
รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตสถาบวนโรคทรวงอก 46.67%1.88% 1,130,667.12 9,473,535.00

PJ6000100026 การศศกษาภาระงานในโรงพยาบาลเฉพาะทางระดดบตตตยภภมต:กรณณ
ศศกษาสถาบดนโรคทรวงอก

 25,300.00  100.00วตจดยพพพนฐาน (ทดทวไป)งบรายจจายอพทน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการวตจดยแลลวเสรรจ อยภจในขดพนตอนการจลางเหมา-เบตกจจายคจาตอบแทน

ผลลวพธร (outcome) :
1.เปปนขลอมภลในการกดาหนดภาระงานในโรงพยาบาลเฉพาะทางระดดบตตตยภภมต
2.เปปนแนวทางในการคาดประมาณความตลองการบบคลากรทางการพยาบาล เพพทอ
วางแผนการจดดกดาลดงคนทณทเหมาะสมกดบโรงพยาบาลเฉพาะทางระดดบตตตภภมต

PJ6000100024 ผลของการฟฟฟนฟภสมรรถภาพตจอผภลปปวยทณทไดลรดบการทดาหดตถการอบดรภ
รดทวทณทผนดงหดวใจ

 25,300.00วตจดยพพพนฐาน (ทดทวไป)งบรายจจายอพทน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
อยภจระหวจางขออนบมดตตจรตยธรรมเพพทอการวตจดย ยดงไมจไดลขออนบมดตตดดาเนตนการวตจดย ยก
ไปเปปนโครงการใหมจ ปป2561

ผลลวพธร (outcome) :
 - เพพทอเปปนแนวทางในการฟฟฟนฟภสมรรถภาพผภลปปวยทณทไดลรดบการทดาหดตถการอบดรภรดทวทณท
ผนดงหดวใจ
 - เพพทอเปปนแนวทางในการบจงบอกคบณภาพชณวตตตจอสมรรถภาพของผภลปปวยทณทไดลรดบ
การทดาหดตถการอบดรภรดทวทณทผนดงหดวใจ
ปปญหาออปสรรค/แนวทางแกกไข :
การพตจารณาจรตยธรรมการวตจดยมณความลจาชลามาก ทดาใหลไมจสามารถดดาเนตนการ
ตามแผนงานทณทวางไวลไดล

PJ6000100046 โครงการอบรม "การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผภลใหญจ
โรคระบบหายใจ"

 746,120.00  38อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
รอบทณท 1 วดนทณท 7 ส.ค. - 24 พ.ย. 60 
รอบทณท 2 ในวดนทณท 7 ส.ค. - 29 ก.ย.60 และวดนทณท 27 พ.ย. 60 - วดนทณท 26 มกราคม 
2561 
พยาบาลวตชาชณพภายนอกสถาบดน จดานวน 33 คน ภายในสถาบดน จดานวน 5 คน
ผลลวพธร (outcome) :
เมพทอสตพนสบดโครงการพยาบาลทณทเขลารดบการอบรม จะเปปนบบคลากรทางการพยาบาล
ทณทมณความรภลและความสามารถรวมทดพงมณทดกษะในการดภแลผภลปปวยผภลใหญจโรคระบบ
หายใจไดลเปปนอยจางดณ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตPJ6000100044 โครงการ การอบรมเรพทอง "การพยาบาลผภลปปวยกลลามเนพพอหดวใจขาด

เลพอดเฉณยบพลดน"
 197,100.00  123  100.00อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการจดดโครงการแลลว วดนทณท16 - 20 มกราคม 2560 พยาบาลวตชาชณพภาย
นอกสถาบดน จดานวน 103 คน ภายในสถาบดน จดานวน 20 คน

ผลลวพธร (outcome) :
พยาบาลทณทเขลารดบการอบรมสามารถอจานและแปลผลคลพทนไฟฟฟาหดวใจของผภลปปวย
และใหลการชจวยเหลพอผภลปปวยทณทมณคลพทนไฟฟฟาหดวใจผตดปกตตอยจางถภกตลองไดลทดนทณ

PJ6000100040 โครงการประชบมวตชาการประจดาปป 2560 กลบจมงานอายบรศาสตรร
ปอดสถาบดนโรคทรวงอก :กลบจมงานอายบรศาสตรรปอด 30240

 225,100.00อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการจดดประชบมเมพทอวดนทณท 15-16 มต.ย. 60 หดวขลอเรพทอง "Tuberculosis : A 
furious Re - emerging Desease" สหวตชาชณพภายในสถาบดน 200 คน 
ภายนอก 100 คน
ผลลวพธร (outcome) :
ผภลเขลาอบรมไดลรดบองครความรภลใหมจๆ ทางดลานโรคระบบทางเดตนหายใจและนดาไป
ประยบกตรใชลในการดภแลรดกษาผภลปปวยไดลอยจางมณประสตทธตภาพและถภกตลองมากขศพน มณ
การแลกเปลณทยนควมรภลและประสบการณรในการดภแลรดกษาผภลปปวยรจวมกดน
คอมเมกนทร :
รายงานตามแผน ยดงไมจไดลใสจ ผลผลตต (Output) และ % ความกลาวหนลา

PJ6000100022 ผลของการสอนใชลยาสภตรพจนโดยเภสดชกร ในผภลปปวยโรคถบงลมโปปง
พองใน COPD Clinic ของสถาบดนโรคทรวงอก

 25,300.00วตจดยพพพนฐาน (ทดทวไป)งบรายจจายอพทน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
อยภจระหวจางขออนบมดตตจรตยธรรมเพพทอการวตจดย ยดงไมจไดลขออนบมดตตดดาเนตนการวตจดย ยก
ไปเปปนโครงการใหมจ ปป2561

ผลลวพธร (outcome) :
*ยบทธศาสตรรทณท 1,3 ของสถาบดนโรคทรวงอก
 - ผภลปปวยสามารถใชลยาไดลถภกตลองเพตทมขศพนเมพทอเขลามาไดลรดบการดภแลในคลตนตกพตเศษ 
เพพทอใหลบรรเทาจากโรคทณทเปปนและเพพทอเพตทมคบณภาพชณวตตของผภลปปวย
 - เปปดบทบาทของเภสดชกรในการใหลคดาแนะนดาปรศกษาดลานยาแกจผภลปปวย และทดา
งานรจวมกดบทณมสหสาขาวตชาชณพกลบจมงานอายบรกรรมปอด

PJ6000100023 ผลการรดกษาวดณโรคดพพอยา XDR-TB สถาบดนโรคทรวงอก  14,575.00วตจดยพพพนฐาน (ทดทวไป)งบรายจจายอพทน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ยกเลตกโครงการ

ผลลวพธร (outcome) :
ผลการศศกษาจะไดลรดบการนดาเสนอพตมพรในวารสารดลานโรคระบบทางเดตนหายใจ 
นดามาใชลปรดบการรดกษาในชณวตตจรตง
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตPJ6000100042 โครงการ "อบรมเชตงปฏตบดตตการพยาบาลเฉพาะทางหดวใจและ

ทรวงอก"
 596,400.00  30อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ตดพงแตจ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 (หลดกสภตรละ 1 เดพอน) 
พยาบาลทณทมาอบรมเชตงปฏตบดตตการพยาบาลเฉพาะทางโรคหดวใจและทรวงอก จาก
ภายนอก จดานวน 30 คน
ผลลวพธร (outcome) :
พยาบาลทณทอบรมเชตงปฏตบดตตการมณความรภลความเขลาใจในการพยาบาลเฉพาะทาง
หดวใจและทรวงอกสามารถนดาไปปรดบใชลในหนจวยงานไดล

PJ6000100027 การนตเทศงานของหดวหนลาหอผภลปปวยและการดภแลความปลอดภดยผภล
ปปวยของพยาบาลวตชาชณพโรงพยาบาลตตตยภภมตในจดงหวดดนนทบบรณ

 30,800.00  100.00วตจดยพพพนฐาน (ทดทวไป)งบรายจจายอพทน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการวตจดยแลลวเสรรจ อยภจในขดพนตอนการจลางเหมา-เบตกจจายคจาตอบแทน

ผลลวพธร (outcome) :
1.เปปนขลอมภลใหลผภลบรตหารรดบทราบนตเทศงานของหดวหนลางานและการดภแลความ
ปลอดภดยผภลปปวยพยาบาลวตชาชณพสถาบดนโรคทรวงอก
2.เปปนขลอมภลการนตเทศงานของหดวหนลางานและการดภแลความปลอดภดยของผภลปปวย
ของพยาบาลวตชาชณพโรงพยาบาลตตตยภภมตมณในจดงหวดดนนทบบรณ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตPJ6000100018 โครงการ วตกฤตโรคหดวใจปลอดภดยทดทวไทย (Save Thais from 

Heart Diseases) (แกลไขชพทอโครงการ สธ 0314/7218 ลว.7 
ธ.ค.59 เดตมชพทอ โครงการ วตกฤตตโรคหดวใจปลอดภดยทดทวไทย)

 2,000,000.00  1,130,667.12  1,372  100.00สาขาโรคหดวใจงบดดาเนตนงาน  56.53

ผลผลลตของโครงการ(output) :
กตจกรรมทณท 1  จดดประชบมสดญจรภาคเหนพอ เขต 1,2,3 
- ทณท ร.พ.ศภนยรเชณยงราย วดนทณท 18-19 ม.ค. 60 จดานวน 192 ราย
กตจกรรมทณท 2 จดดประชบมสดญจรภาคตะวดนออกเฉณยงเหนพอ เขต 7,8,9,10 
- ทณท ร.พ. บบรณรดมยร วดนทณท 16-17 ก.พ. 60  จดานวน 350 คน
กตจกรรมทณท 3 จดดประชบมสดญจรภาคกลาง เขต 4,5,6,13  
- ทณทสถาบดนโรคทรวงอก วดนทณท 9-10 มณ.ค. 60 จดานวน 350 คน
กตจกรรมทณท 3 จดดประชบมสดญจรภาคกลาง เขต 13     
- ทณทรพ.ราชวตถณ วดนทณท 10 เม.ย. 60 จดานวน 80 คน
กตจกรรมทณท 3 จดดประชบมสดญจรภาคกลาง เขต 6
- จ.ขอนแกจน วดนทณท 22 พ.ค. 60 จดานวน 150 คน
กตจกรรมทณท 4 จดดประชบมสดญจรภาคใตล เขต 11,12
- วดนทณท 30-31 มณ.ค. 60 จดานวน 250 คน
กตจกรรมทณท 5 จดดทดาเอกสารมาตรฐานดภแลผภลปปวยและคภจมพอ
- ทดา Poster 
- ทดาคภจมพอมาตรฐานการดภแลผภลปปวย
เตรณยมการจดดประชบมวตชาการและสรบปผลการดดาเนตนงานโครงการฯ (โดยใชลเงตน
บดารบงสถาบดนโรคทรวงอก)  เปฟาหมายผภลเขลารจวมประชบม จดานวน 600 คน
-  สสจ. ผภลอดานวยการโรงพยาบาล, แพทยร, พยาบาล และผภลรดบผตดชอบโครงการ  
เขต 1-13 รพ.สดงกดดสป. , รพ.นอกสดงกดดสป. และ รพ.เอกชน รวม  822 แหจง
ผลลวพธร (outcome) :
พดฒนาชณดความสามารถและบรตการการรดกษาผภลปปวยโรคหดวใจในโรงพยาบาล
ระดดบตจางๆ ตามเครพอขจายบรตการ Service plan จดานวน 13 เขตสบขภาพ จดานวน 
1,372 คน

PJ6000100050 สาขาอายบรศาสตรรโรคหดวใจ  385,000.00  6  100.00การเรณยนการสอน

แพทยรเฉพาะทาง

งบเงตนอบดหนบน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
หลดกสภตร 2 ปป จดานวน 6 ราย 
-ชดพนปปทณท 1 จดานวน 5 ราย
-ชดพนปปทณท2 จดานวน 1 ราย
ผลลวพธร (outcome) :
เพพทอใหลแพทยรทณทผจานการฝฝกอบรมแลลว มณความรภลความชดานาญในสาขา
อายบรศาสตรรโรคหดวใจเปปนอยจางดณ โดยจะตลองมณความรภลความสามารถ ดดาเนตนการ
ตามขดพนตอนเพพทอการวตนตจฉดยโรคระบบหดวใจและหลอดเลพอดไดล ใหลการรดกษาผภล
ปปวยโรคระบบหดวใจและหลอดเลพอด รวมทดพงการปฟองกดนและแกลไข ภาวะแทรก
ซลอนตจางๆ ไดลอยจางมณประสตทธตภาพ ทดาหนลาทณทสอนและใหลคดาปรศกษา แนะนดาเกณทยว
กดบปปญหาโรคระบบหดวใจและหลอดเลพอดรวมทดพงการปฟองกดนโรคและการฟฟฟนฟภ
สมรรถภาพผภลปปวยทณทเปปนโรคระบบหดวใจ และหลอดเลพอดแกจ แพทยร นตสตต นดก
ศศกษา  บบคลากรทางสาธารณสบขและประชาชนไดลเปปนอยจางดณ ประสานงานกดบผภล
อพทนทางดลานวตชาการและดลานการบรตหารอยจางมณประสตทธตภาพ รภลและเขลาใจหลดก
การและวตธณการของการทดาวตจดยและสามารถทดาการวตจดยไดลอยจางถภกตลอง มณ
คบณธรรม จรตยธรรม และเจตคตตอดนดณตจอผภลปปวย ญาตตผภลปปวย ผภลรจวมงาน เพพทอนรจวม
วตชาชณพ และชบมชน
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตPJ6000100028 ประสตทธตผลของโปรแกรมการวางแผนจดาหนจายในผภลปปวยภาวะ

หดวใจลลมเหลวตจอการกลดบมารดกษาซพดาในหอผภลปปวยศดลยกรรมหดวใจ
สถาบดนโรคทรวงอก

 22,000.00วตจดยพพพนฐาน (ทดทวไป)งบรายจจายอพทน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ขอขยายระยะเวลาดดาเนตนการ อณก 1 ปป เนพทองจากยดงเกรบขลอมภลไดลไมจครบตาม
จดานวน

ผลลวพธร (outcome) :
1.มณโปรแกรมการวางแผนจดาหนจายผภลปปวยภาวะหดวใจลลมเหลวทณทมณคบณภาพและชจวย
ลดอดตราการกลดบมารดกษาซพดาในโรงพยาบาล
2.เพตทมคบณภาพชณวตตของผภลปปวยภาวะหดวใจลลมเหลว

PJ6000100039 โครงการประชบมวตชาการอนบสาขาหดตถการปฏตบดตตรดกษาโรคหดวใจ
และหลอดเลพอดครดพง 5 ประจดาปป 2560 Complex 
Cardiovascular Intervention Forum 2517

 198,100.00  537  100.00อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการจดดประชบมเมพทอวดนทณท 13-14 ก.ค. 60 ผภลเขลารจวมประชบมทดพงภายในและ
ภายนอกสถาบดน 537 คน

ผลลวพธร (outcome) :
ผภลเขลาอบรมมณความเขลาใจในเรพทองแนวทางการใหลการรดกษาผภลปปวยโรคหดวใจและ
หลอดเลพอดทณทมณความยบจงยากซดบซลอน การเลพอกใชลอบปกรณรใหลมณความเหมาะสมกดบ
ผภลปปวยในแตจละราย การปฟองกดนและแกลไขภาวะแทรกซลอนทณทเกตดขศพนไดลอยจางทดน
ทจวงทณและสามารถนดาไปปรดบใชลในการปฏตบดตตงาน และถจายทอดใหลกดบบบคคลอพทนไดล
คอมเมกนทร :
รายงานตามแผน ยดงไมจไดลใสจ ผลผลตต (Output) และ % ความกลาวหนลา

PJ6000100048 โครงการประชบมวตชาการกลบจมงานศดลยศาสตรร CDI-CVT Surgery 
Annual Meeting ประจดาปป 2560

 137,000.00  250  100.00อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการจดดประชบมแลลวเมพทอวดนทณท 10 - 11 ส.ค. 60 จดานวน แพทยร/พยาบาลใน
สถาบดน 150 คน แพทยร/พยาบาลนอกสถาบดน 100 คน

ผลลวพธร (outcome) :
1.ผภลรจวมประชบมไดลรดบองครความรภลและนดาไปประยบกตรใชลในการ
ทดางานใหลเกตดประโยชนรตจอผภลปปวยดลานการผจาตดดหดวใจปอดและ
หลอดเลพอด
2.มณการแลกเปลณทยนเรณยนรภลประสบการณรในการดภแลผภลปปวยดลานการ
ผจาตดดหดวใจ/ปอดและหลอดเลพอด
คอมเมกนทร :
-รายงานความกลาวหนลาหรพอผลผลตตของโครงการ(output) รบกวนเพตทมเตตมราย
ละเอณยดกตจกรรมทณทไดลดดาเนตนการ
-ผลผลตต Output และ %ความกลาวหนลา รบกวนใสจผลเพตทม
-ขดพนตอนการดดาเนตนงาน รบกวนใสจผลเพตทม
-ประเมตนผลการดดาเนตนงานฯ รบกวนใสจผลเพตทม
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตPJ6000100035 โครงการวดนถบงลมโปปงพองและวดนงดสภบบบหรณทโลก ปปงบประมาณ 

2560
 40,650.00  178  100.00แกลไขสบขภาพ

ประชาชนในพพพนทณท

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการจดดโครงการแลลว เมพทอวดนทณท 26 พ.ค. 60 , บบคลากรสถาบดนฯ/ผภลปปวย/
ญาตตผภลปปวยทณทสนใจ 178 คน

ผลลวพธร (outcome) :
ผภลเขลาอบรมไดลรดบองครความรภลใหมจๆ ทางดลานการอดบบหรณท และโรคถบงลมโปปงพอง 
และนดาไปประยบกตรใชลในการดภแลรดกษาตนเองและคนรอบขลาง ไดลอยจางมณ
ประสตทธตภาพและถภกตลองมากขศพน มณการแลกเปลณทยนความรภลและประสบการณรใน
การดภแลรดกษาผภลปปวยรจวมกดน
คอมเมกนทร :
รายงานตามแผน ยดงไมจไดลใสจ ผลผลตต (Output) และ % ความกลาวหนลา

PJ6000100031 การศศกษาความสดมพดนธรระหวจางระยะทางการเดตนทดสอบ 6 นาทณ 
กดบคบณภาพชณวตต กจอนและหลดงไดลรดบโปรแกรมออกกดาลดงกายทาง
กายภาพบดาบดดดลวยตนเองทณทบลาน ในผภลปปวยคลตนตกหดวใจลลมเหลว 
สถาบดนโรคทรวงอก

 25,300.00วตจดยพพพนฐาน (ทดทวไป)งบรายจจายอพทน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
อยภจระหวจางขออนบมดตตจรตยธรรมเพพทอการวตจดย ยดงไมจไดลขออนบมดตตดดาเนตนการวตจดย ยก
ไปเปปนโครงการใหมจ ปป2561

ผลลวพธร (outcome) :
1.ไดลขลอมภลพพพนฐานทณทเปปนประโยชนรตจอผภลปปวยภาวะหดวใจลลมเหลวในการวางแผน
ตตดตามผลการรดกษา
2.เพพทอปรดบเปลณทยนและพดฒนาแนวทางในการรดกษาทางกายภาพบดาบดดในผภลปปวย
ภาวะหดวใจลลมเหลว
3.เพพทอเปปนแนวทางในการพดฒนางานวตจดยอพทนๆ ตจอไปในอนาคต
ปปญหาออปสรรค/แนวทางแกกไข :
การพตจารณาจรตยธรรมการวตจดยมณความลจาชลามาก ทดาใหลไมจสามารถดดาเนตนการ
ตามแผนงานทณทวางไวลไดล

PJ6000100029 ความคาดหวดงและการรดบรภลของบบคลากรตจอคบณภาพการบรตการ
งานจจายกลาง สถาบดนโรคทรวงอก

 25,300.00  100.00วตจดยพพพนฐาน (ทดทวไป)งบรายจจายอพทน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการวตจดยแลลวเสรรจ อยภจในขดพนตอนการจลางเหมา-เบตกจจายคจาตอบแทน

ผลลวพธร (outcome) :
1.เปปนขลอมภลใหลผภลบรตหารของสถาบดนโรคทรวงอก นดาผลทณทไดลจากงานวตจดย โดยนดา
มาจดดทดาแผนพดฒนาบบคลากร เพพทอพดฒนาบบคลากรใหลมณคบณภาพการใหลบรตการใน
อนาคตไดล
2.เปปนขลอมภลเชตงประจดกษรใหลบบคลากรรดบทราบปปญหาเกณทยวกดบคบณภาพใหลบรตการ
งานจจายกลาง สถาบดนโรคทรวงอกเพพทอนดามาใชลเปปนแนวทางในการแกลไข ปรดบ
ปรบง และพดฒนาคบณภาพงานจจายกลาง
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตPJ6000100049 สาขาศดลยศาสตรรทรวงอก  440,000.00  8การเรณยนการสอน

แพทยรเฉพาะทาง

งบเงตนอบดหนบน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
หลดกสภตร 5 ปป จดานวน 8 ราย
-ชดพนปปทณท 5 จดานวน 1 ราย
-ชดพนปปทณท 4 จดานวน 1 ราย
-ชดพนปปทณท 3 จดานวน 2 ราย (ฝฝกอบรมทณท รพ.ราชวตถณ ตดพงแตจเดพอน ก.ค. - ธ.ค. 60 และ
กลดบมาฝฝกอบรมทณทกลบจมศดลยศาสตรร สถาบดนโรคทรวงอก
-ชดพนปปทณท 2 จดานวน 2 ราย
-ชดพนปปทณท 1 จดานวน 1 ราย
ชดพนปปทณท 1-3 ฝฝกอบรมทณท รพ.ราชวตถณ ปปทณท 4-5 ฝฝกอบรม ทณทสถาบดนโรคทรวงอก

PJ6000100025 แรงสนดบสนบนทางสดงคมตจอพฤตตกรรมการออกกดาลดงกายของ
บบคลากรสถาบดนโรคทรวงอก

 25,300.00วตจดยพพพนฐาน (ทดทวไป)งบรายจจายอพทน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
อยภจระหวจางขออนบมดตตจรตยธรรมเพพทอการวตจดย ยดงไมจไดลขออนบมดตตดดาเนตนการวตจดย ยก
ไปเปปนโครงการใหมจ ปป2561

ผลลวพธร (outcome) :
เพพทอเปปนแนวทางสดาหรดบการวางแผนพดฒนาโครงการสจงเสรตมสบขภาพใหลมณ
ประสตทธตภาพสภงสบดและเหมาะสมกดบบรตบทของบบคลากรสถาบดนโรคทรวงอก
ปปญหาออปสรรค/แนวทางแกกไข :
การพตจารณาจรตยธรรมการวตจดยมณความลจาชลามาก ทดาใหลไมจสามารถดดาเนตนการ
ตามแผนงานทณทวางไวลไดล

PJ6000100045 โครงการอบรม "การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรค
หดวใจและหลอดเลพอด"

 1,292,100.00  69  100.00อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
รอบทณท 1 วดนทณท 6 กบมภาพดนธร – 31 พฤษภาคม 60 
รอบทณท 2 วดนทณท 6 กบมภาพดนธร – 31 พฤษภาคม 60 และ 5 มตถบนายน – 27 
กรกฎาคม 2560
พยาบาลวตชาชณพภายนอกสถาบดน จดานวน 59 คน ภายในสถาบดน จดานวน10 คน
ผลลวพธร (outcome) :
เมพทอสตพนสบดโครงการพยาบาลทณทเขลารดบการอบรมจะเปปนบบคลากรทางการพยาบาล
ทณทมณความรภลและความสามารถรวมทดพงมณทดกษะในการดภแลผภลปปวยโรคหดวใจและทรวง
อกไดลเปปนอยจางดณ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตPJ6000100038 โครงการประชบมวตชาการกลบจมงานอายบรศาสตรรหดวใจ "Concise 

Cardiology 2017" ประจดาปป 2560
 268,000.00อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการจดดประชบมแลลว เมพทอวดนทณท 24-24 ก.พ. 60 ผภลเขลาประชบมทดพงภายในและ
ภายนอกสถาบดน 670 คน

ผลลวพธร (outcome) :
บบคลากรทางการแพทยรมณความเขลาใจในเรพทองวตธณการดภแลรดกษาโรคหดวใจ และโรค
แทรกซลอนจากโรคหดวใจ และสามารถนดาไปปรดบใชลกดบการปฏตบดตตงาน และถจาย
ทอดใหลกดบบบคลากรอพทน และประชาชน
คอมเมกนทร :
รายงานตามแผน ยดงไมจไดลใสจ ผลผลตต (Output) และ % ความกลาวหนลา

PJ6000100043 โครงการอบรม "การอจานภาพรดงสณทรวงอกทณทจดาเปปนสดาหรดบ
พยาบาล"

 78,740.00  101  100.00อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการจดดโครงการแลลว วดนทณท 15 - 16 ธ.ค. 59 ภายในสถาบดน จดานวน ๒๐ 
คน พยาบาลวตชาชณพภายนอกสถาบดน จดานวน 81

ผลลวพธร (outcome) :
ผภลเขลารดบการอบรมจะสามารถแยกฟปลรมเอกซเรยรทณทผตดปกตตและฟปลรมเอกซเรยร
ทรวงอกทณทมณภาวะฉบกเฉตนทณทอาจกจอใหลเกตดอดนตรายตจอผภลปปวยนดามาเปปนขลอมภลในการ
วางแผนและใหลการพยาบาลผภลปปวยไดลอยจางมณประสตทธตภาพ

PJ6000100036 โครงการ "เครพอขจายผภลปปวยโรคหดวใจ สถาบดนโรคทรวงอก"  160,300.00อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ตดพงแตจ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ผภลปปวยโรคหดวใจของสถาบดนโรคทรวงอก 100 คน

ผลลวพธร (outcome) :
1.ดดาเนตนกตจกรรม ของเครพอขจายผภลปปวยโรคหดวใจ ของสถาบดนโรคทรวงอก อยจาง
ตจอเนพทอง
2.ผภลปปวยโรคหดวใจไดลรดบการชจวยเหลพอจากกลบจมเครพอขจายผภลปปวยโรคหดวใจสถาบดน
โรคทรวงอก
3.ประชาชนมณสจวนรจวมในการเสนอแนะ สจงเสรตม สนดบสนบนพดฒนาระบบการ
บรตการของสถาบดนโรคทรวงอก
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตPJ6000100034 โครงการ "วดนนอนหลดบโลก (World Sleep Day)" ปปงบ

ประมาณ 2560
 31,350.00แกลไขสบขภาพ

ประชาชนในพพพนทณท

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการจดดโครงการแลลว เมพทอวดนทณท 9 มณ.ค. 60  จดานวน 150 คน

ผลลวพธร (outcome) :
1.ไดลรดบความรภลความเขลาใจถศงความสดาคดญของการนอนหลดบ โรคจากการหลดบ 
ภาวะนอนกรนหยบดหายใจขณะหลดบ สบขอนามดยทณทดณ แนวทางการรดกษา และการ
ใชลเครพทองอดดอากาศแรงดดนบวก
2.ผภลเขลารจวมกตจกรรมสามารถประเมตนคดดกรองภาวะสบขภาพเบพพองตลนเกณทยวกดบภาวะ
นอนกรนหยบดหายใจขณะหลดบไดล
3.ไดลรดบความรภลเกณทยวกดบการใชลเครพทองอดดอากาศแรงดดนบวก (CPAP) ไดลอยจางถภก
ตลอง เหมาะสม ผภลเขลารจวมกตจกรรมสามารถนดาความรภลทณทไดลรดบไปปรดบเปลณทยน
พฤตตกรรมทณทเหมาะสม เพพทอสบขภาพทณทดณไดล
คอมเมกนทร :
รายงานตามแผน ยดงไมจไดลใสจ ผลผลตต (Output) และ % ความกลาวหนลา

PJ6000100047 โครงการฝฝกอบรมเชตงปฏตบดตตการ หลดกสภตรพพพนฐาน "การอจานฟปลรม
โรคปอดนตวโมโคนตโอซตสตามมาตรฐานองครการแรงงานระหวจาง
ประเทศ" (ILO classification) ประจดาปป 2560

 321,600.00  92  100.00อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการจดดโครงการแลลว เมพทอวดนทณท 27-29 มต.ย. 60 จดานวน 92 คน

ผลลวพธร (outcome) :
1.แพทยรทณทรจวมในโครงการมณความรภล ความเขลาใจและความชดานาญในการอจาน
ฟปลรม โรปอดตามมาตรฐาน ILO เพตทมขศพน
2.แพทยรทณทรจวมในโครงการเกตดการเรณยนรภลจากประสบการณรของผภลเชณทยวชาญตจางๆ 
จากการถจายทอดและการฝฝกปฏตบดตต

PJ6000100041 โครงการพดฒนาผภลเชณทยวชาญและการประเมตนผภลเชณทยวชาญ "การ
วตนตจฉดยโรคหอบจากการประกอบอาชณพ" ปปงบประมาณ 2560

 111,000.00อบรมบบคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการจดดโครงการแลลว เมพทอวดนทณท 15 มต.ย. 60 ใหลกดบแพทยร จดานว 66 คน

ผลลวพธร (outcome) :
ผภลเขลาอบรมไดลรดบองครความรภลใหมจๆ ทางดลานการวตนตจฉดยโรคหอบจากการประกอบ
อาชณพและนดาไปประยบกตรใชลในการดภแลรดกษาผภลปปวยไดลอยจางมณประสตทธตภาพและ
ถภกตลองมากขศพน มณการแลกเปลณทยนความรภลและประสบการณรในการดภแลรดกษาผภล
ปปวยรจวมกดน
คอมเมกนทร :
รายงานตามแผน ยดงไมจไดลใสจ ผลผลตต (Output) และ % ความกลาวหนลา
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตPJ6000100030 การศศกษาความสดมพดนธรระหวจางระยะทางเดตนทดสอบ 6 นาทณ กดบ

ความแขรงแรงของกลลามเนพพอหายใจเขลาของผภลปปวย ทณทไดลรดบการ
ตรวจประเมตนโดยนดกกายภาพบดาบดดในคลตนตกโรคปอดอบดกดพนเรพพอรดง 
สถาบดนโรคทรวงอก

 25,300.00วตจดยพพพนฐาน (ทดทวไป)งบรายจจายอพทน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
อยภจระหวจางขออนบมดตตจรตยธรรมเพพทอการวตจดย ยดงไมจไดลขออนบมดตตดดาเนตนการวตจดย ยก
ไปเปปนโครงการใหมจ ปป2561

ผลลวพธร (outcome) :
1.ไดลขลอมภลพพพนฐานทณทเปปนประโยชนรตจอผภลปปวยโรคปอดอบดกดพน
เรพพอรดงในการวางแผนและตตดตามผลของการรดกษาทาง
กายภาพบดาบดด
2.เพพทอปรดบเปลณทยนและพดฒนาแนวทางการรดกษาทางกายภาพ
บดาบดดในผภลปปวยวดณโรคอบดกดพนเรพพอรดง
3.เพพทอเผยแพรจความรภลใหลกดบนดกกายภาพบดาบดดใน รพ.อพทน
ทณทดภแลโรคปอดอบดกดพนเรพพอรดงเชจนกดน
4.เปปนแนวทางในการพดฒนางานวตจดยอพทนๆ ตจอไปอนาคต

PJ6000100032 ปปจจดยทณทมณผลตจอการมารดบยารดกษาวดณโรคตจอเนพทองของผภลปปวยโรค
ปอดรายใหมจสถาบดนโรคทรวงอก (ขยายเวลา)

 12,500.00  100.00วตจดยพพพนฐาน (ทดทวไป)งบรายจจายอพทน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดดาเนตนการวตจดยแลลวเสรรจ อยภจในขดพนตอนการจลางเหมา-เบตกจจายคจาตอบแทน

ผลลวพธร (outcome) :
1.ไดลชลอมภลพพพนฐานทณทเปปนประโยชนรในการวางแผนดภแลผภลปปวยวดณโรคปอดสถาบดน
โรคทรวงอกใหลมารดบยาตจอเนพทอง
2.เปปนแนวทางในการตตดตามผภลปปวยกลบจมเสณทยงทณทอาจจะเกตดการขาดยาของผภลปปวย
วดณโรคปอดสถาบดนโรคทรวงอก
3.เปปนแนวทางในการศศกษาวตจดยการดภแลผภลปปวยวดณโรค

PJ6000100033 โครงการ "การตรวจเยณทยมเพพทอการรดบรองการพดฒนาคบณภาพโรง
พยาบาล(Re-Accredit Survey)" ปปงบประมาณ 2560

 270,000.00อบรมบบคลากรภาย

ในกรมฯ

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ยกเลตกเนพทองจาก จะดดาเนตนการในปป 61 แทน

ผลลวพธร (outcome) :
บบคลากรในสถาบดนโรคทรวงอกมณการพดฒนาคบณภาพตามมาตรฐาน HA และมณ
การพดฒนาคบณภาพอยจางตจอเนพทอง และสถาบดนโรคทรวงอกไดลรดบการรดบรองการ
พดฒนาคบณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-Accredit Survey)
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตPJ6000100037 โครงการ "คนรดกษรหดวใจ ใหลพอเพณยงสดญจร"  1,718,000.00  200  100.00แกลไขสบขภาพ

ประชาชนในพพพนทณท

งบดดาเนตนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ต.ค.59 - ม.ค. 60 ไมจมณการจดด                                                
วดนทณท 1-3 ก.พ. 60ออกหนจวยสดญจร ณ ธนาคารกรบงเทพ สดานดกงานใหญจ สณลม วดด
ความดดนโลหตต จดานวน 370 ราย, วดดมาตรฐานความจบปอด 202 ราย, วตเคราะหร
องครประกอบของรจางกาย จดานวน 356 ราย, ใหลคาวมรภลดลานโภชนากร 370 ราย, 
ความสนใจชนนตทรรศการ 370 ราย           
วดนทณท 21-22 มณ.ค. 60 ออกหนจวยสดญจร ณ สดานดกงานสาธารณสบข อ.ดอนตภม จ.
นครปฐม                                                            
-จดดนตทรรศการดลานโรหดวใจและปอด                                        
-บรรยายวตชาการ กตจกรรมการเรณยนรภลแบบมณสจวนรจวมและใหลความรภล ดลานโรค
หดวใจและหลอดเลพอด                                                
 -บรรยายใหลความรภลและสาธตตการออกกดาลดงกาย ประเมตนภาวะสบขภาพเสณทยงขดพน
พพพนฐาน วดดความดดนโลหตต 79 ราย, วดดมาตรฐานความจบปอด 39 ราย, 
ใหลความรภลดลานโภชนาการ 79 ราย, ความสนใจชมนตทรรศการ 79 ราย
 - เดพอน พฤษภาคม 60 ไมจมณการจดด
- เดพอนมตถบนายน 60
ผลตตเอกสารแผจนพดบ          
วดนทณท 5 มต.ย. 60 
1.เรพทอง โรคหลอดเลพอดหดวใจ จดานวน 10,000 แผจน 
2.เรพทอง บบหรณทเลตกงจายทดาไดลอยภจแลลว จดานวน 10,000 แผจน                           
3.เรพทองโรคอลวนลงพบง จดานวน 10,000 แผจน
เดพอน กรกฎาคม 60
วดนทณท 26-27 ก.ค. 60 เนพทองในวดนเฉลตมพระชนมพรรษาสมเดรจพระเจลาอยภจหดวมหา
วชตราลงกรณรบดตนทรเทพวรางกภร 
1.ผภลเขลารจวมบรตจาคโลหตต 44 ราย
2.ประเมตนภาวะสบขภาพเสณทยงขดพนพพพนฐาน
จดานวนผภลรดบบรตการประเมตนสบขภาพทดพงหมด 238 ราย มณรายละเอณยดดดงนณพ
-วดดความดดนโลหตต จดานวน 238 ราย ชาย 77 ราย หญตง 161 ราย 
-วตเคราะหรองครประกอบของรจางกาย จดานวน 238 ราย ชาย 77 ราย หญตง 161 
ราย 
3.ทดสอบสมรรถภาพรจางกาย จดานวน 225 ราย ชาย 74 ราย หญตง 151 ราย
4.ปรศกษาสบขภาพทางดลานโภชนการ จดานวน 194 ราย
5.ปรศกษาทางกายภาพบดาบดด จดานวน 80 ราย ชาย 50 ราย หญตง 30 ราย
6.ความสนใจชมนตทรรรศการ จดานวน 238 ราย
-เดพอนสตงหาคม 60 ไมจมณการจดดโครงการฯ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 07/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตผลลวพธร (outcome) :

1.คดดกรองภาวะเสณทยงบบคลากรตจอการเกตดโรคหดวใจและหลอดเลพอดแบบเบรดเสรรจ
ในจบดเดณยว
2.ประชาชนตพทนตดว เกตดจากการเรณยนรภลอยจางถภกตลอง หดนมาใสจใจดภแลสบขภาพเรพทอง
โรคหดวใจและหลอดเลพอดมากขศพน
3.ไดลพดนธมตตรตจางสถาบดนในการสรลางความรจวมมพอกดนรณรงครโรคหดวใจและหลอด
เลพอด
4.เปปนสถาบดนนดารจองในการดภแลสจงเสรตมสบขภาพดลานโรคหดวใจและหลอดเลพอด
5.เครพอขจายแกนนดาชบมชน/อสม. ผภลเขลารจวมโครงการ "คนรดกษรหดวใจ ใหลพอเพณยง
สดญจร" เกตดทดกษะความสามารถคดดกรองภาวะเสณทยงตจอการเกตดโรคหดวใจและ
หลอดเลพอดขดพนพพพนฐานไดล
6.เพตทมเครพอขจาย/ชบมชน ตลนแบบโรคหดวใจและหลอดเลพอดไดลครอบคลบมทดทว
ประเทศ

 9,473,535.00  1,130,667.12 1.88% 46.67%รวมทวทงสลทน
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