รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

สถาบวนสสขภาพเดซกแหจงชาตลมหาราชลนท
PJ6100130054 อบรมศศลปะเพพพอการสพพอสารกกบเดดกปปวย

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
40,701,188.00
20,200.00 30

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
4,307,185.50 (หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต
6.25%

กกาวหนกา
28.57%
10.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

32,000.00

68

25.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

20,800.00

240

20.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 1 ก.พ. 2561
2. ประชบมวางแผนการดดาเนศนงาน
3. อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรมอบรมในชยวงเดพอนมศถบนายน 2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรมอบรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรมอบรม

PJ6100130071 อบรมพกฒนาศกกยภาพนกกจศตวศทยาคลศนศกเรพพอง การตรวจวศนศจฉกย
ปปญหาดดานการเรรยน
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 21 ก.พ. 2561
2. ประสานและประชาสกมพกนธธโครงการ
3. จะจกดกศจกรรมอบรมในวกนทรพ 31 พฤษภาคม - 4 มศถบนายน 2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมจกดอบรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมจกดอบรม

PJ6100130086 อบรมทบทวนความรยดเรพพองยาและการแพดยาในเดดก
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวศชาการเพพพอเปปนแนวทางในการเขรยนโครงการ
2. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 19 ม.ค. 61
3. จกดเตรรยมองคธความรยดและเอกสารประกอบการอบรม
4. วางแผนจกดอบรมเดพอน กค-สค 61

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมการอบรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมการอบรม
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130090 อบรมเชศงปฏศบกตศการพยาบาลผยดปปวยแบบประคกบประคอง

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
47,600.00 90

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
60.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

208,500.00

255

50.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

17,900.00

84

4.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดอนบมกตศการ วกนทรพ 2 กพ.61
2. ประสานงานจกดเตรรยมสถานทรพและเอกสารทรพใชดในการดดาเนศนโครงการ
3. กดาหนดตารางจกดอบรม 3 วกน วกนทรพ 23 เมษายน 2561 ถถง 25 เมษายน 2561
ณ หดองประชบม สยามบรมราชกบมารร 1 อาคารสยามบรมราชกบมารร สถาบกน
สบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร
4. CNEU อยยยในขกขนตอนจากการขออนบมกตศ จากสภาพยาบาล

ผลลวพธร (outcome) :

พกฒนาศกกยภาพของพยาบาลทรพดยแลผยดปปวยเรพขอรกงและระยะทดายตามหอผยดปปวย
(PCWN) ใหดมรความรยด และความสามารถในการดยแลผยดปปวยเรพขอรกงและระยะทดาย
ไดดอยยางมรประสศทธศภาพ

PJ6100130079 อบรมหลกกสยตรระยะสกขนปปญหาทางศกลยกรรมทรพพบบยอยในเดดก
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 12 ม.ค. 2561
2. ประชาสกมพกนธธเปปดรกบสมกคร พยาบาลวศชาชรพเขดารกบการอบรม เปปดรกบสมกครใน
วกนทรพ 12 ก.พ.2561-27 เม.ย.2561
3. จะดดาเนศนการอบรมหลกกสยตรระยะสกขนปปญหาทางศกลยกรรมทรพพบบยอยในเดดก ใน
วกนทรพ 7-11 พฤษภาคม 2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเปปดรกบสมกครผยดเขดารยวมอบรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเปปดรกบสมกครผยดเขดารยวมอบรม

PJ6100130035 ดยแลรกกษาผยดปปวยเดดกโรคระบบหายใจเรพขอรกงแบบครบวงจร
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการแลดว วกนทรพ 14 กบมภาพกนธธ 2561
2. อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130063 ประชบมวศชาการสบขภาพเดดกแหยงชาตศ ครกขงทรพ 18 ประจดาปป 2561

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
722,000.00 200

เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ10วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลล
ต
5.00
32.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

44,850.00

575

15.00

งบดดาเนศนงาน

ฝฝกอบรม/สกมมนา

49,500.00

6

6.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 11 ม.ค.2561
2. ดดาเนศนการแตยงตดงคณะกรรมการดดาเนศนงาน จดานวน 10 คน
3. จกดหาสถานทรพการจกดประชบม
4. อยยยระหวยางประชาสกมพกนธธโครงการ ซถพงจะดดาเนศนการจกดประชบมวศชาการวกนทรพ
20-23 มศถบนายน 2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

PJ6100130059 โรงพยาบาลสรดางเสรศมคบณธรรม
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 9 ก.พ.2561
2. อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

PJ6100130068 ฝฝกอบรมหลกกสยตร International Short Course for
Pediatric Anesthesia
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ วกนทรพ 11 ม.ค.2561
2. อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130006 โครงการพกฒนาและขยายศกกยภาพศยนยธเครพอขยายการเรรยนการ
สอนสดาหรกบเดดกปปวยทรพดดอยโอกาสทางการศถกษาในโรงพยาบาล
ดดวยเทคโนโลยรสารสนเทศอยยางตยอเนพพองและยกพงยพนตามแนวพระ
ราชดดารศสมเดดจพระเทพรกตนราชสบดาฯ สยามบรมราชกบมารร

11:27:30

25/04/2561

หมวด
งบประมาณ
งบดดาเนศนงาน

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

วกยเรรยน

งบประมาณ ผลผลลต
3,860,500.00 306

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
82,588.00 (หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต
2.14

กกาวหนกา
12.60
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

ผลผลลตของโครงการ(output) :

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ

ผลผลลต

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา

1. จดานวนเดดกดดอยโอกาส (เดดกเจดบปปวย) ทรพไดดรกบโอกาสทางการศถกษาในหลกก
สยตรการเรรยนการสอนทรพเหมาะสม ผยานศยนยธการเรรยนการสอน 48 แหยง จดานวน
19,151 คน คศดเปปนรดอยละ 35 ของจดานวนเปปาหมายทกขงหมด (ขดอมยล เดพอน ต.ค
2560 – มร.ค. 2561)
2. อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรม ดกงนรข
2.1 ดดาเนศนกศจกรรมแลกเปลรพยนเรรยนรยด นศเทศ ตศดตามผลการพกฒนาศกกยภาพ
การเรรยนการสอน กลบยมเดดกปปวยในพพขนทรพสถานพยาบาลเครพอขยาย
- ครกขงทรพ 5 วกนทรพ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.หาดใหญย จ.สงขลา
และ รพ.พกทลบง
- ครกขงทรพ 6 วกนทรพ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.พระปกเกลดา จ.จกนทบบรร
- ครกขงทรพ 7 วกนทรพ 27-28 มศถบนายน 2561 ณ รพ.นยาน
2.2 เตรรยมจกดสกมมนาการใชดเทคโนโลยรและกศจกรรมการเรรยนการสอน พรดอม
แลกเปลรพยนเรรยนรยดรยวมกกน จดานวน 2 ครกขง
- ครกขงทรพ 1 อบรมสดาหรกบบบคลากรครยในสดานกกการบรศหารการศถกษาพศเศษ ทกพว
ประเทศ เปปาหมายจดานวน 150 คน วกนทรพ 23-24 เมษายน 2561 ณ กรบงเทพมหา
นคร
- ครกขงทรพ 2 อบรมสดาหรกบบบคลากรทางการแพทยธ พยาบาล ครยสดานกกการ
ศถกษาพศเศษ ครยสดานกก กศน. เปปาหมายจดานวน 300 คน
วกนทรพ 14-15 พฤษภาคม 2561 ณ จกงหวกดชลบบรร
2.3 เตรรยมจกดประชบมแลกเปลรพยนเรรยนรยดระหวยางหนยวยงานแมยขยายจากศยนยธ
การศถกษาทกพวประเทศ 48 จกงหวกด จดานวนกลบยมเปปาหมาย 145 คน ในวกนทรพ 20
เมษายน 2561 ณ สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร
2.4 เตรรยมจกดอบรมบบคลากรทางการแพทยธใหดเรรยนรยดเรพพองกระบวนการเรรยน
การสอนดดวยเทคโนโลยรสดาหรกบเดดกปปวยในโรงพยาบาล
จดานวน 3 รบยน รบยนละ 100 คน ในวกนทรพ 16-18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบกนสบขภาพ
เดดกแหยงชาตศมหาราชศนร
------------------------------เพศพมเตศมแกดไขขดอมยล
- จดานวนเดดกดดอยโอกาส (เดดกเจดบปปวย) ทรพไดดรกบโอกาสทางการศถกษาในหลกกสยตร
การเรรยนการสอนทรพเหมาะสม ผยานศยนยธการเรรยนการสอน 48 แหยง จดานวน
19,151 คน คศดเปปนรดอยละ 35 ของจดานวนเปปาหมายทกขงหมด (ขดอมยล เดพอน ต.ค
2560 – มร.ค. 2561)
- โรงพยาบาลเครพอขยายเพศพมเตศมจากปป 2560 จดานวน 8 แหยง ไดดแกย 1) รพ.
ปทบมธานร 2) รพ.เพชรบยรณธ 3) รพ.นยาน 4) รพ. ลดาปาง 5) รพ.ลดาพยน 6) รพ.
พกทลบง 7) รพ. พระปกเกลดา 8) รพ.อยางทอง
- การนศเทศ รพ.เครพอขยาย
ออกนศเทศแลดว (ตบลาคม-มรนาคม 2561)
ครกขงทรพ 1 วกนทรพ 20 – 23 ธกนวาคม 2560 ณ รพ.เพชรบยรณธ จ.เพชรบยรณธ (ใหมย)
ครกขงทรพ 2 วกนทรพ 25 ธกนวาคม 2560 ณ รพ. อยางทอง (ใหมย) และ รพ. วศเศษชาญ จ.
อยางทอง
ครกขงทรพ 3 วกนทรพ 17 มกราคม 2561 ณ รพ.ปทบมธานร จ.ปทบมธานร (ใหมย)
ครกขงทรพ 4 วกนทรพ 5-6 กบมภาพกนธธ 2561 ณ รพ.ลดาพยน(ใหมย) และ รพ.ลดาปาง(ใหมย)
ยกงไมยออกนศเทศ
ครกขงทรพ 5 วกนทรพ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.หาดใหญย จ.สงขลา และ รพ.พกทลบง
ครกขงทรพ 6 วกนทรพ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.พระปกเกลดา จ.จกนทบบรร
ครกขงทรพ 7 วกนทรพ 27-28 มศถบนายน 2561 ณ รพ.นยาน

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ

จดานวน

ผลผลลต

เบลกจจาย(บาท)

ผลลวพธร (outcome) :

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา

1. ขยายศยนยธเครพอขยาย IT เพศพมขถขน ทดาใหดประชาชนไดดรกบประโยชนธ และขยาย
โอกาสในการเรรยนดการสอนสดาหรกบเดดกปปวยเพศพมมากขถขน
2. เดดกดดอยโอกาส (เดดกเจดบปปวย) ไดดรกบโอกาสทางการศถกษาในหลกกสยตรการ
เรรยนการสอนทรพเหมาะสม
3. ครยผยดสอนการศถกษาพศเศษของกระทรวงศถกษาธศการไดดรกบการพกฒนาองคธความ
รยด

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

กศจกรรมดดาเนศนกศจกรรมแลกเปลรพยนเรรยนรยด นศเทศ ตศดตามผลการพกฒนา
ศกกยภาพ การเรรยนการสอน กลบยมเดดกปปวยในพพขนทรพสถานพยาบาลเครพอขยาย
ครกขงทรพ 3 / รพ.ปทบมธานร
ปปญหา/อบปสรรค
- ตดองการขอบบคลากรครยเพศพม เนพพองจากบบคลากรครยไมยเพรยงพอ
- ยกงไมยมรหดองศยนยธการเรรยนฯ
แนวทางแกดไข
- บบคลากร ใหดอกตราไวด 3 อกตรา
- อยยยระหวยาหาพพขนทรพจกดทดาหดองเรรยน
ครกขงทรพ 4 / รพ.ลดาพยน
ปปญหา/อบปสรรค
- ไมยมรหดองเรรยน
- เดดกปปวยมารกกษาตกวในระยะเวลาสกขนๆ 2-3 วกน/ครกขง
- มรการสกบเปลรพยนครยบยอยครกขง
แนวทางแกดไข
- อยยยระหวยางจกดหาหดองเรรยนใหด รอตถกใหมยสรดางเสรดจ
- ครยทรพอยยยในโครงการฯเกศน 3 ปป สามารถสอบเปปนพนกกงานราชการ ในกรณรพศเศษ
ครกขงทรพ 4 / รพ.ลดาปาง
ปปญหา/อบปสรรค
- เรพพองอกตรากดาลกง อยากใหดครยไดดเปปนพนกกงานราชการ
- เรพพองงบประมาณ ตดองการงบในการจกดซพขอครบภกณฑธ
- ในสยวนของโรงพยาบาล ตดองการพพขนทรพหดองเรรยนทรพกวดางขถขน
- การตศดตามผลของเดดกปปวย ใหดครยตศดตามผลหลกงจากเดดกกลกบไปอยยยบดานและ
เรรยนจบแลดว
แนวทางแกดไข
- อกตรากดาลกง เสนอใหดทางโรงพยาบาลจดางครยประจดาดดวยเพพพอการทดางานจะไดดตยอ
เนพพอง

PJ6100130016 สาขากบมารเวชศาสตรธตจวศทยา

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

193,560.00

2

16,000.00

2

8.27

100.00

40.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

อยยยระหวยางจกดการเรรยนการสอนหลกกสยตรกบมารเวชศาสตรธจศตวศทยา ปป 1 จดานวน
1 คน ปป 2 จดานวน 1 คน

ผลลวพธร (outcome) :
ระหวยางดดาเนศนการ

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130050 พกฒนาระบบการดยแลเดดกปปวยเรพขอรกงและระยะสบดทดาย

หมวด
งบประมาณ
งบดดาเนศนงาน

หมวดโครงการ

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
74,800.00 435

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ55วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
12.64
3.20

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดประชบมเพพพอวางแผนการทดางานการดยแลผยดปปวยเรพขอรกงและระยะทดาย ครกขงทรพ
1/2561 หดอง ม 10ก วกนทรพ 30 ม.ค. 2561 แบยงหนดาทรพรกบผศดชอบวางแผนในการทดา
งาน มรผยดเขดารยวมประชบม 23 คน
2. กศจกรรมตกกบาตรขดางเตรยง จกดทบกวกนศบกรธของเดพอนทรพ ส๘เอ ส8บร ส7บร ม10ก
ม9ก ม7ก เวลา ๐๘.๓๐- ๑๐.๓๐ น.
- ต.ค. 60 4 ครกขง
- พ.ย. 60 4 ครกขง
- ธ.ค. 60 5 ครกขง
- ม.ค. 61 4 ครกขง
- ก.พ.61 4 ครกขง
3. อบรมจศตอาสาศศลปะเพพพอเดดกปปวย 1 ครกขง /ปป จกดปฐมนศเทศจศตอาสา วกนเสารธทรพ
10 มร.ค. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หดองประชบมหอพกกพยาบาล 8 ชกขน
- จกดอบรมจศตอาสาศศลปะเพพพอเดดกปปวย วกนทรพ 17-18 มร.ค. 2561 ณ หดองประชบมหอ
พกกพยาบาล 8 ชกขน
อบรมจศตอาสาเพพพอทดาศศลปะกกบเดดกทรพ OPD โรคเลพอด วกนจกนทรธและวกนพฤหกส
จดานวน 5 คน
4. กศจกรรมสะสมพลกงจศต 4 ครกขง/เดพอน
จกดทรพ หอพกกพยาบาล ทบกวกนพฤหกสบดร
เวลา 12.30-13.30 น.
- ต.ค. 60 3 ครกขง 18 คน
- พ.ย. 60 4 ครกขง 15 คน
- ธ.ค. 60 3 ครกขง 7 คน
- ม.ค. 61 4 ครกขง 12 คน
- ก.พ. 61 3 ครกขง 11 คน
5. กศจกรรมวกนพระธรรมสวกสดรจกดทรพ หอพกกพยาบาล ทบกวกนพระ ทบกวกนพระของ
เดพอนถดาตรงกกบวกนเสารธ – อาทศตยธเลพพอนเปปนวกนจกนทรธ เวลา 18.30-19.00 น.
- ต.ค. 60 4 ครกขง 31 คน
- พ.ย. 60 5 ครกขง 17 คน
- ธ.ค. 60 3 ครกขง 14 คน
- ม.ค. 61 5 ครกขง 32 คน
- ก.พ. 61 3 ครกขง 17 คน
6. กศจกรรม ธรรมสกญจร
- ไดดอนบมกตศแผนในการจกดกศจกรรม ธรรมสกญจร
- กดาหนดตารางในการทดากศจกรรม ทกขงหมด 5 ครกขง เรศพมเดพอน เม.ย. 2561 เดพอนสบด
ทดาย ก.ย. 2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรมยกงไมยสรบปผลโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรมยกงไมยสรบปผลโครงการ
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25/04/2561

Page 7 of 43

รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130099 พกฒนาระบบงานในผยดปปวยทรพตดองเปลรพยนทยอเจาะคอ
(Tracheostomy tube)

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

10,000.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

141,000.00

ผลผลลต

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ6วย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
25.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. โครงการอนบมกตศ 26 พ.ย 2560
2. จกดประชบมกดาหนดแผนงานและผยดรกบผศดชอบ ครกขงทรพ 1 วกนทรพ 15 กบมภาพกนธธ
2561 ณ หดองประชบมกลบยมงานโสต ศอ นาสศก อาคารเฉลศมพระเกรยรตศ 80
พรรษา มรคณะทดางานเขดารยวมประชบม 6 คน
3. ตศดตยองานพกสดบ จกดซพขออบปกรณธ

ผลลวพธร (outcome) :

1. ขดอสรบปในการกดาหนดผยดรกบผศดชอบลงในแผนงานแตยละกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

PJ6100130074 อบรมเชศงปฏศบกตศการเรพพองทกนตกรรมเดดก มบยงเนดนการจกดฟปนเดดก
(Early orthodontic treatment) และการรกกษาทกนตกรรมเดดก
ในผยดปปวยโรคทางระบบ

12

18

150.00

40.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ วกนทรพ 11 มกราคม 2561
2. แตยงตกขงคณะกรรมการดดาเนศนโครงการจดานวน 18 คน
3. ตศดตยอวศทยากรและประชาสกมพกนธธโครงการ
เรศพมจกดอบรมในวกนทรพ 30 พ.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 ณ กลบยมงานทกนตกรรม ชกขน 3
อาคารสยาม

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมจกดอบรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมจกดอบรม

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130003 โครงการสรดางเครพอขยายการคกดกรองโรคหกวใจพศการแตยกดาเนศดทรพ
รบนแรงเพพพอลดอกตราการเสรยชรวศตในทารกแรกเกศดและพกฒนาการ
ดยแลรกกษาเดดกโรคหกวใจระดกบประเทศ

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

งบดดาเนศนงาน

สาขาทารกแรกเกศด

งบประมาณ ผลผลลต
1,000,000.00 284

งบดดาเนศนงาน

ประชาสกมพกนธธผยาน
สพพอ

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
61.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดประชบมเชศงปฏศบกตศการเรพพอง “ปปญหาโรคหกวใจพศการแตยกดาเนศดทรพรบนแรง การ
คกดกรองโรคหกวใจในทารกแรกเกศดแนวทางการสยงตยอและการลด Infant
mortality rate ของประเทศ” สดาหรกบบบคลากรทางการแพทยธโรงพยาบาลตดน
แบบในเขตพพขนทรพบรศการสบขภาพทกพวประเทศ ณ หดองประชบมจกกรพกนธธ อาคารสยาม
ชกขน 7 สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร ในวกนทรพ 23 กบมภาพกนธธ 2561 เวลา
08.00-16.00 น.
2. สยงวศทยากรของศยนยธโรคหกวใจ เดศนทางไปใหดความรยดรยวมบรรยายวศชาการใหด
บรศการตรวจวศนศจฉกยรกกษาเดดกโรคหกวใจรยวมกกยโรงพยาบาลในพพขนทรพเขตบรศการ
สบขภาพ ทรพ 4 ไดดแกย
วกนทรพ 7- 8 มรนาคม พ.ศ.2561 โรงพยาบาลตยางๆในจกงหวกดชกยภยมศ
วกนทรพ 14-15 มรนาคม พ.ศ.2561 โรงพยาบาลตยางๆในจกงหวกดพะเยา
วกนทรพ 14-15 มรนาคม พ.ศ.2561 โรงพยาบาลตยางๆ ในจกงหวกดพะเยา

ผลลวพธร (outcome) :

1. ผยดเขดารกบการอบรมมรความพถงพอใจและสามารถนดาความรยดไปพกฒนาการคกด
กรองผยดปปวยโรคหกวใจใหดเปปนระบบงานทรพทดาเปปนปกตศและมรกระบวนการรกบ-สยงตยอผยด
ปปวยอยยางมรประสศทธศภาพ
2. มรโรงพยาบาลทรพรยวมเปปนเครพอขยายทางวศชาการและเปปนศยนยธคกดกรองโรคหกวใจ
พศการแตยกดาเนศด
ทรพรบนแรงในทารกแรกเกศดรยวมกกนเพศพมขถขน
3. สรดางแนวทางการสยงตยอและลด (infant MR) ในพพขนทรพเขตบรศการสบขภาพ ทรพ 4

PJ6100130094 ผลศตสพพอเพพพอถยายทอดความรยดและเทคโนโลยรดดานโรคเดดก

360,000.00

24

30.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 13 ก.พ 2561
2. ประชบมคณะกรรมการดดาเนศนโครงการ
3. อยยยระหวยางผลศตสพพอ

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130009 สาขากบมารศกลยศาสตรธ

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
1,069,385.00 155

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

34,300.00

406

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

387,120.00

4

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

677,603.00

7

เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
4.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ วกนทรพ 25 ธกนวาคม 2560
2. อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ

PJ6100130047 ปลยกฝปงวกฒนธรรมบบาย บายขวดนม ชดาไปโรคภกยตามมา

9.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 15 วกนทรพ 15 ธ.ค.2560
2. ประชบมเพพพอวางแผนโครงการ
3. อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ

PJ6100130019 สาขากบมารเวชศาสตรธโรคตศดเชพขอ
ผลผลลตของโครงการ(output) :

ไมยมรผยดสมกครหลกกสยตรกบมารเวชศาสตรธโรคตศดเชพขอ

PJ6100130020 สาขากบมารเวชศาสตรธทารกแรกเกศดและปรศกดาเนศด

256,000.00

4

37.78

57.14

40.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

จกดการเรรยนการสอนหลกกสยตรกบมารเวชศาสตรธทารกแรกเกศด ปป 1 จดานวน 3 คน
ปป 2 จดานวน 1 คน

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130104 พกฒนาระบบบรศหารตกวชรขวกดทางการพยาบาลพลกดตกหกลดม (Fall)

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
39,900.00 200

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
12.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

9,600.00

140

40.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

91,900.00

62

15.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 26 มกราคม 2561
2. วศเคราะหธรายงานอบบกตศการณธ
3. อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

PJ6100130091 ถยายทอดความรยดเรพพอง สวกสดศการสกงคมสดาหรกบทบกคน (Welfare
for All)
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 2 ก.พ.2561
2. ประสานงานวศทยากรและจกดเตรรยมสถานทรพจกดอบรม
3. อยยยระหวยางเตรรยมจกดอบรม ในเดพอนมศถบนายน

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมจกดอบรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมจกดอบรม

PJ6100130083 พกฒนาบบคลากรดดานโรคหกวใจในเดดก
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 13 มรนาคม 2561
2. อยยยระหวยาสงประชาสกมพกนธธโครงการและเตรรยมจกดกศจกรรมการอบรมในชยวง
เดพอน มศ.ย.-ก.ค.

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130114 ประชบมสหวศชาชรพในการดดาเนศนการศยนยธพถพงไดด (OSCC)

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
16,250.00 50

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
10.00

4.03

34.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดทดาอนบมกตศโครงการ วกนทรพ 15 ธกนวาคม 2560
2. จกดประชบมวศชาชรพในการดดาเนศนการศยนยธพถพงไดด (OSCC) ในวกนทรพ 3 พฤษภาคม
2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หดองประชบมสยามชกขน 7 อาคารสยาม

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนการ

PJ6100130066 ฝฝกอบรมเพพพอเผยแพรยความรยดและวศชาการดดานกบมารเวชศาสตรธ

115,800.00

248

10

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ขออนบมตศโครงการ 26 ก.พ. 2561
2. แตยงตกขงคณะกรรมการดดาเนศนโครงการ
3. ประชบมเพพพอวางแผนการดดาเนศนโครงการ
4. อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ ซถพงจะจกดโครงการอบรมระยะสกขนทางดดาน
กบมารเวชศาสตรธ ในวกนทรพ 1-3 สศงหาคม 2561 เวลา 08.00-15.30 น. ณ หดอง
ประชบมจกกรพกนธบธชกขน 7 อาคารสยาม สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130040 สยงเสรศมการกศนยาตดานไวรกสเอชไอวรในเดดกอายบ 4-7 ปป อยยางถยก
ตดอง ตยอเนพพอง สมพดาเสมอ

หมวด
งบประมาณ
งบดดาเนศนงาน

หมวดโครงการ

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
5,500.00

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
5,750.00 (หนจ23วย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต
104.55

กกาวหนกา
100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดประชบมทรมงานเพพพอวางแผนการทดางาน กดาหนดรยปแบบและเนพขอหา
ครกขงทรพ 1 วกนทรพ 2 ตบลาคม 2560 ณ หนยวยงานการพยาบาลใหดคดาปรถกษาดดาน
สบขภาพและเอชไอวร มรผยดเขดารยวมประชบม 5 คน
ครกขงทรพ 2 วกนทรพ 6 ตบลาคม 2560 ณ หนยวยงานการพยาบาลใหดคดาปรถกษาดดาน
สบขภาพและเอชไอวร ประชบมรยวมกกบคณะครยโรงเรรยนอนบบาลเธรยรประสศทธศธสาท มร
ผยดเขดารยวมประชบม 15 คน
2.จกดเตรรยมอบปกรณธในการทดากศจกรรม : หบยนมพอ ฉาก ฯลฯ
3.จกดทดารายชพพอเดดกตศดเชพขอเอชไอวรอายบ 4 – 7 ปปทรพไดดรกบยาตดานไวรกสแลดวเสรดจ (มร
ทกขงหมด 33 ราย)
4.บกนทถกการคดานวณวศนกยการกศนยา(Adherence) แตยละรายแลดวเสรดจ
5. ดดาเนศนกศจกรรมกลบยมเดดก ใหดความรยดเกรพยวกกบความเจดบปปวย ความสดาคกญของ
การกศนยาตดานไวรกสผยานกศจกรรมละครหบยนมพอ/เกมสธ
ครกขงทรพ1 วกนทรพ 12 ธกนวาคม 2560 มรเดดกเขดารยวมกศจกรรม จดานวน 14 คน ผยด
ดยแล 8 คน
ครกขงทรพ2 วกนทรพ 6 มรนาคม 2561 มรเดดกเขดารยวมกศจกรรม จดานวน 9 คน ผยดดยแล 8
คน
6. ดดาเนศนกศจกรรมกลบยมผยดดยแล ใหดความรยดเกรพยวกกบโรค ความเจดบปปวย ความสดาคกญ
ของการกศนยาตดานไวรกส
สาธศตและฝฝกปฏศบกตศการแบยงยา ดยดยา จกดเตรรยมยา จดาชพพอยาตดานไวรกสของผยดปปวย
เดดกของตน
ครกขงทรพ1 วกนทรพ 12 ธกนวาคม 2560 มรผยดดยแลเขดารยวมกศจกรรม จดานวน 14 คน
ครกขงทรพ2 วกนทรพ 6 มรนาคม 2561 มรผยดดยแลเขดารยวมกศจกรรม จดานวน 9 คน
ความพถงพอใจของเดดกเขดารยวมกศจกรรม ระดกบดรและดรมาก รดอยละ 100
7. ตศดตามเยรพยมบดานในรายทรพมรปปญหาวศนกยในการกศนยา(Adherence) ไมยไดด
ดดาเนศนการ เนพพองจากไมยมรผยดตศดเชพขอเอชไอวรกลบยมเปปาหมายทรพมรปปญหาวศนกยการกศนยา
ความพถงพอใจของผยดดยแลทรพเขดารยวมกศจกรรม ระดกบดรและดรมาก รดอยละ 100

ผลลวพธร (outcome) :

1. เดดกตศดเชพขอเอชไอวรมรวศนกยในการกศนยา สบขภาพแขดงแรง ไมยปปวยจนตดองรกบไวดใน
โรงพยาบาล
2. ผยดดยแลเดดกตศดเชพขอเอชวร มรความรยด ความเขดาใจเกรพยวกกบโรคและยาตดานไวรกส
อยยางถยกตดอง เพศพมขถขน
รดอยละ 100

11:27:30

25/04/2561

Page 13 of 43

รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130077 อบรมหลกกสยตรระยะสกขนการพยาบาลทารกแรกเกศด

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
233,400.00 260

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
วย)
157,625.00 (หนจ163

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
67.53
62.69
90.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ วกนทรพ 11 ม.ค.2561
2. เตรรยมจกดวกสอบปกรณธ ประสานงานเชศญวศทยาเอกสารประกอบการอบรม
3. ดดาเนศนการฝฝกอบรมโครงการอบรมหลกกสยตรระยะสกขน "การพยาบาลทารกแรก
เกศด" ในวกนทรพ 19-23 มรนาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น หดองประชบมสยาม 1-2
ชกขน 7 อาคารสยาม สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร ผยดเขดารกบการอบรม
ประกอบดดวยพยาบาลวศชาชรพทรพรกบผศดชอบในหอผยดปปวยทารกแรกเกศด/แผนก
สยตศกรรมจากโรงพยาบาลในสยวนภยมศภาค ของกระทรวงสาธารณสบข ทบวง
มหาวศทยาลกย สถาบกนอพพนๆ ทกพวประเทศ จดานวน 163 คน

ผลลวพธร (outcome) :

1. ผยดผยานการอบรมมรความรยดเกรพยวกกบโรคและอาการเปลรพยนแปลงของทารกแรก
เกศด
2. ผยดผยานการอบรมสามารถปฏศบกตศกศจกรรมการพยาบาลในการดยแลทารกแรก
เกศด
3. ทารกแรกเกศดไดดรกบบรศการทางการพยาบาลจากพยาบาลวศชาชรพทรพมรความรยด
ดดานการพยาบาลทารกแรกเกศด
4. เกศดเครพอขยายของพยาบาลเดดกทรพมรศกกยภาพในการพยาบาลผยดปปวยทารกแรก
เกศด

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางสรบปผลโครงการ

PJ6100130064 อบรมบบคลากรทางการแพทยธระยะสกขนดดานโรคหกวใจในเดดก

667,550.00

230

10.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 11 ม.ค.2561
2. อยยยระหวยางเตรรยมจกดโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมจกดโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมจกดโครงการ

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130080 อบรมการพยาบาลกบมารเวชศาสตรธฉบกเฉศน

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
128,400.00 350

เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
20.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดประชบมกลบยมยยอย เพพพอวยางแผนการทดางน ณ หดองประชบมงานอบบกตศเหตบและฉบก
เฉศน
2. จกดโปรแกรมการอบรมระหวยางวกนทรพ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 เพพพอการประชา
สกมพกนธธใหดผยดเขดาอบรมรกบทราบ
3. ประสานงานกกบทรมวศทยากรภายในสถาบกนฯ พรดอมทกขงกดาหนดวกนเวลาในการ
สอนในแตยละขดอ
4. อยยยระหวยางรกบสมกคนผยดเขดารยวมอบรม เปปดรกบสมกครวกนทรพ 21 พ.ค.2561-จน
จดานวนผยดสมกคร ครบตามเปปาหมาย 100 คน

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรม

PJ6100130120 พกฒนาระบบสแกนใบสกพงยาผยดปปวยใน (IPD scan)

850,000.00

1

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ยกเลศกโครงการนรขในปป 61

ผลลวพธร (outcome) :
ยกเลศกโครงการนรขในปป 61

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ยกเลศกโครงการนรขในปป 61
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130052 พกฒนาศยนยธขดอมยลขยาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หมวด
งบประมาณ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

งบดดาเนศนงาน

ประชบม

งบประมาณ ผลผลลต
8,400.00 168

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

1,600.00

14

10.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

10,000.00

17

10.00

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลผลลต
(หนจ10วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลล
ต
5.95
13.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ วกนทรพ 29 ธ.ค.2560
2. ดดาเนศนการแตยงตกขงทรพปรถกษาและคณะกรรมการ พ.ร.บ ขดอมยลขยาวสารของ
ราชการพ.ศ.2540 มตศทรพประชบมครกขงทรพ 1 /2561 ลว.24 พ.ย. 60 ใชดคดาสกพงแตยงตกขง
เดศม คกก.
3. ประชบมคณะกรรมการเพพพอวางแผนการดดาเนศนงานตามพ.ร.บ.ขดอมยลขยาวสาร
ของราชการพ.ศ.2540 ครกขงทรพ 1 /2561 วกนทรพ 24 พฤศจศกายน 2560 ณ หดอง
ประชบม ชกขน 21 อาคารเฉลศมพระเกรยรตศ 80 พรรษามหาราชศนร มรคณะกรรมการ
เขดาประชบม 10 คน
4. ดดาเนศนการตามพ.ร.บขดอมยลขยาวสารของราชการ 2540 เรพพองการประกาศผล
การจกดซพขอจกดจดาง (สขร.) ลง Website ของสถาบกนฯ
5. อยยยระหวยาง ประสานงาน/ตศดตยอวศทยากร / จองสถานทรพดดาเนศนการจกดอบรม
พกฒนาความรยดตามพระราชบกญญกตศขดอมยลขยาวสารของราชการพ.ศ. 2540 (
มศถบนายน – กรกฎาคม 2561)

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมโครงการ

PJ6100130057 พกฒนาคบณภาพบบคลากรในการควบคบมการแพรยกระจายเชพขอวกณโรค
ในสถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 12 ก.พ.2561
2. อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

PJ6100130038 พกฒนางานบรศบาลเภสกชกรรมผยดปปวยเดดก
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดประชบมเพพพอวางแผนการทดางาน ณ งานบรศการเภสกชกรรมคลศนศก วกนทรพ
10/1/2561 คณะทดางานเขดารยวมประชบม 5 คน

ผลลวพธร (outcome) :
ระหวยางดดาเนศนโครงการ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130084 พกฒนาบบคลากรทางการแพทยธระยะสกขนหลกกสยตรพกฒนาคบณภาพ
งานบรศการทกนตกรรมผยดปปวยปากแหวยงเพดานโหวย

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
44,550.00 101

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
10.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ วกนทรพ 12 ก.พ. 2561
2. จกดประชบมกลบยมงาน
3. อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรมและประสานวศทยากร
4. จกดอบรมรบยนทรพ 1 ในวกนทรพ 24 ก.ค. 2561 รบยนทรพ 2 ในวกนทรพ 7 ส.ค.2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรม

PJ6100130092 อบรม Human Skill-Based of Supervisor

203,150.00

117

ผลผลลตของโครงการ(output) :
อยยยระหวยางขออนบมกตศโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางขออนบมกตศโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางขออนบมกตศโครงการ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130097 พกฒนาระบบบรศหารความเสรพยงดดานคลศนศกในองคธกร

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

ฝฝกอบรม/สกมมนา

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
90,300.00 570

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
วย)
4,160.00 (หนจ278

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
4.61
48.77
42.00

1,015

1,845.45 18.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดประชบม คณะกรรมการบรศหารความเสรพยง
1.1 จกดประชบม คณะกรรมการบรศหารความเสรพยงดดานคลศนศก วาระพศเศษครกขง
ทรพ 1/2561 ในวกนจกนทรธทรพ 30 ต.ต. 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ หดองประชบม
ชกขน 11 อาคารสถาบกนฯ ผยดเขดารยวมประชบม 16 คน
1.2 จกดประชบม คกก.บรศหารความเสรพยงดดานคลศนศกวาระพศเศษครกขงทรพ 2/2561
ในวกนศบกรธทรพ 10 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หดองประชบม ชกขน 13 อาคาร
สถาบกนฯ ผยดเขดารยวมประชบม 20 คน
1.3 จกดประชบม คกก.บรศหารความเสรพยงดดานคลศนศก ครกขงทรพ 1 ในวกนศบกรธทรพ 5
ม.ค. 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ หดองประชบม ชกขน 19 อาคารเฉลศมพระ
เกรยรตศ 80 พรรษา ฯ ผยดเขดารยวมประชบม 18 คน เตรรยมความพรดอมรกบนศเทศงาน
การบรศหารความเสรพยงระดกบองคธกรจากกรมการแพทยธ
2. จกดอภศปรายความเสรพยงประจดาปป งบประมาณ ๒๕60 (รอบ 12 เดพอน) ในวกนศบกรธ
ทรพ 2 กบมภาพกนธธ 2560 เวลา 13.3๐ – 15.30 น. ณ หดองประชบมจกกรพกนธบธ โปษยก
ฤต ชกขน 7 อาคารสยามบรมราชกบมารร สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร
จดานวนผยดเขดาฟปงทกขงหมด 132 ทยาน จดานวนผยดตอบแบบสอบถามทกขงหมด 102 ทยาน
คศดเปปน 77.27%
3. จกดอบรมเชศงปฏศบกตศการ การลงระบบการรายงานอบบกตศการณธความเสรพยงดดาน
คลศนศก (ระบบใหมย) ในวกนศบกรธทรพ 23 มรนาคม 2561 เวลา 13.15 - 15.30 น. ณ หดอง
ประชบมจกกรพกนธบธ โปษยกฤต ชกขน 7 อาคารสยามบรมราชกบมารร จดานวนผยดเขดาฟปง
ทกขงหมด 92 ทยาน จดานวนผยดตอบ แบบสอบถามทกขงหมด 68 ทยาน คศดเปปน 73.91%

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

PJ6100130069 อบรมจศตวศทยาการเลรขยงดยเดดก

54,650.00

55

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ประชบมคณะทดางานเพพพอกดาหนดแนวทางการปฏศบกตศงาน ในเดพอนมกราคม 2561
ผยดเขดารยวมประชบมจดานวน 15 คน
2. อยยยระหวยางประสานประชาสกมพกนธธโครงการ รกบสมกครผยดเขดารยวมโครงการ จะ
จกดการอบรมในวกนทรพ 11-12 มศถบนายน 2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางประสานประชาสกมพกนธธโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางประสานประชาสกมพกนธธโครงการ

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130010 สาขากบมารเวชศาสตรธ (ทกพวไป)

หมวด
งบประมาณ
งบเงศนอบดหนบน

หมวดโครงการ

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
7,548,825.00 948

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
วย)
427,060.00 (หนจ128

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
5.66
13.50
46.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. สอบคกดเลพอกแพทยธประจดาบดาน
2. พกฒนาการสอบ CQR
4. อยยยระหวยางจกดการเรรยนการสอน
แพทยธประจดาบดาน ปป 1 จดานวน 22 คน
แพทยธประจดาบดาน ปป 2 จดานวน 21 คน
แพทยธประจดาบดาน ปป 3 จดานวน 21 คน
4.1 ศถกษาดยงานของแพทยธประจดาบดานชกขนปปทรพ 2
4.2 รายงานความกดาวหนดางานวศจกย ของแพทยธ 30 คน วกนทรพ 13 ธ.ค.2560 และ
29 ม.ค.2561
4.3 portfolio 2 ครกขง 40 คน
4.4 Continuity Care วกนทรพ 4 ต.ค.2560 / 11 ม.ค. 2561 และ 8 ก.พ. 2561
แพทยธจดานวน 25 คน
5. การประเมศนผล พศจารณาขดอสอบ OSCE จดานวน 5 ครกขง แพทยธประจดาบดาน
ปป1 และ ปป 2 จดานวน 43 คน

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130089 พกฒนาคบณภาพบรศการการพยาบาล

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

พกฒนาเครพอขยาย
วศชาการ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
21,200.00 380

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
15,490.00 (หนจ73วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
73.07
19.21
51.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 12 ม.ค. 2561
2. ประชบมคณะกรรมการเพพพอวางแผนการจกดกศจกรรม
3. จกดอบรมโครงการพกฒนาคบณภาพบรศกการการพยาบาล
กศจกรรมทรพ 2 การปฏศบกตศตกวในการปปองกกนการตศดเชพขอในโรงพยาบาล จดานวน 3
รบยน ดกงนรข
รบยนทรพ 1 วกนทรพ 6 ธกนวาคม 2560 จดานวน 66 คน
รบยนทรพ 2 วกนทรพ 5 มกราคม 2561 จดานวน 73 คน
รบยนทรพ 3 วกนทรพ 12 มกราคม 2561 จดานวน 69 คน
เวลา 13.00-16.00 ณ หดองประชบมอาคารสยาม 1 ชกขน 7 สถาบกนสบขภาพเดดกแหยง
ชาตศมหาราชศนร
กศจกรรมทรพ 3 การพกฒนาทกกษาะการทบทวนผลงานผลงานวศชาการทางการ
พยาบาลในหกวขดอการพกฒนางานประจดาดดวยงานวศจกย จดานวน 4 ครกขงดกงนรข
ครกขงทรพ 1 วกนทรพ 26 กบมภาพกนธธ 2561 จดานวน 35 คน
ครกขงทรพ 2 วกนทรพ 27 กบมภาพกนธธ 2561 จดานวน 35 คน
ครกขงทรพ 3 วกนทรพ 5 มรนาคม 2561
ครกขงทรพ 4 วกนทรพ 26 มรนาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น. ณ หดองประชบมกกลบยมภารกศจดดานการพยาบาลชกขน 18
สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางสรบปผลโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางสรบปผลโครงการ

PJ6100130004 โครงการตรวจวศนศจฉกยดดวยเทคนศค Vojta Therapy สดาหรกบเดดกทรพ
มรปปญหาทางการเคลพพอนไหวในขวบปปแรก รบยนทรพ 3 (สดาหรกบแพทยธ)

590,400.00

41

30.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1.อยยยระหวยางเตรรยมหลกกสยตรตรวจวศนศจฉกยดดวยเทคนศค Vojta Therapy สดาหรกบ
เดดกทรพมรปปญหาทางการเคลพพอนไหว ในขวบปปแรก รบยนทรพ 3 (สดาหรกบแพทยธ)
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130095 บรศหารและสนกบสนบนการพกฒนาระบบคบณภาพโรงพยาบาล

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
605,000.00

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
16,570.00 (หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต
2.74

กกาวหนกา
22.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ประชบมคณะกรรมการ/คณะทดางาน/รกบการศถกษาดยงาน
1.1 ประชบมเพพพอพศจารณาเรพพองตกวชรขวกด Qsnich Mis และ THIP ปป 2561 วกนทรพ
5 ต.ค.60 ณ หดองประชบม ชกขน 11 อาคารสถาบกนฯ ผยดเขดารยวมประชบม 24 คน
1.2 ประชบมคณะกรรมการควบคบมการตศดเชพขอในโรงพยาบาล วกนทรพ 30
ต.ค.60 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หดองประชบม ชกขน 17 อาคารเฉลศมพระเกรยรตศ ผยด
เขดารยวมประชบม 20 คน
1.3 ประชบมคณะกรรมการ PCT กบมารฯ ในวกนทรพ 31 ต.ค. 60 เวลา 12.00 –
16.00 น. ณ หดองประชบมอาคารเฉลศมพระเกรยรตศ ชกขน 19 อาคารเฉลศมพระ
เกรยรตศ 80 พรรษา ฯ ผยดเขดารยวมประชบม 40 คน
1.4 ประชบมคณะกรรมการทรมนดาพกฒนาคบณภาพ วาระพศเศษครกขงทรพ 2/2561
ในวกนทรพ 10 พ.ย. 60 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หดองประชบมชกขน 21 อาคารเฉลศม
พระเกรยรตศ 80 พรรษาฯ ผยดเขดารยวมประชบม 20 คน
1.5 ประชบมการบรรยายสถานการณธการระบาดของโรคไขดหวกดนกปปงบ
ประมาณ 2561 ในศบกรธวกนทรพ 1 ธ.ค. 60 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หดองประชบม
จกกรพกนธบธ โปษยกฤต ชกขน 7 อาคารสยามบรมราชกบมารร ผยดเขดารยวมประชบม 143
คน
1.6 ประชบมคณะกรรมการ PCT กบมารฯ ในวกนทรพ 8 ก.พ. 61 เวลา 12.00 –
16.00 น. ณ หดองประชบมอาคารเฉลศมพระเกรยรตศ ชกขน 19 อาคารเฉลศมพระ
เกรยรตศ 80 พรรษา ฯ ผยดเขดารยวมประชบม 40 คน
2. รยวมชมนศทรรศการ HA National Forum ครกขงทรพ 19th ระหวยางวกนทรพ 14-15
มร.ค. 61 ณ อศมแพดค เมพองทองธานร ผยดเขดารยวมประกอบดดวยบบคลากรสถาบกน
สบขภาพเดดกแหยงชาตศมหารยาชศนร จดานวน 104 คน

ผลลวพธร (outcome) :

1. หนยวยงานสามารถพกฒนา หรพอ สรดางผลงานพกฒนาคบณภาพทรพสอดคลดองกกบเขดม
มบยงของสถาบกนฯ ในดดานกระบวนการดยแลรกกษาผยดปปวย กระบวนการทดางาน งาน
ประดศษฐธทรพชยวยกกนสยงเสรศม สนกบสนบนใหดการปฏศบกตศงานมรคบณภาพมาตรฐานในทบก
ดดานไดดเสรดจสมบยรณธ ซถพงอกนจะสยงผลดรตยอผยดปปวยและชบมชน
2. บบคลากรสามารถนดาความรยดและประสบการณธทรพไดดรกบจากการจกดกศจกรรม
พกฒนาคบณภาพในรยปแบบตยางๆ ไปปรกบปรบงและพกฒนาหนยวยงาน

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

บบคลากรมาภาระงานทรพมากไมยสามารถเขดารยวมกศจกรรมไดดเตดมทรพ

PJ6100130014 สาขากบมารเวชศาสตรธทางเดศนอาหารและโรคตกบ

96,780.00

1

ผลผลลตของโครงการ(output) :

ไมยมรผยดสมกครหลกกสยตรกบมารเวชศาสตรธโรคทางเดศนอาหาร
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130022 สาขากบมารเวชศาสตรธโรคระบบทางเดศนหายใจ

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
483,900.00
5

เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ5วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
% 100.00
ผลลต
40.00

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

งบดดาเนศนงาน

สาขาทารกแรกเกศด

500,000.00

1,040

276,137.50

45

55.23

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

96,780.00

1

19,200.00

1

19.84 100.00

40.00

งบดดาเนศนงาน

ถยายทอดองคธความ
รยด/เทคโนโลยรทาง
การแพทยธใน
ประเทศ

3,320,000.00

576

83,460.00

29

2.51

60.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

อยยยระหวยางจกดการเรรยนการสอนหลกกสยตรกบมารเวชศาสตรธโรคระบบทางเดศน
หายใจ ปป 1 จดานวน 2 คน ปป 2 จดานวน 3 คน

PJ6100130001 โครงการพกฒนาเครพอขยายการจกดเกดบขดอมยลทารกแรกเกศดระดกบ
ชาตศ

4.33

98.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. กดาลกงอยยยระหวยางการคกดเลพอกและเตรรยมเนพขอหา เพพพอจกดทดาโปสเตอรธ สพอ
สดาหรกบใหดความรยดในการดยแลทารกแรกเกศดวศกฤตแกยผยดปฏศบกตศงาน
(ผลการเบศกจยาย ต.ค. 60-20 เม.ย.61 เปปนเงศน 276137.5) ขดอมมยลจากฝปายการ
เงศน

ผลลวพธร (outcome) :

ผยดปฏศบกตศงานในการดยแลทารกแรกเกศดวศกฤตมรสพอสศพงพศมพธ เชยน โปสเตอรธ แผยนพกบ
คยยมพอ แนวทางปฏศบกตศ ฯลฯ ทรพเปปนมาตรฐานเดรยวกกน สามารถใหดการดยแลทารกไดด
ถยกตดองตามมาตรฐาน

PJ6100130011 สาขาโลหศตวศทยาและมะเรดงในเดดก
ผลผลลตของโครงการ(output) :

อยยยระหวยางจกดการเรรยนการสอนหลกกสยตรกบมารเวชศาสตรธโรคเลพอด ปป 2 จดานวน
1 คน

PJ6100130007 โครงการสรดางเสรศมองคธความรยดทางวศชาการและบรศการในการดยแล
รกกษาดดานสบขภาพเดดกกกบกลบยมประเทศอาเซรยน

5.03

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. พยาบาลจาก Yankin Children’s Hospital ประเทศพมยา เดศนทางเขดารกบการ
ฝฝกอบรมดดาน Cardiology lab ณ สถาบกนสบขภาพเดดกหยงชาตศ มหาราชศนร วกนทรพ
5-30 มรนาคม 2561
2. Prof. Shakeel Qureshi ผยดเชรพยวชาญดดานโรคโรคหกวใจจาก Evelina
Children’s Hospital กรบงลอนดอน ประเทศอกงกฤษ ไดดรกบเชศญมาเปปนวศทยากร
สอนการเปลรพยนลศขนหกวใจ Venus P Valve Workshop ในเดพอน มศ.ย. 2561

ผลลวพธร (outcome) :

1. พกฒนาเครพอขยายและแลกเปลรพยนเรรยนรยดซถพงกกนและกกน เพพพอนดามาพกฒนาการ
รกกษาผยดปปวยเดดก
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130017 สาขากบมารเวชศาสตรธโรคภยมศแพดและภยมศคบดมกกน

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
193,560.00
2

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
16,000.00 (หนจ2วย)

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

51,830.00

70

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

3,000.00

102

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
% 100.00
ผลลต
8.27
40.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

อยยยระหวยางดดาเนศนการเรรยนการสอนหลกกสยตรกบมารเวชศาสตรธโรคภยมศแพด ชกขนปปทรพ
1 จดานวน 1 คน ปปทรพ 2 จดานวน 1 คน

ผลลวพธร (outcome) :
ระหวยางดดาเนศนการ

PJ6100130070 อบรมบบคลากรทางการแพทยธและบบคลากรทางการศถกษาเกรพยวกกบ
เดดกทรพมรปปญหาการเรรยน

10

14.29

20.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ประชบมคณะทดางานเพพพอกดาหนดแนวทางการปฏศบกตศงาน ในเดพอนมกราคม 2561
ผยดเขดารยวมประชบมจดานวน 10 คน
2. ประสานประชาสกมพกนธธโครงการ รกบสมกครผยดเขดารยวมโครงการ
3. กดาหนดจกดอบรมในวกนทรพ 30 เมษายน 2561 - 2 พ.ค. 2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

PJ6100130107 พกฒนาแนวทางการพยาบาลผยดปปวยทรพมรภาวะกระวนกระวายหลกง
ฟฟฟนจากการระงกบความรยดสถก (Emergence agitation)

10.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :
1. อนบมกตศโครงการ 28 ก.พ.2561
2. อยยยระหวยางดดาเนศนการ

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130105 พกฒนาและเสรศมสรดางความตระหนกกในความรยวมมพอเพพพอดยแลสศพง
แวดลดอม ความปลอดภกยและอนบรกกษธพลกงงานในองคธกร

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
529,950.00 2,089

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
11.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ วกนทรพ 2 กพ. 2561
2. จกดประชบมยยอยเพพพอวางแผนการทดางาน ประกอบดดวยคณะกรรมการ และผยด
เกรพยวขดอง จดานวน 17 คน ในวกนทรพ 12 กบมภาพกนธธ 2561 ณหดองประชบมชกขน 17
3. เฝปาระวกงนขดาเสรยของสถาบกน คยา BOD ตรวจประเมศนคบณภาพนขดาเสรยทบก 4
เดพอน
ครกขงทรพ 1 เมพพอวกนทรพ 15 กบมภาพกนธธ 61 ผลลกพยธ ผยานเกณฑธการตรวจสอบ
คบณภาพนขดาทศขงกยอนเขดาระบบบดาบกดนขดาเสรย
4. เฝปาระวกงนขดาในหอยงเยดน (เชพขอแบคทรเรรย Legionell) โดยการตรวจประเมศน
คบณภาพนขดา
ครกขงทรพ 1 เมพพอวกนทรพ 8 มกราคม 61 ผลลกพยธ ผยานเกณฑธการตรวจสอบนขดาใน
หอผถพงเยดน
5. อบรมฟฟฟนฟยความรยดพพขนฐานการใชดงานอบปกรณธไฟฟปา และแนวทางการอนบรกกษธ
พลกงงานในองคธกร สดาหรกบบบคลากรใหมย วกนทรพ 26 มรนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.
00 น. ณ หดองประชบมอาคารสถาบกนฯ ชกขน 7 สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหา
ราชศนร

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

PJ6100130115 การตรวจการกลายพกนธบธในโรคพกนธบกรรมเมตาบอลศก ชนศด วงจรยย
เรรย ผศดปกตศ Mutation analysis in urea cycle disorders

100,000.00

513

10.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :
อยยยระหวยวางดดาเนศนการวศจกย

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยวางดดาเนศนการวศจกย

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยวางดดาเนศนการวศจกย
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130055 สรดางเสรศมสบขภาพกายและจศตของบบคลากรดดวยกรฬาและ
นกนทนาการ

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
245,100.00 1,630

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
วย)
97,800.00 (หนจ
1,087

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

96,780.00

1

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

77,000.00

320

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
39.90
66.69
35.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ
2. กศจกรรมวกนกรฬาสร 2561 จกดกศจกรรมเพพพอบบคลากรของสถาบกนฯ ในวกนทรพ 28
ธ.ค. 60 เวลา 8.00-12.00 น. บบคลากรมรความพถงพอใจคศดเปปนรดอยละ 93.5
บบคลากรเขดารยวมกศจกรรมจดานวน 430 คน
3. อยยยระหวยางจกดกศจกรรมออกกดาลกงกาย แอโรบศค ในระหวยาง วกนทรพ 1 ต.ค. 60 –
30 ก.ย. 61 เวลา 12.00-13.00 น. และ 16.45-17.45 น.
4. จกดกศจกรรมออกกดาลกงกาย โยคะ ในระหวยาง วกนทรพ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
เวลา 12.00-13.00 น. และ16.45-17.45 น.

ผลลวพธร (outcome) :

1. บบคลากรภายในสถาบกนฯ สามารถออกกดาลกงกายเพพพอสบขภาพตามเกณฑธ
มาตรฐาน
2. บบคลากรภายในสถาบกนฯ มรการปรกบเปลรพยนพฤตศกรรมสบขภาพ มรผลทดาใหด
สบขภาพดรขถขน ดกชนรมวลกาย และรอบเอวลดลง
3. บบคลากรภายในสถาบกนฯไดดรกบการสนกบสนบนการปปองกกนโรคตยาง ๆ ดดวยกรฬา
และนกนทนาการ

PJ6100130015 สาขากบมารเวชศาสตรธประสาทวศทยา
ผลผลลตของโครงการ(output) :

ไมยมรผยดสมกครหลกกสยตรกบมารเวชศาสตรธประสาทวศทยา

ผลลวพธร (outcome) :
ระหวยางดดาเนศนการ

PJ6100130102 พกฒนาและควบคบมคบณภาพระบบปปองกกนการตศดเชพขอในโรง
พยาบาล

21,700.00

70

28.18

21.88

25.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดทดาและขออนบมกตศโครงการ 11 มกราคม 2561
2. ประสานงานกกบหนยวยงานทรพเกรพยวขดองเตรรยมจกดกศจกรรม
3. จกดอบรมพกฒนาทกกษะการเฝปาระวกงการตศดเชพขอ ครกขงทรพ 1 วกนทรพ 8-9 ก.พ. 2561
เวลา 08.00-16.00 น. ผยดเขดารยวมอบรม 70 คน

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130043 ตรวจการไดดยศนเพพพอคดนหาภาวะบกพรยองทางการไดดยศนในเดดกกยอน
วกยเรรยนปปทรพ 4

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
9,000.00 300

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
25.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

84,525.00

249

10.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

6,800.00

145

30.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ วกนทรพ 26 ธ.ค 2560
2. อยยยระหวยางดดาเนศนการเตรรยมกศจกรรมทรพ 2 เขดาตรวจหยและวศนศจฉกย
2.1 ดดาเนศนการทดาเรพพองขอเชยาเครพพองตรวจการไดดยศนจดานวน 3 เครพพอง
2.2 จกดเตรรยมเนพขอหาเพพพอสยงเอกสารถถงโรงเรรยน

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนการ

PJ6100130112 พกฒนาการรกกษาและบรศหารจกดการโรคเบาหวานในเดดกและวกยรบยน
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 28 ก.พ.2561
2. อยยยระหวยางประชบมและเตรรยมจกดโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

ยยยระหวยางเตรรยมจกดโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ยยยระหวยางเตรรยมจกดโครงการ

PJ6100130048 วกนพยาบาลแหยงชาตศสยสากล
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 9 กพ.61
2. ประชบมคณะกรรมการโครงการเพพพอกดาหนดแนวทางปฏศบกตศ จดานวน 17 คน

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130100 พกฒนาคบณภาพตดารกบยาเตรรยมผยดปปวยเฉพาะรายสดาหรกบเดดก

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
35,000.00 302

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ10วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลล
ต
3.31
11.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 2 ก.พ. 2561
2. ประชบมเตรรยมจกดกศจกรรม
3. อยยยระหวยางจกดกศจกรรม

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางจกดกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางจกดกศจกรรม

PJ6100130110 เสรศมพลกงสรดางแรงขกบเคลพพอนพกฒนางานวศจกยและนวกตกรรม

1,055,050.00

1,111

15,355.00

97

1.46

8.73

12.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดประชบมคณะกรรมการเสรศมพลกงเพพพอพกฒนางานวศจกยและทรมวศจกย
ครกขงทรพ 1 วกนทรพ 5 มกราคม 2561 ณ หดองประชบมกลบยมงานวศจกยและประเมศน
เทคโนโลยรทางการแพทยธ ชกขน 12 อาคารสถาบกนฯ มรคณะกรรมการเขดาประชบม
15 คน
เพพพอ 1.1 ขดอสรบปในการกดาหนดนโยบายและทศศทางในการพกฒนางานวศชาการ
1.2 สรบปรายชพพอโครงการวศจกยทรพเสนอของบประมาณเงศนบดารบงของสถาบกน
1.3 การประชาสกมพกนธธโครงการของกลบยมงานวศจกย
2. จกดกศจกรรมศถกษาดยงาน จดานวน 2 แหยง
2.1 ศถกษาดยงาน ณ สถาบกนพลาสตศก วกนทรพ 12 มกราคม 2561 เวลา
12.00-15.30 น. บบคลากรมรความพถงพอใจคศดเปปน รดอยละ 92.06 มรผยดเขดารยวม
กศจกรรมจดานวน 11 คน
2.2 จกดศถกษาดยงาน ณ สดานกกงานพกฒนาวศทยาศาสตรธและเทคโนโลยรแหยง
ชาตศ (สวทช.) วกนทรพ 9 กบมภาพกนธธ 2561 เวลา 12.00-15.30 น. บบคลากรมรความพถง
พอใจคศดเปปน รดอยละ 98.81 มรผยดเขดารยวมกศจกรรมจดานวน 12 คน
3. จกดโครงการคน Gen R กกบตดนกลดานกกวศจกย ครกขงทรพ 1 บบคความพถงพอใจคศดเปปน
รดอยละ 92.06 มรผยดเขดารยวมกศจกรรมจดานวน 70 คน
- เทคนศคการคดนหาโจทยธวศจกยใกลดๆ ตกว โดยสบนทรรยสนทนา สาธก
(Appreciative Inquiry : AI)

ผลลวพธร (outcome) :

ผลทรพไดดรกบจากกศจกรรมศถกษาดยงาน
1. ไดดเรรยนรยดการทดานวกตกรรมหบยนจดาลองสดาหรกบแผนการสอนผยดปปวยเจาะคอและ
ใหดอาหารทางสายยาง เพพพอนดามาพกฒนาการทดาหบยนจดาลองของสถาบกน
2. เรรยนรยดการทดานวกตกรรมหมอนจากเมดดพลาสตศกสดาหรกบผยดปปวย
3. พกฒนานวกตกรรมลวดสดาหรกบใชดผยาตกดรยวมกกบหนยวยงาน MTec
ผลทรพไดดรกบจากโครงการคน Gen R กกบตดนกลดานกกวศจกย (ครกขงทรพ 1)
- เกศดการมรสยวนรยวมระหวยางบบคลากร เพพพอคดนหาโจทยธในการทดาวศจกย

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

- บบคลากร มรภาระงานมากทดาใหดเจดาหนดาทรพเขดารยวมกศจกรรมไดดนดอยกวยาทรพคาดหวกง
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130075 อบรมแกนนดาพยาบาลผยดปปวยโรคไขดเลพอดออกสดาหรกบพยาบาล

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
112,000.00 30

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
20.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการวกนทรพ 15 ธ.ค.2560
2. ยพพนโครงการ เพพพอขอหนยวยคะแนน ณ สภาการพยาบาล อาคารนครศนทรศรร
ชกขน 5 กระทรวงสาธารณสบข อ.เมพอง จ.นนทบบรร หนยวยคะแนนทรพไดด 27 หนยวย
คะแนน และเลขรหกสหลกกสยตร1-02-000-0625-8063
3. อยยยระหวยางรอดดาเนศนการเปปดลงทะเบรยน รกบสมกครพยาบาล ทรพสนใจเขดารยวม
โครงการอบรมแกนนดาพยาบาลผยดปปวยโรคไขดเลพอดออกสดาหรกบพยาบาล ใน
เวดบไซตธสถาบกนฯ
4. จะดดาเนศนการอบรม 5 วกน วกนทรพ 4-8 มศถบนายน 2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนการเปปดลงทะเบรยน รกบสมกครพยาบาล

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนการเปปดลงทะเบรยน รกบสมกครพยาบาล

PJ6100130062 พกฒนาหบยนจดาลองสดาหรกบสอนสวนอบจจาระ

35,000.00

11

40.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดทดาและขออนบมกตศโครงการ
2. ผยดเชรพยวชาญใหดขดอเสนอแนะโดยพศจารณาจากหบยนตดนแบบเดศม
3. รวบรวมขดอมยล รยางแบบหบยนตกวใหมยใหดผยดเชรพยวชาญพศจารณา
4. อยยยระหวยางดดาเนศนการจดางเหมาจกดทดาหบยนจดาลองสดาหรกบสวนอบจจาระ

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130067 ประชบมเชศงปฏศบกตศการสดาหรกบแพทยธ พยาบาลเรพพอง "Well Child
care : Investment in the future"

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
92,600.00 190

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ21วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
11.05
16.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ วกนทรพ 19 ม.ค. 2561
2. แตยงตกขงคณะกรรมการเพพพอดดาเนศนโครงการจดานวน 21 คน
3. เตรรยมการจกดประชบมเชศงปฏศบกตศการ ในวกนทรพ 2-3 สศงหาคม 2561 ณ หดองประชบม
1-2 ชกขน 7 อาคารสยาม สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร
4. อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนกศจกรรม

PJ6100130103 สดารวจความชบกของแผลกดทกบ

13,500.00

190

6,250.00

83

46.30

43.68

55.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 12 ม.ค. 2561
2. ประชบมคณะกรรมการปปองกกนและดยแลแผลกดทกบ
2.1 เตรรยมความพรดอมในการสดารวจความชบกครกขงทรพ 1 ในวกนทรพ 31 มกราคม
2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หดองประชบมผยดปปวย ส 7 บร
2.2 สรบปผลและจกดทดารายงานผลสดารวจความชบด ครกขงทรพ 1 ในวกนทรพ 15
กบมภาพกนธธ 2561 เวลา 13.30-15.30 น.ณ หดองประชบมผยดปปวย ส 7 บร
3. สดารวจความชบกของแผลกดทกบครกขงทรพ 1 ในหนยวยงาน
3.1 ทบทวนและสอบวกดความรยดวกนทรพ 6 กบมภาพกนธธ 2561 เวลา 13.30-16.00น.
ณ หดองประชบมกลบยมภารกศจดดานการพยาบาล ชกขน 18 อาคารเฉลศมพระเกรรยตศ
3.2 สดาหรวจความชบกของแผลกดทกบ ใน 22 หอผยดปปวย วกนทรพ 12 กพ. 2561
เวลา 8.00-16.00 น. ณ หดองประชบมอาคารสถาบกน ชกขน 12 อาคารสถาบกน

ผลลวพธร (outcome) :
ระหวยางดดาเนศนการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ระหวยางดดาเนศนการ

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130113 พกฒนาระบบรกบสยงตยอผยดปปวยระดกบตตศยภยมศและสยงกวยา

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
76,800.00 213

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
15.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1 อนบมกตศโครงการ
2. ประชบมเชศงปฏศบกตศการเรพพองการดยแลผยดปปวยขณะเคลพพอนยดายเพพพอการสยงตยอสถาน
พยาบาลตยางๆ ในวกนทรพ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น ณ หดองประชบม
สยามชกขน 7 อาคารสยาม
2. จกดประชบมเชศงปฏศบกตศการ กลบยมเปปาหมายคพอ แพทยธ พยาบาล ผยดดยแลผยดปปวยเดดก
แกยสถายพยาบาลในเครพอขยาย ในวกนทรพ 18-19 กรกฏาคม 2561 เวลา
08.00-16.00 น ณ หดองประชบมสยามชกขน 3 อาคารสยาม

ผลลวพธร (outcome) :

เพพพอพกฒนารยวมกกนใหดหนยวยงาน โรงพยาบาลเครพอขยายมรศกกยภาพสยงสบดในการ
ดยแลรกกษาพยาบาล ลดจดานวนการรกบสยงตยอ สศพงทรพสามารถพกฒนารยวมกกนดพขอ ดดาน
วศชาการ ทกกษะ การดยแลเพพพอการสยงตยอผยดปปวยเดดกและสามารถสยงกลกบใหดสถาน
พยาบาลเครพอขยาย หลกงจากไดดรกบการรกกษาทรพสถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหา
ราชศนร เปปนการพกฒนาศกกยภาพไปพรดอมๆกกน

PJ6100130087 พกฒนาศกกยภาพพยาบาลวศชาชรพ

57,300.00

363

25.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :
1. อนบมกตศโครงการ 8 มร.ค. 2561
2. อยยยระหวยางเตรรยมจกดโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมจกดโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมจกดโครงการ

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130005 โครงการพกฒนาศกกยภาพบบคลากรและหนยวยงานทรพเกรพยวขดองการ
สรดางเสรศมพกฒนาการเดดก (เดดกกลบยมเสรพยง เดดกพกฒนาการลยาชดาและ
เดดกทรพมรความตดองการพศเศษ)

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

สตรร และเดดกประ
ฐมวกย

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
2,454,800.00 320

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
46,985.00 (หนจ34วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
1.91
10.63
34.40

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อยยยระหวยางการจกดอบรมพยาบาลเฉพาะทางดดานพกฒนาการระยะปานกลาง
4 เดพอน วกนทรพ 1 กบมภาพกนธธ 2561 – 30 พฤษภาคม 2561 ณ ชกขน 13 หดองประชบม
อาคารสยาม ผยดเขดารยวมอบรมกลบยมเปปาหมายจดานวน 34 คน
2. เตรรยมจกดกศจกรรมฝฝกอบรมเชศงปฏศบกตศการแพทยธ กบมารแพทยธ และบบคลากร
ทางการแพทยธ เจดาหนดาทรพและผยดทดางานดดานเดดก ดกงนรข
- สดาหรกบแพทยธ วกนทรพ 5, 6 , 9 และ 10 กรกฎาคม 2561
- สดาหรกบพยาบาล วกนทรพ 24 , 28 และ 29 มศถบนายน 2561
- สดาหรกบนกกกศจกรรมบดาบกด วกนทรพ 14 – 15 มศถบนายน 2561
ณ หดองประชบมสถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

PJ6100130082 พกฒนาทกกษะหลกกสยตรระยะสกขนการเลรขยงลยกดดวยนมแมย

207,600.00

308

40.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

****โครงการนรขเปลรพยนรหกสโครงการจาก STN20 เปลรพยนเปปน OUT 4 โดยใชดงบ
กลางกรมการแพทยธ****
1. อนบมกตศโครงการ 21 ก.พ. 2561
2. อยยยระหวยางประชาสกมพกนธธการจกดอบรม เปปดรกบสมกครผยดเขดารยวมอบรม วกนทรพ 12
กพ.2561 ขณะนรข มรผยดสมกครจดานวน 80 คน ครบตามเปปาหมาย
3. จกดกศจกรรมอบรมเชศงปฏศบกตศการพกฒนาทกกษะหลกกสยตรระยะสกขนการเลรขยงลยก
ดดวยนมแมย เรพพอง “Breastfeeding: Update theory to art of practice” ใน
ระหวยางวกนทรพ 30 เมษายน 2561 ถถงวกนทรพ 4 พฤษภาคม 2561 ณ หดองประชบมจกกร
พกนธบธชกขน 7 อาคารสยาม สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางจกดอบรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางจกดอบรม

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130060 Emergency Drug Kit

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
29,050.00 105

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
1,540.00 (หนจ44วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
5.30
41.90
30.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดประชบมยยอยเพพพอวางแผนการดดาเนศนการ รวบรวมปปญหา คกดเลพอกรายการ
และจดานวนยาฉบกเฉศนทรพจะสดารอง ครกขงทรพ 1 วกนทรพ 16 กบมภาพกนธธ2561 ณ หดอง
ประชบมงานบรศการเภสกชกรรมผยดปปวยใน
2. จกดทดากลยองใสยยาตดนแบบทรพมรขนาดเหมาะสม นดาเสนอในทรพประชบม วกนทรพ 16
กบมภาพกนธธ 2561
3. นกดประชบมวางแผนรยวมกกบหอผยดปปวยและสอบถามความคศดเหดน วกนทรพ 27
มรนาคม 2561 ณ หดองประชบมกลบยมภารกศจดดานการพยาบาล พยาบาลและ
เภสกชกร 44 คน
4. อยยยระหวยางรอพกสดบจกดซพขออบปกรณธสดาหรกบทดากลยองยาฉบกเฉศน

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

PJ6100130065 อบรมพยาบาลหลกกสยตรการดยแลรกกษาเดดกโรคหกวใจ

324,000.00

460

15

3.26

33.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 11 ม.ค. 2561
2. แตยงตกขงและประชบมคณะกรรมการ จดานวน 15 คน
3. ประชาสกมพกนธธ เปปดรกบสมกครผยดเขยาวมโครงการ วกนทรพ 5 มรนาคม 2561 จนผยด
สมกครครบตามเปปาหมาย 170 คน
4. กดาหนดจกดอบรม เรพพอง การพยาบาลดยแลรกกษาโรคหกวใจในเดดกเรพพอง
“Nursing Management for Pediatric Heart Disease” วกนทรพ 21-25
พ.ค.2561
3. อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนโครงการ

11:27:30
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130058 พกฒนาทกกษะการทดางานเพพพอเพศพมประสศทธศผลในองคธกร (OD :
Organization Development)

หมวด
งบประมาณ
งบดดาเนศนงาน

หมวดโครงการ

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
3,590,000.00 1,300

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
วย)
2,710,740.00 (หนจ
1,332

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
% 102.46
ผลลต 100.00
75.51

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ
2. ประชาสกมพกนธธโครงการ
3. จกดอบรม โครงการพกฒนาทกกษะการทดางานเพพพอเพศพมประสศทธศผลในองคธกร (OD
: Organization Development) ทกขงหมดจดานวน 10 รบยน ณ
- จกดอบรมรบยนทรพ 1 วกนทรพ 19-20 ธกนวาคม 2560 ผยดเขดารกบการอบรมจดานวน 140
คน
- จกดอบรมรบยนทรพ 2 วกนทรพ 21-22 ธกนวาคม 2560 ผยดเขดารกบการอบรมจดานวน 142
คน
- จกดอบรมรบยนทรพ 3 วกนทรพ 16-17 มกราคม 2561 ผยดเขดารกบการอบรมจดานวน 140
คน
- จกดอบรมรบยนทรพ 4 วกนทรพ 18-19 มกราคม 2561 ผยดเขดารกบการอบรมจดานวน 134
คน
- จกดอบรมรบยนทรพ 5 วกนทรพ 23-24 มกราคม 2561 ผยดเขดารกบการอบรมจดานวน 120
คน
- จกดอบรมรบยนทรพ 6 วกนทรพ 25-26 มกราคม 2561 ผยดเขดารกบการอบรมจดานวน 131
คน
- จกดอบรมรบยนทรพ 7 วกนทรพ 13-14 กบมภาพกนธธ 2561 ผยดเขดารกบการอบรมจดานวน 127
คน
- จกดอบรมรบยนทรพ 8 วกนทรพ 15-16 กบมภาพกนธธ 2561 ผยดเขดารกบการอบรมจดานวน 141
คน
- จกดอบรมรบยนทรพ 9 วกนทรพ 6-7 มรนาคม 2561 ผยดเขดารกบการอบรมจดานวน 133 คน
- จกดอบรมรบยนทรพ 10 วกนทรพ 8-9มรนาคม 2561 ผยดเขดารกบการอบรมจดานวน 124 คน
4. จดานวนผยดเขดารกบการอบรม คศดเปปนรดอยละ 100 มรระดกบความพถงพอใจคศดเปปน
รดอยละ 85.27

ผลลวพธร (outcome) :

1. สามารถพกฒนาทกกษะในการทดางานใหดมรประสศทธศภาพเพศพมขถขน
2. สามารถพกฒนาทกศนคตศในการทดางานรยวมกกนอยยางมรความสบข
3. มรหลกกการทดางานทรพมรประสศทธศภาพ
4. สามารถสรดางสมรรถภาพในการทดางานใหดมรประสศทธศภาพมากขถขน
5. บบคลากรมรความรยดความเขดาใจในบทบาทและหนดาทรพความรกบผศดชอบเปปนอยยางดร
6. การใชดทฤษฎรตยาง ๆ ในการบรศหารการจกดการในองคธกร

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :

- ความพรดอม ของสถานทรพในการจกดกศจกรรมไมยเหมาะสม และไมยอดานวยความ
สะดวกตยอการดดาเนศนกศจกรรม ทดาใหดเกศดอบบกตศเหตบตยอผยดเขดาอบรม
แนวทางแกดไข
-จกดสถานทรพใหดมรความเหมาะสม
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130002 โครงการถยายทอด ฝฝกอบรมหลกกสยตรเฉพาะทางในการดยแลรกกษา
ผยดปปวยทารกแรกเกศด

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

งบดดาเนศนงาน

สาขาทารกแรกเกศด

งบประมาณ ผลผลลต
1,200,000.00 219

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

4,550.00

48

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

322,700.00

9

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ75วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
34.25
34.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดอบรมภาคทฤษฎรและภาคปฏศบกตศหลกกสยตรกยดชรพทางทารกแรกเกศด การ
เตรรยมผยดปปวยและการเคลพพอนยดายสยงตยอทารกแรกเกศดนขดาหนกกตกวนดอย หรพอวศกฤตศ
อยยางมรประสศทธศภาพ เขต8 ทรพ จกงหวกดอบดร วกนทรพ 26-27 มรนาคม 2561
2. อยยยระหวยางจกดอบรมหลกกสยตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ทารกแรกเกศดวศกฤตศ 4 เดพอน ระหวยางเดพอนพฤษภาคม – สศงหาคม 2561

ผลลวพธร (outcome) :

1.พกฒนาศกกยภาพแพทยธและพยาบาลใหดสามารถกยดชรพทารกแรกเกศดไดดอยยางมร
ประสศททธศภาพ ลดอกตราการตายและภาวะ แทรกซดอนจากการสยงตยอ
2.แพทยธและพยาบาลในเขตสบขภาพทรพกดาหนดไดดรกบการอบรมความรยดในประเดดนทรพ
เปปนความตดองการของเขต

PJ6100130085 อบรมเชศงปฏศบกตศการ ทดาไดด อยยางไร ในการจกดการเครพพองมพอ
อบปกรณธทางทกนตกรรมทรพมรปปญหาใหดพรดอมใชดงาน (How to
maintainance Dental Equipment)

30.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ วกนทรพ 9 ก.พ. 2561
2. แตยงตกขงคณะกรรมการจกดอบรม
3. อยยยระหวยางเตรรยมจกดอบรมเชศงปฏศบกตศการ ทดาไดด อยยางไร ในการจกดการเครพพอง
มพออบปกรณธทางทกนตกรรมทรพมรปปญหาใหดพรดอมใชดงาน (How to maintainance
Dental Equipment) ในวกนทรพ 25 พ.ค. 2561 เวลา 13.00-16.00 น ณ หดอง
ประชบมทกนตกรรมชกขน 3 อาคารสยาม สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรม

PJ6100130012 สาขาวศสกญญรสดาหรกบเดดก

2

22.22

40.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

อยยยระหวยางการจกดการเรรยนการสอนหลกกสยตรวศสกญญรวศทยาสดาหรกบเดดก ปป 1
จดานวน 1 คน ปป 2 จดานวน 1 คน
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130098 จกดการความรยดเรพพอง Pediatric Pain Management

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
12,500.00 180

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

115,000.00

101

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

56,400.00

200

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
10.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 16 ม.ค.2561
2. อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

PJ6100130121 พกฒนาระบบสารสนเทศการเบศกจยายชบดหกตถการและเวชภกณฑธงาน
เครพพองใชดกลาง

40

39.60

50.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตจศโครงการ 12 ก.พ. 2561
2. ประชบมเพพพอศถกษาวศเคราะหธระบบงานเดศม
3. อยยยระหวยางการออกแบบระบบ

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

PJ6100130039 พกฒนาคลศนศกอายบรกรรมเฉพาะทาง Phase 5

5.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการแลดว วกนทรพ 12 มรนาคม 2561
2. อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130046 สกปดาหธเภสกชกรรม 2561

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
14,600.00 172

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

255,100.00

493

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

774,240.00

8

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

387,120.00

4

เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
20.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 19 ม.ค.2561
2. อยยยระหวยางจกดเตรรยม นศทรรศการความรยดดดานยา ในวกนทรพ 25-29 มศถบนายน
2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางจกดเตรรยมกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางจกดเตรรยมกศจกรรม

PJ6100130078 อบรมหลกกสยตรระยะสกขนการพยาบาลเดดก

45.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ วกนทรพ 11 ม.ค.2561
2. ประชาสกมพกนธธหลกกสยตร
3. จะจกดอบรมเรพพอง การพยาบาลเดดก ในวกนทรพ 25-29 มศถบนายน 2561 ณหดอง
ประชบมสยาม 1-2 ชกขน 7 อาคารสยาม สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศ มหาราชศนร
4. อยยยระหวยางเปปดลงทะเบรยนรกบสมกครผยดเขดารยวมโครงการ ในวกนทรพ 19 มรนาคม - 8
มศถบนายน 2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเปปดลงทะเบรยนรกบสมกครผยดเขดารยวมโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเปปดลงทะเบรยนรกบสมกครผยดเขดารยวมโครงการ

PJ6100130013 สาขาจศตเวชเดดกและวกยรบยน

2

25.00

40.00

100.00

40.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

อยยยระหวยางจกดการเรรยนการสอนหลกกสยตรจศตวศทยาเดดกและวกยรบยน ชกขนปปทรพ 1
จดานวน 2 คน

PJ6100130021 สาขากบมารเวชศาสตรธพกฒนาการและพฤตศกรรม

16,000.00

4

4.13

ผลผลลตของโครงการ(output) :

อยยยระหวยางดดาเนศการเรรยนการสอนหลกกสยตรกบมารเวชศาสตรธพกฒนาการและ
พฤตศกรรม ปป 1 จดานวน 2 คน ปป 2 จดานวน 2 คน
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130044 กลบยมบดาบกดสดาหรกบผยดปกครองและเดดก

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
3,600.00 100

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
4.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

36,500.00

1,015

45.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

35,000.00

240

24.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 5 กพ. 2561
2. ประสานและประชาสกมพกนธธโครงการ
3. กดาหนดจกดอบรม เรศพม วกนทรพ 27 เมษายน 2561

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมดดาเนศนการ

PJ6100130041 พกฒนาการดยแลผยดปปวยทรพเปปดลดาไสดทางหนดาทดอง
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. จกดทดา ขออนบมกตศ และประสานงานโครงการ
2. อยยยระหวยางจดางเหมาจกดทดาคยยมพอใหดคดาแนะนดาและคยาวกสดบอบปกรณธการดยแลผยด
ปปวยทรพเปปดลดาไสดทางหนดาทดอง

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

PJ6100130049 บรศหารจกดการความขกดแยดงทางการแพทยธและสาธารณสบข
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 7 กพ.2561
2. จกดประชบมคณะกรรมการทบก 3 เดพอน
3. อยยยระหวยางเตรรยมการจกดอบรม

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมการจกดอบรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมการจกดอบรม
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130073 พกฒนาบบคลากรทางการแพทยธระยะสกขน หลกกสยตรทกนตกรรมเดดก

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
168,860.00 240

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 19 มกราคม 2561
2. แตยงตกขงคณะกรรมการโครงการจดานวน 16 คน
3. ประชาสกมพกนธธโครงการ
4. จกดโครงการพกฒนาบบคลากรทางการแพทยธระยะสกขน หลกกสยตรทกนตกรรมเดดก
วกนทรพ 14-16 มรนาคม 2561 ณ หดองประชบมอาคารสยาม ชกขน 7 สถาบกนสบขภาพเดดก
แหยงชาตศมหาราชศนร ผยดเขดารยมอบรม จดานวน 153 คน
5. อยยยระหวยางสรบปผลการดดาเนศนงาน

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางสรบปผลการดดาเนศนงาน

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางสรบปผลการดดาเนศนงาน

PJ6100130096 พกฒนาบบคลากรดดานการพกฒนาคบณภาพ

400,000.00

471

9,275.00

182

2.32

38.64

27.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1.จกดอบรมเพพพอพกฒนาศกกยภาพบบคลากรดดานการพกฒนาคบณภาพภายในสถาบกนฯ
เรพพอง "trigger tools ทดาอยยางไร" วกนทรพ 22 พฤศจศกายน 2560 เวลา 13.30 –
15.30 น. ณ หดองประชบมสยาม 3 ชกขน 7 อาคารสยามบรมราชกบมารร ผยดเขดารกบ
อบรม จดานวน 100 คน สรบปจากแบบประเมศนผลความพถงพอใจ คศดเปปนรดอยละ
74
2. สยงเสรศมการพกฒนาคบณภาพโรงพยาบาลตามแนวทาง Hospital
Accreditation โดยสยงบบคลากรเขดารกบการอบรมหลกกสยตรดดานการพกฒนา
คบณภาพกกบ สรพ. หลกกสยตร“ST001 มาตรฐานโรงพยาบาลและบรศการสบขภาพ
ฉบกบทรพ 4” วกนทรพ 16 ธกนวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หดองประชบม
Sapphire 204 – 206 ศยนยธการประชบมอศมแพดค ฟอรกพม เมพองทองธานร จกงหวกด
นนทบบรร ผยดเขดาอบรม จดานวน 2 คน
3. การจกดประชบมเชศงปฏศบกตศการเรพพอง "การจกดทดาคยยมพอการใหดบรศการประชาชน" วกน
ทรพ 22 กบมภาพกนธธ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หดองประชบมจกกรพกนธบธ โปษยก
ฤต ชกขน 7 อาคารสยามบรมราชกบมารร ผยดเขดารยวมประชบม 80 คน อยยยระหวยางดดาเนศน
การสยงขดอมยล เพพพอดดาเนศนการวกดและประเมศน

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130109 พกฒนาแนวปฏศบกตศการพยาบาลดดานการประเมศนและการจกดการ
ความปวด ในผยดปปวยเดดกโดยใชดหลกกฐานเชศงประจกกษธ

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
14,700.00 260

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
5.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :
1. อนบมกตศโครงการ 19 ก.พ.2561
2. อยยยระหวยางดดาเนศนการ

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

PJ6100130119 พกฒนาระบบเทคโนโลยรสารสนเทศสดาหรกบระบบงานสยงยา
ไปรษณรยธ

150,000.00

21

35.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 7 ก.พ.2561
2. รวบรวมขดอมยลพพขนฐานความตดองการของงานสยงยาทางไปรษณรยธ
3. อยยยระหวยางเกดบรวบรวมขดอมยลและเตรรยมจกดประชบมรยวมกกบงานเทคโนโลยร
สารสนเทศ เพพพอออกแบบโปรแกรม

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
ปปญหาอบปสรรค
1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการชดา
2. ดดาเนศนการลยาชดาเนพพองจากตดองรองาน IT เนพพองจากมรภาระงานมาก ไมยสามารถ
ประชบมเขรยนโปรแกรมไดดทกนตามแผนทรพกดาหนด
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130076 อบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผยดปปวยวศกฤตศทารก
และเดดก

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
นอกกรมฯ

งบรายจยายอพพน

ถยายทอดองคธความ
รยด/เทคโนโลยรทาง
การแพทยธนอก
ประเทศ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
617,500.00 135

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
20.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตโครงการ วกนทรพ 11 ม.ค. 2561
2. ประชบมคณะกรรมการดดาเนศนโครงการ
3. กดาหนดจกดหลกกสยตรเนพขอหาการอบรม โดย จกดอบรมโครงการอบรมพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผยดปปวยเดดก รบยนทรพ 1 ระหวยางวกนทรพ 1 พฤษภาคม 2561
งวกนทรพ 31 สศงหาคม 2561 ณ หดองประชบมกลบยมภารกศจดดานการพยาบาล ชกขน 18
อาคารเฉลศมพระเกรยรตศ 80 พรรษา สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางเตรรยมจกดอบรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางเตรรยมจกดอบรม

PJ6100130008 โครงการพกฒนาความรยวมมพอทางวศชาการและบรศการดดานสบขภาพ
เดดกภายในกลบยมประเทศอาเซรยน

1,000,000.00

48

6

12.50

23.50

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. สอนทดาหกตถการการรกกษาผยดปปวยโรคหกวใจพศการแตยกดาเนศดดดวยสายสวน ณ
Yankin Children’s Hospital ประเทศพมยา จดานวน 4 ครกขง
ครกขงทรพ 1 วกนทรพ 11 – 12 มกราคม 2561 ประกอบดดวยกบมารแพทยธโรคหกวใจ 3 คน
และนกกรกงสรการแพทยธ 1 คน
ครกขงทรพ 2 วกนทรพ 8 - 9 มรนาคม 2561 ประกอบดดวย แพทยธ 2 คน พยาบาล 1 คน
และนกกรกงสรการแพทยธ 1 คน
2. อยยยระหวยางเตรรยมจกดกศจกรรม
- การอบรม ศถกษาดยงานของพยาบาลหดองผยาตกด 2 ราย จดานวน 2 สกปดาหธอยยย
ในระหวยางการตศดตยอวกนทรพขอเขดาอบรม วกนทรพ 15 – 28 เมษายน 2561 ณ
National Hospital of Pediatrics ประเทศเวรยดนาม
- ประชบมวศชาการ 12th ASEAN Society of Pediatric Surgeons (ASPS)
ประเทศฟปลศปปปนสธ ศกลยแพทยธ 2 ราย วกนทรพ 2 – 5 ธกนวาคม 2561

ผลลวพธร (outcome) :

1. นดาความรยดและเทคโนโลยรใหมยๆ ทรพไดดรกบจากการประชบมมาพกฒนาการดยแล
รกกษาผยดปปวยและการเรรยนการสอน
2. เกศดการแลกเปลรพยนเรรยนรยดระหวยางแพทยธโรคหกวใจ พยาบาล และนกกเทคนศค
การแพทยธระหวยางประเทศไทยและประเทศพมยา, ไดดเรรยนรยดขดอจดากกดในการรกกษา
ผยดปปวยและการใชดทรกพยากรอยยางจดากกด
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130018 สาขากบมารเวชศาสตรธโรคหกวใจ

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
387,120.00
4

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจ1วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลลต
25.00
40.00

งบเงศนอบดหนบน

การเรรยนการสอน
แพทยธเฉพาะทาง

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

44,600.00

1,070

5.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

69,600.00

290

35.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

อยยยระหวยางจกดการเรรยนการสอนแพทยธประจดาบดานหลกกสยตรกบมารเวชศาสตรธโรค
หกวใจ ชกขน ปปทรพ 2 จดานวน 1 คน

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

PJ6100130037 พกฒนาระบบ Pediatric hydrocephalus
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการแลดว วกนทรพ 5 กบมภาพกนธธ 2561
2. อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนโครงการ

PJ6100130101 พกฒนาประกกนคบณภาพบรศการพยาบาล
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมตศโครงการ 6 ก.พ. 2561
2. ประชบมคณะกรรมการเพพพอวางแผนดดาเนศนกศจกรรม
3. จกดอบรมการพกฒนาประกกนคบณภาพบรศการพยาบาล 2561
กศจกรรมทรพ 1 การพกฒนาการประเมศนภาวะหลอดเลพอดดดาอกกเสบ ในวกนทรพ 8
ก.พ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หดองประชบมกลบยมภารกศจดดานการพยาบาล
อาคารเฉลศมพระเกรยรตศ ชกขน 18 สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร เพพพอสอบ
ถามปปยหาในการดดาเนศนการบกนทถกขดอมยลการเกศดภาวะหลอดเลพอดดดาสยวนปลาย
อกกเสบและพศจารณาปรกบปรบงบกนทถกขดอมยล
กศจกรรมทรพ 2 การประเมศนและตรวจสอบคบณภาพการบกนทถกขดอมยล วกนทรพ 6-7
มรนาคม 2561 ณ หดองประชบมกลบยมภารกศจดดานการพยาบาล อาคารเฉลศมพระ
เกรยรตศ ชกขน 18 สถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร เพพพอสอบถามปปยหาในการ
ดดาเนศนการบกนทถกขดอมยลการเกศดภาวะหลอดเลพอดดดาสยวนปลายอกกเสบและ
พศจารณาปรกบปรบงบกนทถกขดอมยล

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130111 บรศหารและสนกบสนบนการพกฒนางานจรศยธรรมการวศจกยสถาบกน
สบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)

แผน / เปปาหมาย

จดานวน

งบประมาณ ผลผลลต
266,100.00 60

เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
4,000.00 (หนจ2วย)

เบลกจจาย ผล กกาวหนกา
%
ผลล
ต
1.50
3.33
15.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

54,100.00

161

15.00

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

3,000.00

7

4.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 5 กพ.61
2. ประชบมคณะกรรมการดดาเนศนโครงการ
3. สยงบบคลากรสถาบกนสบขภาพเดดกแหยงชาตศมหาราชศนร ไดดแกย นางสาว สบธศดา ตรง
มา ตดาแหนยงผยดชยวยนกกวศจกย และ นางสาวเบญจพร พฤกษธไพบยลยธ ตดาแหนยง
พนกกงานกระทรวงสาธารณสบข เขดารยวมอบรมหลกกสยตร IRB Traning เรพพองการ
บรศหารจกดการขดอมยลโครงการวศจกยในคน โดยศยนยธสยงเสรศมจรศยธรรมการวศจกยใน
คน มหาวศทยาลกยมหศดล วกนทรพ 22-23 ก.พ. 2561
4. อยยยระหวยางดดาเนศนการจกดอบรม

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนการจกดอบรม

PJ6100130088 อบรมหลกกสยตรการพกฒนาสมรรถนะบบคลากรทางการพยาบาล
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. อนบมกตศโครงการ 7 กพ.2561
2. ประสานงานและจกดเตรรยมโครงการ
3. อยยยระหวยางดดาเนศนการจกดอบรม

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนการจกดอบรม

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนการจกดอบรม

PJ6100130106 จกดทดาคยยมพอคกดกรองเดดกมรปปญหาการเรรยน
ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ขณะนรขอยยยในชยวงประชบมเพพพอพศจารณากดาหนดแนวทางการทดางาน และรวบรวม
ขดอมยล

ผลลวพธร (outcome) :

อยยยระหวยางดดาเนศนกศจกรรม
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ
ขกอมมล ณ ววนททท 25/04/2561
รหวส

ชชทอโครงการ

PJ6100130108 พกฒนาประสศทธศภาพการทดาความสะอาดและการทดาใหดปราศจาก
เชพขออบปกรณธทางวศสกญญรของผยดชยวยพยาบาลและพนกกงานชยวยเหลพอ
คนไขดงานการพยาบาลวศสกญญร

หมวด
งบประมาณ

หมวดโครงการ

งบดดาเนศนงาน

อบรมบบคลากรภาย
ในกรมฯ

งบดดาเนศนงาน

ประชาสกมพกนธธผยาน
สพพอ

แผน / เปปาหมาย
งบประมาณ ผลผลลต
2,500.00 42

จดานวน
เบลกจจาย(บาท)

ผลการดดาเนลนงาน
เปอรรเซซนตร (%)
ผลผลลต
(หนจวย)

เบลกจจาย ผล
%
ผลลต

กกาวหนกา
5.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :
1. อนบมกตศโครงการ 21 ก.พ.2561
2. อยยยระหวยางดดาเนศนการ

ผลลวพธร (outcome) :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
อยยยระหวยางดดาเนศนการ

PJ6100130053 รณรงคธยบตศความรบนแรงตยอเดดก

20,100.00

163

1,500.00

113

7.46

69.33

100.00

ผลผลลตของโครงการ(output) :

1. ไดดรกบอนบมกตศโครงการ 28 พ.ย. 2560
2. จกดประชบมคณะกรรมการเพพพอวางแผนการจกดกศจกรรม วกนทรพ 9 พฤศจศกายน
2560 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หดองประชบมเพทาย ชกขน 3 อาคารมหศตลาธศเบศร
มรคณะกรรมการเขดารยวม 13 คน (ครบตามจดานวนคณะกรรมการทกขงหมด)
3. จกดกศจกรรมรณรงคธยบตศความรบนแรง หกวขดอ หยบด “คดาพยด”รดาย ทดาลายครอบ
ครกววกนทรพ 30 พฤศจศกายน 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ณ บรศเวณหดองตรวจอายบร
กรรมทกพวไป ชกขน 2 อาคารสยามบรมราชกบมารร
3.1 มรผยดเขดารยวมโครงการจดานวน 100 คน
3.2 ผยดเขดารยวมกศจกรรมมรความรยดความเขดาใจคศดเปปน รดอยละ 88
3.3 ความพถงพอใจของผยดเขดารยวมกศจกรรม รดอยละ 95
3.4 มรเครพอขยาย 1 เครพอขยาย (เครพอขยายอาจารยธและจศตอาสามหาวศทยาลกย
เชรยงใหมย โครงการตบบกตาวศเศษ: ตกดเยดบตบบกตาเพพพอมอบใหดเจดาหนดาทรพเพพพอใชดในการ
สพบคดนขดอเทดจจรศงเดดกผยดเสรยหายจากการถยกทารบณกรรมทางเพศ)

ผลลวพธร (outcome) :

- ผยดเขดารกบบรศการทกขงเดดกและผยดปกครองใหดความสนใจในกศจกรรม
- ผยดเขดารยวมกศจกรรมเหดนวยามรประโยชนธและสามารถนดาไปใชดประโยชนธในชรวศต
ประจดาวกนไดดจรศง

ปปญหาอสปสรรค/แนวทางแกกไข :
- ไมยมร

รวมทวทงสลทน

11:27:30

25/04/2561

40,701,188.00

4,307,185.50

6.25%

28.57%
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