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา

1. สรรางความรตวมมชอและความสจมพจนธรระหวตางประเทศในดรานสาธารณสกข
2. เปปนการประสานความรตวมมชอเพชทอนดาไปสสตการเสรตมสรรางศจกยภาพและความ
เขรมแขดงในการพจฒนาวตชาการ งานบรตการ และงานวตจจยของสถาบจน
3. ชตวยสตงเสรตมการฝฝกอบรมแพทยรประจดาบราน แพทยรตตอยอด รวมทจชงการพจฒนา
บกคลากรทางการแพทยรดรานอชทนๆ
4. การผลตตผลงานวตจจยทรทมรมาตรฐาน เหมาะสมกจบบรตบทของภสมตภาคเอเชรย อจนจะ
นดาสถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต-มหาราชตนร ไปสสตองครกรสกขภาพ
แหตงชาตตระดจบสากลตตอไป
5. มรการรตวมมชอทางวตชาการระหวตางสองสถาบจนอยตางถาวรและนดาไปสสตความรตวม
มชอระดจบประเทศตตอไปในอนาคต

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

โครงการอนกมจตตคตอนขรางชรา ทดาใหรเกตดความลตาชราในการดดาเนตนงานโครงการ

PJ6000130027 โครงการพจฒนาบกคลากรทางการแพทยรระยะสจชนหลจกสสตรทจนต
กรรมจจดฟฟนเดดก

งบดดาเนตนงาน

อบรมบกคลากรภาย
นอกกรมฯ

205,160.00

186

153

งบเงตนอกดหนกน

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

330,000.00

6

6

82.26

100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

ผสรรจบการอบรมไดรรจบความรสรและแนวคตดในการรจกษา การสบฟฟนผตดปกตตในฟฟนชกด
นชดานมและชกดผสม จดานวน 153 คน

ผลลวพธร (outcome) :

ทจนตแพทยรทจทวไปสามารถนดาความรสรทรทไดรจากการอบรม ไปใชรในการดสแลรจกษาสตง
ตตอผสรปปวยไดรถสกเวลา จดานวน รรอยละ ๑๐๐

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ไมตมร

PJ6000130038 สาขากกมารเวชศาสตรรโรคระบบทางเดตนหายใจ

100.00 100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

ดดาเนตนการจจดหลจกสสตรการอบรมตามเปปาหมายของโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต ทรท
ไดรรจบการอบรมผตานเกณฑรมาตรฐาน รรอยละ 100
2. รรอยละเฉลรทยถตวงนชดาหนจกของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอดทรทเขรารจบ
การอบรมโควตราทรทไดรรจบจจดสรรจากแพทยสภา รรอยละ 100

13:28:31

21/04/2561

Page 3 of 20

รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130002 โครงการพจฒนาและขยายศสนยรเครชอขตายการเรรยนการสอนสดาหรจบ
เดดกปปวยในโรงพยาบาลดรวยเทคโนโลยรสารสนเทศอยตางตตอเนชทอง
และยจทงยชนตามแนวพระราชดดารต สมเดดจพระเทพรจตนราชสกดาฯ
สยามบรมราชกกมารร (โครงการพจฒนาศจกยภาพการเรรยนการสอน
สดาหรจบเดดกผสรดรอยโอกาส (เดดกเจดบปปวยและกลกตมเดดกพตเศษ) ใน
สถานพยาบาล)

หมวด
งบประมาณ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบดดาเนตนงาน

วจยเรรยน

งบประมาณ ผลผลลต
10,000,000.00 910

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
วย)
4,760,882.70 (หนจ233

งบเงตนอกดหนกน

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต 100.00
47.61
25.60

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จดานวนเดดกดรอยโอกาส (เดดกเจดบปปวย) ทรทไดรรจบโอกาสทางการศศกษาในหลจก
สสตรการเรรยนการสอนทรทเหมาะสม 98,091 ราย (32,697 คน)
2. ครสผสรสอนการศศกษาพตเศษของกระทรวงศศกษาธตการไดรรจบการพจฒนา องคร
ความรสร ทจกษะวตชาการศศกษาและดรานสาธารณสกขในการดสแลเดดกปปวยผตานความ
สามารถใชรสชทอเทคโนโลยรการศศกษาไดรอยตางเหมาะสมกจบเดดก
3. ขยายผลการดดาเนตนกตจกรรมสรรางโอกาสการศศกษาแกตเดดกดรอยโอกาสจากตรน
แบบไปยจงศสนยรเครชอขตาย สถานพยาบาล (ตามเกณฑร Criteria) เพตทมขศชน 9 แหตง
1. ระดจบความพศงพอใจของเดดกเจดบปปวย ครอบครจวและเครชอขตายรรอยละ 88
2. เดดกดรอยโอกาส (เดดกเจดบปปวย) ไดรรจบการศศกษาและสามารถสสตการเขราเรรยนตตอ
ในระบบภาคปกตต / กศน.รรอยละ 90 (29,427 คน)

ผลลวพธร (outcome) :

บกคลากรครสไดรรจบองครความรสรการฝฝกทจกษะการประยกกตรใชรโปรแกรมคอมพตวเตอรร
เพชทอเปปนสชทอการเรรยนการสอน สามารถนดาความรสรและประสบการณรทรทไดรรจบไปใชร
ในการพจฒนางานตตอไป

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ไมตมร

PJ6000130035 สาขากกมารเวชศาสตรรพจฒนาการและพฤตตกรรม

220,000.00

4

4

100.00 100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

ดดาเนตนการจจดหลจกสสตรการอบรมตามเปปาหมายของโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต ทรท
ไดรรจบการอบรมผตานเกณฑรมาตรฐาน รรอยละ 100
2. รรอยละเฉลรทยถตวงนชดาหนจกของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอดทรทเขรารจบ
การอบรมโควตราทรทไดรรจบจจดสรรจากแพทยสภา รรอยละ 100
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130021 โครงการสรรางเครชอขตายการคจดกรองเดดกโรคหจวใจพตการแตตกดาเนตด
ทรทรกนแรงเพชทอลดอจตราการเสรยชรวตตในทารกแรกเกตดในโรงพยาบาล
ระดจบชกมชน (แกรไขชชทอ สธ 0318/335 ลว.27 ธ.ค.59 เดตมชชทอ
โครงการสจมมนาวตชาการโรคธาลจสซรเมรยแหตงชาตต ครจชงทรท 23 )

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนตนงาน

แกรไขสกขภาพ
ประชาชนในพชชนทรท

งบดดาเนตนงาน

อบรมบกคลากรภาย
นอกกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
1,000,000.00 197

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
9.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ขออนกมจตตโครงการ วจนทรท 27 ธจนวาคม 2559
2. ประสานงานรตวมกจบเครชอขตายทจทวประเทศ 110 แหตง โดยประสานใหรดดาเนตนการ
คจดกรองในระดจบรพ.ศสนยร และใหรความรสรทางวตชาการในรพ.ระดจบอดาเภอ
3. ประสานงานใหรเครชอขตายทกกแหตงจจดทดาโครงการการคจดกรองโรคหจวใจพตการ
แตตกดาเนตดทรทรกนแรงในเดดกเพชทอการอบรมและฝฝกปฏตบจตต รวมถศงการดดาเนตนการ
ตรวจ คจดกรองในพชชนทรทเครชอขตาย

ผลลวพธร (outcome) :

ไมตมร เนชทองจากดดาเนตนโครงการไมตแลรวเสรดจ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ดดาเนตนโครงการไมตแลรวเสรดจ เนชทองจากดดาเนตนการจรางเหมาไมตทจน

PJ6000130028 โครงการพจฒนาทจกษะหลจกสสตรระยะสจชนการเลรชยงลสกดรวยนมแมต

226,800.00

100

100

100.00 100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1) จจดประชกมคณะกรรมการ
3 ครจชง
2) ขอรจบรองหลจกสสตรการอบรมคะแนน CNEU สดาหรจบพยาบาล 29 หนตวย
คะแนน
3) ประชาสจมพจนธรการจจดอบรม / จจดซชชอวจสดกอกปกรณร / วจสดกสดานจกงาน
4) รจบสมจครการอบรมโดยการลงทะเบรยนผตานระบบอตนเตอรรเนดต และชดาระคตาลง
ทะเบรยนออนไลนร
5) จจดอบรม จจดอบรมวจนทรท 22 – 26 พ.ค.60 (จดานวน 5 วจน) มรผสรเขรารจบการอบรม
จดานาน 100 คน
6) สรกปประเมตนแบบสดารวจความพศงพอใขของผสรเขรารจบการอบรม คตดเปปนรรอยละ
92.19

ผลลวพธร (outcome) :

- ผสรเขรารจบการอบรมมรความรสร ทจกษะ และสามารถชตวยเหลชอแกรไขรปฟญหาการ
เลรชยงลสกดรวยนมแมตอยตางถสกตรอง และมรประสตทธตภาพ
- ผสรเขราอบรมสามารถนดาความรสรทรทไดรไปใชรในหนตวยงานของตน เพชทอการสตงเสรตม
การเลรชยงลสก ดรวยนมแมต
- สรรางเครชอขตายการสนจบสนกนการเลรชยงลสกดรวย
นมแมตใหรกวรางขวาง และมร
ประสตทธตภาพเพตทมขศชน
จดานวนเดดกไทยไดรรจบนมแมตยาวนาน และตตอเนชทองมากขศชน ทดาใหรมรสกขภาพรตางกาย
แขดงแรง
มรพจฒนาการทางดรานรตางกาย เชาวนรปฟญญา
และ
อารมณรทรทดรขศชน

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ไมตมร
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130023 อาเซรยน5 โครงการความรตวมมชอทางวตชาการและการดสแลรจกษา
ดรานสกขภาพเดดกในกลกตมประเทศอาเซรยน (In Bound)

หมวด
งบประมาณ
งบดดาเนตนงาน

หมวดโครงการ

ถตายทอดองครความ
รสร/เทคโนโลยรทาง
การแพทยรใน
ประเทศ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
3,411,200.00 1,300

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
วย)
2,025,515.71 (หนจ972

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต 100.00
59.38
74.77

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ขออนกมจตตโครงการ วจนทรท 19 กจนยายน 2559
2. ไดรรจบอนกมจตตจากกรมการแพทยร วจนทรท 28 ธจนวาคม 2559
กตจกรรมทรท 1 พจฒนาวตชาการในการวตนตจฉจยและดสแลรจกษาผสรปปวยเดดกโรคหจวใจ
สดาหรจบบกคลากรทางการแพทยรในกลกตมประเทศอาเซรยน
- อบรมเรชทองการทดาหจตถการการรจกษาผสรปปวยเดดกโดยการสวนหจวใจ วจนทรท 22-23
ธจนวาคม 2559 ณ หรองสวนหจวใจไฮบรตด 42 คน ประกอบดรวย กกมารแพทยรโรค
หจวใจ จาก ม.เชรยงใหมต และสงขลานครตนทรร จกฬาลงกรณร ศตรตราชพยาบาล และ
สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตตมหาราชตนร
- อบรมการดสแลรจกษาและทดาหจตถการผสรปปวยเดดกในหรองสวนหจวใจแกตพยาบาล
1 คน นจกรจงสรการแพทยร 1 คน จากเมรยนมารร วจนทรท 26 มตถกนายน-28 กรกฎาคม
2560
- กตจกรรม Live catheterization วจนทรท 4 มรนาคม 2560 โดยมรเวรยดนาม 1 คน
มาเลเซรย 1 คน พมตา 1 คน ณ หรองสวนหจวใจไฮบรตด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต
มหาราชตนร
กตจกรรมทรท 2 บรรยายแลกเปลรทยนองครความรสรและสาธตตการผตาตจดระหวตางผสรเชรทยว
ชาญระดจบนานาชาตต “ประชกม CSI Asia-Pacific 2017 วจนทรท 2-3 มรนาคม 2560
ณ หรองสวนหจวใจไฮบรตด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตตมหาราชตนร”
กตจกรรมทรท 3 ประชกมวตชาการสกขภาพเดดกแหตงชาตตครจชงทรท 18 หจวขรอ
“Empowering Children’s Well-being A Key to Prosperous Society”
แกตบกคลากรการแพทยรและสาธารณสกข จดานวน 250 คน วจนทรท 21-23 มตถกนายน
2560
กตจกรรมทรท 4 ประชกมและเปลรทยนเรรยนรสรระหวตางบกคลากรทางการแพทยรดราน
สกขภาพเดดกของไทยกจบประเทศในอาเซรยน “การประชกมและทดาหจตถการดราน
ศจลยศาสตรร วจนทรท 17–18 สตงหาคม 2560 ณ สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตตมหา
ราชตนร”
กตจกรรมทรท 5 จจดทดาคสตมชอแนวทางสดาหรจบแพทยรหรชอผสรดสแลรจกษาดรานสกขภาพเดดก
กลกตมประเทศอาเซรยนภาคภาษาไทยและภาษาอจงกฤษ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ

จดานวน

ผลผลลต

ผลลวพธร (outcome) :

เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา

1. ไดรพจฒนาความรสรเกรทยวกจบ 3D Rotational Angiogram และ Echo navigator
2. ชชทอเสรยงและความนตาเชชทอถชอในศจกยภาพทางการแพทยรในการดสแลรจกษา
สกขภาพเดดกในดรานโรคหจวใจของสถาบจนฯ ทรทมรความเขรมแขดงและเปปนผสรนดาทางการ
แพทยรในอาเซรยนไดรดรยตทงขศชน
3. เปปนประโยชนรในการเพตทมชตองทางดรานการศศกษาในการทดาหจตถการการรจกษาผสร
ปปวยเดดกโดยการสวนหจวใจและพจฒนาวตชาการในการวตนตจฉจยและดสแลรจกษาผสร
ปปวยเดดกโรคหจวใจแกตบกคลากรแพทยร และพยาบาลในกลกตมประเทศอาเซรยน
4. ลดอจตราการตายในทารกแรกเกตดโดยดดาเนตนการคจดกรองเดดกโรคหจวใจทรท
รกนแรงในทารกแรกเกตดรตวมกจนทจชงภายในประเทศและขยายความรตวมมชอกจบ
ประเทศในภสมตภาคอาเซรยน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซรย ซศทงมรกตจกรรมการคจด
กรองคลรายคลศงกจบประเทศไทย
5. เครชอขตายภายในประเทศในประเทศทรทเพตทมขศชน คชอ หนตวยกกมารแพทยรโรคหจวใจ
มหาวตทยาลจยเชรยงใหมต
6. เครชอขตายจากตตางประเทศในประเทศทรทเพตทมขศชน คชอ Yankin Children
Hospital

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

1. ดรานการบรตหารจจดการงบประมาณ เนชทองจากการจจดหจวขรอบรรยายตตางๆ จะ
ตรองมรการปรจบเปลรทยนจากแผนกตจกรรมทรทกดาหนดไวรลตวงหนรา จศงตรองมรการปรจบ
กตจกรรมหลจงจากทรทโครงการไดรรจบอนกมจตต
2. ดรานการตตดตตอเชตญผสรเชรทยวชาญแตตละสาขามรการเปลรทยนแปลงตดาแหนตง ดจงนจชน
ในการเชตญวตทยากรตตางประเทศมรการเปลรทยนแปลง และเรตงดตวนมาก มรผลดราน
การจจดการการเดตนทางและทรทพจก
3. อจตราคตาทรทพจกของวตทยากรตตางประเทศไมตสามารถจจดใหรตามกรอบทรทกดาหนดไดร
จากขรอกดาหนดของโรงแรมในการรองรจบแขกตตางประเทศ

PJ6000130041 สาขาวตสจญญรวตทยา

งบเงตนอกดหนกน

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

165,000.00

3

2

66.67

100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

แพทยรอนกสาขาตตอยอดผตานการสอบตามเกณฑร รรอยละ 100

ผลลวพธร (outcome) :

แพทยรอนกสาขาตตอยอดสอบวกฒตบจตรผตานตามเกณฑรของราชวตทยาลจย รรอยละ
100
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130034 สาขากกมารเวชศาสตรรประสาทวตทยา

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบเงตนอกดหนกน

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

งบดดาเนตนงาน

พจฒนาเครชอขตาย
วตชาการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
55,000.00
1

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

ดดาเนตนการจจดหลจกสสตรการอบรมตามเปปาหมายของโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต ทรท
ไดรรจบการอบรมผตานเกณฑรมาตรฐาน
2. รรอยละเฉลรทยถตวงนชดาหนจกของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอดทรทเขรารจบ
การอบรมโควตราทรทไดรรจบจจดสรรจากแพทยสภา

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

-ไมตมรแพทยรประจดาบรานทรทผตานเกณฑรมาตรฐานการอบรมในหลจกสสตรกกมาร
เวชศาสตรรประสาทวตทยา

PJ6000130026 โครงการอบรมพยาบาลหลจกสสตรการดสแลรจกษาเดดกโรคหจวใจ

324,000.00

780

741

95.00

100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. มรการจจดประชกมกรรมการศสนยรโรคหจวใจ 7 ครจชง/ปป
2. มรการเชตญผสรเชรทยวชาญมา ถตายทอดความรสร และพจฒนารตวมกจน มากกวตา 10
ครจชง
3. มรการประชาสจมพจนธรใหรมาวจนทรท 5-9 มตถกนายน 2560

ผลลวพธร (outcome) :

1. ผสรเขรารตวมประชกมเปปนไปตามแผนมากกวตา
รรอยละ 95 %
2. ผสรเขรารจบการอบรมพศงพอใจมากกวตา 95 %
3.มรกระบวนการแลกเปลรทยนเรรยนรสรในทรทประชกม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

ปฟญหาอกปสรรค : บกคลากรของศสนยรโรคหจวใจมรงานคตอนขรางมาก ทดาใหรมรปฟญหา
ในการจจดเวลามาสอน
ขรอเสนอแนะ : ควรเพตทม WORKSHOP ในสตวนของ CPR
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130017 โครงการ นตเทศ ตตดตาม ประเมตนผลคกณภาพเครชอขตายสกขภาพ
ทารกแรกเกตด

หมวด
งบประมาณ
งบดดาเนตนงาน

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

สาขาทารกแรกเกตด

งบประมาณ ผลผลลต
1,000,000.00 330

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
วย)
617,812.41 (หนจ255

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต 100.00
61.78
77.27

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ขออนกมจตตโครงการ วจนทรท 10 กกมภาพจนธร 2560
2. จะจจดสจมมนาประเมตนผลและตตดตามตจวชรชวจดเครชอขตายสกขภาพทารกแรกเกตด
จดานวน 6 ครจชง ไดรแกต
- ครจชงทรท 1 วจนทรท 29 มตถกนายน 2560 ณ รพ.สระบกรร
- ครจชงทรท 2 วจนทรท 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ รพ.นครนายก และ รพ.เจราพระยา
อภจยภสเบศร จ.ปราจรนบกรร
- ครจชงทรท 3 วจนทรท 12 กรกฎาคม ณ รพ.พระนครศรรอยกธยา
- ครจชงทรท 4 วจนทรท 14 กรกฎาคม 2560 ณ รพ.สมกทรสาคร
- ครจชงทรท 5 วจนทรท 18-22 กรกฎาคม 2560 ณ รพ.สกราษฎรรธานร และ รพ.
มหาราชนครศรรธรรมราช และ รพ.ระนอง
- ครจชงทรท 6 วจนทรท 26-27 กรกฎาคม ณ รพ.นครปฐม และ รพ.เจราพระยายม
ราช จ.สกพรรณบกรร
3. จจดประชกมวตชาการระบบบรตการสกขภาพ สาขาทารกแรกเกตดวจนทรท 24-26
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซดนจสรรทพารรค กทม.
- วจนทรท 24-25 กรกฎาคม 2560 หจวขรอเรชทอง Perinatal asphyxia and
therapeutic hypothermia มรผสรเขราอบรมจดานวน 63 ราย
- วจนทรท 26 กรกฎาคม 2560 หจวขรอเรชทอง Practical Challenge of
Persistent Pulmonary Hypertension มรผสรเขราอบรมจดานวน 192 ราย

ผลลวพธร (outcome) :

บกคลากรทางการแพทยรมรศจกยภาพในการดสแลรจกษาสกขภาพทารกแรกเกตดอยตาง
มรคกณภาพและเปปนมาตรฐานทรทเทตาเทรยมกจน ลดการสตงตตอขรามเขตบรตการสกขภาพ
ซศทงเปปนผลดรตตอการดสแลรจกษาทรทรวดเรดวและทจนทตวงทร

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

1. เอกสารประกอบการบรรยายจากวตทยากร ไมตสามารถรวบรวมเขราเลตมใหร
เสรดจกตอนวจนอบรม และเอกสารเปปนไฟลร PDF จากวตทยากร ซศทงไมตสามารถแกรไข
ตจวหนจงสชอหรชอพชชนหลจงไดร
2. ระยะเวลาเตรรยมงานกตอนการอบรมมรจดากจด เนชทองจากมรภาระงานดรานการสอน
หลายโครงการ
3. สถานทรทจจด ทดาใหรไมตสามารถแบตงหรองประชกมออกเปปนกลกตมยตอยไดรเทตาทรทควร ทดา
ใหรมรเสรยงรบกวนระหวตางกลกตม
4. ตรองมาปรจบหรอง lecture บางหรองเปปนหรอง work shop ภายในเวลาพจกรจบ
ประทานอาหารวตาง 15-20 นาทร ซศทงอกปกรณรในการจจดมรจดานวนจดากจด
5. เนชชอหามรความสดาคจญหลายเรชทอง แตตเวลามรจดากจด ทดาใหรไมตสามารถลงราย
ละเอรยดไดรเทตาทรทควร
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130031 สาขาโลหตตวตทยาและมะเรดงในเดดก

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
110,000.00
2

เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ1วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต 100.00
50.00

งบเงตนอกดหนกน

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

งบเงตนอกดหนกน

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

660,000.00

16

14

87.50

100.00

งบเงตนอกดหนกน

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

220,000.00

4

1

25.00

100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

ดดาเนตนการจจดหลจกสสตรการอบรมตามเปปาหมายของโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต ทรท
ไดรรจบการอบรมผตานเกณฑรมาตรฐาน รรอยละ 100
2. รรอยละเฉลรทยถตวงนชดาหนจกของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอดทรทเขรารจบ
การอบรมโควตราทรทไดรรจบจจดสรรจากแพทยสภา รรอยละ 100

PJ6000130030 สาขากกมารศจลยศาสตรร

ผลผลลตของโครงการ(output) :

แพทยรประจดาบรานทรทผตานการสอบวกฒตบจตร รรอยละ 100

ผลลวพธร (outcome) :

กกมารศจลยแพทยรทรทสดาเรดจกลจบไปปฏตบจตตหนราทรทตามหนตวยงานตรนสจงกจด รรอยละ 100

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ไมตมร

PJ6000130039 สาขากกมารเวชศาสตรรโรคหจวใจ
ผลผลลตของโครงการ(output) :

ดดาเนตนการจจดหลจกสสตรการอบรมตามเปปาหมายของโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต ทรท
ไดรรจบการอบรมผตานเกณฑรมาตรฐาน
2. รรอยละเฉลรทยถตวงนชดาหนจกของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอดทรทเขรารจบ
การอบรมโควตราทรทไดรรจบจจดสรรจากแพทยสภา
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130016 โครงการถตายทอด ฝฝกอบรมหลจกสสตรเฉพาะทางในการดสแลรจกษา
ผสรปปวยทารกแรกเกตด

หมวด
งบประมาณ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบดดาเนตนงาน

สาขาทารกแรกเกตด

งบประมาณ ผลผลลต
1,300,000.00 205

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
วย)
362,829.68 (หนจ165

งบเงตนอกดหนกน

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
27.91
80.49
70.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ขออนกมจตตโครงการ วจนทรท 10 กกมภาพจนธร 2560
2. ไดรจจดประชกมคณะกรรมการและคณะทดางาน
3. อบรมภาคทฤษฎรและปฏตบจตตใหรแกตบกคลากรสาธารณสกขในเครชอขตายเขตบรตการ
สกขภาพ ดจงนรช
3.1 หลจกสสตรการกสรชรพทารกแรกเกตด
- ครจชงทรท 1 เขต 11 วจนทรท 23-26 เมษายน 2560 ณ รพ.พจงงา และ รพ.ตะกจทว
ปปา
- ครจชงทรท 2 เขต 10 วจนทรท 14-16 มตถกนายน 2560 ณ รพ.ยโสธร
3.2 หลจกสสตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลทารกแรกเกตดวตกฤตต 4
เดชอน
- อยสตระหวตางการขออนกมจตตหลจกสสตรจากสภาการพยาบาล (นตาจะไมตทจนจจด
อบรม 4 เดชอน)

ผลลวพธร (outcome) :

บกคลากรทางการแพทยรมรศจกยภาพในการดสแลรจกษาสกขภาพทารกแรกเกตดอยตาง
มรคกณภาพและเปปนมาตรฐานทรทเทตาเทรยมกจน ลดการสตงตตอขรามเขตบรตการสกขภาพ
ซศทงเปปนผลดรตตอการดสแลรจกษาทรทรวดเรดวและทจนทตวงทร

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

ไมตไดรจจดการอบรมหลจกสสตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลทารก
แรกเกตดวตกฤตต 4 เดชอน เนชทองจากขออนกมจตตหลจกสสตรจากสภาการพยาบาลไมตทจน
เวลา

PJ6000130033 สาขากกมารเวชศาสตรรโรคทางเดตนอาหารและโรคตจบ

110,000.00

2

100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

ดดาเนตนการจจดหลจกสสตรการอบรมตามเปปาหมายของโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต ทรท
ไดรรจบการอบรมผตานเกณฑรมาตรฐาน
2. รรอยละเฉลรทยถตวงนชดาหนจกของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอดทรทเขรารจบ
การอบรมโควตราทรทไดรรจบจจดสรรจากแพทยสภา

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

-ไมตมรแพทยรประจดาบรานทรทผตานเกณฑรมาตรฐานการอบรม

13:28:31

21/04/2561

Page 11 of 20

รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130032 สาขาจตตเวชเดดกและวจยรกตน

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบเงตนอกดหนกน

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

งบดดาเนตนงาน

พจฒนาเครชอขตาย
วตชาการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
220,000.00
4

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

ดดาเนตนการจจดหลจกสสตรการอบรมตามเปปาหมายของโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต ทรท
ไดรรจบการอบรมผตานเกณฑรมาตรฐาน
2. รรอยละเฉลรทยถตวงนชดาหนจกของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอดทรทเขรารจบ
การอบรมโควตราทรทไดรรจบจจดสรรจากแพทยสภา

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

- ไมตมรผสรสมจครเขราอบรมในสาขาจตตวตทยาเดดกและวจยรกตน

PJ6000130020 โครงการเสรตมสรรางและพจฒนาศจกยภาพเครชอขตายการดสแลรจกษา
พยาบาลผสรปปวยโรคไขรเลชอดออก

500,000.00

360

273,486.00

698

54.70 193.89 100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ขออนกมจตตโครงการ วจนทรท 5 มกราคม 2560
2. จจดอบรมเสรตมสรรางและพจฒนาศจกยภาพเครชอขตายการดสแลรจกษาพยาบาลผสร
ปปวยไขรเลชอดออก
- การอบรมครจชงทรท 1 วจนทรท 23 มตถกนายน 2560 ทรทจจงหวจดภสเกดต ผสรเขราอบรมแพทยร
และพยาบาลรวมทจชงสตชน 178 คน
- การอบรมครจชงทรท 2 วจนทรท 7 กรกฎาคม 2560 ทรทจจงหวจดอกดรธานร ผสรเขราอบรมแพทยร
นจกศศกษาแพทยร พยาบาล และนจกศศกษาพยาบาล รวมทจชงสตชน 339 คน
- การอบรมครจชงทรท 3 วจนทรท 17 กรกฎาคม 2560 ทรทจจงหวจดเพชรบกรร ผสรเขราอบรม
แพทยร พยาบาล และนจกศศกษาพยาบาลรวมทจชงสตชน 181 คน

ผลลวพธร (outcome) :

เพตทมพสนทจกษะในการวตนตจฉจยดสแลรจกษาพยาบาลผสรปปวยไขรเลชอดออกใหรแกตแพทยร
และพยาบาลในพชชนทรททรทไปจจดอบรม เกตดเครชอขตายในการรจกษาพยาบาล

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

ขรอเสนอแนะการจจดอบรม
- ตรองการใหรมร Discussion กรณรศศกษามากๆ , อยากใหรมรเวลาเรรยนมากกวตานรช ,
ตรองการใหรมาจจดอบรมอรกทกกๆปป
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130029 สาขากกมารเวชศาสตรร

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
3,740,000.00 68

งบเงตนอกดหนกน

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

งบเงตนอกดหนกน

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

55,000.00

1

งบดดาเนตนงาน

สาขาทารกแรกเกตด

700,000.00

60

เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ65วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต 100.00
95.59

ผลผลลตของโครงการ(output) :

จดานวนแพทยรประจดาบรานทรทผตานการคจดเลชอก

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของแพทยรประจดาบรานสถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต ทรทไดรรจบการอบรม
ผตานเกณฑรมาตรฐาน รรอยละ 100
2. รรอยละเฉลรทยถตวงนชดาหนจกของแพทยรประจดาบรานทรทเขรารจบการอบรมโควตราทรทไดร
รจบจจดสรรจากแพทยสภา รรอยละ 100

PJ6000130040 สาขากกมารศาสตรรตจวตทยา

2

200.00 100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

ดดาเนตนการจจดหลจกสสตรการอบรมตามเปปาหมายของโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต ทรท
ไดรรจบการอบรมผตานเกณฑรมาตรฐาน รรอยละ 100
2. รรอยละเฉลรทยถตวงนชดาหนจกของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอดทรทเขรารจบ
การอบรมโควตราทรทไดรรจบจจดสรรจากแพทยสภา รรอยละ 100

PJ6000130015 โครงการเครชอขตายทารกแรกเกตดและขรอมสลระดจบชาตต (Neonatal
Network and National Database)

25.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ไมตไดรดดาเนตนการจจดโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

ไมตไดรดดาเนตนการจจดโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ไมตไดรดดาเนตนการจจดโครงการ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130018 โครงการสรรางเครชอขตายการคจดกรองโรคหจวใจพตการแตตกดาเนตดทรท
รกนแรงเพชทอลดอจตราการเสรยชรวตตในทารกแรกเกตดและพจฒนาการ
ดสแลรจกษาเดดกโรคหจวใจระดจบประเทศ

หมวด
งบประมาณ
งบดดาเนตนงาน

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

สาขาทารกแรกเกตด

งบประมาณ ผลผลลต
1,400,000.00 86

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
155,300.00 (หนจ16วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
11.09
18.60
30.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ขออนกมจตตโครงการ วจนทรท 20 ธจนวาคม 2559
2. มรการประสานงานรตวมกจบเครชอขตายทจทวประเทศ 110 แหตง โดยประสานใหร
ดดาเนตนการคจดกรองในระดจบรพ.ศสนยร และใหรความรสรทางวตชาการในรพ.ระดจบ
อดาเภอ
3. ใหรเครชอขตายแจรงขรอมสลตจวเลขสตงมายจงศสนยรโรคหจวใจฯ สถาบจนสกขภาพเดดกฯ
เพชทอดดาเนตนการจรางเหมาใหรเกตดการจรางเหมาใหรเกตดการคจดกรองอยตางเปปน
รสปธรรม
4. ลงพชชนทรทตตดตามและนตเทศเครชอขตายคจดกรอง 1 แหตง เมชทอวจนศกกรรทรท 10
กกมภาพจนธร 2560 ณ รพ.พหลพลพยกหเสนา จ.กาญจนบกรร
5. เมชทอวจนทรท 20 กกมภาพจนธร 2560 ไดรมรการประชกมกจบตจวแทนของทกก ๆ โรง
พยาบาลในเขต 13 กรกงเทพมหานคร เพชทอรตวมกจนคจดกรองและจจด Zone ของ
การสตงตตออยตางเปปนรสปธรรม
6. ใหรเครชอขตายแจรงขรอมสลตจวเลขสตงมายจงศสนยรโรคหจวใจฯ สถาบจนสกขภาพเดดกฯ
เพชทอดดาเนตนการจรางเหมาใหรเกตดการจรางเหมาใหรเกตดการคจดกรองอยตางเปปน
รสปธรรม
7. ประสานงานกจบทกก ๆ โรงพยาบาลในเขตกรกงเทพมหานคร เพชทอใหร User
name และ Password เพชทอรตวมกจนคจดกรองและจจด Zone ของการสตงตตออยตาง
เปปนรสปธรรม

ผลลวพธร (outcome) :

1. สามารถลดอจตราการตายของผสรปปวยเดดกโรคหจวใจ จากสถตตตลตาสกดพบวตามรผสร
ปปวย คจดกรองและมรผลเปปน Positive 156 รายจากทจทวประเทศ และมรการสตงตตอ
60% คตดเปปน 90 กวตาราย
2. มรโรงพยาบาลทรทรตวมเปปนเครชอขตายเพตทมขศชนในเขตทรท 13 อรกมากกวตา 20 โรง
พยาบาล
3. จากขรอมสลลตาสกด (วจนทรท 20 มร.ค. 2560) พบวตามรจดานวนรพ.ทรทเขรารตวมโครงการ
ทจชงสตชน 154 รพ. มรทารกแรกเกตดทรทไดรรจบการคจดกรองทจชงสตชน 261,703 ราย และมร
ผลการคจดกรองเปปนบวก 337 ราย (เทตากจบ 0.9/1000 ราย) โดยมรอจตราการตรวจ
คจดกรองทารกแรกเกตดในปฟจจกบจนอยสตทรท 12,264 รายตตอเดชอนหรชอประมาณ 1.4
แสนคนตตอปป หรชอประมาณ 20% ของเดดกทรทเกตดทจชงประเทศในแตตละปป

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

พบปฟญหาในการรจบสตงตตอใน เขตบรตการสกขภาพทรท 13 กทม. ทรทยจงไมตชจดเจน
แนวทางแกรไข
ประชกมวางแผนการรจบ-สตงตตอ โดยมรหนตวยบรตการตตตยภสมตใหรบรตการรองรจบ 4 แหตง
คชอ รพ.จกฬาฯ รพ.รามาฯ ศตรตราช และสถาบจนสกขภาพเดดกฯ
ดดาเนตนโครงการไมตแลรวเสรดจ เนชทองจากดดาเนตนการจรางเหมาไมตทจน
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130037 สาขากกมารเวชศาสตรรทารกแรกเกตดและปรตกดาเนตด

หมวด
งบประมาณ
งบเงตนอกดหนกน

หมวดโครงการ

การเรรยนการสอน
แพทยรเฉพาะทาง

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
275,000.00
5

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ4วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต 100.00
80.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

ดดาเนตนการจจดหลจกสสตรการอบรมตามเปปาหมายของโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอด สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตต ทรท
ไดรรจบการอบรมผตานเกณฑรมาตรฐาน
2. รรอยละเฉลรทยถตวงนชดาหนจกของแพทยรประจดาบรานอนกสาขาตตอยอดทรทเขรารจบ
การอบรมโควตราทรทไดรรจบจจดสรรจากแพทยสภา

13:28:31
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130025 โครงการบรตหารและสนจบสนกนการพจฒนาระบบคกณภาพโรง
พยาบาล

หมวด
งบประมาณ
งบดดาเนตนงาน

หมวดโครงการ

อบรมบกคลากรภาย
ในกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
600,000.00 1,062

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ
วย)
1,011

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต 100.00
95.20

ผลผลลตของโครงการ(output) :

กตจกรรมทรท 1 : การพจฒนาผลงาน นวจตกรรมดรานคกณภาพ และการจจด
งานมหกรรมคกณภาพประจดาปป 25๖๐ ครจชงทรท 19 ณ หรองประชกมสยาม 1 – 3 ชจชน 7
อาคารสยามบรมราชกกมารร
- สามารถผลจกดจนใหรหนตวยงาน สามารถพจฒนา หรชอสรรางผลงาน คตดครนนวจต
กรรม ดรานคกณภาพไดรเสรดจสมบสรณร รรอยละ 84.14 ของจดานวนเรชทองทรทลงทะเบรยน
เขรารตวมทจชงหมด
- จจดงานมหกรรมคกณภาพประจดาปป มรผลงานเขรารตวมนดาเสนอในงานมหกรรมฯ
- มรผสรเขรารตวมชมงาน แลกเปลรทยนเรรยนรสรในงานมหกรรมคกณภาพ จดานวน 230 คน
กตจกรรมทรท 2 : มรการเยรทยมสดารวจภายในของสถาบจนฯ
กตจกรรมทรท 3 : การเตรรยมรจบการเยรทยมสดารวจเพชทอ Re-Accreditation
กตจกรรมทรท 4 : กตจกรรมสนจบสนกนการพจฒนาคกณภาพในโรงพยาบาล
กตจกรรมทรท 5 : กตจกรรมการตตดตามประเมตนผลและประชาสจมพจนธรงานพจฒนา
คกณภาพ มรการนดาเสนอผลงานครบตามจดานวนทรทกดาหนด บกคลากรไดรรจบขรอมสล
ขตาวสารมากกวตา 80%
กตจกรรมทรท 6 : กตจกรรมการพจฒนาระบบบรตหารจจดการความรสร (KM)
- การบรตหารความเสรทยงดรานคลตนตกในองครกร 9 ฐาน

ผลลวพธร (outcome) :

กตจกรรมทรท 1 : - การพจฒนาผลงาน นวจตกรรมดรานคกณภาพ และการจจด
งานมหกรรมคกณภาพประจดาปป 2560
- มรผลงานพจฒนาคกณภาพ ในดรานกระบวนการดสแลรจกษาผสรปปวย กระบวนการทดา
งาน งานประดตษฐร ทรทชตวยกจนสตงเสรตมสนจบสนกนใหรการปฏตบจตตงานมรคกณภาพ
มาตรฐานในทกกดราน จดานวน 54 เรชทอง
- ความพศงพอใจของผสรเขรารตวมงาน (มหกรรมคกณภาพ 2560 ) รรอยละ 86.90
กตจกรรมทรท 2 : มรการเยรทยมสดารวจภายในของสถาบจนฯ
- ความพศงพอใจในการจจดกตจกรรมเยรทยมสดารวจ
กตจกรรมทรท 3 : การเตรรยมรจบการเยรทยมสดารวจเพชทอ Re - Addreditation
สถาบจนผตานเกณฑรการประเมตนจากองครกรภายนอก 5 ครจชง
กตจกรรมทรท 4 : กตจกรรมสนจบสนกนการพจฒนาคกณภาพในโรงพยาบาล หนตวยงาน
ขอรจบการสนจบสนกนคตาอาหารสดาหรจบการประชกมจากศสนยรพจฒนาคกณภาพจดานวน
60 ครจชง
กตจกรรมทรท 5 : กตจกรรมการตตดตามประเมตนผลและประชาสจมพจนธรงานพจฒนา
คกณภาพ
- บกคลากรไดรรจบขรอมสลประชาสจมพจนธรดรานการพจฒนาคกณภาพ คตดเปปนรรอยละ 85
กตจกรรมทรท 6 : กตจกรรมการพจฒนาระบบบรตหารจจดการความรสร (KM)
- ปรจบปรกงแกรไขระบบโปรแกรมการรายงานความเสรทยง อยสตระหวตางการรอดดาเนตน
การแกรไขปรจบปรกงระบบใน ปป 60

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ไมตมร

13:28:31
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130001 โครงการพจฒนาศจกยภาพบกคลากรและหนตวยงานทรทเกรทยวขรองการ
สรรางเสรตมพจฒนาการเดดก (เดดกกลกตมเสรทยง เดดกพจฒนการลตาชรา และ
เดดกทรทมรความตรองการพตเศษ)

13:28:31

21/04/2561

หมวด
งบประมาณ
งบดดาเนตนงาน

หมวดโครงการ

สตรร และเดดกประ
ฐมวจย

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
5,613,000.00 685

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
วย)
4,801,854.23 (หนจ
3,331

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
% 486.28
ผลลต 100.00
85.55
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

ผลผลลตของโครงการ(output) :

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ

ผลผลลต

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา

1. ขออนกมจตตโครงการ วจนทรท 27 ตกลาคม 2559
2. ประชกมแผนบสรณาการการพจฒนาศจกยภาพกลกตมสตรรและเดดกกลกตมปฐมวจย
ระหวตางกระทรวง วจนทรท 14 พฤศจตกายน 2559
3. ประชกมเครชอขตายการพจฒนาศจกยภาพเดดกปฐมวจยตามแผนบสรณาการระหวตาง
กระทรวง วจนทรท 21 พฤศจตกายน 2559
4. อบรมเชตงปฏตบจตตการแกตพยาบาลทรทสถาบจนสกขภาพเดดกฯ จดานวน 44 คน วจนทรท
19 มกราคม 2560
5. อบรมหลจกสสตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผสรปปวยเดดกทรทมรปฟญหา
พจฒนาการและพฤตตกรรม เปปนหลจกสสตรระยะ 4 เดชอน 34 คน วจนทรท 1
กกมภาพจนธร-31 พฤษภาคม 2560 ผตานการทดสอบหลจงการอบรม รรอยละ 87.9
6. อบรมพรทเลรชยงเดดก รตวมกจบกรมอนามจย ณ ศสนยรรจบเลรชยงเดดกกลาง กรมอนามจย
จดานวน 200 คน วจนทรท 24-26 กกมภาพจนธร 2560
7. งานประชกมวตชาการ เรชทองทจกษะการคตดเพชทอชรวตตสดาเรดจสดาหรจบเดดกในศตวรรษทรท
21 (EF) อบรมแกตแพทยร พยาบาลพจฒนาการ จตตเวช นจกกตจกรรมบดาบจด จดานวน
300 คน ณ โรงแรมเซดนจสรรท กรกงเทพฯ วจนทรท 20-22 มรนาคม 2560
8. อบรมเรชทอง การเยรทยมพลจงโครงการสตงเสรตมพจฒนาการเดดกฯ ปป 2560 ทรทเปปน
เครชอขตาย ไดรแกต
- วจนทรท 19-20 เมษายน 2560 ณ จ.ชลบกรร (เขต 3,6)
- วจนทรท 24-25 เมษายน 2560 ณ จ.เชรยงใหมต (เขต 1,2)
- วจนทรท 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ จ.เพชรบกรร (เขต 4,5)
- วจนทรท 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ จ.ขอนแกตน (เขต 7,8)
- วจนทรท 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ จ.อกบลราชธานร (เขต 9,10)
- วจนทรท 1-2 มตถกนายน 2560 ณ จ.นครศรรธรรมราช (เขต 11,12)
จดานวน 1,539 คน โดยผตานการทดสอบความรสรหลจงจากการอบรมไดรรรอยละ 87.9
และมรความพศงพอใจรรอยละ 92.07
9. ประชกมเชตงปฏตบจตตการเรชทอง พจฒนาทจกษะการดสแลเดดกทรทมรปฟญหาดรานพจฒนาการ
และพฤตตกรรมทรทพบบตอยสดาหรจบบกคลากรทางการแพทยร จดานวน 135 คน ทรท
โรงแรมเอเชรย วจนทรท 15-17 พฤษภาคม 2560
10. อบรมการเสรตมสรรางทจกษะพตเศษในเดดกพตเศษเรชทอง Handwriting in
children with special needs จดานวน 139 คน ทรทโรงแรมปปกนตก วจนทรท 25-26
พฤษภาคม 2560
11. จจดประชกมเชตงปฏตบจตตการสดาหรจบแพทยรและพยาบาล จดานวน 110 คน เรชทอง
Well child care : Investment in the future วจนทรท 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ
ชจชน7อาคารสยามบรมราชกกมารร สถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตตมหาราชตนร
12. อบรมเชตงปฏตบจตตการแกตบกคลากรทางการแพทยรทรท จ.นครศรรธรรมราช วจนทรท
4–5 พฤษภาคม 2560 จดานวน 173 คน
13. อบรมเชตงปฏตบจตตการแกตบกคลากรทางการแพทยรทรท จ.แมตฮตองสอน วจนทรท 5–6
มตถกนายน 2560 จดานวน 281 คน
14. อบรมเชตงปฏตบจตตการแกตบกคลากรทางการแพทยรทรท จ.พะเยา วจนทรท 28-29
มตถกนายน 2560 จดานวน 200 คน
16. อบรมการเสรตมสรรางทจกษะพตเศษในเดดกพตเศษเรชทอง Handwriting in
children with special needs รกตนทรท 2 ทรทโรงแรมเอเชรย วจนทรท 24-25 กรกฎาคม
2560 จดานวน 52 คน
17. อบรมเชตงปฏตบจตตการแกตพยาบาลวตชาชรพในสถาบจนสกขภาพเดดกแหตงชาตตมหา
ราชตนร วจนทรท 4 กรกฎาคม 2560 จดานวน 34 คน
18.อบรมเชตงปฏตบจตตการแกตพยาบาลวตชาชรพทรทเปปนเครชอขตาย ณ โรงแรมแกรนดร
ทาวเวอรรอตนทรร กทม. วจนทรท 27-29 กรกฎาคม 2560 จดานวน 90 คน
19. กตจกรรมแลกเปลรทยนเรรยนรสรแนวทางการทดางานดรานพจฒนาการเดดก และ
กตจกรรมอบรมพยาบาลเฉพาะทางหลจกสสตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลจกสสตร 4
เดชอน)
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

- ครจชงทรท 1 วจนทรท 2-3 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลเขาสมตง จจงหวจดตราด
- ครจชงทรท 2 วจนทรท 10-11 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลนราธตวาสราชนครตนทรร
จจงหวจดนราธตวาส
- ครจชงทรท 3 วจนทรท 13 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลศสนยรสกลนคร จจงหวจดสกลนคร
- ครจชงทรท 4 วจนทรท 14 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลสตงเสรตมสกขภาพศสนยร
อกบลราชธานร อนามจยทรท10 จจงหวจดอกบลราชธานร
- ครจชงทรท 5 วจนทรท 17 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลดดาเนตนสะดวก จจงหวจดราชบกรร
- ครจชงทรท 6 วจนทรท 21 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลกดาแพงเพชร จจงหวจด
กดาแพงเพชร
- ครจชงทรท 7 วจนทรท 26 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลนตาน จจงหวจดนตาน
20. จดานวนเดดกไดรรจบการคจดกรองพจฒนาการ เปปาหมาย 4,000 ราย ผลการ
ดดาเนตนงาน ดจงนรช
- การคจดกรองโดยหนตวยกระตกรนพจฒนาการ จดานวน 4,470 ราย
- การคจดกรองโดยเครชอขตาย 12 เครชอขตาย จดานวน 14,314ราย

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ

ผลผลลต

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา

ผลลวพธร (outcome) :

1. เดดกไทยไดรรจบการสตงเสรตมพจฒนาการอยตางสมวจย
2. บกคลากรทางการแพทยรมรความรสรความเขราใจ รวมทจชงไดรมาแลกเปลรทยนเรรยนรสร
ดรานสรรางเสรตมสกขภาพ และกระตกรนพจฒนาการเดดก
3. เกตดเครชอขตายของผสรใหรบรตการเดดก

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ไมตมร
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 21/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6000130019 โครงการพจฒนามาตรฐานบรตการของเครชอขตายเพชทอการเขราถศง
บรตการในกลกตมเดดกบกพรตองทางการเคลชทอนไหว

หมวด
งบประมาณ
งบดดาเนตนงาน

หมวดโครงการ

พจฒนาเครชอขตาย
วตชาการ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
500,000.00 55

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
481,220.00 (หนจ42วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต 100.00
96.24
76.36

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ขออนกมจตตโครงการ วจนทรท 26 ธจนวาคม 2559
2. ถตายทอดหลจกสสตรเฉพาะทาง Vojta Therapy รกตนทรท 3 คอรรส D (วจนทรท 27
กกมภาพจนธร-10 มรนาคม 2560) จดานวนผสรสดาเรดจหลจกสสตร Vojta Therapy รกตนทรท 3
และไดรรจบประกาศนรยบจตรจาก International Vojta Society ประเทศสหพจนธร
สาธารณรจฐเยอรมนร จดานวน 20 คน
3. ทบทวนความรสรและทจกษะดราน Vojta Therapy หลจกสสตร 1 วจน ในวจนทรท วจนทรท 4
มรนาคม 2560 สดาหรจบแพทยรและนจกกายภาพบดาบจดทรทสดาเรดจหลจกสสตร Vojta
Therapy รกตนทรท 1 / รกตนทรท 2 ครจชงทรท 8 จดานวน 22 คน 4. นตเทศงาน ตตดตามผล 3
แหตง คชอ
- วจนทรท 18-19 พฤษภาคม 2560 ทรท รพ.ชกมพร
- วจนทรท 24 พฤษภาคม 2560 ทรท รพ.สรรพสตทธตประสงคร จ.อกบลราชธานร
- วจนทรท 26 พฤษภาคม 2560 ทรท รพ.หรวยยอด จ.ตรจง

ผลลวพธร (outcome) :

1. รรอยละของผสรเขราอบรมทรทผตานการประเมตนและไดรรจบประกาศนรยบจตรเฉพาะทาง
เทตากจบ 100
2. รรอยละของผสรเขราอบรมทรทมรความรสรทรทเพตทมขศชน เทตากจบ 100
3. รรอยละของผสรเขราอบรมทรทนดาไปใชรกจบเดดกทรทมรปฟญหาทางการเคลชทอนไหว เทตากจบ
100
4. รรอยละของผสรเขราอบรมทรทมรความพศงพอใจในการจจดอบรมเทตากจบ 100

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

1. ผสรเขราอบรมรกตนทรท 3 คอรรส C ขอหยกดการเขราอบรมในคอรรส D จดานวน 3 คน
เนชทองจากไมตไดรเตรรยมความพรรอมในดรานความรสรและทจกษะทรทอบรมไปแลรว และ
ขออบรมในรกตนทรท 4 คอรรส D ตตอไป
2. คตาลตามแปลภาษาเยอรมจน-ไทยและคตาเดตนทางของ case study ไมต
สามารถเบตกจากเงตนงบประมาณไดรจดาเปปนตรองใชรเงตนบรตจาคเปปนจดานวน 92,000
บาท
3.
ควรมรการพจฒนาระบบบรตการในเรชทองการรจกษาและฟฟฟนฟสเดดกทรทมรปฟญหา
ทางการเคลชทอนไหวใหรสอดคลรองกจบบรตบทของประเทศโดยเฉพาะการเพตทมจดานวน
ผสรใหรบรตการเพชทอใหรเพรยงพอกจบความตรองการของผสรปปวย

รวมทวทงสลทน
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37,118,412.00

15,584,826.73

17.74%

90.50%
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