แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินบํารุง (จําแนกตามยุทธศาสตรและหมวดรายจาย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ยุทธศาสตร
กรมการแพทย

ยุทธกรมฯ ที่ 1

ยุทธกรมฯ ที่ 3
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดความเปนเลิศ

สรางความเขมแข็งเครือขาย
บริการและวิชาการทางการแพทย
และสาธารณสุขของประเทศ

พัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (COE)

สนับสนุนการศึกษา วิจัย

ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย

โดยมุงเนนความเปนมิตรและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

และศูนยเชี่ยวชาญพิเศษ (COSE)

พัฒนาและเผยแพรวิชาการ

ที่มีคุณภาพ รองรับปญหาโรคเด็ก

(Customer Focus)

เสริมสราง
ขีดความ
สามารถ

สรางระบบบริหารจัดการกระบวนการ
ที่สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศวิจัยพัฒนา

1.งบบุคลากร
(1.1) คาจาง พกส. (เต็ม 509 อัตรา)
(จริง 503 อัตรา)
(1.2) คาจางลูกจางชั่วคราว (เต็ม 48
อัตรา) (จริง 48 อัตรา)
(1.3) คาจางแพทยประจําบาน/แพทย
ตอยอด (จริง 13 อัตรา)
2.งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
(2.1.1) คาตอบแทนแพทยนอกเวลา
ราชการ (รวมคลินิกพิเศษ)
(2.1.2) คาตอบแทนพยาบาลนอกเวลา
ราชการ (รวมคลินิกพิเศษ)
(2.1.3) คาตอบแทนเภสัชกรนอกเวลา
ราชการ (รวมคลินิกพิเศษ)
(2.1.4) คาตอบแทนเจาหนาที่นอกเวลา
ราชการ (รวมคลินิกพิเศษ)
(2.1.5) คาตอบแทนบุคลากรการแพทย
ตางหนวยบริการ (รายคาบ)

ROT

COE

572,657,253.44

228,400

RES

RHD

นอก 350,000 ราย

62,872,319.44

1
โครงการ
-

3
โครงการ
9,015,007.44

เปาประสงคที่ 4
คุณภาพที่เปนเลิศ
ในการจัดบริการทางการแพทยโรคเด็ก
ระดับซับซอนของสถาบันฯ

LTN

STN

EVA

PRT

SEV

7,795,899.60

1,280,000 3,113,280 4,622,369.60

-

1
5
18
0
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
- 2,500,080 1,102,569.60
-

60,250
1
โครงการ
-

CPG

RTA

สรางความเขมแข็งเครือขาย
บริการและวิชาการทางการแพทย
และสาธารณสุขของประเทศ

RMD

-

-

-

8
โครงการ
-

24,000
3
โครงการ
-

0
โครงการ
-

0
โครงการ
-

0
โครงการ
-

พัฒนาเปนสถาบันโรคเด็กระดับชาติ

มิตรแกผูปวยเด็ก

แผนงานที่ 6 แผนงานที่ 7
เสริมสราง พัฒนาเปน
ความสามารถ องคกร
แกบุคลากร วัฒนธรรมเขมแข็ง
และเตรียมพรอม บุคลากร
ดานภาษาและ มีความสุข
ความรูตาง ๆ สวัสดิการดี
HRD
HRE

สิ่งแวดลอมที่เปน

RDB

ยุทธฯ ยอยที่ 3.3

แผนงานที่ 5
พัฒนา
สภาพ
แวดลอม
บรรยากาศ
และบริการ
สุขภาพเด็ก
CRM

เปาประสงคที่ 5

24,000

419,350

ยุทธสถาบันฯ ที่ 4

ยุทธฯ ยอยที่ 3.2

(NHA) ผานกลไกความรวมมือกับ
เครือขาย (Collaboration)
เปาประสงคที่ 8 เปาประสงคที่ 9
เปาประสงคที่ 6
เปาประสงคที่ 7
เปาประสงคที่ 10
บุคลากรเชี่ยวชาญ สถาบันเปนองคกรคุณภาพที่ทันสมัยและ สถาบันมี เปนองคกร เครือขายเกิดแนวทางกระบวนการ
และมีความสุขบน มีมาตรฐานการบริหารจัดการ ความเขมแข็ง ชี้นํานโยบาย คุณภาพในการชวยลดปญหา
ทางการเงินการคลัง สุขภาพดานเด็ก การเจ็บปวยตายในพื้นที่บริการ
ฐานวัฒนธรรมองคกร
ระดับสากล

เกิดการสรางเสริม

แผนงานที่ 3
แผนงานที่ 4
ยกระดับสูศูนยกลางการถายทอดอบรม
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการทางการแพทย
เทคโนโลยีโรคเด็กระดับสากล
ดานโรคเด็กใหสมคุณคากรมการแพทย
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
หลักสูตร หลักสูตร
นิเทศ
สนับสนุน พัฒนารูปแบบ จัดทํา
ประเมิน
พัฒนา ฐานขอมูล
ระยะยาว ระยะสั้น ติดตาม การถายทอดและ การใหบริการ คูมือ
เทคโนโลยี Model
Data
ประเมินผล สื่อประชาสัมพันธ ผูป วยเด็ก มาตรฐาน การแพทย Development Base

11,491,007.44
10,211,007.44

ใน 17,000 ราย

2.2
พัฒนา
บุคลากร
ดานวิจัย

เปาประสงคที่ 3
บุคลากรทางการแพทยดานเด็ก
ของประเทศ มีปริมาณและ
คุณภาพเพิ่มขึ้น

ยุทธฯ ยอยที่ 3.1

หนวย : บาท

ยุทธกรมฯ ที่ 1

ยุทธสถาบันฯ ที่ 3

จัดบริการทางการแพทยดานโรคเด็กที่เปนเลิศ (Service & Care)

2.1
ทางการแพทยและ การศึกษา
ความเปนเลิศ วิชาการของ
และ
ศูนย COE&COSE
พัฒนา

เปาหมาย

ยุทธสถาบันฯ ที่ 2
ยุทธฯ ยอยที่ 1.3

ผลงานวิชาการ องคความรูทางการแพทยเปนประโยชน

ระบบ
บริหาร
จัดการ
ใหมี

ยุทธกรมฯ ที่ 3
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดความเปนเลิศ

ยุทธฯ ยอยที่ 1.2

ยุทธฯ ยอยที่ 1.1

เปาประสงคที่ 1
เปาประสงคที่ 2
สนับสนุน ศูนยความเปนเลิศ
การให มีความโดดเดน ตอการดูแลรักษาผูปวยเด็ก
บริการ ครบวงจร การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและภูมิภาค
แผนงานที่ 2
และ แผนงานที่ 1

ประเภทงบรายจาย

ยุทธกรมฯ ที่ 1
สรางความเขมแข็งเครือขาย
บริการและวิชาการทางการแพทย
และสาธารณสุขของประเทศ

ยุทธสถาบันฯ ที่ 1

ยุทธศาสตร
สถาบันสุขภาพเด็กฯ

แผนงานองคกร

ยุทธกรมฯ ที่ 2
พัฒนาแพทยและบุคลากรดานสุขภาพ
ใหมีความเชี่ยวชาญและพอเพียง
กับความตองการของประเทศ

509,370

เสริมสรางสมรรถนะบุคลากร พัฒนาสถาบันเปนองคกรแหงเรียนรู (LO)

สรางความมั่นคงและ

และความผูกพันกับองคกร

เสถียรภาพทางการเงิน

5,372,811.28

502,200

มีกระบวนการภายในที่ทันสมัย

แผนงานที่ 8 แผนงานที่ 9 แผนงานที่ 10 แผนงานที่ 11
ขับเคลื่อน พัฒนา ปรับปรุง สรางสรรค
องคกร
องคกร กระบวนการ รูปแบบบริการ
ดวย
ใหมีระบบ ทํางานอยาง เพิ่มมูลคา
ความรูและ สารสนเทศ มีคุณภาพ จากวิชาการ
ปญญาประดิษฐ ที่ทันสมัย มาตรฐาน
และ
ที่ยั่งยืน
สากล นวัตกรรม
INV
ICT
HAS
FIN

22,750

3,191,586.72 2,147,731.60 5,937,365.28

แผนงานที่ 12

แผนงานที่ 13

พัฒนาสถาบัน รวมสรางสังคมสุขภาพแกเด็ก
สูองคกรคุณภาพ ผานเขตบริการสุขภาพและนานาชาติ

โดดเดนและ

13.1
พัฒนา
นโยบายใน เครือขาย

13.2
พัฒนา
เครือขาย
ระดับประเทศ ระดับประเทศ นานาชาติ
NTW
NAT
POL
689,983.68
6,010,290.96
สามารถชี้นํา

6,010,290.96

14
11
4
โครงการ โครงการ โครงการ
- 800,711.28
-

2
โครงการ
-

2
โครงการ

12
โครงการ

0
โครงการ

รวมทั้งสิ้น

2
โครงการ

2,971,086.72 669,135.60 5,937,365.28 689,983.68

1
โครงการ
5,941,740.96

0
โครงการ
-

630,000,000
88
โครงการ
92,500,000

60,741,659.20

- 577,780.56

-

- 1,102,569.60

-

-

-

-

-

-

-

- 800,711.28

-

- 2,971,086.72 669,135.60 4,241,153.28 689,983.68 5,941,740.96

- 77,735,820.88

2,130,660.24

- 8,437,226.88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1,696,212

-

-

- 12,264,099.12

-

-

-

- 2,500,080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500,080

485,126,794

99,400,000

228,400
32,400

-

-

47,200 3,519,800
19,200 1,065,600

-

35,250
21,600

416,350
85,800

-

-

-

-

509,370 1,072,100
35,100 210,200

502,200
64,800

22,750
-

20,500 1,478,596
- 175,400

-

-

48,550
-

-

493,027,860
101,110,100

12,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000,000

20,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000,000

1,700,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,700,000

24,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,000,000

14,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,000,000

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/เงินบํารุงปี 2562 (ยุทธศาสตร์)
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ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ยุทธสถาบันฯ ที่ 1

ยุทธศาสตร
สถาบันสุขภาพเด็กฯ

จัดบริการทางการแพทยดานโรคเด็กที่เปนเลิศ (Service & Care)

พัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (COE)

สนับสนุนการศึกษา วิจัย

ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย

โดยมุงเนนความเปนมิตรและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

และศูนยเชี่ยวชาญพิเศษ (COSE)

พัฒนาและเผยแพรวิชาการ

ที่มีคุณภาพ รองรับปญหาโรคเด็ก

(Customer Focus)

ผลงานวิชาการ องคความรูทางการแพทยเปนประโยชน

ระบบ
บริหาร
จัดการ
ใหมี

เสริมสราง
ขีดความ
สามารถ

ROT

COE

สรางระบบบริหารจัดการกระบวนการ
ที่สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศวิจัยพัฒนา

2.1
ทางการแพทยและ การศึกษา
ความเปนเลิศ วิชาการของ
และ
ศูนย COE&COSE
พัฒนา
(2.1.6) คาตอบแทนพิเศษแพทยสาขา
สงเสริมพิเศษ
(2.1.7) คาตอบแทนนอกเวลาแพทย
ประจําบาน/แพทยตอยอด
(2.1.8) คาตอบแทนเวรบาย-ดึก
(2.1.9) คาอาหารทําการนอกเวลา
(2.1.10) คาตอบแทนไมทําเวชปฏิบัติ
สวนตัว
(2.1.11) คาตอบแทน พตส.
(2.1.12) คาตอบแทนวิทยากร
(2.1.13) คาสอน
(2.1.14) คากองทุน พกส.
(2.1.15) คาเชาบาน
(2.1.16) คาตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น
2.2 คาใชสอย
(2.2.1) คาจางเหมาบริการรักษาความ
สะอาด
(2.2.2) คาจางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย
(2.2.3) คาจางเหมาบริการจํากัดปลวก
แมลง หนู สวน

ยุทธสถาบันฯ ที่ 3

ยุทธฯ ยอยที่ 1.3

เปาประสงคที่ 1
เปาประสงคที่ 2
สนับสนุน ศูนยความเปนเลิศ
การให มีความโดดเดน ตอการดูแลรักษาผูปวยเด็ก
บริการ ครบวงจร การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและภูมิภาค
แผนงานที่ 2
และ แผนงานที่ 1

แผนงานองคกร

ยุทธสถาบันฯ ที่ 2

ยุทธฯ ยอยที่ 1.2

ยุทธฯ ยอยที่ 1.1

RES

1,000,000

-

12,000,000
11,000,000

2.2
พัฒนา
บุคลากร
ดานวิจัย
RHD

เปาประสงคที่ 3
บุคลากรทางการแพทยดานเด็ก
ของประเทศ มีปริมาณและ
คุณภาพเพิ่มขึ้น

เปาประสงคที่ 4
คุณภาพที่เปนเลิศ
ในการจัดบริการทางการแพทยโรคเด็ก
ระดับซับซอนของสถาบันฯ

STN

EVA

PRT

SEV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000

-

-

-

-

-

-

-

600,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000
100,000
500,000
-

32,400
-

-

-

19,200 1,065,600
-

-

21,600
-

87,641,794

147,400

-

-

28,000 2,320,500

-

15,000,000

-

-

-

-

-

7,500,000

-

-

-

-

CPG
-

RTA

RMD

ยุทธฯ ยอยที่ 3.3

พัฒนาเปนสถาบันโรคเด็กระดับชาติ

มิตรแกผูปวยเด็ก

แผนงานที่ 5
พัฒนา
สภาพ
แวดลอม
บรรยากาศ
และบริการ
สุขภาพเด็ก
CRM

แผนงานที่ 6 แผนงานที่ 7
เสริมสราง พัฒนาเปน
ความสามารถ องคกร
แกบุคลากร วัฒนธรรมเขมแข็ง
และเตรียมพรอม บุคลากร
ดานภาษาและ มีความสุข
ความรูตาง ๆ สวัสดิการดี
HRD
HRE

เปาประสงคที่ 5
สิ่งแวดลอมที่เปน

RDB

ยุทธสถาบันฯ ที่ 4

ยุทธฯ ยอยที่ 3.2

(NHA) ผานกลไกความรวมมือกับ
เครือขาย (Collaboration)
เปาประสงคที่ 8 เปาประสงคที่ 9
เปาประสงคที่ 6
เปาประสงคที่ 7
เปาประสงคที่ 10
บุคลากรเชี่ยวชาญ สถาบันเปนองคกรคุณภาพที่ทันสมัยและ สถาบันมี เปนองคกร เครือขายเกิดแนวทางกระบวนการ
และมีความสุขบน มีมาตรฐานการบริหารจัดการ ความเขมแข็ง ชี้นํานโยบาย คุณภาพในการชวยลดปญหา
ทางการเงินการคลัง สุขภาพดานเด็ก การเจ็บปวยตายในพื้นที่บริการ
ฐานวัฒนธรรมองคกร
ระดับสากล

เกิดการสรางเสริม

แผนงานที่ 3
แผนงานที่ 4
ยกระดับสูศูนยกลางการถายทอดอบรม
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการทางการแพทย
เทคโนโลยีโรคเด็กระดับสากล
ดานโรคเด็กใหสมคุณคากรมการแพทย
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
หลักสูตร หลักสูตร
นิเทศ
สนับสนุน พัฒนารูปแบบ จัดทํา
ประเมิน
พัฒนา ฐานขอมูล
ระยะยาว ระยะสั้น ติดตาม การถายทอดและ การใหบริการ คูมือ
เทคโนโลยี Model
Data
ประเมินผล สื่อประชาสัมพันธ ผูป วยเด็ก มาตรฐาน การแพทย Development Base
LTN

ยุทธฯ ยอยที่ 3.1

-

เสริมสรางสมรรถนะบุคลากร พัฒนาสถาบันเปนองคกรแหงเรียนรู (LO)

สรางความมั่นคงและ

และความผูกพันกับองคกร

เสถียรภาพทางการเงิน

-

-

มีกระบวนการภายในที่ทันสมัย

แผนงานที่ 8 แผนงานที่ 9 แผนงานที่ 10 แผนงานที่ 11
ขับเคลื่อน พัฒนา ปรับปรุง สรางสรรค
องคกร
องคกร กระบวนการ รูปแบบบริการ
ดวย
ใหมีระบบ ทํางานอยาง เพิ่มมูลคา
ความรูและ สารสนเทศ มีคุณภาพ จากวิชาการ
ปญญาประดิษฐ ที่ทันสมัย มาตรฐาน
และ
ที่ยั่งยืน
สากล นวัตกรรม
INV
ICT
HAS
FIN
-

-

แผนงานที่ 12

รวมทั้งสิ้น

แผนงานที่ 13

พัฒนาสถาบัน รวมสรางสังคมสุขภาพแกเด็ก
สูองคกรคุณภาพ ผานเขตบริการสุขภาพและนานาชาติ

โดดเดนและ

13.1
พัฒนา
นโยบายใน เครือขาย

13.2
พัฒนา
เครือขาย
ระดับประเทศ ระดับประเทศ นานาชาติ
NTW
NAT
POL
สามารถชี้นํา

-

1,000,000

-

-

12,000,000

-

-

11,000,000
2,000,000

-

-

600,000

-

-

500,000
1,810,100
500,000
-

-

48,550

-

92,944,374

-

-

-

-

15,000,000

-

-

-

-

-

7,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,800
-

-

-

-

-

35,100
-

210,200
-

64,800
-

-

-

175,400
-

-

-

13,650

258,350

-

-

-

-

417,270

821,400

93,150

22,750

10,500 1,121,060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

(2.2.4) คาจางเหมาตรวจวินิจฉัยดวยเครื่อง CT/MRI

18,000,000

(2.2.5) คาจางเหมาบริการทอระบายน้ํา
(2.2.6) คาจางเหมาบริการซักฟอก

500,000
9,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000
-

-

-

-

-

-

-

-

18,000,000
500,000
9,500,000
15,040,000
1,000,000
100,000
10,000
5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,260

-

-

-

-

48,260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

48,000

(2.2.7) คาจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องมือ ครุภัณฑ 15,000,000

(2.2.8) คาจางเหมาบํารุงรักษาสิ่งกอสราง 1,000,000
100,000
(2.2.10) คาจางเหมาทบทวนวรรณกรรม/บทความ
10,000
(2.2.11) คาจางเหมาสืบคนขอมูล
5,000
(2.2.12) คาจางเหมารวบรวมเก็บและ
20,000
บันทึกขอมูล
(2.2.13) คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล
15,000
(2.2.9) คาจางเหมาบํารุงรักษายานพาหนะขนสง

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/เงินบํารุงปี 2562 (ยุทธศาสตร์)
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ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ยุทธสถาบันฯ ที่ 1

ยุทธศาสตร
สถาบันสุขภาพเด็กฯ

จัดบริการทางการแพทยดานโรคเด็กที่เปนเลิศ (Service & Care)

พัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (COE)

สนับสนุนการศึกษา วิจัย

ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย

โดยมุงเนนความเปนมิตรและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

และศูนยเชี่ยวชาญพิเศษ (COSE)

พัฒนาและเผยแพรวิชาการ

ที่มีคุณภาพ รองรับปญหาโรคเด็ก

(Customer Focus)

ผลงานวิชาการ องคความรูทางการแพทยเปนประโยชน

แผนงานองคกร

เสริมสราง
ขีดความ
สามารถ

สรางระบบบริหารจัดการกระบวนการ
ที่สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศวิจัยพัฒนา

2.1
ทางการแพทยและ การศึกษา
ความเปนเลิศ วิชาการของ
และ
ศูนย COE&COSE
พัฒนา
(2.2.14) คาจางเหมาจัดทําเอกสาร/สิ่งตีพิมพ

(2.2.15) คาจางเหมาจัดทําสื่อโฆษณา
เผยแพร
(2.2.16) คาจางเหมาบริการอื่นทั่วไป
(2.2.17) คาลงทะเบียน
(2.2.18) คาเบี้ยเลี้ยง
(2.2.19) คาเชาที่พัก
(2.2.20) คาพาหนะเดินทาง
(2.2.21) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(2.2.22) คาอาหารเชา
(2.2.23) คาอาหารกลางวัน
(2.2.24) คาอาหารเย็น
(2.2.25) คาใชจายตรวจรักษาผูปวย
(2.2.26) คาเชายานพาหนะเหมาจาย
(2.2.27) คาเชาที่ดิน
(2.2.28) คาเชาทรัพยสิน
(2.2.29) คาของขวัญ/ของสมนาคุณ/เงินรางวัล

(2.2.30) คาธรรมเนียม
(2.2.31) คากองทุนทดแทน
(2.2.32) คาสมทบประกันสังคม

ROT
600,000

COE
28,250

50,000
2,941,794
10,000
25,000
40,000
25,000
20,000
20,000
50,000
10,000
12,000,000

50,000
500,000
50,000
200,000
200,000
4,000,000

ยุทธสถาบันฯ ที่ 3

ยุทธฯ ยอยที่ 1.3

เปาประสงคที่ 1
เปาประสงคที่ 2
สนับสนุน ศูนยความเปนเลิศ
การให มีความโดดเดน ตอการดูแลรักษาผูปวยเด็ก
บริการ ครบวงจร การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและภูมิภาค
แผนงานที่ 2
และ แผนงานที่ 1

ระบบ
บริหาร
จัดการ
ใหมี

ยุทธสถาบันฯ ที่ 2

ยุทธฯ ยอยที่ 1.2

ยุทธฯ ยอยที่ 1.1

RES

2.2
พัฒนา
บุคลากร
ดานวิจัย
RHD

เปาประสงคที่ 3
บุคลากรทางการแพทยดานเด็ก
ของประเทศ มีปริมาณและ
คุณภาพเพิ่มขึ้น

เปาประสงคที่ 5
เกิดการสรางเสริม

สิ่งแวดลอมที่เปน
มิตรแกผูปวยเด็ก

แผนงานที่ 3
แผนงานที่ 4
ยกระดับสูศูนยกลางการถายทอดอบรม
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการทางการแพทย
เทคโนโลยีโรคเด็กระดับสากล
ดานโรคเด็กใหสมคุณคากรมการแพทย
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
หลักสูตร หลักสูตร
นิเทศ
สนับสนุน พัฒนารูปแบบ จัดทํา
ประเมิน
พัฒนา ฐานขอมูล
ระยะยาว ระยะสั้น ติดตาม การถายทอดและ การใหบริการ คูมือ
เทคโนโลยี Model
Data
ประเมินผล สื่อประชาสัมพันธ ผูป วยเด็ก มาตรฐาน การแพทย Development Base

-

-

-

STN
308,000

40,000

-

-

-

1,500
29,050
48,600
-

-

-

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/เงินบํารุงปี 2562 (ยุทธศาสตร์)

เปาประสงคที่ 4
คุณภาพที่เปนเลิศ
ในการจัดบริการทางการแพทยโรคเด็ก
ระดับซับซอนของสถาบันฯ

ยุทธฯ ยอยที่ 3.1

LTN

EVA
-

PRT
-

SEV
167,000

90,000

-

-

- 169,200
2,800
40,800
12,000 119,400
6,000 438,050
12,000
7,200 1,079,050
48,000
16,000
-

-

2,400
2,250
9,000
-

CPG

RTA

RMD

แผนงานที่ 5
พัฒนา
สภาพ
แวดลอม
บรรยากาศ
และบริการ
สุขภาพเด็ก
RDB
CRM
- 108,500

ยุทธสถาบันฯ ที่ 4

ยุทธฯ ยอยที่ 3.2

ยุทธฯ ยอยที่ 3.3

พัฒนาเปนสถาบันโรคเด็กระดับชาติ

(NHA) ผานกลไกความรวมมือกับ
เครือขาย (Collaboration)
เปาประสงคที่ 8 เปาประสงคที่ 9
เปาประสงคที่ 6
เปาประสงคที่ 7
เปาประสงคที่ 10
บุคลากรเชี่ยวชาญ สถาบันเปนองคกรคุณภาพที่ทันสมัยและ สถาบันมี เปนองคกร เครือขายเกิดแนวทางกระบวนการ
และมีความสุขบน มีมาตรฐานการบริหารจัดการ ความเขมแข็ง ชี้นํานโยบาย คุณภาพในการชวยลดปญหา
ทางการเงินการคลัง สุขภาพดานเด็ก การเจ็บปวยตายในพื้นที่บริการ
ฐานวัฒนธรรมองคกร
ระดับสากล

เสริมสรางสมรรถนะบุคลากร พัฒนาสถาบันเปนองคกรแหงเรียนรู (LO)

สรางความมั่นคงและ

และความผูกพันกับองคกร

เสถียรภาพทางการเงิน

แผนงานที่ 6 แผนงานที่ 7
เสริมสราง พัฒนาเปน
ความสามารถ องคกร
แกบุคลากร วัฒนธรรมเขมแข็ง
และเตรียมพรอม บุคลากร
ดานภาษาและ มีความสุข
ความรูตาง ๆ สวัสดิการดี
HRD
HRE
27,000
10,000

มีกระบวนการภายในที่ทันสมัย

แผนงานที่ 8 แผนงานที่ 9 แผนงานที่ 10 แผนงานที่ 11
ขับเคลื่อน พัฒนา ปรับปรุง สรางสรรค
องคกร
องคกร กระบวนการ รูปแบบบริการ
ดวย
ใหมีระบบ ทํางานอยาง เพิ่มมูลคา
ความรูและ สารสนเทศ มีคุณภาพ จากวิชาการ
ปญญาประดิษฐ ที่ทันสมัย มาตรฐาน
และ
ที่ยั่งยืน
สากล นวัตกรรม
INV
ICT
HAS
FIN
58,375
-

แผนงานที่ 12

รวมทั้งสิ้น

แผนงานที่ 13

พัฒนาสถาบัน รวมสรางสังคมสุขภาพแกเด็ก
สูองคกรคุณภาพ ผานเขตบริการสุขภาพและนานาชาติ

โดดเดนและ

13.1
พัฒนา
นโยบายใน เครือขาย

13.2
พัฒนา
เครือขาย
ระดับประเทศ ระดับประเทศ นานาชาติ
NTW
NAT
POL
สามารถชี้นํา

-

-

-

-

-

-

1,307,125

2,000

-

-

-

-

35,000

-

-

-

-

36,000

-

-

-

-

253,000

1,980
18,200
28,770
40,400
-

-

-

-

-

121,980
11,650
55,240
63,900
18,000
-

364,000
34,600
55,800
181,700
1,200
124,600
7,000
1,500
24,000
-

2,000
2,000
12,750
14,400
12,000
-

22,000
750
-

10,500
-

60,000
7,100
58,200
271,325
219,000
20,000
70,000
262,800
-

-

-

15,300
9,000
7,500
6,000
10,750
-

-

3,314,974
374,000
42,280
136,300
313,650
1,062,385
33,200
1,666,900
65,000
12,000,000
70,000
500,000
151,500
502,800
200,000
4,000,000
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ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ยุทธสถาบันฯ ที่ 1

ยุทธศาสตร
สถาบันสุขภาพเด็กฯ

จัดบริการทางการแพทยดานโรคเด็กที่เปนเลิศ (Service & Care)

พัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (COE)

สนับสนุนการศึกษา วิจัย

ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย

โดยมุงเนนความเปนมิตรและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

และศูนยเชี่ยวชาญพิเศษ (COSE)

พัฒนาและเผยแพรวิชาการ

ที่มีคุณภาพ รองรับปญหาโรคเด็ก

(Customer Focus)

ผลงานวิชาการ องคความรูทางการแพทยเปนประโยชน

แผนงานองคกร

เสริมสราง
ขีดความ
สามารถ

สรางระบบบริหารจัดการกระบวนการ
ที่สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศวิจัยพัฒนา

2.1
ทางการแพทยและ การศึกษา
ความเปนเลิศ วิชาการของ
และ
ศูนย COE&COSE
พัฒนา
ROT
2.3 คาวัสดุ
(2.3.1) ว.การแพทย
(2.3.2) ว.วิทยาศาสตรการแพทย
(2.3.3) ว.เวชภัณฑยา
(2.3.4) ว.เวชภัณฑที่มิใชยา
(2.3.5) ว.สํานักงาน
(2.3.6) ว.คอมพิวเตอร
(2.3.7) ว.งานบานงานครัว
(2.3.8) ว.เชื้อเพลิงและหลอลื่น
(2.3.9) ว.อาหาร
(2.3.10) ว.สิ่งตีพิมพ/เอกสาร/ตํารา
(2.3.12) ว.เครื่องแตงกาย
(2.3.13) ว.กอสราง/งานชาง
(2.3.14) ว.ไฟฟาและวิทยุ
(2.3.15) ว.การศึกษา
(2.3.16) ว.ยานยนต
(2.3.17) ว.โฆษณาและเผยแพร
(2.3.18) ว.การเกษตร
(2.3.19) ว.กีฬาและนันทนาการ
2.4 คาสาธารณูปโภค
(2.4.1) คาไฟฟา
(2.4.2) คาน้ําประปา
(2.4.3) คาโทรศัพท
(2.4.4) คาไปรษณียและโทรเลข
(2.4.5) คาเชาสัญญาณอินเทอรเน็ต

260,285,000

60,000,000
25,000,000
145,000,000

5,000,000
5,450,000
4,000,000
3,000,000
700,000
6,800,000
500,000
600,000
700,000
3,500,000
10,000
5,000
10,000
5,000
5,000
37,800,000

31,000,000

5,000,000
1,200,000
200,000
400,000

ยุทธสถาบันฯ ที่ 3

ยุทธฯ ยอยที่ 1.3

เปาประสงคที่ 1
เปาประสงคที่ 2
สนับสนุน ศูนยความเปนเลิศ
การให มีความโดดเดน ตอการดูแลรักษาผูปวยเด็ก
บริการ ครบวงจร การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและภูมิภาค
แผนงานที่ 2
และ แผนงานที่ 1

ระบบ
บริหาร
จัดการ
ใหมี

ยุทธสถาบันฯ ที่ 2

ยุทธฯ ยอยที่ 1.2

ยุทธฯ ยอยที่ 1.1

COE
48,600
48,600
-

RES

2.2
พัฒนา
บุคลากร
ดานวิจัย
RHD

-

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/เงินบํารุงปี 2562 (ยุทธศาสตร์)

เปาประสงคที่ 3
บุคลากรทางการแพทยดานเด็ก
ของประเทศ มีปริมาณและ
คุณภาพเพิ่มขึ้น

-

STN
128,700
126,700
2,000
5,000
5,000
-

EVA

PRT
-

-

SEV
57,200
27,500
22,780
6,920
15,000
15,000
-

CPG

RTA
-

RMD
-

4/5

พัฒนาเปนสถาบันโรคเด็กระดับชาติ

มิตรแกผูปวยเด็ก

แผนงานที่ 6 แผนงานที่ 7
เสริมสราง พัฒนาเปน
ความสามารถ องคกร
แกบุคลากร วัฒนธรรมเขมแข็ง
และเตรียมพรอม บุคลากร
ดานภาษาและ มีความสุข
ความรูตาง ๆ สวัสดิการดี
HRD
HRE
40,500 344,250
19,600
40,500
650
34,000
- 290,000
-

สิ่งแวดลอมที่เปน

-

ยุทธฯ ยอยที่ 3.3

แผนงานที่ 5
พัฒนา
สภาพ
แวดลอม
บรรยากาศ
และบริการ
สุขภาพเด็ก
CRM
56,600
3,000
50,600
3,000
400
400
-

เปาประสงคที่ 5

RDB
-

ยุทธสถาบันฯ ที่ 4

ยุทธฯ ยอยที่ 3.2

(NHA) ผานกลไกความรวมมือกับ
เครือขาย (Collaboration)
เปาประสงคที่ 8 เปาประสงคที่ 9
เปาประสงคที่ 6
เปาประสงคที่ 7
เปาประสงคที่ 10
บุคลากรเชี่ยวชาญ สถาบันเปนองคกรคุณภาพที่ทันสมัยและ สถาบันมี เปนองคกร เครือขายเกิดแนวทางกระบวนการ
และมีความสุขบน มีมาตรฐานการบริหารจัดการ ความเขมแข็ง ชี้นํานโยบาย คุณภาพในการชวยลดปญหา
ทางการเงินการคลัง สุขภาพดานเด็ก การเจ็บปวยตายในพื้นที่บริการ
ฐานวัฒนธรรมองคกร
ระดับสากล

เกิดการสรางเสริม

แผนงานที่ 3
แผนงานที่ 4
ยกระดับสูศูนยกลางการถายทอดอบรม
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการทางการแพทย
เทคโนโลยีโรคเด็กระดับสากล
ดานโรคเด็กใหสมคุณคากรมการแพทย
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
หลักสูตร หลักสูตร
นิเทศ
สนับสนุน พัฒนารูปแบบ จัดทํา
ประเมิน
พัฒนา ฐานขอมูล
ระยะยาว ระยะสั้น ติดตาม การถายทอดและ การใหบริการ คูมือ
เทคโนโลยี Model
Data
ประเมินผล สื่อประชาสัมพันธ ผูป วยเด็ก มาตรฐาน การแพทย Development Base
LTN

-

เปาประสงคที่ 4
คุณภาพที่เปนเลิศ
ในการจัดบริการทางการแพทยโรคเด็ก
ระดับซับซอนของสถาบันฯ

ยุทธฯ ยอยที่ 3.1

เสริมสรางสมรรถนะบุคลากร พัฒนาสถาบันเปนองคกรแหงเรียนรู (LO)

สรางความมั่นคงและ

และความผูกพันกับองคกร

เสถียรภาพทางการเงิน

มีกระบวนการภายในที่ทันสมัย

แผนงานที่ 8 แผนงานที่ 9 แผนงานที่ 10 แผนงานที่ 11
ขับเคลื่อน พัฒนา ปรับปรุง สรางสรรค
องคกร
องคกร กระบวนการ รูปแบบบริการ
ดวย
ใหมีระบบ ทํางานอยาง เพิ่มมูลคา
ความรูและ สารสนเทศ มีคุณภาพ จากวิชาการ
ปญญาประดิษฐ ที่ทันสมัย มาตรฐาน
และ
ที่ยั่งยืน
สากล นวัตกรรม
INV
ICT
HAS
FIN
10,000 181,136
11,796
36,560
1,780
10,000
62,000
69,000
1,000
1,000
-

แผนงานที่ 12

รวมทั้งสิ้น

แผนงานที่ 13

พัฒนาสถาบัน รวมสรางสังคมสุขภาพแกเด็ก
สูองคกรคุณภาพ ผานเขตบริการสุขภาพและนานาชาติ

โดดเดนและ

13.1
พัฒนา
นโยบายใน เครือขาย

13.2
พัฒนา
เครือขาย
ระดับประเทศ ระดับประเทศ นานาชาติ
NTW
NAT
POL
สามารถชี้นํา

-

-

-

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

261,151,986

60,047,100
25,011,796
145,039,560
5,001,780
5,811,830
4,000,000
3,069,000
700,000
6,805,000
500,000
634,000
700,000
3,500,000
16,920
5,000
10,000
5,000
295,000

37,821,400

31,000,000
5,000,000
1,200,000
221,400
400,000

ยุทธสถาบันฯ ที่ 1

ยุทธศาสตร
สถาบันสุขภาพเด็กฯ

จัดบริการทางการแพทยดานโรคเด็กที่เปนเลิศ (Service & Care)

พัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (COE)

สนับสนุนการศึกษา วิจัย

ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย

โดยมุงเนนความเปนมิตรและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

และศูนยเชี่ยวชาญพิเศษ (COSE)

พัฒนาและเผยแพรวิชาการ

ที่มีคุณภาพ รองรับปญหาโรคเด็ก

(Customer Focus)

ผลงานวิชาการ องคความรูทางการแพทยเปนประโยชน

ระบบ
บริหาร
จัดการ
ใหมี

เสริมสราง
ขีดความ
สามารถ

ROT

COE

สรางระบบบริหารจัดการกระบวนการ
ที่สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศวิจัยพัฒนา

2.1
ทางการแพทยและ การศึกษา
ความเปนเลิศ วิชาการของ
และ
ศูนย COE&COSE
พัฒนา
3.งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ
(3.1.1) ครุภัณฑ < 1 ลานบาท
(3.1.2) ครุภัณฑ > 1 ลานบาท
3.2 ที่ดิน สิ่งกอสราง
(3.2.1) ที่ดิน สิ่งกอสราง < 10 ลานบาท
(3.2.2) ที่ดิน สิ่งกอสราง > 10 ลานบาท
4.งบเงินอุดหนุน
4.1 การเรียนการสอนเฉพาะทาง
- Resident สาขากุมารเวชศาสตร
- Resident สาขาศัลยศาสตร
- แพทยอนุสาขาตอยอด (Fellow)
- แพทยอนุสาขาจากภูฏาน
4.2 การสงบุคลากรไปพัฒนาภายนอก
องคกร
4.3 การสนับสนุนทั่วไปอื่น ๆ
5.งบรายจายอื่น
(5.1) งานวิจัย วช. / ไม วช.
(5.2) งาน CPG / RTA / RMD / RDB / RHD

(5.3) เงินคืนคารักษาพยาบาล

LTN

8,500,000
2,302,500
2,302,500
600,000
-

566,000
566,000
566,000
-

STN
-

EVA
-

PRT
25,000
25,000
25,000
-

SEV
3,000
3,000
3,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1,196,000 1,280,000
- 1,196,000
- 1,280,000
-

-

-

-

-

CPG

RTA

RMD

ยุทธฯ ยอยที่ 3.3

พัฒนาเปนสถาบันโรคเด็กระดับชาติ

มิตรแกผูปวยเด็ก

(NHA) ผานกลไกความรวมมือกับ
เครือขาย (Collaboration)
เปาประสงคที่ 8 เปาประสงคที่ 9
เปาประสงคที่ 6
เปาประสงคที่ 7
เปาประสงคที่ 10
บุคลากรเชี่ยวชาญ สถาบันเปนองคกรคุณภาพที่ทันสมัยและ สถาบันมี เปนองคกร เครือขายเกิดแนวทางกระบวนการ
และมีความสุขบน มีมาตรฐานการบริหารจัดการ ความเขมแข็ง ชี้นํานโยบาย คุณภาพในการชวยลดปญหา
ทางการเงินการคลัง สุขภาพดานเด็ก การเจ็บปวยตายในพื้นที่บริการ
ฐานวัฒนธรรมองคกร
ระดับสากล

แผนงานที่ 5
พัฒนา
สภาพ
แวดลอม
บรรยากาศ
และบริการ
สุขภาพเด็ก
CRM
-

แผนงานที่ 6 แผนงานที่ 7
เสริมสราง พัฒนาเปน
ความสามารถ องคกร
แกบุคลากร วัฒนธรรมเขมแข็ง
และเตรียมพรอม บุคลากร
ดานภาษาและ มีความสุข
ความรูตาง ๆ สวัสดิการดี
HRD
HRE
3,500,000
-

เปาประสงคที่ 5
สิ่งแวดลอมที่เปน

RDB

ยุทธสถาบันฯ ที่ 4

ยุทธฯ ยอยที่ 3.2

เสริมสรางสมรรถนะบุคลากร พัฒนาสถาบันเปนองคกรแหงเรียนรู (LO)

สรางความมั่นคงและ

และความผูกพันกับองคกร

เสถียรภาพทางการเงิน

มีกระบวนการภายในที่ทันสมัย

แผนงานที่ 8 แผนงานที่ 9 แผนงานที่ 10 แผนงานที่ 11
ขับเคลื่อน พัฒนา ปรับปรุง สรางสรรค
องคกร
องคกร กระบวนการ รูปแบบบริการ
ดวย
ใหมีระบบ ทํางานอยาง เพิ่มมูลคา
ความรูและ สารสนเทศ มีคุณภาพ จากวิชาการ
ปญญาประดิษฐ ที่ทันสมัย มาตรฐาน
และ
ที่ยั่งยืน
สากล นวัตกรรม
INV
ICT
HAS
FIN
- 200,000
- 200,000
- 200,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 3,500,000

-

-

-

-

-

24,000
24,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานที่ 12

รวมทั้งสิ้น

แผนงานที่ 13

พัฒนาสถาบัน รวมสรางสังคมสุขภาพแกเด็ก
สูองคกรคุณภาพ ผานเขตบริการสุขภาพและนานาชาติ

โดดเดนและ

13.1
พัฒนา
นโยบายใน เครือขาย

13.2
พัฒนา
เครือขาย
ระดับประเทศ ระดับประเทศ นานาชาติ
NTW
NAT
POL
สามารถชี้นํา

-

20,000
20,000
20,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,006,140
21,703,640

13,203,640
8,500,000

2,302,500

2,302,500
-

4,666,000
566,000

566,000
-

3,500,000
600,000

2,800,000

1,196,000
1,304,000
300,000

13,000,000

6.งบบริหารกลางฉุกเฉินหรือเรงดวน

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/เงินบํารุงปี 2562 (ยุทธศาสตร์)

ยุทธฯ ยอยที่ 3.1

เกิดการสรางเสริม

แผนงานที่ 3
แผนงานที่ 4
ยกระดับสูศูนยกลางการถายทอดอบรม
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการทางการแพทย
เทคโนโลยีโรคเด็กระดับสากล
ดานโรคเด็กใหสมคุณคากรมการแพทย
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
หลักสูตร หลักสูตร
นิเทศ
สนับสนุน พัฒนารูปแบบ จัดทํา
ประเมิน
พัฒนา ฐานขอมูล
ระยะยาว ระยะสั้น ติดตาม การถายทอดและ การใหบริการ คูมือ
เทคโนโลยี Model
Data
ประเมินผล สื่อประชาสัมพันธ ผูป วยเด็ก มาตรฐาน การแพทย Development Base

-

600,000
300,000
300,000

RHD

เปาประสงคที่ 4
คุณภาพที่เปนเลิศ
ในการจัดบริการทางการแพทยโรคเด็ก
ระดับซับซอนของสถาบันฯ

-

12,955,640

RES

2.2
พัฒนา
บุคลากร
ดานวิจัย

เปาประสงคที่ 3
บุคลากรทางการแพทยดานเด็ก
ของประเทศ มีปริมาณและ
คุณภาพเพิ่มขึ้น

-

23,758,140
21,455,640

ยุทธสถาบันฯ ที่ 3

ยุทธฯ ยอยที่ 1.3

เปาประสงคที่ 1
เปาประสงคที่ 2
สนับสนุน ศูนยความเปนเลิศ
การให มีความโดดเดน ตอการดูแลรักษาผูปวยเด็ก
บริการ ครบวงจร การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและภูมิภาค
แผนงานที่ 2
และ แผนงานที่ 1

แผนงานองคกร

ยุทธสถาบันฯ ที่ 2

ยุทธฯ ยอยที่ 1.2

ยุทธฯ ยอยที่ 1.1
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ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โครงการ / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุกแหลงงบประมาณ)
หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
ลําดับ

รหัส
โครง
การ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย
(เรื่อง)

การจัดสรร
แหลงงบประมาณ
สปสช. มูลนิธิ รพ. บริจาค

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน

เงิน งปม.

รวมทั้งสิ้น

93

เงินบํารุง

26,764,673 21,496,141 2,531,850 336,800

สวัสดิการ

วงเงินรวม
ป 2562

แหลงอื่น

- 916,125 1,000,860

52,979,713

ยุทธศาสตร 1 : การเปนสถาบันฯ ที่มีความเปนเลิศเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพเด็ก (Clinical Excellence)
ยุทธศาสตรยอย 1.1 : พัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (COE) และศูนยเชี่ยวชาญพิเศษ (COSE) อยางครบวงจร
เปาประสงค 1 : ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางของสถาบันฯ มีความโดดเดนอยางครบวงจร

1

- 228,400

-

-

-

-

-

228,400

แผนงาน 1 : เสริมสรางขีดความสามารถทางการแพทยและวิชาการของศูนย COE และ COSE (COE)

1

- 228,400

-

-

-

-

-

228,400

-

228,400

-

-

-

-

-

228,400

1

COE 1 พัฒนาผลักดันนโยบายองคกรสูความเปนเลิศดานโรคเด็ก

ศูนย COE 4 ศูนย/
ศูนย COSE 9 ศูนย/
สถาบันฯ

กลุมงานพัฒนานโยบายและ นพ.ปวีณ
ยุทธศาสตรการแพทย
ธาดาดลทิพย

ยุทธศาสตรยอย 1.2 : สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาและเผยแพรวิชาการทางการแพทยโรคเด็ก (Research)
เปาประสงค 2 : ผลงานวิชาการ องคความรูทางการแพทยเปนประโยชนตอการดูแลรักษาผูปวยเด็ก การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและภูมิภาค

4

1,433,000 728,750

-

-

-

-

-

2,161,750

แผนงาน 2 : สรางระบบบริหารจัดการกระบวนการที่สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศใหเอื้อตอการวิจัยพัฒนา
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาวิจัยและพัฒนา (RES) (งบรายจายอื่น)

4
3

1,433,000 728,750
1,433,000 21,850

-

-

-

-

-

2,161,750
1,454,850

คุณณัฐพร
ไพศาล

-

15,500

-

-

-

-

-

15,500

-

6,350

-

-

-

-

-

6,350

1,433,000

-

-

-

-

-

-

1,433,000

1

2
3

ประสิทธิภาพของ Non-contact infrared themometer เปรียบเทียบกับ
Nasopharyngeal temperature probe ในผูปวยเด็กระหวางไดรับการ ผูปวยอายุ1-15 ป ที่เขารับ
งานการพยาบาลวิสัญญี
ระงับความรูสึก: Comparison of non-contact infrared
การผาตัดแบบไมเรงดวน
RES1
กลุมงานพยาบาลผูปวยใน
thermometer and nasopharyngeal temperature probe
และไดรับการใหยาระงับ
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
ความรูสึกแบบทั้งตัว
momitoeing for children in perioperative undergoing anesthesia

การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการความปวดและการนอนหลับในผูปวยเด็ก
กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน คุณสุเนตรา
ผูปวยเด็กที่เจ็บปวยวิกฤติ
กลุม ภารกิจดานการพยาบาล
วิกฤติรวมกับทีมสหวิชาชีพ
แกววิเชียร
การใชการตรวจ whole exome sequencing ในกลุมผูปวยเด็กที่ไมทราบ
นผูปวยของสถาบันฯ
นพ. สุทธิพงษ
หนวยพันธุกรรม
RES5 การวินิจฉัยโรค ( Whole exome sequencing in undiagnosed
แผนกอายุรกรรม
ปงคานนท
pediatric patients)
RES3

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/โครงการปี 2562

1/10

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลําดับ

รหัส
โครง
การ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย
(เรื่อง)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน

เงิน งปม.

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย (RHD) (งบรายจายอื่น)
1

RHD1 เสริมสรางพลังสรางแรงขับเคลื่อนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

1
บุคลากรทุกระดับของ
สถาบันฯ

กลุมงานวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย

พญ.วารุณี
พรรณพานิช
วานเดอพิทท

เงินบํารุง

การจัดสรร
แหลงงบประมาณ
สปสช. มูลนิธิ รพ. บริจาค

สวัสดิการ

แหลงอื่น

วงเงินรวม
ป 2562

- 706,900

-

-

-

-

-

706,900

-

-

-

-

-

-

706,900

706,900

ยุทธศาสตรยอย 1.3 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ รองรับปญหาโรคเด็กของประเทศ (Training)
เปาประสงค 3 : บุคลากรทางการแพทยดานเด็กของประเทศ มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

24

12,244,473 16,193,250

- 284,000

- 184,100 200,000

29,105,823

แผนงาน 3 : ยกระดับสถาบันสูศูนยกลางการถายทอด อบรมเทคโนโลยีโรคเด็กระดับสากล
กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรระยะยาว (Longterm Training) (LTN)

24
5

12,244,473 16,193,250
12,244,473 12,613,200

- 284,000
- 284,000

- 184,100 200,000
- 184,100 200,000

29,105,823
25,525,773

6,129,312 7,800,000

-

180,000

-

115,500

-

14,224,812

4,779,050 1,920,000

-

104,000

-

55,300

-

6,858,350

360,000

-

-

-

2,100

-

689,686

1,008,525 2,486,000

-

-

-

11,200

200,000

3,705,725

47,200

-

-

-

-

-

47,200

- 3,519,800

-

-

-

-

-

3,519,800

1

LTN1 หลักสูตรแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตร

แพทยประจําบาน 65 คน

กลุมงานกุมารเวชศาสตร

2

LTN2 หลักสูตรแพทยอนุสาขาตอยอดสาขากุมารเวชศาสตร

แพทยเชี่ยวชาญ 38 คน

กลุมงานกุมารเวชศาสตร

3

LTN3 หลักสูตรแพทยอนุสาขาตอยอดสาขาวิสัญญีวิทยา

แพทยเชี่ยวชาญ Fellow
สาขาวิสัญญี 3 คน

กลุมงานวิสัญญีวิทยา

4

LTN4 หลักสูตรแพทยประจําบานสาขากุมารศัลยศาสตร

แพทยประจําบาน 16 คน

กลุมงานศัลยศาสตร

5

LTN5 พัฒนา Training วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2 คน

กลุมงานทันตกรรม

กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรระยะสั้น (Shortterm Training) (STN)
ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร "สุขภาพเด็กแหงชาติ" ครั้งที่ 20 ประจําป
2562

1

STN1

2

STN2 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผูปวยเด็กเจาะคอ

3

STN3 อบรมพยาบาลหลักสูตรการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจ

4

STN4 ฝกอบรมเพื่อเผยแพรความรูและวิชาการดานกุมารเวชศาสตร

5

STN5

ประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับแพทย พยาบาลเรื่อง "Well Child care :
Investment in the future"

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/โครงการปี 2562

พญ.วนิดา
ลิ้มพงศานุรักษ
พญ.วนิดา
ลิ้มพงศานุรักษ
พญ.เดือนเพ็ญ
หอรัตนาเรือง
พญ.อัจฉริยา
ทองสิน
ทญ.ชอแกว
คงการคา

18
แพทย พยาบาลและผูที่
สนใจ
ผูปกครองผูปวยเด็กเจาะ
คอ และเจาหนาที่
พยาบาลที่เกี่ยวของ 180
คน
บุคลากรทางการแพทย
100 คน
แพทย/พยาบาล/
บุคลากรทางการแพทย
100 คน

กลุมภารกิจวิชาการและ
การแพทย
กลุมงานโสต ศอ นาสิก
ศูนย COE โรคหัวใจเด็ก
กลุมงานกุมารเวชศาสตร
กลุมงานกุมารเวชศาสตร
รวมกับงานพยาบาลกุมาร
เวชศาสตรสังคม
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นพ.ธนินทร
เวชชาภินันท
พญ.นาฏยพร
จรัญเรืองธีรกุล
นพ.ธวัชชัย
กิระวิทยา
พญ.วนิดา
ลิ้มพงศานุรักษ
พญ.นัยนา
ณีศะนันท

327,586

-

722,000

722,000

-

18,200

-

-

-

-

-

18,200

-

324,000

-

-

-

-

-

324,000

-

127,800

-

-

-

-

-

127,800

-

92,600

-

-

-

-

-

92,600

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลําดับ

รหัส
โครง
การ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

หนวยงาน

บุคลากรที่ใหคําปรึกษา
ครอบครัวและเด็ก 40 คน

กลุมงานจิตเวชเด็ก
และวัยรุน

พญ.ศิริรัตน
อุฬารตินนท

-

69,150

-

-

-

-

-

69,150

-

74,950

-

-

-

-

-

74,950

-

41,200

-

-

-

-

-

41,200

-

105,000

-

-

-

-

-

105,000

-

253,000

-

-

-

-

-

253,000

-

104,550

-

-

-

-

-

104,550

-

718,500

-

-

-

-

-

718,500

-

237,800

-

-

-

-

-

237,800

-

240,000

-

-

-

-

-

240,000

-

186,650

-

-

-

-

-

186,650

ผูรับผิดชอบ
เงิน งปม.

7

STN7 การอบรมจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก

8

STN8

อบรมบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มี
ปญหาการเรียน

นักจิตวิทยาคลินิก 60 คน

กลุมงานจิตเวชเด็ก
และวัยรุน

พญ.ศิริรัตน
อุฬารตินนท

9

STN9

อบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาคลินิก เรื่อง การตรวจวินิจฉัยและการ
บําบัด

นักจิตวิทยาคลินิก 40 คน

กลุมงานจิตเวชเด็ก
และวัยรุน

10

STN10

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลโดยใชหลักการ "มณีเวชศาสตร:
บริหารความสมดุลโครงสรางของรางกาย"

พญ.ศิริรัตน
อุฬารตินนท
พญ.วารุณี
พรรณพานิช
วานเดอพิทท

11

STN11 พัฒนาบุคลากรทางการแพทยระยะสั้น หลักสูตรทันตกรรมเด็ก

12

STN12 อบรมแกนนําพยาบาลผูปวยโรคไขเลือดออกสําหรับพยาบาล รุนที่ 7

13

STN13 อบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤติเด็ก

14

STN14

15

STN15

16

STN16

17

STN17

18

บุคลากรภายในสถาบัน
และผูที่สนใจ จํานวน 80
คน
ทันตแพทยทั่วไป/เด็ก/ที่
สนใจ
140 คน

กลุมงานกุมาเวชศาสตร
กลุมงานทันตกรรม

พยาบาลวิชาชีพ 35 คน

ศูนย COE ไขเลือดออก
กลุมภารกิจดานการพยาบาล

พยาบาล 25 คน

กลุมงานวิชาการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพทารก
อบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลทารกแรกเกิด
แรกเกิด
120 คน
พยาบาลวิชาชีพเด็ก
อบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเด็ก
160 คน
พยาบาลวิชาชีพ
อบรมหลักสูตรระยะสั้นปญหาทางศัลยกรรมที่พบบอยในเด็ก
ดานกุมารศัลย 120 คน
บุคลากรทางการแพทย
อบรมการบําบัดภาวะวิตกกังวลในเด็กและวัยรุนโดยวิธีปรับเปลี่ยนความคิด
ภายในและนอกสถาบันฯ
และพฤติกรรมภาคปฏิบัติ
50 คน

STN18 อบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตรฉุกเฉิน

พยาบาลและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

กลุมงานวิชาการพยาบาล
กลุมงานวิชาการพยาบาล
กลุมงานวิชาการพยาบาล

พญ.ประไพ
ชุณหคลาย
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร

เงินบํารุง

สวัสดิการ

วงเงินรวม
ป 2562

แหลงอื่น

คณะทํางานศูนยพึ่งได

พญ.ศิริรัตน
อุฬารตินนท

-

75,200

-

-

-

-

-

75,200

งานการพยาบาลผูปวย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุมงานการพยาบาล
ผูปวยนอก

คุณสุเนตรา
แกววิเชียร

-

129,200

-

-

-

-

-

129,200

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม ประเมินผล (EVA)

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/โครงการปี 2562

การจัดสรร
แหลงงบประมาณ
สปสช. มูลนิธิ รพ. บริจาค

เปาหมาย
(เรื่อง)
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ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลําดับ

รหัส
โครง
การ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย
(เรื่อง)

หนวยงาน

บุคลากรทางการแพทย

ศูนยถายทอดความรู
และฝกอบรม

ผูรับผิดชอบ
เงิน งปม.

กิจกรรมที่ 4 : ผลิตและประชาสัมพันธผานสื่อ (PRT)
1

จัดตั้งศูนยถายทอดความรูและฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
PRT1
โรคเด็กครบวงจร

การจัดสรร
แหลงงบประมาณ
สปสช. มูลนิธิ รพ. บริจาค

เงินบํารุง

สวัสดิการ

แหลงอื่น

วงเงินรวม
ป 2562

1

-

60,250

-

-

-

-

-

60,250

นพ.ธนินทร
เวชชาภินันท

-

60,250

-

-

-

-

-

60,250

ยุทธศาสตร 2 : การจัดบริการทางการแพทยดานโรคเด็กที่เปนเลิศ (Service & Care) โดยมุงเนนความเปนมิตรและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Customer Focus)
เปาประสงค 4 : คุณภาพที่เปนเลิศในการจัดบริการทางการแพทยโรคเด็กระดับซับซอนของสถาบันฯ

11

- 471,675 2,531,850

-

-

-

-

3,003,525

แผนงาน 4 : พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการทางการแพทยดานโรคเด็กใหสมคุณคากรมการแพทย
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนารูปแบบการใหบริการผูปวยเด็ก (SEV)

11
8

- 471,675 2,531,850
- 419,350 2,531,850

-

-

-

-

3,003,525
2,951,200

-

17,900

-

-

-

-

-

17,900

-

262,200

-

-

-

-

-

262,200

1

SEV1 ดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคระบบหายใจเรื้อรังแบบครบวงจร

2

SEV2 พัฒนาการดูแลผูปวยเด็กโรคเรื้อรัง ระดับตติยภูมิ

3

SEV3 พัฒนาคลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง Phase 6

4

SEV4 เตรียมความพรอมเด็กและครอบครัวเพื่อแจงผลการติดเชื้อเอชไอวี

5

SEV5 ความรวมมือในการพัฒนาการดูแลผูปวยที่เปดลําไสทางหนาทอง

6

SEV6

7

SEV7

8

SEV8 พัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมผูปวยเด็ก

ผูปวยและผูดูแล 64 คน
ผูปวยโรคเรื้อรังและ
ครอบครัว 60 คน
พยาบาลวิชาชีพ ผูชวย
เหลือคนไข และ จนท.
บันทึกขอมูล 28 คน
เด็กติดเชื้อและผูดูแลเด็ก
เอชไอวี 60 คน
ผูปวยเด็กที่เปดลําไส
หนาทองที่เขารับการ
รักษา

กลุมงานกุมารเวชศาสตร
กลุมงานกุมารเวชศาสตร

พญ.วนิดา
ลิ้มพงศานุรักษ
พญ.วนิดา
ลิ้มพงศานุรักษ

กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก
กลุมภารกิจดานการพยาบาล

คุณสุเนตรา
แกววิเชียร

-

55,600

-

-

-

-

-

55,600

กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก
กลุมภารกิจดานการพยาบาล

คุณสุเนตรา
แกววิเชียร

-

5,500

-

-

-

-

-

5,500

กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน
กลุมภารกิจดานการพยาบาล

คุณสุเนตรา
แกววิเชียร

-

36,500

-

-

-

-

-

36,500

พัฒนาคุณภาพงานเกี่ยวกับการดูแลผูปวยและการสงเสริมทักษะผูดูแลเด็ก
ที่มีความบกพรองทางการมองเห็นใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผูปวยเด็กจํานวน 260 กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน คุณสุเนตรา
ราย
กลุม ภารกิจดานการพยาบาล แกววิเชียร

-

30,650

-

-

-

-

-

30,650

โรงพยาบาลที่เปนมิตรกับเด็ก (Child Friendly Hoospital) " พัฒนาเพื่อ
ขยายผลสูการดูแลเด็กแบบองครวม"

บุคลากรภายในสถาบัน กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก
คุณสุเนตรา
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
และจิตอาสา 50 คน
แกววิเชียร
ตําราวิชาการ และ
งานบริการเภสัชกรรมคลินิก
ภญ.จุรี
โปสเตอรนําเสนอผลงาน
กลุม งานเภสัชกรรม
อุทัยชลานนท

- 2,531,850

-

-

-

-

2,531,850

-

-

-

-

11,000

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/โครงการปี 2562
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-

11,000

-

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลําดับ

รหัส
โครง
การ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย
(เรื่อง)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน

เงิน งปม.

กิจกรรมที่ 2 : จัดทําเกณฑแนวทางปฏิบัติ (CPG) (งบรายจายอื่น)
พัฒนาแนวทางปฎิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการติดเชื้อและปองกันการ
แพรกระจายเชื้อ Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE)

1

CPG1

2

CPG2 พัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยเพื่อปองกันบาดเจ็บที่ผิวหนัง

3

พัฒนาแนวปฏิบัติการเช็ดตัวตอพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลในการ
CPG3 ปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยา
โดยใช ๒% Chlorhexidine Gluconate in water

การจัดสรร
แหลงงบประมาณ
สปสช. มูลนิธิ รพ. บริจาค

3

เงินบํารุง

สวัสดิการ

แหลงอื่น

วงเงินรวม
ป 2562

-

52,325

-

-

-

-

-

52,325

กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน คุณสุเนตรา
กลุมภารกิจดานการพยาบาล แกววิเชียร

-

-

-

-

-

-

-

-

คุณสุเนตรา
แกววิเชียร

-

15,000

-

-

-

-

-

15,000

พยาบาลวิชาชีพ และ กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน คุณสุเนตรา
ผูปวยเด็ก 25 คน
กลุมงานเภสัชกรรม
แกววิเชียร

-

37,325

-

-

-

-

-

37,325

บุคลากรในหอผูปวย
18 คน
พยาบาลวิชาชีพ
30 คน

กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน
กลุมภารกิจดานการพยาบาล

กิจกรรมที่ 3 : ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย (RTA) (งบรายจายอื่น)

0

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนารูปแบบ (Model Development) (RMD) (งบรายจายอื่น)

0

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 4 : ฐานขอมูล (Data Base) (RDB) (งบรายจายอื่น)

0

-

-

-

-

-

-

-

-

เปาประสงค 5 : เกิดการสรางเสริมสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรแกผูปวยเด็ก

14
14

- 509,370
- 509,370

-

52,800
52,800

-

-

-

562,170
562,170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

-

-

-

-

-

3,000

-

58,250

-

-

-

-

-

58,250

-

24,200

-

-

-

-

-

24,200

-

-

-

52,800

-

-

-

52,800

-

20,000

-

-

-

-

-

20,000

-

34,290

-

-

-

-

-

34,290

แผนงาน 5 : พัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศบริการสุขภาพเด็ก (CRM)
ผูปกครองผูปวยเด็ก
กลุมงานโภชนศาสตร
จํานวน 30 คน
ตรวจการไดยินเพื่อคนหาภาวะบกพรองทางการไดยินในเด็กกอนวัยเรียนปที่ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3
กลุมงานโสต ศอ นาสิก
5
รร.พญาไท 150 คน
ผูปวยเด็กโรคลมชักและ
งานประสาทวิทยา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกูรูโรคลมชัก
ผูปวยที่ดูแล 180 คน
กลุมงานกุมารเวชศาสตร
ผูปวยเด็กโรคลมชักและ งานบริการเภสัชกรรมคลินิก
เสวนาประสาหมอกับผูดูแลผูปวยเด็กโรคลมชัก
ผูปวยที่ดูแล 150 คน
กลุม งานเภสัชกรรม
เด็กเจ็บปวยเรื้อรังและ
กลุมงานจิตเวชเด็กและวัยรุน
พัฒนาศักยภาพของสมองดวยกิจกรรมดนตรีบําบัด
กลุมเด็กพิเศษ 30 คน
ประชาชนผูมาใชบริการ
กลุมงานเภสัชกรรม
สัปดาหเภสัชกรรม 2562
200 คน
ผูเลี้ยงดูเด็ก 100
งานพยาบาลกุมารเวชศาสตรสังคม
ปลูกฝงวัฒนธรรมบาย บายขวดนม ชาไปโรคภัยตามมา
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
ครอบครัว

1

CRM1 ความรูสูประชาชนปที่ 3

2

CRM2

3

CRM3

4

CRM4

5

CRM5

6

CRM6

7

CRM7

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/โครงการปี 2562
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นพ.ธนินทร
เวชชาภินันท
พญ.นาฏยพร
จรัญเรืองธีรกุล
พญ.ศิโรรัตน
สุวรรณโชติ
ภญ.จุรี
อุทัยชลานนท
พญ.ศิริรัตน
อุฬารตินนท
ภญ.จุรี
อุทัยชลานนท
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลําดับ

รหัส
โครง
การ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

8

CRM8 วันพยาบาลแหงชาติสูสากล ประจําป 2562

9

CRM9 บริหารจัดการความขัดแยงทางการแพทยและสาธารณสุข

10

CRM10 พัฒนาระบบการดูแลเด็กปวยเรื้อรังและระยะทาย

11

CRM11 พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ

12

CRM12 พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

13
14

เปาหมาย
(เรื่อง)

การจัดสรร
แหลงงบประมาณ
สปสช. มูลนิธิ รพ. บริจาค

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน

เงิน งปม.

บุคลากรทางการแพทย
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
และบุคลากรทั่วไป 80 คน

คุณสุเนตรา
แกววิเชียร

เจาหนาที่สถาบันสุขภาพ
คุณสุเนตรา
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
เด็ก 120 คน
แกววิเชียร
ผูปวย แพทย
คกก.พัฒนาระบบการดูแล พญ.เดือนเพ็ญ
พยาบาล และผูที่
ผูปว ยเรื้อรังและระยะสุดทาย หอรัตนาเรือง
เกี่ยวของ 30 คน
งานประชาสัมพันธ
คุณสุทธาเดช
เจาหนาที่และผูรับบริการ
กลุมงานบริหารทั่วไป
เจนใจ

เงินบํารุง

สวัสดิการ

วงเงินรวม
ป 2562

แหลงอื่น

-

27,400

-

-

-

-

-

27,400

-

24,200

-

-

-

-

-

24,200

-

38,600

-

-

-

-

-

38,600

-

250,980

-

-

-

-

-

250,980

เจาหนาที่และผูรับบริการ
120 คน

คกก. ขอมูลขาวสาร

นางสุฑาวรรณ
ไชยมูล

-

8,400

-

-

-

-

-

8,400

CRM13 กิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก

ผูรับบริการ 80 คนและ
โรงเรียนชุมชน 50 คน

คณะทํางานศูนยพึ่งได

พญ.ศิริรัตน
อุฬารตินนท

-

20,050

-

-

-

-

-

20,050

CRM14 Discharge Plan for Ilizarov Lengthening

ผูปวยทุกรายที่ไดรับการ กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน คุณสุเนตรา
ผาตัด
กลุม ภารกิจดานการพยาบาล แกววิเชียร

-

-

-

-

-

-

-

-

15

- 1,574,300

-

-

- 732,025 800,320

3,088,045

11

- 1,072,100

-

-

-

-

-

1,053,500

-

-

-

-

-

-

540,000

ยุทธศาสตร 3 : การยกระดับสถาบันฯ สูองคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรยอย 3.1 : เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรและความผูกพันกับองคกร (Competency and Workforce Engagement)
เปาประสงค 6 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง
แผนงาน 6 : เสริมสรางความสามารถแกบุคลากรและเตรียมพรอมดานภาษาและความรูในมาตรฐานคุณภาพตาง ๆ (HRD)
1

HRD1 พัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาคุณภาพ

2

HRD2 พัฒนาวิชาการเจาหนาที่เภสัชกรรม

3

พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่
สัมพันธกับการใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง (CABSi : Catheter
HRD3
associated bloodtream infection) ในหนวยงานหอผูปวยหนัก
ศัลยกรรมทารกแรกเกิด

4

HRD4 อบรมทบทวนความรูเรื่องยาและการแพยาในเด็ก

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/โครงการปี 2562

บุคลากรในสถาบันฯ
80 คน
เจาหนาที่กลุมงาน
เภสัชกรรม 80 คน

ศูนยพัฒนาคุณภาพ
กลุมงานเภสัชกรรม

พญ.อุบลวรรณ
วัฒนาดิลกกุล
ภญ.จุรี
อุทัยชลานนท

540,000
8,500

8,500

พยาบาลวิชาชีพ
21 คน

กลุมงานพยาบาลผูปวยใน
กลุมภารกิจดานการพยาบาล

คุณสุเนตรา
แกววิเชียร

-

-

-

-

-

-

-

-

แพทยและบุคลากร
การแพทย
120 คน

กลุมงานเภสัชกรรม

ภญ.จุรี
อุทัยชลานนท

-

17,500

-

-

-

-

-

17,500
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ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลําดับ

รหัส
โครง
การ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย
(เรื่อง)

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานวิชาการพยาบาล
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
กลุมงานวิชาการพยาบาล
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
กลุมงานวิชาการพยาบาล
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
กลุมงานวิชาการพยาบาล
กลุมภารกิจดานการพยาบาล

คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
พญ.นัยนา
ณีศะนันท

5

HRD5 พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ 340 คน

6

HRD6 ฝกอบรมพัฒนาทักษะการบริหารทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ รุนที่ 1

พยาบาลวิชาชีพ 60 คน

7

HRD7 อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ / ผูชวย
เหลือคนไข 80 คน

8

HRD8 พัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ 30 คน

9

HRD9 อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง

พยาบาลวิชาชีพ 50 คน

กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน
กลุมภารกิจดานการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ 30 คน

กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก
กลุมภารกิจดานการพยาบาล

บุคลากรในสถาบันฯ
100 คน

ฝายพัสดุและบํารุงรักษา

ทีมสหวิชาชีพ 10 คน

กลุมงานกุมารเวชศาสตร

10
11
12

Care with love Cure with knowledge
(ดูแลดวยความรักบนมาตรฐานความรู)
ถายทอดองคความรูในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
HRD12 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบการคลังวาดวย
หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนการรักษาผูปวยลมชักเปนรายกรณี
HRD13
(Multidiciplinary Epilepsy case conference)
HRD10

แผนงาน 7 : พัฒนาเปนองคกรวัฒนธรรมเขมแข็ง บุคลากรมีความสุข มั่นคงดวยระบบสวัสดิการที่ดี (HRE)
1

HRE1 สรางเสริมสุขภาพกายและจิตของบุคลากรดวยกีฬาและนันทนาการ

2

HRE2 ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป ๒๕๖๒

3

HRE3 บุคลากรตนแบบเลี้ยงลูกดวยนมแม

4

HRE4 โรงพยาบาลรางเสริมคุณธรรม

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/โครงการปี 2562

บุคลากรในสถาบันฯ
1500 คน
บุคลากรสถาบันฯ
1450 คน
บุคลากรหลังคลอด 40
คน
บุคลากรในสถาบันฯ
1500 คน

งานการพยาบาลผูปวยนอก
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
งานการพยาบาลสงเสริมนมแม
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
ฝายทรัพยากรบุคคล
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เงินบํารุง

สวัสดิการ

วงเงินรวม
ป 2562

แหลงอื่น

-

57,300

-

-

-

-

-

57,300

-

145,000

-

-

-

-

-

145,000

-

108,420

-

-

-

-

-

108,420

-

78,080

-

-

-

-

-

78,080

-

47,600

-

-

-

-

-

47,600

-

8,500

-

-

-

-

-

8,500

คุณพริ้ม
เจริญรัตนกิตติ

-

42,600

-

-

-

-

-

42,600

พญ.ศิโรรัตน
สุรรณโชติ

-

18,600

-

-

-

-

-

18,600

- 502,200

-

-

- 732,025 800,320

2,034,545

-

387,600

-

-

-

147,100

-

534,700

-

-

-

-

-

584,925

800,320

1,385,245

-

65,600

-

-

-

-

-

65,600

-

49,000

-

-

-

-

-

49,000

4

ศูนยกีฬาและนันทนาการ

เงิน งปม.

การจัดสรร
แหลงงบประมาณ
สปสช. มูลนิธิ รพ. บริจาค

คุณมนูญ
บํารุงจิตร
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
คุณผองศรี
ตังทัตสวัสดิ์

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลําดับ

รหัส
โครง
การ

เปาหมาย
(เรื่อง)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

การจัดสรร
แหลงงบประมาณ
สปสช. มูลนิธิ รพ. บริจาค

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน

เงิน งปม.

เงินบํารุง

สวัสดิการ

แหลงอื่น

วงเงินรวม
ป 2562

ยุทธศาสตรยอย 3.2 : พัฒนาสถาบันเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) มีกระบวนการภายในที่ทันสมัย
เปาประสงค 7 : สถาบันเปนองคกรคุณภาพที่ทันสมัยและมีมาตรฐานการบริหารจัดการระดับสากล

15

- 1,721,846

-

-

-

-

540

1,674,250

แผนงาน 8 : ขับเคลื่อนองคกรดวยความรูและปญญาประดิษฐที่ยั่งยืน (INV)

2

-

22,750

-

-

-

-

540

23,290

-

22,750

-

-

-

-

-

22,750

-

-

-

-

-

-

540

540

- 220,500

-

-

-

-

-

220,500

-

200,000

-

-

-

-

-

200,000

-

20,500

-

-

-

-

-

20,500

- 1,478,596

-

-

-

-

-

1,430,460

-

605,000

-

-

-

-

-

605,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94,950

-

-

-

-

-

94,950

-

12,500

-

-

-

-

-

12,500

-

35,000

-

-

-

-

-

35,000

-

85,600

-

-

-

-

-

85,600

1

INV1 นวัตกรรมสรางสรรค "รังรัก"

2

INV2 Ilizarov Shorts

ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย

หอผูปวยทารกแรกเกิด
น้ําหนักนอย

ผูปวยและผูดูแลผูปวย กลุมภารกิจดานการพยาบาล

แผนงาน 9 : พัฒนาองคกรใหมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย (ICT)
1

ICT1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับระบบงานสงยาไปรษณีย

2

ICT2 พัฒนาระบบการจายน้ําเกลือดวยระบบโลจิสติกส

2
ผูปวยสิทธิ์บัตรทอง งานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอก
ภญ.จุรี
กลุม งานเภสัชกรรม
สงตอจากตางจังหวัด
อุทัยชลานนท
บุคลากรที่เกี่ยวของใน งานบริการเภสัชกรรมผูปวยใน
ภญ.จุรี
กลุม งานเภสัชกรรม
การจายน้ําเกลือ 60 คน
อุทัยชลานนท

แผนงาน 10 : ปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางมีคุณภาพ มาตรฐานสากล (HAS)
1

HAS1 บริหารและสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล

2

HAS3 คูมือการจัดชุดหัตถการงานเครื่องใชกลาง

3

HAS5 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานคลินิกในองคกร

4

HAS6

5

HAS7 พัฒนาคุณภาพตํารับยาเตรียมผูปวยเฉพาะรายสําหรับเด็ก

6

HAS8 ประกันคุณภาพบริการพยาบาล

การจัดการความรูเรื่อง Pediatric Pain Management
ปงบประมาณ 2562

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/โครงการปี 2562

คุณจริยา
นกงาม
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร

11
บุคลากรในสถาบันฯ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
200 คน
จนท.งานเครื่องใชกลาง กลุมงานวิชาการพยาบาล
10 คน
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
คกก.เกี่ยวของกับความ
คกก.บริหารความเสี่ยง
เสี่ยงดานคลินิกและ
ดานคลินิก
บุคลากรสถาบันฯ 800
คน
แพทยพยาบาลและ
กลุมงานวิสัญญีวิทยา
บุคลากรที่สนใจ 90 คน
งานผลิตยาทั่วไปฯ
ผูรับบริการในสถาบันฯ
กลุมงานเภสัชกรรม

พญ.อุบลวรรณ
วัฒนาดิลกกุล
คุณสุเนตรา
แกววิเชียร
พญ.ประอร
สุประดิษฐ ณ
อยุธยา

พญ.เดือนเพ็ญ
หอรัตนาเรือง
ภญ.จุรี
อุทัยชลานนท
คุณสุเนตรา
พยาบาลวิชาชีพ 80 คน กลุมภารกิจดานการพยาบาล
แกววิเชียร
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ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลําดับ

รหัส
โครง
การ

7

HAS9

8

HAS10

9

HAS11

10

HAS12

11

HAS13

12

HAS14

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย
(เรื่อง)

การจัดสรร
แหลงงบประมาณ
สปสช. มูลนิธิ รพ. บริจาค

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน

แพทย พยาบาล และ งานบองกันและควบคุมการติดเชื้อ คุณสุเนตรา
พัฒนาและควบคุมคุณภาพระบบปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
บุคลากรที่สนใจ 80 คน
แกววิเชียร
พยาบาลวิชาชีพและผู
กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน คุณสุเนตรา
สํารวจความชุกของแผลกดทับ
เขารับการรักษา 21 หอ
กลุม ภารกิจดานการพยาบาล
แกววิเชียร
ผูปวย
คณะกรรมการ พยาบาล
คุณสุเนตรา
พัฒนาระบบบริหารตัวชี้วัดทางการพยาบาลพลัดตกหกลม (Fall)
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
วิชาชีพ
แกววิเชียร
และผูที่เกี่ยวของ 155 คน
พัฒนาและเสริมสรางความตระหนักในความรวมมือเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม
บุคลากรในสถาบันฯ
คกก.สิง่ แวดลอมและ
นพ.ธนินทร
ความปลอดภัยและอนุรักษพลังงานในองคกร
1500 คน
ความปลอดภัย
เวชชาภินันท
บุคลากรในสถาบัน 50
พัฒนาคุณภาพงานรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหวโดยสหสาขาวิชาชีพ
คนและผูปวยเด็กปาก
ทญ.ประไพ
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ในโครงการ "ยิ้มสวย เสียงใส
กลุมงานทันตกรรม
แหวง
ชุณหคลาย
เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี"
เพดาลโหว
การใชน้ําเกลือแรรสสตอเบอรรี่ในกลุมเด็กที่ปฏิเสธน้ําเกลือแรเพื่อแกไข
คุณสุเนตรา
กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก
ผูปวยเด็ก 260 ราย
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
ภาวะขาดน้ําเบื้องตนในงานการพยาบาลผูปวยนอก
แกววิเชียร

เงิน งปม.

เงินบํารุง

สวัสดิการ

วงเงินรวม
ป 2562

แหลงอื่น

-

70,000

-

-

-

-

-

70,000

-

24,550

-

-

-

-

-

24,550

-

41,700

-

-

-

-

-

41,700

-

301,000

-

-

-

-

-

301,000

-

160,160

-

-

-

-

-

160,160

-

48,136

-

-

-

-

-

48,136

ยุทธศาสตรยอย 3.3 : สรางความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน (Financial)
เปาประสงค 8 : สถาบันมีความเขมแข็งทางการเงินการคลังที่พึ่งพาตนเองได

0

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงาน 11 : สรางสรรครูปแบบการบริการ เพิ่มมูลคาจากวิชาการและนวัตกรรม (FIN)

0

-

-

-

-

-

-

-

-

เปาประสงค 9 : สถาบันฯ เปนองคกรที่สามารถชี้นํานโยบายสุขภาพดานเด็ก

2

4,372,000

-

-

-

-

-

-

4,372,000

แผนงาน 12 : พัฒนาสถาบันสูองคกรคุณภาพโดดเดนและสามารถชี้นํานโยบายในระดับประเทศ (POL)

2

4,372,000

-

-

-

-

-

-

4,372,000

3,020,000

-

-

-

-

-

-

3,020,000

1,352,000

-

-

-

-

-

-

1,352,000

ยุทธศาสตร 4 : การพัฒนาเปนสถาบันโรคเด็กระดับชาติ (NHA) ผานกลไกความรวมมือกับเครือขาย

1

2

ผูปวยเด็กผานคัดกรอง
พัฒนาการ 3,000 ราย /
ศูนย COSE ดานกระตุน พญ.อดิศรสุดา
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของการสรางเสริมพัฒนาการ
POL1
บุคลากรทางการแพทย
พัฒนาการและพฤติกรรม
เฟองฟู
เด็ก (เด็กกลุมเสี่ยง เด็กพัฒนาการลาชา และเด็กที่มีความตองการพิเศษ)
450 คน / พยาบาล 35
คน
แพทยเฉพาะทางดาน
ศูนย COSE ดานเด็กพิการ พญ.อุบลวรรณ
พัฒนาครือขายวิชาการและบริการสําหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวดวย
POL2
เด็กที่มีปญหาทางการ
ทางการเคลื่อนไหว
วัฒนาดิลกกุล
เทคนิควอยตา
เคลื่อนไหว

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/โครงการปี 2562
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ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลําดับ

รหัส
โครง
การ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

เปาหมาย
(เรื่อง)

การจัดสรร
แหลงงบประมาณ
สปสช. มูลนิธิ รพ. บริจาค

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน

เงิน งปม.

เงินบํารุง

สวัสดิการ

แหลงอื่น

วงเงินรวม
ป 2562

เปาประสงค 10 : เครือขายเขตบริการสุขภาพมีคุณภาพ ปญหาการเจ็บปวยตายในพื้นที่บริการทั้งประเทศลดลง

7

8,715,200

68,550

-

-

-

-

-

8,783,750

แผนงาน 13 : รวมสรางสังคมสุขภาพที่สงเสริม ปองกันและดูแลสุขภาพแกเด็กผานความรวมมือกับเขตบริการสุขภาพของประเทศและนานาชาติ

7
5

8,715,200
6,995,200

68,550
68,550

-

-

-

-

-

8,783,750
7,063,750

1,987,500

-

-

-

-

-

-

1,987,500

1,000,000

-

-

-

-

-

-

1,000,000

3,762,700

-

-

-

-

-

-

3,762,700

245,000

-

-

-

-

-

245,000

-

68,550

-

-

-

-

68,550

1,720,000

-

-

-

-

-

-

1,720,000

920,000

-

-

-

-

-

-

920,000

800,000

-

-

-

-

-

-

800,000

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครือขายระดับประเทศ (NTW)
1

NTW1 ถายทอด ฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางในการดูแลรักษาผูปวยทารกแรกเกิด

2

NTW3 พัฒนาเครือขายระบบบริการและการคัดกรองโรคหัวใจเด็ก

3

พัฒนาความรวมมือเครือขายศูนยการเรียนการสอนสําหรับเด็กปวยที่ดอย
โอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
NTW4
ตอเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

4

NTW5 พัฒนาเครือขายการรักษาและบริหารจัดการโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุน

5

NTW6 พัฒนาระบบรับสงตอผูปวยระดับตติยภูมิและสูงกวา

บุคลากรทางการแพทย
นพ.วิบูลย
ศูนย COE ทารกแรกเกิด
ในสถาบันฯ และ รพ.
กาญจนพัฒนกุล
เครือขาย
บุคลากรทางการแพทย
นพ.ธวัชชัย
ศูนย COE โรคหัวใจเด็ก
ในสถาบันฯ และ รพ.
กิระวิทยา
เครือขาย
ศูนยการเรียนการสอน
คกก.ศูนยเทคโนโลยี
พญ.อดิศรสดุ า
เพื่อเด็กปวยใน
เฟองฟู
โรงพยาบาลเครือขาย 48 เพื่อเด็กปวยในโรงพยาบาล
แหง
บุคลากรทางการแพทย
งานตอมไรทอ
พญ.ชอแกว
ในสถาบันฯ และ
คงการคา
โรงพยาบาลในเครือขาย กลุม งานกุมารเวชศาสตร
100 คน
บุคลากรทางการแพทย
คกก.พัฒนาระบบสงตอผูปวย
และผูเขารับบริการ

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาเครือขายระดับนานาชาติ (NAT)
1
2

สรางเสริมองคความรูทางวิชาการและบริการในการดูแลรักษาดานสุขภาพ
เด็กกับกลุมประเทศอาเซียนและอื่น ๆ (ภายในประเทศ)
พัฒนาความรวมมือทางวิชาการและบริการดานสุขภาพเด็กภายในกลุม
AEC2
ประเทศอาเซียนและอื่น ๆ (ภายนอกประเทศ)

AEC1

แผนเงินบํารุง ปี 62 ส.เด็ก (ทบทวน 2)/โครงการปี 2562

นพ.ธวัชชัย
กิระวิทยา

2
บุคลากรทางการแพทย
ในกลุมประเทศอาเซียน
บุคลากรทางการแพทย
ในกลุมประเทศอาเซียน

วิเทศสัมพันธ
ฝายทรัพยากรบุคคล
วิเทศสัมพันธ
ฝายทรัพยากรบุคคล
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นพ.วรการ
พรหมพันธุ
นพ.วรการ
พรหมพันธุ

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลําดับ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการเงินบํารุง)

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

วิธีการดําเนินงาน

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ยุทธศาสตร 1 : การเปนสถาบันฯ ที่มีความเปนเลิศเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพเด็ก (Clinical Excellence)
ยุทธศาสตรยอย 1.1 : พัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (COE) และศูนยเชี่ยวชาญพิเศษ (COSE) อยางครบวงจร
เปาประสงค 1 : ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางของสถาบันฯ มีความโดดเดนอยางครบวงจร
แผนงาน 1 : เสริมสรางขีดความสามารถทางการแพทยและวิชาการของศูนย COE และ COSE (COE)
1 โครงการพัฒนาผลักดันนโยบาย
องคกรสูความเปนเลิศดานโรคเด็ก

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมสรุปผลและทบทวน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร
และตัวชี้วัดสถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
2. ประชุมคณะทํางานติดตาม
และขับเคลื่อนงานยุทธศาสตรฯ

สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี เปน
หนวยงานภาครัฐหนึ่งใน
สังกัดกรมการแพทย ได
ตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ
การวางแผนปฏิบัติการ
แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมอันเปนงานที่
สําคัญอยางยิ่ง สําหรับ
ผูบริหารและเกี่ยวของ
กับบุคลากรทุกคน
ภายใตการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เปนแรงกดดันที่
เกิดขึ้น ทําใหเงื่อนไขหรือ
สถานการณตางๆ ที่
องคกรมีความผูกพันอยู
ตองเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม เพื่อใหองคกร
สามารถดํารงอยูได
ภายใตสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง

เพื่อใหเกิดสื่อสารและ 1. ประชุม
ผลักดันการ
ดําเนินงานภายใต
แผนยุทธศาสตรของ
องคกร ทบทวนและ
วิเคราะหปญหา
อุปสรรคของการ
ดําเนินงานที่ผานมา
และนํามาวางแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติ
ราชการระยะยาวและ
ระยะสั้น 1 ป
แผนปฏิบัติการ
สงเสริมสนับสนุน
และประสานงานการ
ดําเนินงานดาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรในองคกร
ใหมีประสิทธิภาพ

2. จัดทําปาย
ประชาสัมพันธ

หัวหนากลุมงาน
ผูบริหาร และบุคลากร
ในสถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินีที่
เกี่ยวของ 60 คน

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

รายงานผล การถายทอด
การ
แผน
ดําเนินงาน ยุทธศาสตร
ตามแผน
และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรฯ องคกรลงสู
ปงบประมาณ หนวยงาน
2562 1 ฉบับ
รอยละ
หนวยงานใน
สถาบันฯ ที่
นําตัวชี้วัด
องคกรไป
ประยุกตใชใน
คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

มีการแปลง
แผน
ยุทธศาสตรฯ
ไปสูการ
ปฏิบัติที่เปน
รูปธรรม
สอดคลอง
และบรรลุ
ความสําเร็จ
ตามวิสัยทัศน
พันธกิจที่วาง
ไว

1. นายแพทย
รอยละ
ความสําเร็จ ปวีณ ธาดาดล
ของผล ทิพย
ดําเนินงาน
โครงการ
งบประมาณ
เทียบกับแผน

228,400

2. นางสาวพา
ริณี สุกใส
3. นางรัชดา โน
นุช

3,600

5 3,600

40

5

3

1,188

4. นางสาว
จุฑามณี ชาตะ
วราหะ

1,188

3

1,188

3 1,188

3 1,188

25

3

4,600

5 4,600

30

5

3. ประชุมถายทอดและ
แลกเปลี่ยนการดําเนินงานศูนย
ความเลิศเฉพาะทาง (COE) และ
ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษ (COSE)
28,350

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
และขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติฯ
30,000

5. ทําปายประชาสัมพันธทิศทาง
การดําเนินงานขององคกร
6. ประชุมพัฒนาแนวทางการ
สนับสนุนงานวิจัยในหนวยงาน
7. การประชุมสํารวจ ประเมิน
ปญหาและการบริการดานสุขภาพ
ของ COE/COSE

650

3

650

3,800

8. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางาน บุคลากรที่เกี่ยวของ
กับงานพัฒนา ผลักดันงาน
นโยบายและยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ

5

1

28,350

30

5

25

3 1,188

25

3 1,188

25

3

5

20

3

1,300

650

10

3

650

10

3

650

10

3

650

10

3

1 3,800

35

1

3,800

35

1

3,800

35

1 3,800

35

1 3,800

20,000

9. บริหารจัดการในการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร
องคกร

1

5

1,300

3

35

30,000

30

1,188

5 18,050

3

5

650

3 650

35

1

3,800

3

35

650

1 3,800

3

35

650

1 3,800

3

35

650

1 3,800

3

35

1

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

หลักการและเหตุผล

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ยุทธศาสตรยอย 1.2 : สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาและเผยแพรวิชาการทางการแพทยโรคเด็ก (Research)
เปาประสงค 2 : ผลงานวิชาการ องคความรูทางการแพทยเปนประโยชนตอการดูแลรักษาผูปวยเด็ก การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและภูมิภาค
แผนงาน 2 : สรางระบบบริหารจัดการกระบวนการที่สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศใหเอื้อตอการวิจัยพัฒนา
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาวิจัยและพัฒนา (RES) (งบรายจายอื่น)
1 ประสิทธิภาพของ Non ทางกลุมงานวิสัญญี
เพื่อศึกษา
1. ศึกษาวิจัย
contact infrared
สถาบันสุขภาพเด็ก
ประสิทธิภาพของ
thermometer เปรียบเทียบกับ แหงชาติมหาราชินี มีการ
non-contact
Nasopharyngeal temperature เฝาระวังอุณหภูมิกาย
infrared
probe ในผูปวยเด็กระหวาง
ของผูป วยขณะใหการ
thermometer
ไดรับการระงับความรูสึก:
ระงับความรูสึกตาม
เปรียบเทียบกับ
Comparison of non-contact มาตรฐานวิชาชีพโดยนิยม Nasopharyngeal
infrared thermometer and
ใช Nasopharyngeal temperature probe
Nasopharyngeal temperature temperature probe
ในผูปวยเด็กขณะ
probe monitoring for
สามารถวัด Core
ไดรับการระงับ
children in perioperative
temperature ไดอยาง
ความรูสึก
undergoing anesthesia
ตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม
Nasopharyngeal
temperature probe
จะตองสอดสายเขาสูตัว
ผูปวย อาจทําใหเกิดการ
ระคายเคือง หรือ
บาดเจ็บตอบริเวณเยื่อบุ
ที่สอดสายวัด และมี
ความจํากัดในกรณีที่
ผูปวยไมสามารถสอด
สายวัดได ปจจุบันนี้มี
เทคโนโลยีใหมๆ มี
มาตรฐาน สามารถ
1. ศึกษาประสิทธิภาพของ
2. ประเมินผล
non-contact infrared
thermometer เปรียบเทียบกับ
Nasopharyngeal
temperature probe ในผูปวย
เด็กขณะไดรับการระงับความรูสึก

ผูปวยอายุ1-15ป ที่เขา สถาบันสุขภาพ
รับการผาตัดแบบไม
เด็กแหงชาติมหา
เรงดวนและไดรับการให ราชินี
ยาระงับความรูสึกแบบ
ทั้งตัว (General
Anesthesia) หรือ
Combined General
Anesthesia and
Regional Anesthesia
(การระงับความรูสึก
เฉพาะสวน )

2 โครงการวิจัย เตียง Sensor
เตือนภัย

ผูปวยเด็กที่เขามารับ
สถาบันสุขภาพ
การรักษาในหอผูปวย เด็กแหงชาติมหา
ศัลยกรรมเด็กโตทุกราย ราชินี
จํานวน 100 ราย

1. สืบคนขอมูล/งานวิจัย

2. อบรมแนวทางการดูแลและ
วิธีการใชเตียง
3. ดําเนินการทดสอบและจัดเก็บ
ขอมูลเตียงตนแบบ
4. วิเคราะหขอมูล/สรุปรายงาน
5. ติดตั้งระบบSensor เพิ่ม 4
เตียง
6. จัดเก็บขอมูล

อุบัติการณพลัดตกเตียง
เปนปญหาสําคัญใน
โรงพยาบาล ปจจัย
สงเสริมใหเกิดการพลัดตก
เตียงมีทั้งปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก
โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุมผูปวยเด็กที่ไม
สามารถดูแลตนเองได
ความตระหนักของผูดูแล
เจาหนาที่ และความ
ปลอดภัยในการปองกัน
การเกิดการพลัดตกเตียง
เปนสิ่งสําคัญ จากสถิติที่
ผานในป 2557-2559
พบอุบัติการณตกเตียง/
โตะ/เกาอี้ ระดับ 3
จํานวน 2 , 4, 2 ราย
ตามลําดับ ซึ่งการบริการ
ดานการพยาบาลมี
ความสําคัญและเปน
ตัวชี้วัดในการประเมิน
คุณภาพการบริการ เปา
หมายความปลอดภัยของ

เพื่อพัฒนารูปแบบ 1. สืบคนขอมูล
การปองกันผูปวยเด็ก
พลัดตกตียงโดยใช
เตียง sensor เตือน
ภัย
ลดอุบัติการณการตก
เตียงของผูปวยใน
ระดับความรุนแรง ≥
4 เปาหมายเทากับ
ศูนย

2. อบรม

3. วิเคราะหขอมมูล

1. noncontact
infrared
thermomete
r สามารถใช
ทดแทน
Nasopharyng
eal
temperature
probe ใน
ผูปวยเด็ก
ที่มารับ
บริการสวน
หัวใจ
2. ลด
คาใชจายใน
การซื้อ
อุปกรณ
การแพทย
สิ้นเปลืองที่มี
ราคาสูงกวา

1.ลดการ
ระคายเคือง
และหรือการ
บาดเจ็บจา
การสอดสาย
วัดอุณหภูมิ
(Temperatur
e) เขาสูตัว
ผูปวย
2.ผูปวย
ปลอดภัยมี
ความสุขสบาย

ลดการระคาย
เคืองและหรือ
การบาดเจ็บ
จาการสอด
สายวัด
อุณหภูมิ
(Temperatur
e) เขาสูตัว
ผูปวย
ผูปวย
ปลอดภัย มี
ความสุขสบาย

1. รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ผูปวย

1. พว. อรัญญา
จันทรี

15,500

1,550

2. พญ.สุทธิรัก
คุรุหงษา

มือการจัดการ 1. พยาบาล
ลด
1. จํานวนคูมือ 1. นางปานจิตต
ความรูการ
ปฏิบัติตาม อุบัติการณตก
พรหมโชติ
ดูแลและ
แนวทางการ
เตียงของ
ปองกันผูปวย ดูแลและ
ผูปว ยใน
เด็กตกเตียง ปองกันผูปวย ระดับความ
เด็กตกเตียง รุนแรง ≥ 4
ครบ 100 % เปาหมาย
2. ลด
เทากับศูนย
อุบัติการณตก
ตาม
เตียง
เปา
หมายความ
ปลอดภัยของ
ผูปวย

2. จํานวน
ครั้งจากการ
ตกเตียง

10 1,550

10 1,550

10

1,550

10

1,550

10 1,550

10 1,550

10

1,550

10 1,550

5,000

15

10 1,550

12,050

5

2.นางชุติมา
สุดประเสริฐ

5

475

3.นางนันทพร
พรธีระภัทร

10
575

4. สรุปผลการวิจัย

10

10

10
20

6,000
2

15

10

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
3 การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการ ผูปวยเด็กวิกฤตที่เขารับ พัฒนาแนวปฏิบัติการ
ความปวดและการนอนหลับ
การรักษาในหอผูปวย
ประเมินความปวด
ในผูปวยเด็กวิกฤตรวมกับทีมสห PICU สวนใหญไดรับการ และการนอนหลับโดย
วิชาชีพ
รักษาโดยใสทอหลอดคอ
ใชแบบประเมิน
และใชเครื่องชวยหายใจ
COMFORT
หรือไดรับการทําหัตการ behavior scale ใน
ที่จําเปนในการชวยชีวิต การประเมินความ
ในระยะเจ็บปวยวิกฤต
ปวดและความ
รอยละ 80 ของผูปวยที่ เหมาะสมของการ
เขารับการรักษาใน PICU ไดรบั ยานอนหลับ
ทั้งหมด การรักษา
และยาแกปวดใน
ดังกลาวทําใหผูปวยไมสุข
ผูปว ยเด็กวิกฤต
สบาย พักหลับไมไดจึง
จําเปน อยางยิ่งที่ตอง
ไดรับยานอนหลับ หรือ
ใหยานอนหลับรวมกับยา
แกปวดทางหลอดเลือด
ดําอยางตอเนื่อง เพื่อให
ผูปวยสุขสบาย สงบ หลับ
ได ไมเจ็บปวดทุกข
ทรมาน แตการไดรับยาที่
มากเกินไป อาจสงผล
ขางเคียง ทําใหการดูแล
รักษาผูปวยเด็กวิกฤตมี
1. ทบทวนวรรณกรรม สืบคน
ขอมูล

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

1. ทบทวนวรรณกรรม ผูปวยเด็กวิกฤติที่ใช
สถาบันสุขภาพ
สืบคนขอมูล ทบทวน เครือ่ งชวยหายใจทุก
เด็กแหงชาติมหา
เวชระเบียน
รายทีเ่ ขารับการรักษา ราชินี
ในหอผูปวย PICU 100
ราย

Output

Outcome

พยาบาล ผูปวยไดรับยา
สามารถใช
เหมาะสม
แบบประเมิน
1.
ไดถูกตอง COMFORT
100%
scale 11-22
2. ไมเกิด
ภาวะ
Hypotension
/Bradycardia

2. ประชุมทีมวางแผน
ดําเนินโครงการวิจัย

2. ประชุมทีมวางแผนดําเนิน
โครงการวิจัย

3. จัดอบรมใหความรู
และชี้แจงการดําเนิน
โครงการวิจัย

3. จัดทําและขออนุมัติดําเนิน
โครงการวิจัย
4. ชี้แจงโครงการวิจัยและจัด
อบรมใหความรู
5. เก็บขอมูล
6. วิเคราะหขอมูลและ.สรุป
ผลการวิจัย

4. เก็บรวบรวมขอมูล

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
มีแนว
ปฏิบัติการให
ยานอนหลับ
ในผูปวยเด็ก
วิกฤตไดอยาง
เหมาะสม
มีการ
เครื่องมือใน
การประเมิน
ความสุข
สบายสําหรับ
ผูปวยเด็ก
วิกฤตที่ใช
เครื่องชวย
หายใจ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. รอยละ
1. นางสาวศิริพร
ของพยาบาล
สังขมาลย
ที่ใชแบบ
ประเมิน

งบ
ประมาณ

6,350

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

5

2. รอยละ
ผูปวยไดรับยา
เหมาะสม

750

10

5

5
600

5. วิเคราะหขอมูล
สรุปผลการวิจั

24

10
16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

20

10
5,000

15

1 1,200

1

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย (RHD) (งบรายจายอื่น)
75 โครงการเสริมพลังสรางแรง
ขับเคลื่อนพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะกรรมการ

ในปงบประมาณ 2562
เพื่อใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินี ป 2561 – 2565
ยุทธศาสตรที่ 1: การเปน
สถาบันฯ ที่มีความเปน
เลิศเฉพาะทางในการ
ดูแลสุขภาพเด็ก (Clinical
Excellence) และพันธ
กิจ ขอ 2 ศึกษา วิจัย
พัฒนา เพื่อสรางผลงาน
วิชาการองคความรู และ
นวัตกรรมทางการแพทย
โรคเด็กเพื่อพัฒนาการ
บริการและถายทอดสู
เครือขายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาที่ได
มาตรฐาน เพื่อใหเกิดองค
ความรูที่สามารถชี้นําการ
ดูแลรักษาทางดาน
สุขภาพเด็กได ภายใต
การขับเคลื่อนของกลุม

เพื่อพัฒนาระบบการ 1. จัดอบรม
สนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรมของ
เจาหนาที่ในสถาบันฯ
แบบ one-on-one
coaching process
พัฒนาศักยภาพทีมที่
ปรึกษาวิจัยเปน
ผูสนับสนุน
(Facilitator) เพื่อ
พัฒนาตอเนื่องและ
เชื่อมตอกับหนวยงาน
ภายนอกสถาบันฯ
สงเสริม สนับสนุน ให
เกิดนวัตกรรม ตอ
ยอดและพัฒนา
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมภายใน
องคกรใหสามารถ
นํามาใชไดจริงและ
เกิดประโยชนแก
ประชาชนสูงสุด
2. ศึกษาดุงาน
3. จัดกิจกรรมเชิงรุก

คณะทํางานหลักภายใน สถาบันสุขภาพ
สถาบันสุขภาพเด็กฯ
เด็กแหงชาติมหา
โดยเปน
ราชินี
Multidisciplinary
team ซึ่งประกอบดวย
บุคลากรทางการแพทย
จากหลากหลาย
หนวยงาน เชน แพทย
เภสัชกร พยาบาล
ตลอดจนเจาหนาที่ฝาย
สนับสนุนบริการ (Back
office) จํานวน 45 คน

1. บุคลากร 1. การเขา
ในองคกรมา รวมประชุม
ขอรับ
กิจกรรม
คําปรึกษา สงเสริมตาง ๆ
และพัฒนา
ตาม
ผลงานจน
เปาหมายที่
ครบตามระ
วางไว
บวนการวิจัย
2.
2. ผลงาน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรมถูก
ผาน
นํามาใช คณะกรรมการ
ประโยชน
จริยธรรมฯ
ครบ
3. ระดับ
ความพึง
พอใจของ
บุคลากรที่มา
รับบริการ
ดานวิจัยและ
นวัตกรรมไม
นอยกวารอย
ละ 80

บุคลากรของ 1. การเขา
สถาบัน รวมประชุม
สามารถ
พัฒนา
งานวิจัยที่มี
คุณภาพและ
สราง
นวัตกรรม
ทาง
การแพทยที่มี
ประโยชนใน
การดูแล
ผูปวยและ
พัฒนางาน
ประจําใหมี
ประสิทธิภาพ

2. จํานวน
3. ระดับิ ั

1. แพทยหญิง
วารุณี พรรณ
พานิช วาน
เดอพิทท

724,600

2.นางสาวศิริดา
ั 
ั

1,200

ความพึง
พอใจของ
บุคลากร

900

2. ประชุมเครือขายงานวิจัยและ
นวัตกรรมรวมกับหนวยงาน
ภายนอก
3. ฝกอบรม R2R facilitator
course

1 1,200

3

1 1,200

1

1

1

1,200

1

10

20,000

45

1,200

900

7

1 1,200

1

1 1,200

1

900

1

1,200

1 1,200

900

1

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (R2R)

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

291,700

5. สัมมนาพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
รุนใหม ครั้งที่ 6

45

2,620
2,620

9. คน Gen R กับตนกลานักวิจัย
(6 ครั้ง)
10. สนับสนุนผลงานวิจัย 5
ผลงาน/ป

20

1
1

2,620
2,620

35,000

4

20

1

1
1

4

2,620
2,620

35,000

20

1

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เปาฯ %
25,000 10
5

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

7
10

97,450

6. อบรมฯ ขับเคลื่อนนวัตกรรม
กับกาวที่กลาสู R2R ยุค Thailand
4.0 รุนที่ 2
7. ศึกษาดูงาน (5 โครงการ)
8. โครงการปฏิบัติการเชิงรุกเชิญ
ชวนบุคลากรมาปรึกษาพูดคุยเพื่อ
หาหัวขอวิจัย

ไตรมาส 4

เม.ย.

1 2,620
1 2,620

20

1 2,620
1 2,620

20

1
1

17,700

60

5 17,700

60

5

17,700

60

4 35,000

1

4 35,000

1

4

20,150

1

5 17,700
4

60

5

17,700

60

5

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ยุทธศาสตรยอย 1.3 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ รองรับปญหาโรคเด็กของประเทศ (Training)
เปาประสงค 3 : บุคลากรทางการแพทยดานเด็กของประเทศ มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
แผนงาน 3 : ยกระดับสถาบันสูศูนยกลางการถายทอด อบรมเทคโนโลยีโรคเด็กระดับสากล
กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรระยะยาว (Longterm Training) (LTN)
7 การเรียนการสอนแพทยเฉพาะ
ทางหลักสูตรแพทยประจําบาน
สาขากุมารเวชศาสตร

การฝกอบรมแพทย
ประจําบานดานกุมารเวช
ศาสตร เปนภารกิจหลัก
ของสถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินีและ
ไดฝกอบรมตั้งแตป พ.ศ.
2502 จนถึงปจจุบัน
เพื่อใหไดกุมารแพทยที่มี
ความรู ความสามารถ
รอบดานและทันสมัย
จําเปนที่สถาบันฝกอบรม
ตองปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเปนระยะให
สอดคลองกับหลักสูตร
การฝกอบรมของราช
วิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทย และ
สถานการณปญหาเด็ก
ของประเทศ โดยมีการ
ควบคุมคุณภาพการ
ฝกอบรมใหอยูใน
มาตรฐานและคงไวซึ่ง
จริยธรรมทางการแพทย

ผลิตกุมารแพทย 1. จัดกาเรียนการสอน
แพทยประจําบาน ราชวิทยาลัยกุมาร
จํานวน
ทั่วไปที่มีความรู
สาขากุมารเวชศาสตร แพทยแหงประเทศ แพทยประจํา
ความสามารถในการ
ชั้นปที่ 1 - 3 จํานวน 69 ไทย
บานสาขา
ใหบริการสุขภาพแบบ
คนตอป
กุมารเวช
องครวม สามารถ
ศาสตร ชั้นปที่
ทํางานเปนทีมกับ
1 - 3 ทีเ่ ขา
บุคลากรตางๆ และ
หลักสูตร
พรอมที่จะเปนผูนําใน
จํานวน 69
การสรางเสริมสุขภาพ
คนตอป
ในชุมชนได

กิจกรรมหลัก

รอยละ 80
ของแพทย
ประจําบาน
สถาบัน
สุขภาพเด็ก
แหงชาติมหา
ราชินีที่ไดรับ
การอบรมผาน
เกณฑ
มาตรฐาน
รอยละ 80
ของการเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
ของแพทย
ประจําบานที่
เขารับอบรม
เกี่ยวกับ
โควตาที่ไดรับ
จัดสรรจาก
แพทยสภา

กุมารแพทยที่
ผานการ
ฝกอบรม มี
ความรู
ความสามารถ
ในการ
ใหบริการ
สุขภาพแบบ
องครวมโดย
ครอบคลุม
การดูแลเด็ก
ทั้งในดาน
สงเสริม
สุขภาพ
ปองกันโรค
การวินิจฉัย
และรักษา
ปญหาโรคเด็ก
ฟนฟูสภาพ
และแกไข
ความพิการ
เพื่อใหเด็กมี
สุขภาพดี มี
พัฒนาการ

1.จัดหลักสูตรการเรียนการสอน
แพทยประจําบานสาขากุมารเวช
ศาสตร ชั้นปที่ 1 - 3
8 การเรียนการสอนแพทยเฉพาะ
ทางหลักสูตรแพทยอนุสาขาตอ
ยอดสาขาวิสัญญีวิทยา

กิจกรรมหลัก

1. การเรียนการสอนแพทย
เฉพาะทางหลักสูตรแพทยอนุ
สาขาตอยอดสาขาวิสัญญีวิทยา

ราชวิทยาลัยวิสัญญี
เพื่อผลิตแพทยเฉพาะ 1. จัดการเรียนการ
แพทยแหงประเทศไทยจึง ทางที่มีความรูความ สอน
ไดกําหนดรูปแบบการ
ชํานาญในสาขา
ฝกอบรมใหมีหลักสูตร วิสัญญีวิทยาสําหรับ
การฝกอบรมแพทย
เด็ก
ประจําบานตอยอดสาขา
วิสัญญีวิทยาสําหรับผูปวย
เด็กขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
วิสัญญีแพทยทั่วไปที่
สนใจในการดูแลผูปวย
เด็กใหสามารถดูแลผูปวย
เด็กทั่วไป และมีโรค
ซับซอนในแตละกลุมอายุ
ไดอยางถูกตอง และ
ปลอดภัยตั้งแตระยะกอน
ระหวางและหลังใหยา
ระงับความรูสึกเพื่อการ
ผาตัดรักษาโรคตลอดจน
สามารถดูแลเด็กที่มารับ
การตรวจวินิจฉัยและ
การทําหัตถการนอกหอง
ผาตัด

วิสัญญีแพทยที่ตองการ
ฝกอบรมแพทยประจํา
บานตอยอด จํานวน 3
คน

ราชวิทยาลัย

ดําเนินการ
แพทยอนุ
ผลิตแพทย
ฝกอบรม สาขาตอยอด เฉพาะทาง
สําเร็จตามแผน สอบวุฒบิ ัตร สาขาวิสัญญี
100 %
ผานตาม วิทยาสําหรับ
เกณฑของ ผูป วยเด็กที่มี
ราชวิทยาลัย คุณภาพเพื่อ
ชวย
แกปญหา
ทางดาน
สาธารณสุข
ของประเทศ

1. รอยละ
ของแพทย
ประจําบาน
ที่ไดรับการ
อบรมผาน
เกณฑ
มาตรฐาน

2. รอยละ

1. แพทยหญิง
วนิดา ลิ้ม
พงศานุรักษ

ี่

14,224,812

2. นางนงรัตน
ั ี

1. แพทยหญิง
1. รอยละ
เดือนเพ็ญ หอ
แพทยอนุ
สาขาตอยอด รัตนาเรือง
ผานการสอบ
ตามเกณฑ

1,000,000

1,000,000

8

38,700

8 38,700

1,444,900

1,000,000

8

1,000,000

8

1,000,000

9

1,444,900

9

8 38,700

8

38,700

8 38,700

8

38,700

8 38,700

8

1,444,900

9

1,445,212

8 38,700

8

38,843

9

8

1,000,000

8

1,444,900

8

1,000,000

69

8

10 38,843

10

38,700

8 38,700

3

8

464,686

2. แพทยอนุ
สาขาตอยอด
สอบวุฒิบัตร
ผานตาม
เกณฑของ
ราชวิทยาลัย

5

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
9 การเรียนการสอนหลักสูตรแพทย
การฝกอบรมแพทย
ปกิจกรรมหลั
ํ  ก
ั

ํ 

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อใหแพทยที่ผาน 1. จัดการเรียนการ


กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
แพทยประจําบานสาขา ราชวิทยาลัย
ั
 ั้ ป ี่

Output

1. แพทย
ป ํ 

Outcome

ั

กุมาร

 ี่

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

ั

กุมาร

งบ
ประมาณ

3,139,725

3. รอยละ
กุมาร
ศัลยแพทยที่
สําเร็จกลับไป
ปฏิบัติ
หนาที่ตาม
หนวยงานตน
สังกัด

10 การเรียนการสอนแพทยเฉพาะ
ั ก ั

กิจกรรมหลั

แพทยสภาใหดําเนินการ
ฝ


เพื่อผลิตกุมารแพทย 1. จัดการเรียนการ
 ี่


แพทยประจําบาน
ั


ราชวิทยาลัย

ดําเนินการ
ฝ

แพทยอนุ


สถาบันสุขภาพ
็  ิ

สําหรับเด็ก

ทันตแพทย
ไั


ผลิตแพทย 1. รอยละ
 อนุ
2. แพทย

1.พญ.วนิดา
ิ้
2.นางนงรั
ตัน 

6,858,350

ประชาชน
ไั ิ

1.ทันตแพทย
ิป ไ

47,200



1. การเรียนการสอนแพทย

1. พัฒนาหลักสูตร Ciriculum

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. รอยละ
1.พญ.อัจฉริยา
 ่ี 2. รอยละ
 ํ
ิ
แพทยประจํา
บานที่สมัคร
เขารับการ
ฝกอบรม

1. การเรียนการสอนหลักสูตร
แพทยประจําบานสาขากุมาร
ศัลยศาสตร

2 โครงการพัฒนาั Training 
ิ ั
ํ ั
กิจกรรมหลั
ก ั

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

็

กรมการแพทยถือเปน

ิ
ั

พัฒนาหลักสูตร
ั้

1. ฝกอบรม

การพัฒนาหลักสูตร
ิ ั
ั

1. รอยละ

2. รอยละ  ี่
 ี่

ั ี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

250,000

8

250,000

8

250,000

8

250,000

8 250,000

8 250,000

8

250,000

10

256,900

10

382,825

8

250,000

8

250,000

8

250,000

14

8

571,500

8

571,500

8

571,500

8

571,500

8 571,500

8 571,500

8

571,500

8

571,500

10

571,850

10

571,500

8

571,500

8

571,500

3

8

10 4,720

10

4,720

10 4,720

10 4,720

2

10

4,720

6

10 4,720

10

4,720

10

4,720

10 4,720

10 4,720

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

722,000

150 100

กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรระยะสั้น (Shortterm Training) (STN)
4 โครงการประชุมวิชาการกุมารเวช
ศาสตร “สุขภาพเด็กแหงชาติ”
ครั้งที่ 20 ประจําป 2562

กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมจัดประชุมวิชาการ

สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
กรมการแพทย เปน
สถาบันที่รับผิดชอบใน
การใหบริการ ดูแลรักษา
การสงเสริมสุขภาพและ
การปองกันโรค แกเด็ก
อายุ 0 - 18 ปและยัง
เปนศูนยรับสงตอ
ผูปวยหนักจากสถาน
บริการตางๆทั่วประเทศ
ปจจุบันทุกภาคสวนลวน
เห็นความสําคัญของเด็ก
ทั้งนโยบายระดับโลก
ระดับประเทศ ขานรับ
การดูแลสุขภาพเด็กใน
ทุกมิติในดานการ
สาธารณสุขใน
ปงบประมาณ 2562
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี ใน
นามกรมการแพทยได
กําหนดใหมีการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ

เพื่อเปนการนําเสนอ จัดประชุมวิชาการ
ความรูใหม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมโดยใช
การประชุมวิชาการ
เปนการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ
และนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการที่จะเปน
ประโยชนแกกุมาร
แพทย แพทยทั่วไป
ทุกสาขา ทันตแพทย
เภสัชกร พยาบาล
และนักวิชาการอื่น
ใหมีความรู
ความสามารถในการ
วินิจฉัย
รักษาพยาบาลและ
สามารถประเมิน
ภาวะแทรกซอนใน
โรคที่ยุงยาก ซับซอน
เพื่อลดการสงตอตาม
นโยบาย Service
Plan ที่เกิดขึ้น

กุมารแพทยและแพทย
สาขาอื่นที่ใหบริการดาน
สุขภาพแกเด็กทั้งใน
ประเทศและประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทันตแพทย
เภสัชกร พยาบาล และ
นักวิชาการสาธารณสุข
อื่นๆ ที่ใหบริการหรือมี
สวนใหบริการดาน
สุขภาพแกเด็ก จํานวน
150 คน

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี และ สถาบัน
รพ.ตางๆ ใน
ประเทศ แ ละ
ประเทศอาเซียน

1. จํานวน
เรื่องที่
ถายทอดใน
การสัมมนา
20 เรื่อง

2. ระดับ
ความพึง
พอใจของผู
รวมประชุม

แพทยที่เขา
รับการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
จะมีความรู
ผูปวยไดรับ
การดูแลรัก
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1. จํานวน
เรื่องที่
ถายทอดใน
การสัมมนา

1. นายสมเกียรติ 722,000
ลลิตวงศา

2. ระดับ
ความพึง
พอใจของผู
รวมประชุม

2. นายแพทย
ธนินทร เวช
ชาภินันท
3. นางนงรัตน
จันที

7

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ สถาบันสุขภาพเด็ก
ดูแลผูปวยเด็กเจาะคอ
แหงชาติมหาราชินี เปน
โรงพยาบาลตติยภูมิที่
ไดรับการสงตอผูปวยเด็ก
โรคซับซอน ตั้งแตแรก
เกิด และไดรับการดูแล
จากแพทยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะโรคเปนจํานวน
มาก ในรายที่มีขอบงชี้
ทางการแพทยทําให
ผูปวยจํานวนหนึ่งไดรับ
การผาตัดเจาะคอโดย
แพทย หู คอ จมูก จาก
ขอมูลยอนหลัง 10 ป (1
ม.ค. 50 – 31 ธ.ค. 59)
มีผูปวยเจาะคอจํานวน
451 รายซึ่งผูปวยเหลานี้
ตองไดรับการดูแลระยะ
ยาว นอกจากนี้ยังอาจ
เกิดภาวะแทรกซอนที่
ตามมาหลังการเจาะคอ
ระดับรุนแรงนอยจนถึง
เสียชีวิต

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อใหบุคลากรมี 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรูความสามารถ
ในการดูแลผูปวยเจาะ
คอสามารถชวยเหลือ
ผูปวยเบื้องตนใน
สภาวะฉุกเฉินได
สามารถใหคําแนะนํา
แกผูปกครองในการ
ดูแลผูปวยที่บานได

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
แพทยประจําบานกุมาร สถาบันสุขภาพ
เวชศาสตร และ
เด็กแหงชาติมหา
ศัลยกรรมปที่ 1 หรือ ราชินี
แพทยที่สนใจ พยาบาล
ที่สําเร็จการศึกษาใหม
และเขาทํางานในตึกที่มี
ผูปวยเจาะคอ 50 คน

Output

รอยละผูเขา
รับการอบรม
100

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. ผูเขารับ ผูปกครองมี 1. รอยละผู 1.แพทยหญิง
การอบรม
ทักษะการ
เขารับการ นาฏยพร จรัญ
ไดรับความรู ดูแลผูป วย
อบรมไดรับ เรืองธีรกุล
มากขึ้น รอย
เจาะคอ ความรูเพิ่มขึ้น
ละ 70
สามารถ
2. รอยละ
2. ผูเขารับ
ปฏิบัตติ าม
ความพึง
การอบรมมี แนวทางการ พอใจของผู
ความพึงพอใจ ดูแลอยาง
เขาอบรม
รอยละ 60
ถูกตอง

กิจกรรมหลัก

2. แพทยหญิง
ภาวินี อินทกรณ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล
ผูปวยเด็กเจาะคอ

3. นางรัชฎา
โพธิ์ศรีทอง

งบ
ประมาณ

18,200

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

722,000

8

เปาฯ %

50 100

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
6 โครงการอบรมพยาบาลหลักสูตร ศูนยโรคหัวใจเด็กเปน
ั ก ็โ ัใ


กิจกรรมหลั

วัตถุประสงค

เพื่อระดมสมองใน
ั


วิธีการดําเนินงาน

1. จัดการอบรม
2. จัดทําคูมือ

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
พยาบาล หรือบุคลากร
ี่ ี  ี่ ฝ ั

Output

1. สถาบันสุขภาพ 1. มีการจัด
ป
2. ็ รพ ต างๆ ิ ที่
สนใจเขารวม

Outcome

1. ผลการ
ิ ั

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
ทําใหผูปวย
ไั

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

1. มีการ
ั

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. นาย ธวัชชัย
ิ
2. นายไพรั
ตน

งบ
ประมาณ

324,000

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

525

บุคลากรทางการแพทย
จํานวน 100 คน

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

ผูเขารับการ ผูเขารับการ ผูเขารับการ 1. มีผูเขารับ 1. แพทยหญิง
อบรมจํานวน
อบรม
อบรมไดรับ
การอบรม วนิดา ลิ้มพงศา
ไมนอยกวา
สามารถใช ความรูและ
ครบตาม นุรักษ
100 คน
ความรูในการ วิทยาการ กลุม เปาหมาย
ดูแลผูปวยเด็ก กาวหนา
2. แบบ
ได
เกี่ยวกับใน ประเมินผล
ดานการ
การอบรม
วินิจฉัยโรค
การรักษา
และการ
ปองกันที่เปน
ประโยชนใน
การนําไป
ประยุกตใชใน
เวชปฏิบัติ

กิจกรรมหลัก
1. จัดอบรมระยะสั้นทางดานกุมาร
เวชศาสตร
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เนื่องจากเด็กแรกเกิดถึง
สําหรับแพทยและพยาบาล
5 ขวบปแรกเปน
ประจําป 2562 เรื่อง “Update
ชวงเวลาทองที่สุดของ
on Well child care :
ชีวิตมนุษยถือเปนตนทุน
Investment in the future”
เริ่มตน ทีผ่ ูเลี้ยงดูเด็ก
และบุคลากรที่ทํางาน
เกี่ยวของกับเด็กจะ
สามารถเพิ่มตนทุน
ทางบวกใหกับเด็กซึ่ง
สงผลระยะยาวตอชีวิต
ของเด็กและบุคลากรที่
ทํางานกับเด็กตองเขาใจ
พัฒนาการตามวัยของ
เด็กการสงเสริมสุขภาพ
กายและใจของเด็กได
ครอบคลุมทุกดานอยาง
เหมาะสมกับเด็กและ
ครอบครัว ซึ่งคลินิกเด็ก
สุขภาพดีคือจุดเริ่มตนใน
การสงเสริมสุขภาพเด็ก
อยางบูรณาการในทุกดาน

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ
แพทยและพยาบาลประจําป 2562
เรื่อง “Update on Well child
care : Investment in the
future”

งบฯ

93,500

เพื่อใหแพทยทั่วไป 1. จัดอบรมระยะสั้น
กุมารแพทย แพทย
ศิษยเกา ไดมีการ
ฟนฟูความรูทางดาน
กุมารเวชศาสตรที่
ทันสมัย รวมถึงมี
ความรูและวิทยาการ
กาวหนาเกี่ยวกับการ
วินิจฉัยโรค การรักษา
และการปองกัน อัน
จะเปนประโยชนใน
การนําไปประยุกตใช
ในเวชปฏิบัติ

ไตรมาส 3

ก.พ.

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ผองแผว

1. กิจกรรมการจัดทําคูมือการ
ประชุม
2. กิจกรรมจัดการอบรม สัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการใน การดูแล
รักษาเด็กโรคหัวใจ
7 โครงการฝกอบรมเพื่อเผยแพร
สถาบันสุขภาพเด็ก
องคความรูและวิชาการดานกุมาร แหงชาติมหาราชินี เปน
เวชศาสตร
สถาบันวิชาการที่มีหนาที่
ในการถายทอด
เทคโนโลยีใหกับแพทย
พยาบาล เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะแก
บุคลากรทางกุมารแพทย
ใหมีความรูทางดานโรค
เด็กและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบัน
ฯ ไดดําเนินการมาโดย
ตลอด จัดทําโครงการ
ฝกอบรมเพื่อเผยแพร
องคความรูและวิชาการ
ดานกุมารเวชศาสตรมา
อยางตอเนื่อง

ไตรมาส 2

5

525

5

525

5

525

1

30
5

750

5

750

5

226,900

180

40

127,800

2. แพทยหญิง
ปราณี เมืองนอย
127,800

เพื่อทบทวนและเสริม 1. . ประชุมเชิง
ความรูดานการสราง ปฏิบัติการ
เสริมสุขภาพเด็กแรก
เกิด - 5 ป ใหเปน
ปจจุบัน แลกเปลี่ยน
เรียนรูทักษะการ
ใหบริการ ในคลินิก
เด็กสุขภาพดี

แพทย พยาบาล
1. สถาบันสุขภาพ จํานวนผูเขา
บุคลากรทางสาธารณสุข เด็กแหงชาติมหา อบรม
จํานวน ๑๐๐ คน
ราชินี
100 คน

1. ผูเขารับ
เกิดเครือขาย 1.รอยละผู
1. แพทยหญิง
ของผู
เขารับการ
การอบรม
นัยนา ณีศะนันท
ไดรับความรูที่ ใหบริการ อบรมไดรับ
สุขภาพเด็ก ความรู
สามารถ
ใหองคความรู สามารถ
นําไปใช
เพื่อการ นําไปใช
ประโยชน
สงเสริม ประโยชน
รอยละ 90
2. ผูเขารับ
สุขภาพและ 2.รอยละ
การอบรม
พัฒนาการเด็ก ความพึงพอใจ
มีความพึง
ที่มารับ ของผูเขาอบรม
พอใจ รอยละ
บริการใน
85
คลินิกเด็ก
สุขภาพดี
โดยมี
ครอบครัว
เปนศูนยกลาง

92,600

2. นางสาวชลดา
ิ
ั

1,100

9

12

1,100

9

1,200

9

1,000

5 88,200 100

65

100 100

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
9 โครงการฝกอบรมหลักสูตร
วิสัญญีวิทยาสําหรับเด็ก
เพื่อดําเนินการ 1. ฝกอบรม หลักสูตร วิสัญญีแพทยตางชาติที่ ตางประเทศ
International Short Course
เปนสาขาวิชาเฉพาะทาง ฝกอบรมหลักสูตร 6 เดือน
มีความสนใจ อบรมครั้ง
for Pediatric Anesthesia
ที่ตองอาศัยความรูและ International Short
ละ 1 คน
ทักษะที่เพิ่มเติมจากการ
Course for
ฝกอบรมทางวิสัญญี
Pediatric
วิทยาทั่วไป กลุมงาน Anesthesia สําหรับ
วิสัญญีวิทยา สถาบัน วิสัญญีแพทยตางชาติ
สุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ที่มีความสนใจ
ราชินี เปนสถาบัน
ฝกอบรมแพทยประจํา
บานตอยอดวิสัญญีวิทยา
สําหรับเด็กที่ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย
แหงประเทศไทยและ
แพทยสภาใหการรับรอง
มีศักยภาพในการ
ฝกอบรมใหความรูและ
ทักษะทางวิสัญญีวิทยา
สําหรับเด็ก

Output

มีผูสมัครเขา
รับการ
ฝกอบรม
1 คน

Outcome

ประเมินผาน

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ผูเขาอบรมมี 1. ผูสมัครเขา 1. แพทยหญิง
ความรูความ รับการ
เดือนเพ็ญ หอ
ชํานาญมาก ฝกอบรม
รัตนาเรือง
ขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรักษา
ใหกับ
ประชาชน

กิจกรรมหลัก

งบ
ประมาณ

49,500

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2. การ
ประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการ
อบรม
8,250

1. ฝกอบรมหลักสูตร
International Short Course
for Pediatric Anesthesia

10 โครงการการอบรมเกี่ยวกับ
จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก

ไตรมาส 2

กลุมงานจิตเวชเด็กและ
วัยรุน สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหาราชินี
เปนกลุมงานที่นอกจาก
จะทําหนาที่ดูแลรักษา
และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
เด็กที่มีความตองการ
พิเศษจํานวนมากแลว
ยังใหคําปรึกษากับ
ผูปกครองในการแกไข
ปญหาพฤติกรรมเด็ก
ในทางที่ถูกตอง เพื่อทําให
เด็กมีการปรับตัวตอ
สังคมดีขึ้น จากการ
สํารวจพบวาบุคลากร
ทางการแพทยและ
ผูปกครอง จํานวนมากยัง
ขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเด็กเหลานี้และ
ขาดทักษะในการให
คําแนะนําเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือไมทราบแนวทางการ
ใหความชวยเหลือเบื้องตน

เพื่อเพิ่มพูนความรู 1. จัดการอบรม
และพัฒนาทักษะใน
การใหคําแนะนําการ
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
ที่มีความตองการ
พิเศษ เปนรากฐาน
การสรางวิทยากร
และสรางเครือขาย
เพื่อการดูแลเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ
ตอไปในอนาคต

บุคลากรสาธารณสุข
1.สถาบันสุขภาพ
และผูที่ทํางานดานการ เด็กแหงชาติมหา
ใหคําปรึกษาครอบครัว ราชินี
และเด็ก จํานวน 40 คน

ความพึง
ผูเขาอบรม
พอใจของผู สามารถนํา
เขาอบรม ความรูไปใชได
มากกวารอย มากกวารอย
ละ 80
ละ 80

ครอบครัวของ
เด็กมีความรู
ความเขาใจ
มากขึ้น
และ
ความเครียด
จากการ
ดูแลเด็ก
นอยลง

1. รอยละ
ความพึง
พอใจของผู
เขารับการ
อบรม

1. แพทยหญิงศิริ
รัตน อุฬารตินนท

69,150

2. นางสาววิไล
2. รอยละ
ของความเห็น รัตน ชัชชวลิต
ผูเขาอบรมที่ สกุล
สามารถนํา
ความรูไปใชได

10

16 8,250

16 8,250

16

8,250

16 8,250

16 8,250

1

20

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

11 โครงการการอบรมบุคลากร
ทางการแพทยและบุคลากร
ทางการศึกษา
เกี่ยวกับเด็กที่มีปญหาการเรียน

กิจกรรมหลัก
1. อบรมบุคลากรทางการแพทย
และบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับเด็กที่มีปญหาการเรียน

กลุมงานจิตเวชเด็กและ
วัยรุน สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหาราชินี
เปนกลุมงานที่ทําหนาที่ดู
และรักษาและให
คําปรึกษาเกี่ยวกับเด็กที่
มีความตองการพิเศษ
จํานวนมาก เชน โรค
ออทิสติก โรคสมาธิสั้น
โรคการเรียนรูบกพรอง
ตลอดจนเด็กที่มีภาวะ
ความพิการดานตางๆ
และจากการสํารวจ
พบวาบุคลากรทาง
การแพทยและบุคลากร
ทางการศึกษาจํานวน
มากยังขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับปญหาการ
เรียน ของเด็กเหลานี้ซึ่ง
พบไดบอยและขาดทักษะ
ในการใหคําแนะนําเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือไมทราบแนวทางการ
ใหความชวยเหลือเบื้องตน

เพื่อเพิ่มพูนความรู 1. จัดการอบรม
และพัฒนาทักษะใน
การใหคําแนะนําการ
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
ที่มีปญหาการเรียน
เพื่อเปนรากฐานการ
สรางวิทยากรและ
สรางเครือขายเพื่อ
การดูแลเด็กที่มีการ
เรียนตอไป

บุคลากรทางการแพทย สถาบันสุขภาพ
และบุคลากรทางการ เด็กแหงชาติมหา
ศึกษาที่ทํางานดานการ ราชินี
ใหคําปรึกษาครอบครัว
และเด็กจํานวน 60 คน

ความพึง
พอใจของผู
เขาอบรม
มากกวารอย
ละ 80

ผูเขาอบรม
สามารถนํา
ความรูไปใชได
มากกวารอย
ละ 80

1. เด็กไดรับ
การเลี้ยงดู
อยางเหมาะสม
2.ครอบครัว
ของเด็กมี
ความรูความ
เขาใจมากขึ้น
และ
ความเครียด
จากการดูแล
เด็กนอยลง

1.รอยละ
1. แพทยหญิงศิริ
ความพึงพอใจ รัตน อุฬารตินนท
ของผูเขารับ
การอบรม
2.รอยละของ
ความเห็น
ผูเขาอบรมที่
สามารถ
นําความรูไป
ใชได

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

เม.ย.

พ.ค.

งบฯ เปาฯ %

74,950

2. นางสาววิไล
ั  ั ิ

300

11

10

430

20

74,220

60

70

ไตรมาส 4
มิ.ย.

งบฯ เปาฯ % งบฯ เปาฯ %
10,000
20 59,150 40 80

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
12 โครงการอบรมศักยภาพ
กลุมงานจิตเวชเด็กและ
นักจิตวิทยาคลินิกเรื่อง การตรวจ
วัยรุน สถาบันสุขภาพ
วินิจฉัยและการบําบัด
เด็กแหงชาติมหาราชินี
เห็นถึงความสําคัญของ
ปญหาดานการเรียนและ
เห็นความสําคัญในการ
พัฒนาองคความรูแก
นักจิตวิทยาคลินิก จึงได
จัดทําโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
นักจิตวิทยาคลินิกเรื่อง
การตรวจวินิจฉัยปญหา
ดานการเรียนเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานดานเด็ก
รวมถึงการสรางเครือขาย
งานจิตวิทยาในเด็กและ
วัยรุน ของนักจิตวิทยา
คลินิกไทยตอไป

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อถายทอดความรู 1. จัดอบรม
ดานการตรวจวินิจฉัย
ใหนักจิตวิทยาคลินิก
พัฒนาความสามารถ
ในการทําจิตบําบัด
ความคิดและ
พฤติกรรม และ
เปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกลุม
นักจิตวิทยาคลินิกใน
เด็กและวัยรุน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
นักจิตวิทยาคลินิก
จํานวน 40 คน

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

Output

ความพึง
พอใจของผู
เขาอบรม
มากกวารอย
ละ 80

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

ผูเขาอบรม
เพิ่มพูน
สามารถนํา ความรูและ
ความรู
ทักษะในการ
ไปใชได
ตรวจวินิจฉัย
มากกวารอย ทางจิตวิทยา
ละ 80
คลินิก เพื่อใก
บริการผูปวย
ไดอยางมีประ
สอทธิภาพ
มากขึ้น

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

1. รอยละ
ความพึง
พอใจของผู
เขาอบรม

กิจกรรมหลัก

1. แพทยหญิงศิริ
รัตนอุฬารตินนท

งบ
ประมาณ

41,200

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

41,200

นางสาว ลักขณา
ทาศรี

ทางหนวยงานโรคติดเชื้อ
ในเด็ก และกลุมภารกิจ
ดานการพยาบาล
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี จึง
ริเริ่มโครงการ การนํา
ศาสตรการดูแลสุขภาพ
“มณีเวช” อันเปน
ศาสตรทางเลือกหนึ่งใน
การรักษาสุขภาพ มาชวย
ในการลดการใชยาโดยไม
จําเปน โดยใชหลักการ
“มณีเวชศาสตร บริหาร
ความสมดุลโครงสราง
ของรางกาย” ซึ่ง
ผสมผสานหลักวิชาการ
ดูแลสุขภาพแผนไทย
ธรรมชาติบําบัด มา
พัฒนาตอยอดและ
นํามาใชในการฟนฟูดูแล
สุขภาพ เพื่อตอบสนอง
นโยบายใชยาอยางสม
เหตุผล

เพื่อใหผูเขาอบรมไดมี 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการ
ขั้นตอน เทคนิค
วิธีการของมณีเวช
ตลอดจนการฝก
ประสบการณ เพื่อให
เกิดความชํานาญ
สามารถที่จะนําความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับ
การปรับสมดุล
รางกายดวยศาสตร
มณีเวช ไปใช
ประโยชนในดานการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองและประชาชน
ใหมีสุขภาพที่ดีตอไป

บุคลากรภายนอกและใน สถาบันสุขภาพ
สถาบันสุขภาพเด็ก
เด็กแหงชาติมหา
แหงชาติมหาราชินี
ราชินี
จํานวน 80 ทาน

รพ.ตางๆ ใน
กรุงเทพมหานคร

1. ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวมอบรม
มากกวารอย
ละ 80

1. ผูเขารวม
อบรมสามารถ
นําความรูไป
ใชไดมากกวา
รอยละ 80

ผูเขารวม
อบรมได
ทักษะการ
ดูแลสุขภาพ
ดวยหลักการ
มณีเวชได
อยางถูกตอง

1. รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
อบรม

1. แพทยหญิง
วารุณี พรรณ
พานิช วาน
เดอพิทท

107,900

2. รอยละ
2. นางสาวกมล
ความเห็นของ ชนก ใจเสารดี
ผูเขารวม
อบรมที่
สามารถนํา
ความรูไปใชได
12

ไตรมาส 4

เม.ย.

2. รอยละ
2.นายพีระยุทธ
ของความเห็น ไชยคุณ
ผูเขาอบรม
ที่สามารถนํา
ความรูไปใชได

1. อบรมศักยภาพนักจิตวิทยา
คลินิกเรื่อง การตรวจวินิจฉัยและ
การบําบัด

13 โครงการสงเสริมการใชยาอยางสม
เหตุผลโดยใชหลักการ
“มณีเวชศาสตร: บริหารความ
สมดุลโครงสรางของรางกาย”

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

40 100

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะสงเสริมการดูแล
สุขภาพใหแกบุคลากรนําไปปฏิบัติ
ไดจริง
14 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทยระยะสั้น หลักสูตรทัน
ตกรรมเด็ก

กิจกรรมหลัก
1. อบรมหลักสูตรทันตกรรมเด็ก
15 โครงการอบรมแกนนําพยาบาล
ผูปวยโรคไขเลือดออกสําหรับ
พยาบาล รุนที่ 7 ป 2562

กิจกรรมหลัก

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

3. นางสาวศิริดา
วัลย
ปุญญพัฒนสกุล

การใหความรูดานทันตก
รรมปองกันยังเปนสิ่งที่
จําเปน รวมถึงการ
พัฒนาการรักษา การสง
ตอความรูสูเด็กในอนาคต
ตองมีการปรับให
เหมาะสมกับเด็กใน
อนาคต และสอดคลอง
กับสภาพสังคม และการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นเพื่อใหเกิดการ
พัฒนา การรักษาทางทัน
ตกรรมเด็กใหเหมาะสม
ทันสมัย และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอเด็กใน
ยุคอนาคต กลุมงานทัน
ตกรรม สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหาราชินี
สังกัดกรมการแพทยซึ่ง
เปนหนวยงานที่ใหบริการ
รักษาผูปวยเด็กระดับ
ตติยภูมิ และมีหนาที่
ถายทอดความรู และแรง
บันดาลใจ จึงไดจัด

เพื่อใหผูเขารับการ
1. อบรมเชิงบรรยาย
อบรมมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
แนวโนมพฤติกรรม
เด็กในอนาคต และ
แนวทางในการ
บริหารจัดการและ
การรักษาทางทันตก
รรมเด็ก เกิดการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณในการ
รักษาผูปวยเด็กที่มี
แนวโนมบริหาร
จัดการยาก รวมถึง
case study ที่นาสนใจ

โรคไขเลือดออกเปนโรค
ซึ่งเปนปญหาทางดาน
สาธารณสุขของประเทศ
ไทยและทั่วโลกที่มีการ
ระบาดมากกวา 20 ป
ถึงแมจะมีการพัฒนาใน
เรื่องของเทคโนโลยีการ
คัดกรองผูปวยที่ดีขึ้น
หรือพัฒนาวัคซีนสําเร็จ
แตยังไมไดมีการวิจัยไป
ขางหนาวาจะไดผลการ
ปองกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ในฐานะ
เปนศูนยไขเลือดออกของ
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี ได
เล็งเห็นความสําคัญการ
รักษาผูปวยใหรอด
ปลอดภัย จึงตองพัฒนา
องคความรูการดูแล
รักษาพยาบาลผูปวย
สําหรับพยาบาล

เพื่อใหพยาบาลได
1. จัดอบรมระยะสั้น
พัฒนาองคความรู
และเขาใจปญหาของ
ไขเลือดออก ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการ
ชวยเสริมการรักษา
ผูปวยใหมี
ประสิทธิภาพเปนที่
ปรึกษาสําหรับ
พยาบาลในเครือขาย
ของโรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบล
ประสานงานกับทีม
แพทยในการดูแล
รักษาพยาบาล เพื่อ
ลดความรุนแรงของ
โรคและสามารถ
เตรียมพรอมใน
สถานการณการ
ระบาดของโรค
ไขเลือดออกในป 2562

ทันตแพทยทั่วไป ทันต สถาบันสุขภาพ
แพทยเด็ก ทันตแพทย เด็กแหงชาติมหา
ผูสนใจ จํานวน 140 คน ราชินี

1. มีผูรับการ
อบรมเต็ม
ตามจํานวนที่
กําหนด

1. ทันต
แพทยที่ไดรับ
การอบรม
มีความพึง
พอใจมากกวา
รอยละ80
และสามารถ
นําความรู ไป
ใชในการดูแล
รักษาผูปวย
ไดอยาง
เหมาะสม

รพ.ตางๆ ใน
กรุงเทพมหานคร

สามารถ
1. จํานวนผู
พัฒนารักษา เขารับการ
คนไขไดอยาง อบรม
มีประสิทธิภาพ

1. ทันตแพทย
หญิงประไพ
ชุณหคลาย

253,000

1. นางรศนา วลี
รัตนาภา

104,550

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %
107,900
80 100

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

2. รอยละ
ความพึงพอใจ
253,000 140 100

พยาบาลวิชาชีพ 35 คน 1. สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

2. โรงพยาบาล

พยาบาล
วิชาชีพที่
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล
ทั่วไปหรือ
โรงพยาบาล
ศูนย
ปฏิบัติงานใน
หอผูปวยที่มี
ผูปวย
ไขเลือดออกไว
ในการ
รักษาพยาบาล
มี
ประสบการณ
ดูแลผูปวย
ไขเลือดออก
มามากกวา 3
ปขึ้นไป และ
รวมกับ
พยาบาล
วิชาชีพ
ภายในสถาบัน

พยาบาลที่
ผานอบรม
สามารถ
ถายทอด
ความรูการ
ดูแลโรค
ไขเลือดออก
ใน
โรงพยาบาล
ที่ปฏิบัติงาน
สามารถจับ
ประเด็น
ปญหา
ทางดานการ
รักษาพยาบาล
โรค
ไขเลือดออก
และให
คําแนะนําแก
พยาบาลอื่นๆ
เพื่อแกไข
ภาวะเสี่ยงตอ
ผูปวย

ปวย
1. จํานวนผู
รักษาพยาบาล เขารับอบรม
ไดอยาง
ทันทวงที ลด
อัตราปวยตาย
เมื่อมารับการ
รักษา และ
ลด
ภาวะแทรกซอ
นตางๆ ที่จะ
เกิดกับผูปวย
ลดคาใชจาย
ทางการแพทย

2. คะแนน


2. นางสาวธัญ
ิ
ิ 
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ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
1. อบรมแกนนําพยาบาลผูปวย
โรคไขเลือดออกสําหรับพยาบาล
รุนที่ 7 ป 2562

16 โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะ
ปจจุบัน ปญหาสุขภาพ
ทางสาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤต ของเด็กจํานวนไมนอย
เด็ก
เปนการเจ็บปวยที่รุนแรง
ซับซอนและอยูในภาวะ
วิกฤตที่คุกคามตอชีวิตซึ่ง
ตองการดูแลอยางใกลชิด
จากบุคลากรทางสุขภาพ
ที่มีความรูความชํานาญ
เฉพาะทาง ซึ่งในปจจุบัน
การจัดการกับปญหาและ
การปองกันผลกระทบ
และภาวะแทรกซอน
ตางๆในผูปวยวิกฤตเด็กมี
การพัฒนาอยางรวดเร็ว
และตอเนื่องทั้งดานองค
ความรูและเทคโนโลยี
ดังนั้นพยาบาลที่ดูแล
ผูปวยเด็กภาวะวิกฤตจึง
จําเปนตองไดรับ
การศึกษาเพิ่มเติมอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหทันตอ
ความกาวหนาขององค
ความรูเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
กิจกรรมหลัก

เพื่อใหบุคลากร
1. อบรมภาคทฤษฎี
ปฏิบัติ
ทางการพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในสถาบันฯ
และสถานพยาบาล
ทั่วประเทศไดเพิ่มพูน
ความรูทักษะและ
ความสามารถในการ
นําเทคโนโลยีมาใชใน
การจัดการกับปญหา
ปองกันผลกระทบ
และภาวะแทรกซอน
จากความเจ็บปวยที่
รุนแรง ซับซอนและ
คุกคามชีวิตสงเสริม
ใหการพยาบาลผูปวย
วิกฤตเด็กมี
ประสิทธิภาพและมี
การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง

2. ศึกษาดูงาน

พยาบาลวิชาชีพจาก
ภายนอกสถาบันฯ ทั่ว
ประเทศ 20 คน

1. สถาบันสุขภาพ 1. ผูเขารับ
1. ความพึง ผูปวยวิกฤต 1. จํานวนผู
เด็กแหงชาติมหา การอบรม
พอใจของผู เด็กไดรับการ เขารับการ
ราชินี
เขารับการ
ดูแล
อบรม
25 - 30 คน
(ตอรุน)
อบรม
ชวยเหลือ
2. เกรดเฉลี่ย
≥ 80%
อยางถูกตอง
ตลอดหลักสูตร 2. ความรู
ทันตอความ
≥ 2.50 ใน
และทักษะใน
ตองการ
ระบบ 4.00
การ
ปฏิบัติการ
พยาบาล
ผูปวยวิกฤต
เด็ก
ผานเกณฑที่
สภาการ
พยาบาล
กําหนด

2. รพ.ตางๆ ใน
ประเทศ

1. นางสาวสุเนต
รา แกววิเชียร

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

718,500

2. ระดับเกรด 2. นางสาวศิริพร
เฉลี่ย
สังขมาลย

1,500

1. ดําเนินการอบรม ภาคทฤษฎี
ปฏิบัติ ศึกษาดูงานภายใน และ
ตางประเทศ

14

10

61,600

10 245,200

20

40

ไตรมาส 4

เม.ย.

410,200

20

40

ก.ค.
งบฯ

104,550

เปาฯ %
35 100

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
17 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนื่องจากเด็กวัยนี้มี
เพื่อถายทอดองค 1. บรรยายความรู
การพยาบาลทารกแรกเกิด
ภูมิคุมกันโรคต่ําโอกาสที่
ความรูแกพยาบาล อบรมเชิงปฏิบัติการ
จะเจ็บปวยจึงมีมากกวา
วิชาชีพที่ปฏิบัติการ
เด็กวัยอื่นๆ แมวา ทารก ดูแลผูปวยวัยทารกขึ้น
แรกเกิดจะไดรับภูมิคุมกัน เพือ่ ใหสามารถใหการ
โรคจากมารดามาบาง
พยาบาลผูปวยได
แลวก็ตามแตก็ยังไมเปน
ถูกตองเหมาะสม
การเพียงพอทําใหการ
เจ็บปวยและการตายยังมี
จํานวนสูง เมื่อทารกแรก
เกิดเจ็บปวยจะมีภาวะที่
รุนแรงและมีอาการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
พยาบาลเปนผูอยูใกลชิด
ผูปวยมากที่สุดในทีม
สุขภาพจะตองมีความรู
ทักษะและประสบการณ
พิเศษในการดูแลทารก
แรกเกิดตลอดจนการใช
เครื่องมือและอุปกรณ
ตางๆ

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
พยาบาลวิชาชีพที่
รับผิดชอบในหอผูปวย
ทารกแรกเกิด/แผนกสูติ
กรรม จํานวน 120คน

Output

1. โรงพยาบาลใน จํานวนผูเขา
สวนภูมิภาค ของ รับการอบรม
มากกวาเทากับ
กระทรวง
รอยละ 80
สาธารณสุข
ทบวงมหาวิทยาลัย
สถาบันอื่นๆ ทั่ว
ประเทศ

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

237,800
1. ความพึง 1. ทารกแรก 1. จํานวนผู
1. นางสาว
พอใจของผู
เกิดไดรับ เขารับการ
ณัฐธภา เดชเกษม
เขารับการ
บริการ อบรม
อบรมตอการ
ทางการ 2. คาเฉลี่ย
จัดการอบรม พยาบาลจาก คะแนนความ
2. ผูเขารับ
พยาบาล พึงพอใจ
การอบรมมี วิชาชีพที่มี ของผูเขารับ
ความรู เพิ่ม ความรูดาน การอบรมอยู
มากขึ้น
การพยาบาล ในระดับมาก
ทารกแรกเกิด และปานกลาง
2. เกิด 3คาเฉลี่ย
เครือขายของ คะแนน
พยาบาลเด็ก ความรูหลัง
ที่มีศักยภาพ เขารับ
ในการ การอบรม
พยาบาล มากกวา
ผูปวยทารก คาเฉลี่ย
แรกเกิด คะแนน
ความรูกอน
รับการอบรม

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

2. นางสาว
สุชานันท ฮุนส
กุล
237,800 120 100

1. อบรมหลักสูตรระยะสั้นการ
พยาบาลทารกแรกเกิด

18 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
การพยาบาลเด็ก

ไตรมาส 2

สงเสริมพัฒนาการและ เพื่อเพิ่มพูนความรู 1. บรรยายความรู
สุขภาพจิตใหเหมาะสม ทักษะในการดูแลเด็ก จํานวน 30 ชั่วโมง
กับระดับพัฒนาการ วัย ปวยใหกับบุคลากร
และโรคของเด็ก สามารถ พยาบาล อันจะทําให
ใหคําแนะนําในการดูแล
ประชากรเด็กที
เด็กปวยไดถูกตอง
คุณภาพชีวิตที่ดี
เหมาะสมกับโรคเพื่อ
ปองกันและลดความ
รุนแรงของโรค กลุมงาน
วิชาการพยาบาล กลุม
ภารกิจดานการพยาบาล
สถาบันฯ มีหนาที่
รับผิดชอบการถายทอด
เทคโนโลยีทางการ
พยาบาลผูปวยเด็กเห็น
ความสําคัญดังกลาว จึง
จัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นการพยาบาลโรคเด็ก
ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะในการดูแลเด็กปวย
ใหกับบุคลากรพยาบาล
อันจะทําใหประชากรเด็ก
ทีคุณภาพชีวิตที่ดี

พยาบาลวิชาชีพที่สนใจ 1. รพ.ในประเทศ
และปฏิบัติงานดานการ ไทยทัง้ ภาครัฐบาล
ดูแลผูปวยเด็ก จํานวน และเอกชน
150 คน

จํานวนผูเขา 1. ความพึง
รับการอบรม พอใจของผู
มากกวา
เขารับ
เทากับรอยละ การอบรมตอ
80
การจัดการ
อบรม
มากกวา
เทากับรอยละ
80
2. ผูเขารับ
การอบรมมี
ความรู
เพิ่มมากขึ้น

ผูปวยเด็ก 1. จํานวนผู
ไดรับบริการ เขารับการ
ทางการ อบรม
พยาบาลและ
สงตอ
มีประสิทธิภาพ
เกิดเครือขาย
พยาบาลเด็ก
ที่มีศักยภาพ
ในการ
พยาบาล
ผูปวยเด็ก

1. นางสาวสุเนต
ตรา แกววิเชียร

240,000

2. คาเฉลี่ย
คะแนนความรู
หลังไดรับการ
อบรม
มากกวา
คาเฉลี่ย
คะแนนความรู
กอนเขารับ
การอบรม
15

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
1. รอบรมหลักสูตรระยะสั้นการ
พยาบาลเด็ก

19 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปจจุบันความเจริญทาง
ปญหาทางศัลยกรรมที่พบบอยใน เทคโนโลยีดานสุขภาพ
เด็ก
และทางการแพทยได
พัฒนาอยางตอเนื่องและ
รวดเร็ว ซึ่งในการดูแล
ผูปวยเด็กตองมีความรู
และทักษะในดานตางๆ
มีความละเอียดรอบครอบ
เพราะเด็กไมใชผูใหญ ตัว
เล็กๆ ทั้งสวนประกอบ
รางกายและการ
เจริญเติบโตโดยเฉพาะ
การดูแลเด็กที่จําเปนตอง
ไดรับการผาตัดซึ่งเปน
งานที่ตองการความ
ละเอียดออนมีความ
ยุงยาก ซับซอน
จําเปนตองใชหลัก
วิชาการและทักษะ
เพื่อใหการพยาบาลแบบ
องครวมและบูรณาการ
ความรูจากสาขาวิชาการ
ตางๆ มาใชในการดูแลเด็ก
กิจกรรมหลัก

เพื่อใหผูเขารับการ 1. การบรรยายความรู
อบรมมีความรูเรื่อง
โรค และพยาธิสภาพ
ที่สําคัญทางกุมาร
ศัลยศาสตรมีแนวทาง
ในการพยาบาลผูปวย
เด็กที่มีปญหาทาง
ศัลยกรรมทราบ
หลักการรักษา
เบื้องตนและแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมตอ
การสงตอผูปวยเด็กที่
มีปญหาทางศัลยกรรม

2. การฝกปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพที่สนใจ 1. รพ.ในประเทศ
หรือผูที่ปฏิบัติงาน ดาน ไทยทัง้ ภาครัฐบาล
กุมารศัลยศาสตร
และเอกชน
จํานวน 100 คน

จํานวนผูเขา
1. ความพึง 1.ผูปวยเด็ก 1. จํานวนผู
พอใจของผู ทางศัลยกรรม เขารับการ
รับการอบรม
เขารับ การ ไดรบั การ อบรม
มากกวา
เทากับรอยละ อบรมตอการ รักษาพยาบาล
จัดการอบรม และสงตอ
80
อยางมี
2. ผูเขารับ ประสิทธิภาพ
การอบรมมี
2.เกิด
ความรู
เครือขายของ
เพิ่มมากขึ้น พยาบาลเด็ก
ที่มีศักยภาพ
ในการ
พยาบาล
ผูปวยเด็กทาง
ศัลยกรรม

1. นางสาวณัฐธ
ภา เดชเกษม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

186,650

2. นางสาว
2. คาเฉลี่ย
คะแนนความรู สุชานันท ฮุนสกุล
หลังไดรับการ
อบรม
มากกวา
คาเฉลี่ย
คะแนนความรู
กอนเขารับ
การอบรม

186,650

1. อบรมหลักสูตรระยะสั้นปญหา
ทางศัลยกรรมที่พบบอยในเด็ก

16

ไตรมาส 4

เม.ย.

100 100

ก.ค.
งบฯ

240,000

เปาฯ %
150 100

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
20 โครงการอบรมการบําบัดโดยวิธี จากการนําเทคนิคการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนความคิดและ
ภาคปฏิบัติสําหรับเด็กและวัยรุน พฤติกรรม (CBT) มาปรับ
ใชในการบําบัดผูปวย
และครอบครัวที่มีปญหา
ความคิดและพฤติกรรม
เห็นวาสามารถนําไปใชได
จริงกับผูรับบริการไดเปน
อยางดี จึงมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการบําบัดโดยวิธี
ปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรมในการดูแล
ผูปวยเด็กและครอบครัว
สําหรับบุคลากรที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
มาตั้งแตปงบประมาณ
2559- 2560
ที่ผานมาการจัดประชุม
ดังกลาวมีผูใหความสนใจ
จากภายนอกเขารวม
ประชุมเต็มจํานวนที่
กําหนด และยังมีผูที่
สนใจอยากเขารวม
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อเปนศูนยกลางการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมวิชาการ
เผยแพรถายทอด
ความรูดานความ
รุนแรงตอเด็กใน
ระดับตติยภูมิพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทยที่
ปฏิบัติงานชวยเหลือ
เด็กที่ถูกกระทํารุนแรง

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
บุคลากรทางการแพทย 1. รพ.ในประเทศ
ภายในและภายนอก
ไทยทัง้ ภาครัฐบาล
สถาบันที่เกี่ยวของกับ และเอกชน
การดูแลผูปวยถูก
กระทํารุนแรงจํานวน 50
คน

Output

ผูเขารวม
อบรมมี
ความรูความ
เขาใจ
มากกวารอย
ละ 75

Outcome

ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ
มากกวารอย
ละ 75

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

เปน
1. รอยละ
ศูนยกลาง ความรูความ
หรือแกนนํา เขาใจ
ในการ
ถายทอด
ทักษะการ
ชวยเหลือเด็ก
ที่ถูกกระทํา
รุนแรง

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. แพทยหญิงศิ
ริรัตน อุฬารติ
นนท

งบ
ประมาณ

93,300

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

กิจกรรมหลัก

ก.ย.
งบฯ เปาฯ %

2. รอยละ
2. นางสาว
ความพึงพอใจ กรรณิการ วงค
ไชย
93,300

1. อบรมการบําบัดโดยวิธี
ปรับเปลี่ยน ความคิดและ
พฤติกรรมภาคปฏิบัติ
สําหรับเด็กและวัยรุน

21 โครงการอบรมเรื่อง การพยาบาล การพยาบาลผูปวยกุมาร
กุมารเวชศาสตรฉุกเฉิน
เวชศาสตรฉุกเฉินเปน
การปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อชวยเหลือผูปวยเด็ก
ที่กําลังเผชิญกับปญหา
ความเจ็บปวยที่กําลัง
คุกคามตามชีวิต โดย
ไมไดคาดการณมากอน
อันสงผลใหเกิดปญหา
ความตองการการดูแล
สุขภาพทั้งทางรางกาย
และจิตใจ อารมณสังคม
และจิตวิญญาณของ
ผูปวยและครอบครัว ทํา
ใหมีความยุงยากและ
ซับซอนมากขึ้น

ส.ค.
งบฯ เปาฯ %

เพื่อพัฒนาบุคลากรมี จัดอบรม
องคความรูดานกุมาร
เวชศาสตรฉุกเฉินที่
จําเปนใหบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานเวช
ศาสตรฉุกเฉิน มี
ความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ และ
ทัศนคติ ของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน

พยาบาลวิชาชีพงาน
1. รพ.ในประเทศ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ไทยทัง้ ภาครัฐบาล
และผูที่สนใจงานดาน และเอกชน
ฉุกเฉิน จํานวน 110 คน

จํานวนผูเขา
รับการอบรม

ความพึง
พอใจกอน
และหลังการ
อบรม
มากกวา
เทากับรอยละ
80

การพยาบาล 1. จํานวน
1. นางสาวรัชนี
มี
บุคลากรเขา บูลย เงินวิลัย
ประสิทธิภาพ รับการอบรม
ชวยใหผูปวย
ผานพนภาวะ
วิกฤติฉุกเฉิน
ไปไดดวย
ความ
ปลอดภัย
สามารถกลับ
ใชชีวิต
ตามปกติและ
เติบโตไปดวย
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

129,200

2. รอยละ
2. นางสาว
ความพึงพอใจ อรัญญา ไทยแท
เขารับการ
อบรม
129,200

1. การอบรมเรื่อง การพยาบาล
กุมารเวชศาสตรฉุกเฉิน

17

110 100

50 100

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

Outcome

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม ประเมินผล (EVA)
-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 4 : ผลิตและประชาสัมพันธผานสื่อ (PRT)
22 โครงการพัฒนาศูนยถายทอด
ความรูและฝกอบรม
เพื่อบุคลากรทางการแพทยโรค
เด็กครบวงจร

กิจกรรมหลัก

จําเปนตองสนับสนุนการ เพื่อใหศูนยถายทอด 1. การจัดทําระบบ
พัฒนาศักยภาพการ
ความรูและฝกอบรม ฐานขอมูล
ติดตอประสานงานที่ สามารถสนับสนุนการ
คลองตัว ยกระดับสูการ
ดําเนินถายทอด
เปนศูนยกลางการอบรม ความรู และฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรทาง
ใหดําเนินงานที่
การแพทยโรคเด็กของ
สอดคลองตาม
ประเทศที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตรของ
ระดับสากล ทันสมัยและ
สถาบันฯ
ครบวงจร ที่สามารถ
สรางคุณคาตอการ
พัฒนาบุคลการทาง
การแพทยและมูลคาเพิ่ม
แกสถาบัน

2. อบรมใหความรู

1.ระบบฐานขอมูลเพื่อ สถาบันสุขภาพ
ประสานงาน 1 ฐานขอ เด็กแหงชาติมหา
มมูล
ราชินี
2. ผูรับผิดชอบจัดทํา
หลักสูตร/โครงการของ
หนวยงาน จํานวน 22
คน

มีระบบ
ฐานขอมูล
การถายทอด
ความรูและ
ฝกอบรมของ
สถาบัน
สุขภาพเด็ก
แหงชาติมหา
ราชินีจํานวน
1 ฐานขอมูล

ใชระบบฐาน สนับสนุนการ จํานวนระบบ 1. นางนงรัตน
ขอมมูลให
พัฒนา ฐานขอมมูล จันที
เปน
ศักยภาพการ
ประโยชนตอ
ติดตอ
สถาบัน และ ประสานงาน
การดําเนินงาน ที่คลองตัว
ยกระดับสูการ
เปน
ศูนยกลาง
การอบรม
และพัฒนา
บุคลากรทาง
การแพทยโรค
เด็กของ
ประเทศที่มี
ศักยภาพ
ระดับสากล
ทันสมัยและ
ครบวงจร ที่
สามารถสราง
คุณคาตอการ
พัฒนาบุคล
การทางการ
แพทยและ

60,250

6,250

1. ระบบฐานขอมูลศูนยความเปน
เลิศโดยจัดทําระบบฐานขอมูล
20,500

2. อบรมใหความรูคณะกรรมการ
กํากับทิศ

18

22

20

20

6,250

20

8,500

10

2,250

10

14,250

22

15 2,250

5

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ยุทธศาสตร 2 : การจัดบริการทางการแพทยดานโรคเด็กที่เปนเลิศ (Service & Care) โดยมุงเนนความเปนมิตรและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Customer Focus)
เปาประสงค 4 : คุณภาพที่เปนเลิศในการจัดบริการทางการแพทยโรคเด็กระดับซับซอนของสถาบันฯ
แผนงาน 4 : พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการทางการแพทยดานโรคเด็กใหสมคุณคากรมการแพทย
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนารูปแบบการใหบริการผูปวยเด็ก (SEV)
23 โครงการดูแลรักษาผูปวยเด็กโรค
ระบบหายใจเรื้อรังแบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก
1. อบรมพัฒนาความรูและทักษะ
การดูแลผูปวยรายกลุม และเยี่ยม
บานผูปวยเด็กที่ตองใชเครื่องชวย
หายใจที่บาน

สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี ได
เริ่มการดูแลผูปวยเด็ก
โรคระบบหายใจเรื้อรังที่
บานมาตั้งแต พ.ศ. 2541
ทางหนวยระบบทางเดิน
หายใจไดจัดทําโครงการ
ดูแลรักษาผูปวยเด็กโรค
ระบบหายใจเรื้อรังขึ้นใน
ป พ.ศ.2549 จนถึง
ปจจุบันมีผูปวยเด็กโรค
เรื้อรังที่เขารวมโครงการ
ประมาณ 200 ราย ไดแก
ผูปวยเด็กที่ไดรับการ
เจาะคอ มีการใช
ออกซิเจน เครื่องดูด
เสมหะ พนยา ใช
เครื่องชวยหายใจทั้งชนิด
ผานทอเจาะคอหรือ
หนากาก ซึ่งจากการ
ติดตามตอเนื่องพบวา
ผูปวยและครอบครัวมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ผูปวยหลายรายมี

เพื่อใหผูปวยเด็กโรค 1. อบรมใหความรู
ระบบทางเดินหายใจ
เรื้อรัง สามารถ
ดําเนินชีวิตและไดรับ
การดูแลรักษา ที่
บานอยางเหมาะสม
ตามสภาวะของโรคที่
เปนอยู และเศรษ
ฐานะของครอบครัว

2. สอนสาธิต ฝกปฏิบัติ

1. ปวยเด็กโรคระบบ
สถาบันสุขภาพ
ทางเดินหายใจเรื้อรังที่ เด็กแหงชาติมหา
ตองใชอุปกรณตางๆ ใน ราชิ
การดูแลที่บาน 20 ราย
2. บิดา มารดาและ
ผูดูแลผูปวย (1-2 คน/
ครอบครัว) 40 คน
3. ผูปวยที่ใช
เครื่องชวยหายใจที่บาน
2-4 ราย

บานผูปวยใน
ป

1.บิดา มารดา
และผูดูแล
ไดรับความรู
ในการดูแล
ตอเนื่องที่บาน
รอยละ 95
2. ผูปวยเด็ก
โรคระบบ
ทางเดิน
หายใจเรื้อรัง
ไดรับ
การการ
ติดตามดูแล
อยาง
สม่ําเสมอ
และตอเนื่อง
รอยละ 80

1. ผูปวยเด็กที่
ใชเครื่องชวย
หายใจที่บาน
ไดรับการดูแล
อยางถูกตอง
เหมาะสม
2. ความพึง
พอใจของ
ผูปกครองใน
การดูแลผูปวย
เด็กที่บาน

ผูปวยเด็กที่ใช
เครื่องชวย
หายใจที่บาน
ไดรับการดูแล
อยางถูกตอง
เหมาะสม

1. มีแบบ
1. แพทยหญิง
ประเมินผล พนิดา ศรีสันต
การอบรม
2. แบบ
บันทึกการ
สอน
สาธิตและฝก
ปฏิบัติขางตียง
ของผูปวย
เด็กโรคระบบ
ทางเดิน
หายใจเรื้อรัง
3. จํานวน
ผูปวยเด็กโรค
ระบบ
ทางเดิน
หายใจเรื้อรัง
ที่ไดรับความรู
การดูแลดูแล
ตอเนื่องที่บาน
4. จํานวน
ผูปวยเด็ก
โรคระบบ
ทางเดิน
2. แพทยหญิง
ิ ิ้

17,900

2,200

10

1,900

10

2. สอนสาธิตขางเตียงสําหรับ
ผูปวยในแตละรายในหอผูปวย
กุมารเวชกรรมกอนกลับบาน

1,400

8

1,400

8 1,400

8 1,400

8

3. บรรยายและอภิปรายใหกับ
กลุมผูปกครองของผูปวย เด็กเรื้อรัง

1,700

10

1,700

10 1,700

10 1,700

10

19

1,400

8

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
24 โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็ก
เพื่อพัฒนาระบบการ 1. จัดการอบรม
โรคเรื้อรัง ระดับตติยภูมิ
แหงชาติมหาราชินี เปน ใหบริการการดูแล
โรงพยาบาลตติยภูมิ รับ ผูปวยเด็กโรคเรื้อรัง
ผูปวยเด็กโรคเรื้อรังจาก ระดับตติยะภูมิของ
โรงพยาบาลอื่น ปจจุบัน กลุมงานกุมารเวช
กลุมงานกุมารเวชศาสตร
ศาสตร
ตองดูแลผูปวยเด็กเฉพาะ
โรคจํานวน 16 สาขาแต
ยังไมมีแนวทางการปฏิบัติ
ในการดูแลผูปวยเด็กโรค
เรื้อรังระดับตติยภูมิที่
ชัดเจน จึงจําเปนตองมี
การพัฒนาการดูแลโรค
เรื้อรังระดับตติยภูมิให
เปนระบบที่ชัดเจนตรง
ตามนโยบาย
Humanized Health
Care ของ งานพัฒนา
คุณภาพของสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินี

กิจกรรมหลัก

2. จัดทําคูมือ

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
ผูปวยเด็กโรคเรื้อรัง
สถาบันสุขภาพ
ระดับตติยภูมิและ
เด็กแหงชาติมหา
ครอบครัว และบุคลากร ราชินี
ในสถาบันที่เกี่ยวของ
จํานวน 60 คน

Output

1. จัดทําคูมือ
แนวทาง
ปฏิบัติในการ
ดูแลผูปวยเด็ก
โรคเรื้อรัง ที่
เปนรูปแบบ
การใหบริการ
แกผูปวยเด็ก
โรคเรื้อรัง
ระดับตติยภูมิ
และครอบครัว
แบบองค
รวมอยางเปน
ระบบ
2. จัดประชุม
เพื่อพัฒนา
ความรูและ
ทักษะของโรค
เรื้อรัง ระดับ
ตติยภูมิ

Outcome

ผูปวยและ
ญาติสามารถ
ใชคูมือ แนว
ทางการปฏิบัติ
ในการดูแล
ผูปวยโรค
เรื้อรัง ระดับ
ตติยภูมิ 3
หนวย

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

262,200
ผูปกครองมี
1. การ 1. แพทยหญิง
ความเขาใจ
ประชุม วนิดา ลิ้มพงศานุ
และมีแนวทาง คณะทํางาน รักษ
ในการดูแล
ติดตามผล
การดูแลผูปวย การปฏิบตั ิงาน
เด็กโรคเรื้อรัง
ปละ 2
ครั้ง
2.
ประเมินผล
การใชคูมือป
ละ 1 ครั้ง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

1. คูมือ จํานวน 2 เรื่อง
75,000

1. จัดทําหนังสือคูมือสําหรับผูปวย
เด็กและผูปกครอง จํานวน 2 เรื่อง
19,440

2. บรรยายวิชาการโครงการ
อบรมผูปกครอง ใหความรูเพื่อ
ดูแลเด็กกอนวัยเรียนที่มีปญหา
โรคอวน (ภาคทฤษฎีสําหรับ
ผูปกครอง)

20

10 19,440

1

20 75,000

10 19,440

1

20

10 19,440

7,500

10

19,440

60

10

5 7,500

5

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
25 โครงการพัฒนาคลินิกอายุรกรรม
กลุมภารกิจดานการ
เฉพาะทาง Phease6
พยาบาล สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหาราชินี ได
เล็งเห็นความสําคัญของ
การบริการที่มี
ประสิทธิภาพในคลินิก
อายุรกรรมเฉพาะทาง ใน
การใหบริการผูปวย จึง
ไดมีการพัฒนาระบบการ
ดูแลผูปวยใหตอบสนอง
กับความตองการของ
ผูรับบริการและมีรูปแบบ
การทํางานของทีมสห
วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุดแก
ผูรับบริการและบรรลุผล
ตามยุทธศาสตรดานตางๆ
ของสถาบันฯ

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อทบทวนฟนฟู 1. จัดการประชุม
พัฒนาแนวทางการ
ใหบริการของงานการ
พยาบาลคลินิกอายุรก
รรมเฉพาะทาง เกิด
การประสาน สงตอ
อยางสะดวกรวดเร็ว
และเกิดความ
คลองตัวภายในและ
ภายนอกสถาบันฯ
พัฒนางานกา
ใหบริการของกลุม
ภารกิจดานการ
พยาบาล เพิ่ม
ประสิทธิภาพของชอง
ทางการสื่อสาร

กิจกรรมหลัก

2. จัดทําคูมือ

1. ทบทวนแผน (นอกสถานที่)

3. ประเมินผล

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
บุคลากรที่ทํางานใน
หนวยงานการพยาบาล
คลินิกเฉพาะทาง
จํานวน 28 คน

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

Output

มีการจัดทํา
โครงการได
ครบตาม
กําหนด
มากกวารอย
ละ 80

Outcome

มีคูมือการ
ปฏิบัติงาน
มากกวารอย
ละ 80

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
พยาบาล
คลินิกเฉพาะ
ทาง
มีสมรรถนะ
เหมาะสม
ผูปวย
ผูปกครอง
ดูแลตนเอง
อยางถูกตอง

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. รอยละ
ของกิจกรรม
ที่สามารถ
ปฏิบัติได

1. นางสาวสุเนต
รา แกววิเชียร

2. รอยละ
ํ

2.นางสาวรัชนี
 ิ ิ สั รีย
3.นางสาวอิ

งบ
ประมาณ

55,600

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

26,200

จิระพันธุวานิช

1,200

2. พัฒนาระบบการใหบริการ
คลินิก โรคเลือด
3. คลินิกโรคปอด
4. คลินิกพันธุกรรม

28

10 1,200

10

16,800

10

2,000

21

งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

2,000

5

40

2,000

5. จัดทําคูมือการทํางานแบบสห
วิชาชีพ
6. ประเมินความพึงพอใจของ
คลินิกเฉพาะทาง

ไตรมาส 3

ก.พ.

1

5
5

1,100

5

2,000

5

1,100

5

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
26 โครงการการเตรียมเด็กและ
ขณะนี้คลินิกภูมิคุมกัน มี
ครอบครัวเพื่อแจงผลการติดเชื้อ เด็กติดเชื้อเอชไอวีที่อายุ
เอชไอวี
9 – 13 ป จํานวน 30 คน
ที่ยังไมไดรับการเปดเผย
ผลการติดเชื้อเอชไอวี
สมควรไดรับการสงเสริม
ความรูที่มุงเนนในการ
ดูแลสุขภาพ การเขาสู
วัยรุน เพศศึกษา การทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ติดเชื้อเอชไอวี ทัศนคติ
เชิงบวกตอโรคและการ
รักษาดวยยาตานไวรัส
ความสําคัญของการกิน
ยาตานไวรัสอยางถูกตอง
ตรงเวลา สม่ําเสมอ
ตอเนื่องและไดรับการ
เปดเผยภาวะการติดเชื้อ
เอชไอวีของตนรวมทั้ง
ผูดูแลควรไดรับความรู
เกี่ยวกับโรค การดูแล
รักษาพัฒนาการ การ
เปลี่ยนแปลง ของ
รางกาย จิตใจและสังคม
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อใหเด็กติดเชื้อเอช จัดกิจกรรมกลุม
ไอวี ไดเขาสู
สําหรับเด็ก ให
กระบวนการและ คําปรึกษาแนะนํา
ไดรับการเปดเผย
สภาวะการติดเชื้อเอช
ไอวีตามมาตรฐาน
ไดรับการปรึกษาเรื่อง
การติดเชื้อเอชไอวี
และการปฏิบัติตัวที่
เหมาะสมสําหรับการ
เขาสูวัยรุน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
1. เด็กติดเชื้อเอชไอวี
สถาบันสุขภาพ
อายุ 9 – 13 ป จํานวน เด็กแหงชาติมหา
30 ราย
ราชินี
2. ผูดูแลเด็กติดเชื้อเอช
ไอวี จํานวน 30 ราย

Output

เด็กติดเชื้อเอช
ไอวี อายุ 9 –
13ป ที่ยัง
ไมไดรับการ
เปดเผยการ
ติดเชื้อเอชไอวี
ที่เขารับ
การรักษาที่
คลินิก
ภูมิคุมกัน

Outcome

1. เด็กติดเชื้อ
เอชไอวี ไดรับ
การเปดเผย
ภาวะการติด
เชื้อเอชไอวี
ของตน
2. เด็กติดเชื้อ
เอชไอวีที่
ไดรับการ
เปดเผยการ
ติดเชื้อเอชไอ
วีแลว ไมมี
ภาวะซึมเศรา
3. เด็กติดเชื้อ
เอชไอวีที่
ไดรับการ
เปดเผยการ
ติดเชื้อ
เอชไอวีแลว
กินยาตาน
ไวรัสถูกตอง
ตรงเวลา
ตอเนื่อง
สม่ําเสมอ

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

เด็กติดเชื้อเอช จํานวนเด็กติด 1.นางสาวรัชนี
ไอวี ไดรับการ เชือ้
บูลย เงินวิลยั
เปดเผย กลุม เปาหมาย
สภาวะการติด
เชื้อเอชไอวี
ของตนเอง
ไมมีภาวะ
ซึมเศรา มี
การกินยาตาน
ไวรัสดี
ถูกตอง
ตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
และตรงเวลา
มีสุขภาพ
แข็งแรง
ดําเนินชีวิตได
ตามปกติ ไม
ตองรับไว
รักษาใน
โรงพยาบาล

งบ
ประมาณ

5,500

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

550

550

550

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

550

550

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2.นางสาวยศวดี
ณ นคร

1. กิจกรรมเตรียมเด็กและ
ครอบครัวเพื่อแจงผลการติดเชื้อ
เอชไอวี

22

6

10

6

10

6

10

550

6

10

550

6

10

6

10

6

10 550

6

10

550

6

10

550

6

10

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
27 โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยที่
ผูปวยที่เปดลําไสทาง
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 1. จัดทําคูมือ
เปดลําไสทางหนาทอง
หนาทองจากโรงพยาบาล และการบริการผูปวย
อื่นสงตัวมารักษาตอที่ ที่เปดลําไสทางหนา
สถาบันสุขภาพเด็ก
ทอง
แหงชาติ มหาราชินีก็
ตองการคําแนะนําเมื่อ
เกิดปญหาเชนกัน ซึ่ง
ปญหาสําคัญหลังการเปด
ลําไสทางหนาทองจะเปน
การเปอยแดงบริเวณ
ผิวหนังรอบๆ รูเปดของ
ลําไสโดยเฉพาะสวนที่
เปนลําไสเล็กทําใหเด็ก
แสบแผล ไมสุขสบาย
ผูปวยบางรายตองรอให
อาการเปอยแดงดีขึ้น
กอนผาตัดปดลําไส

กิจกรรมหลัก

2. ติดตามผูปวย

1. จัดทําคูมือใหคําแนะนําและคา
วัสดุอุปกรณการดูแลผูปวยที่เปด
ลําไส ทางหนาทอง

3. ใหคําปรึกษา

2. โทรศัพทติดตามผูปวยหลัง
จําหนายออกจากสถาบันสุขภาพ
เด็กฯ

4. รวบรวมวิเคราะห
ขอมูล

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
1. มีคูมือ 1 ฉบับ

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

Output

1. ผูปวย
ไดรับการดูแล
ตามแนวทาง
ที่กําหนด
2. ฐานขอมูล
ผูปวยที่เปด
ลําไสทางหนา
ทอง

Outcome

1.
ผูรับบริการ
สะดวกในการ
เขาถึงบริการ
2. ลดและ
ปองกันปญหา
ในการดูแล

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
ผูปวยเด็กที่
เปดลําไสทาง
หนาทอง
ไดรับการดูแล
อยางตอเนื่อง
จนปดหนาทอง
และ
ครอบครัวมี
ความสะดวก
ในการเขาถึง
บริการ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. ระดับ 1. นางสาวสุเนต
ความสําเร็จ รา แกววิเชียร
ของการนํา
แนวทางการ
ดูแลผูปวยที่
เปดลําไสทาง
หนาทองมาใช
2. รายงาน
ขอมูลผูปวย

2. ผูปวยเด็กที่เปดลําไส
 

งบ
ประมาณ

36,500

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

กิจกรรมหลัก

1. สรางเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล การติดตามผลการประเมิน
การเห็นและพัฒนาการตามวัย

ทางหอผูปวย ส5บี จึงได
ดําเนินการโครงการการ
เสริมพลังและทักษะ
ผูดูแลเด็กที่มีความ
บกพรองทางการเห็นที่
รับรักษาที่หอผูปวย เพื่อ
พัฒนาแนวทางการให
ความรูและสรางทัศนคติ
ที่ดีในเรื่องการกระตุนการ
เห็นของเด็ก ตลอดจน
การติดตามประเมินผล
พัฒนาการดานการเห็น
และพัฒนาการตามวัย
ของผูปวยเด็กที่มีความ
บกพรองทางการมองเห็น

เพื่อเสริมพลังและ 1. สรางเครื่องมือใน
ทักษะของผูดูแลเด็ก การติดตาม
ที่มีความบกพรอง
ทางการเห็นที่รับ
รักษาที่หอผูปวย
อาคารสถาบันฯ 5 บี
พัฒนากระบวนการ
ใหความรูและสราง
ทัศนคติที่ดีในการ
ดูแลและติดตามผล
การพัฒนาการดาน
การเห็นและ
พัฒนาการตามวัย
ของผูปวยเด็กที่มี
ความบกพรอง
ทางการมองเห็นแก
พยาบาลวิชาชีพของ
หอผูปวยอาคาร
สถาบันฯ 5บี

2. จัดอบรม

ผูดูแลเด็กที่มีความ
สถาบันสุขภาพ
บกพรองทางการเห็น 10 เด็กแหงชาติมหา
คน
ราชินี

งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2. นางอัครสรา
375

3. นางสาว
นพรัตน ละครเขต

3. ใหคําปรึกษา แนะนําผูปวยที่มี
ปญหา
4. เก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล
ผูปวย

28 พัฒนาคุณภาพงานเกี่ยวกับการ
ดูแลผูปวยและการสงเสริมทักษะ
ผูดูแลเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเห็นใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ไตรมาส 3

ก.พ.

1. ผูดูแลเด็ก
ที่บกพรอง
ทางการเห็น
ไดรับความรู
และ
เสริมสราง
ทัศนคติที่ดี
2. เด็กที่
บกพรอง
ทางการเห็น
ไดรับบัตรพิการ
3. เด็กที่เขาสู
วัยเรียนไดรับ
การ
ประสานงาน
ไปยัง
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ผานชองทาง
โรงเรียน
สาธิตละออ
อุทิศ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน

เด็กที่มีความ
บกพรอง
ทางการเห็น
ไดรับการดูแล
กระตุน
การเห็นและ
ฝกฝนใหเด็ก
ใชประสาท
สัมผัสที่เหลือ
ทดแทนการ
เห็นจากผูดูแล
อยางตอเนื่อง
มีสายสัมพันธ
ระหวาง
ครอบครัวที่ดี

ผูปวยเด็กที่มี
ความ
บกพรอง
ทางการเห็น
ไดรับการดูแล
และกระตุน
การเห็นตั้งแต
แรกเริ่ม
อยางถูกวิธี
ซึ่งจะนําไปสู
การเรียนรูการ
ใช
ชีวิตประจําวัน
และการเรียน
ในชั้นเรียน
เมื่อถึงวัย
เหมาะสม

1. เด็กที่เขา 1. นางสุนิสา
โครงการมี
เทพหัสดิน ณ
พัฒนาการ
อยุธยา
ทางการเห็น
และไดรับการ
ฝกฝน
ประสาท
สัมผัสที่เหลือ
ทดแทนการ
เห็นอยาง
ตอเนื่อง

5 25,000

23

1

15 4,000

18

375

5 10,000

1

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2. อัตราการ 2. แพทย
หญิงณัฐสุชา
ไดรับบัตร
พิการทางการ หวังถิรอํานวย
เห็น
2,850

375

2

30,650

3. อัตราการ
ประสานงาน
และสงตอ
ขอมูลไปยัง
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
เพื่อชวยเหลือ
เรื่องการศึกษา

15

15

375

5

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
2. จัดอบรม 2 รุนแกพยาบาล
วิชาชีพของหอผูปวย ส5บี

29 โครงการพัฒนางานบริบาลเภสัช
กรรมผูปวยเด็ก ป 2562

กิจกรรมหลัก

ที่ผานมางานบริบาล
เพื่อพัฒนาระบบการ 1. ประชุมวางแผน
บริบาลทางเภสัช ดําเนินงาน
เภสัชกรรมไดประสาน
กรรมของผูปวยเด็ก
กับทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อพัฒนา บนหอผูป วย เผยแพร
ระบบการดูแลผูปวยดาน ความรู และแหลง
เรียนรูดา นการดูแล
ยาที่ดี ทั้งเชิงรุก การ
ผูปวยเด็กดานยาที่ดี
ติดตามอาการไมพึง
ประสงค การติดตาม
ความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลการใชยา
และยังเปนแหลงฝก
เภสัชกร Pharm D และ
Residency ของ
มหาวิทยาลัยตางๆใน
ประเทศไทย ไดรับการ
ยอมรับนับถือและสราง
เครือขายดานความ
รวมมือตางๆ อีกทั้งยัง
เปนที่ศึกษาดูงานของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร
จากตางประเทศอีกดวย
กิจกรรมการบริบาลเภสัช
กรรมในเด็กที่เขมแข็งจึง
เปนเปาหมายที่สําคัญ
2. จัดทําโปสเตอร
นําเสนอผลงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

4. คะแนน
ความรูและ
ทัศนคติของ
พยาบาล
วิชาชีพ ส5บี
โปสเตอรนําเสนอผลงาน สถาบันสุขภาพ
โปสเตอรสี 2 ชุด
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

โปสเตอร
นําเสนอ
ผลงาน
โปสเตอรสี 2
ชุด

1. จํานวน
ผูปวยไดรับ
การรักษา
ดวยยาที่
ถูกตองและ
ปลอดภัยจาก
การใหการ
บริบาลเภสัช
กรรม
2. มีการ
บริบาลผูปวย
แบบสห
วิชาชีพอยาง
เปนระบบ
3. บุคลากร
ทางการแพทย
ไดรับขอมูล
ยาที่เปน
ประโยชนใน
การสั่ง และ
บริหารยา

เปนแหลง
เผยแพร
ความรู และ
แหลงเรียนรู
ดานการดูแล
ผูปวยเด็ก
ดานยาที่ดี
บุคลากรทาง
การแพทย
ไดรับขอมูล
ยาที่เปน
ประโยชนใน
การสั่งยาและ
บริหารยา

จํานวน
1. นางจุรี อุทัยช
ความสําเร็จที่ ลานนท
จัดทํา
แนวทาง
นําเสนอผลงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ม.ค.

ไตรมาส 3

ก.พ.

มี.ค.

งบฯ เปาฯ % งบฯ เปาฯ %
11,900
10 35 11,900 10 35

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

11,000

2. นางสาว
รวิวรรณ วิทวัส
สําราญกุล
3,000

1. วางแผนใหการบริบาลเภสัช
กรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับ
ดําเนินการ

10

1,000

10

1,000

10 1,000

10 1,000

10

2,000

10

2,000

2. นําเสนอผลงานในรูปแบบ
โปสเตอร

24

2

40

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

5,000

30

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

กิจกรรมที่ 2 : จัดทําเกณฑแนวทางปฏิบัติ (CPG) (งบรายจายอื่น)
30 โครงการพัฒนาแนวทางการดูแล
ผูปวยเพื่อปองกันการบาดเจ็บที่
ผิวหนัง

การบาดเจ็บที่ผิวหนังใน
เด็กมีหลายสาเหตุ เกิดได
บอยครั้งแตสามารถ
ปองกันหรือลดภาวะ
ดังกลาวได การพัฒนา
แนวทางการดูแลเพื่อ
ปองกันภาวะดังกลาวจะ
ชวยใหผูปวยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และสามารถ
ขยายผลไปยังหนวยงาน
อื่นได

กิจกรรมหลัก

เพื่อพัฒนาคุณภาพ 1. จัดทําคูมือ
การบริการและ
ปองกันการเกิดการ
บาดเจ็บที่ผิวหนัง

1. มีคูมือแนวทาง 1 ฉบับ

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

มีแนวทาง
การปองกัน
และดูแลการ
บาดเจ็บที่
ผิวหนัง

ลด/ปองกัน ลดอุบัติการณ
ปญหาการ การบาดเจ็บที่
บาดเจ็บที่
ผิวหนังใน
ผิวหนัง
ผูปวยกลุม
เสี่ยง
เปนตนแบบ
แนวทางการ
ดูแลและ
ขยายผลไป
ยังหนวยงาน
อื่น

2. ใหคําปรึกษาแนะ
แนวทาง

1. จางเหมาจัดทําคูมือให
คําแนะนําและคาวัสดุอุปกรณการ
ดูแลผูปวย
31 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการ
เช็ดตัวตอพฤติกรรมการดูแลของ
พยาบาล
ในการปองกันการแพรกระจาย
เชื้อดื้อยาโดยใช 2%
Chlorhexidine Gluconate in
water

กิจกรรมหลัก

1. ดําเนินการผลิตน้ํายาฆาเชื้อ
ผิวหนัง

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของ แนว
ทางการดูแล

1. นางสาวสุเนต
รา แกววิเชียร

2. รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ

2. นางอัครสรา
สถาพรวจนา

15,000

10,000

นางสาวนพรัตน
ละครเขต
คณะผูวิจัยไดศึกษา
คนควาขอมูลเพื่อหาแนว
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
และพบวาแนวปฏิบัติ
ของศูนยควบคุมและ
ปองกันโรคประเทศ
สหรัฐอเมริกา
(CDC,2006: Centers
for Disease Control
and Prevention)
รวมกับการอาบน้ําผูปวย
เด็กวิกฤตดวยน้ํายา 2%
Chlorhexidine
Gluconate จากรายงาน
ผลการศึกษาการใชน้ํายา
ฆาเชื้อในการอาบน้ํา
(skin antiseptic) ที่
แตกตางกันและพบวา
การใชน้ํายาฆาเชื้อ 2%
Chlorhexidine
Gluconate สามารถ
ชวยลดอัตราการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล ลดการ
แพรกระจายเชื้อดื้อยา

พัฒนาแนวปฏิบัติการ 1. ผลิตน้ํายาฆาเชื้อ
เช็ดตัวโดยใช 2%
Chlohexidine
Gluconate in water
เพื่อลดการ
แพรกระจายเชื้อดื้อยา
ศึกษาผลของการใช
แนวปฏิบัติการเช็ดตัว
โดยใช 2%
Chlohexidine
Gluconate in water
เพื่อลดการ
แพรกระจายเชื้อดื้อยา

1. พยาบาลผูดูแลผูปวย สถาบันสุขภาพ
ใน PICU และผูปวยเด็ก เด็กแหงชาติมหา
ที่เจ็บปวยระยะวิกฤต ที่ ราชินี
มีอายุมากกวา 2 เดือน
25 คน

แนว
ปฏิบัติการ
เช็ดตัวโดยใช
2%
Chlohexidine
Gluconate
in water

1.พยาบาล
ปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ ≥
รอยละ 80
2.พยาบาลมี
ความพึงพอใจ
≥รอยละ 80
3. อัตราการ
ระคายเคือง
ผิวหนัง รอย
ละ 0

ผูปวย
ปลอดภัยจาก
การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
ลดจํานวนวัน
นอนและ
คาใชจายใน
การ
รักษาพยาบาล
ผูปวยที่ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้น

1. มีแนว
1. นางสาวสุเนต
ปฏิบัติการ
รา แกววิเชียร
เช็ดตัวที่มี
ประสิทธิภาพ

2. อบรมใหความรู

2. นางสาวศิริพร
สังขมาลย

3. เก็บขอมูล

3. นางสาว
นิศราวรรณ
ชัยศร

1

70

37,325

500

10 7,200

20

625

2. อบรมใหความรูพยาบาลผูเก็บ
ขอมูล
3. เก็บขอมูล

4,000

25

25

10
10

4,000

10

4,000

10 4,000

10 4,000

10

4,000

5,000

10

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
32 โครงการตรวจการไดยินเพื่อ
ทางกลุมงานโสต ศอ
คนหาภาวะบกพรองทางการไดยิน นาสิก เล็งเห็นถึง
ในเด็กกอนวัยเรียนปที่ ๕
ความสําคัญของการ
บกพรองทางการไดยิน
และพัฒนาการที่จะเกิด
ขึ้นกับเด็กที่มีปญหา
ทางการไดยิน จึงไดทํา
การตรวจการไดยินเชิงรุก
ใหเขาถึงเด็กไดมากขึ้น
และรวดเร็ว โดยมุงไปที่
เด็กกอนวัยเรียนเพื่อที่จะ
สามารถชวยเหลือ หรือ
ฟนฟู กอนจะเขาสูวัย
เรียนตอไป

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อคนหาภาวะ
1. ตรวจการไดยิน
บกพรองทางการไดยิน ที่ร.ร.พญาไท
ในเด็กกอนวัยเรียน
ตรวจ วินิจฉัยโรคหู
ขั้นตน
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
ในวันแมแหงชาติ ป
2562

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
นักเรียน 150 คน

โรงเรียนพญาไท
กทม.

Output

Outcome

1. ตรวจ
1.จํานวนที่
วินิจฉัยโรคหู
ตรวจพบ
ไมต่ํากวา 100 ความผิดปกติ
นอยกวา 50 %
คน
2. ตรวจการ 2.จํานวนที่
พบความ
ไดยิน
บกพรอง
ไมต่ํากวา 50
ทางการไดยิน
คน
นอยกวา 50 %

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

เด็กกอนวัย 1. จํานวน
เรียน
เด็กที่ไดรับ
ตรวจ
การตรวจ
วินิจฉัยโรคหู
ขั้นตน
ทราบภาวะ
บกพรอง
ทางการไดยิน
ใน สามารถ
รักษาไดทัน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. แพทยหญิง
นาฏยพร จรัญ
เรืองธีรกุล

งบ
ประมาณ

3,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2. จํานวน
2. นางอนงค สุข
เด็กที่พบควา โข
มิดปกติ
1,000

1. ดําเนินโครงการตรวจการไดยิน
ที่ร.ร.พญาไทและแจงผลการตรวจ
ใหผูปกครองทราบ

26

150

30

2,000

70

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

หลักการและเหตุผล

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

ไตรมาส 1
ต.ค.

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

กิจกรรมที่ 3 : ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย (RTA) (งบรายจายอื่น)

0

-

-

-

-

-

-

งบฯ เปาฯ %
- -

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนารูปแบบ (Model Development) (RMD) (งบรายจายอื่น)

0

-

-

-

-

-

-

- -

กิจกรรมที่ 4 : ฐานขอมูล (Data Base) (RDB) (งบรายจายอื่น)

0

-

-

-

-

-

-

- -

ไตรมาส 2

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

เปาประสงค 5 :เกิดการสรางเสริมสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรแกผูปวยเด็ก

แผนงาน 5 : พัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศบริการสุขภาพเด็ก (CRM)
33 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกูรู
โรคลมชัก

กิจกรรมหลัก

1. การดําเนินการจะจัดเปน
กิจกรรม walk rally 8 ฐาน

เนื่องจากจํานวนผูปวย
เด็กโรคลมชักของสถาบัน
สุขภาพเด็กฯ มีจํานวน
เพิ่มขึ้นทุกปมากเปน
อันดับ 1 ของคลินิก
สมองและพบวาโรคลมชัก
สามารถเกิดรวมกับโรค
ทางสมองชนิดอื่นๆหรือ
แมกระทั่งเกิดรวมกับโรค
ในระบบตางๆได ทั้งนี้
โรคลมชักจัดเปนโรค
เรื้อรังที่ตองไดรับการ
ดูแลรักษาตอเนื่องเปน
ระยะเวลานาน ตั้งแตเด็ก
เล็กจนกระทั่งถึงวัยผูใหญ
ดังนั้นการทําความ
เขาใจที่ถูกตองและ
เหมาะสมตอโรคลมชัก
รวมทั้งการเรียนรูวิธีการ
ปฏิบัติตัว การรักษาและ
พยากรณโรค จะทําให
ผูปวยเด็กและผูปกครอง
ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการรักษาและการดูแล

เพื่อใหผูปวยเด็กและ 1. จัดกิจกรรม walk
ผูปกครองเด็กโรค rally
ลมชักมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับตัวโรค
และแนวทางการ
รักษาตางๆมากขึ้น
รวมทั้งสามารถให
การพยาบาล
ชวยเหลือผูปวยเด็ก
ขณะชักไดถูกตอง
ตามมาตรฐาน

ผูปวยโรคลมชักและ
ผูด฿แล 180 คน

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

ผูปวยเด็กโรค รอยละ 80
ผูปวยเด็ก 1. จํานวน
ลมชักและ
คะแนน และผูปกครอง ผูปว ยเด็ก
ผูดูแลผูปวยที่ ความรู/ความ เด็กโรคลมชัก
เขารวม
เขาใจจาก มีความรูแ ละ
กิจกรรม ผูปวยเด็กโรค ความเขาใจ
รอยละ 80
ลมชักและ
ในการดูแล
ผูดูแลผูปวย
ผูปวยเด็ก
มากขึ้น
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

1. แพทยหญิง
ศิโรรัตน สุวรรณ
โชติ

75,450

2. คะแนน
2. นางสาว
ความรู/ความ วรรษา แซอุย
เขาใจ
1,050

3. รอยละ
ความพึงพอใจ

27

45

20 24,100

45

20

24,100

45

20 26,200

45

40

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
34 โครงการเสวนาประสาหมอกับ
การรักษาโรคลมชักจึง
ผูดูแลผูปวยเด็กโรคลมชัก 2562
เปนการดูแลรักษาแบบ
องครวม ตองไดรับความ
รวมมือในการรักษาจาก
ทั้งผูปวย ผูดูแล และผูที่
ใหการรักษา ความรู
ความสามารถในการดูแล
การรับรูปญหา และ
ตอบสนองตอปญหา
อยางเหมาะสม บุคลากร
การแพทยที่มีสวนในการ
ดูแลผูปวยเด็กโรคลมชัก
ลวนมีความสําคัญในการ
รวมกันดูแลผูปวย
อยางไรก็ตามแมวาการมี
บุคลากรการแพทยที่มี
ความรู แตคงจัดการทุก
อยางไมได หากไมไดรับ
ความรวมมือกับทั้งผูปวย
และผูดูแล ทั้งนี้การจัด
เสวนานี้ จะชวยทําให
เกิดความเขาใจซึ่งกัน
และกันระหวางทีมใหการ
รักษาและทีมดูแลผูปวย
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อใหความรู ความ 1. จัดการเสวนา
เขาใจและเพิ่มพูน
ทักษะที่สําคัญและ
จําเปนสําหรับผูปวย
และผูดูแลผูปวยเด็ก
โรคลมชักเกิดการ
แลกเปลี่ยน เกิด
ชุมชนการเรียนรู
ระหวาง ผูปวยและ
ผูดูแลผูปวยเด็กโรค
ลมชักใหสามารถดูแล
ผูปวยไดดียิ่งขึ้น

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
ผูปวยเด็กโรคลมชักและ สถาบันสุขภาพ
ผูดูแลผูปวยเด็กโรคลมชัก เด็กแหงชาติมหา
บุคลากรผูเกี่ยวของกับ ราชินี
การดูแลผูปวยเด็กโรค
ลมชัก จํานวน 150 คน

Output

เด็กที่เรียนเปยโนจะมี
พัฒนาการดานการเรียนรู
เพิ่มขึ้นและเมื่อไดมี
โอกาสฝกเด็กที่มีปญหา
ดานการเรียน
และพฤติกรรมพบวาเด็ก
เหลานี้มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นอยางเห็นไดชัด เชน
ในเด็กออทิสติก เด็กที่มี
อาการกาวราว อาการย้ํา
คิดย้ําทํา อัมพฤกษ
และอัมพาต จากความ
ผิดปกติของระบบ
ประสาทในสมอง การ
เรียนเปนการสอนโดย
การอานตัวเลขแทนตัว
โนต ซึ่งงายสําหรับเด็กใน
การเลน และชวย
พัฒนาสมอง
ซีกขวา ทําหนาที่รับ
สุนทรียภาพตางๆ จะทํา

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูปวยและ
รอยละ 80
ผูปวยเด็ก 1. จํานวน
ผูดูแลที่เขา
คะแนน และผูปกครอง ผูปว ยเด็ก
รวมกิจกรรม ความรู/ความ เด็กโรคลมชัก
เสวนา รอยละ เขาใจจาก มีความรูแ ละ
80
ผูปวยเด็กโรค ความเขาใจ
ลมชักและ
ในการดูแล
ผูดูแลผูปวย
ผูปวยเด็ก
มากขึ้น
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

2. คะแนน

3. รอยละ

1. จัดการเสวนา
35 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
สมองดวยกิจกรรมดนตรีบําบัด

Outcome

1.เพิ่มศักยภาพการ
ทํางานของสมองของ
เด็กที่มารับการบําบัด
ดวยกิจกรรมดนตรี
บําบัด
2.สงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรูของ
เด็กเจ็บปวยใน
โรงพยาบาล
3.ลดความเครียด
ใหกับเด็กปวยที่ตอง
นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาลและเด็ก
ปวยระยะสุดทาย
4.พัฒนาทักษะดาน
การเลนดนตรีใหกับ
เด็กปวย

1.ติดตอวิทยากรใน
การฝกปฏิบัติ
2.ประชาสัมพันธ
และจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
3.ติดตามประเมินผล

เด็กเจ็บปวยเรื้อรัง
และกลุมเด็กพิเศษ
พรอมผูปกครองจากทั่ว
ประเทศ จํานวน 20-30
คน

เด็กเจ็บปวยเรื้อรัง
และกลุมเด็กพิเศษ
พรอมผูปกครอง
จากทั่วประเทศ
จํานวน 20-30คน

ความพึง
พอใจของผู
เขารับการ
อบรม

ความพึงพอใจ
ผูเขาอบรมที่ เด็กเจ็บปวย 1.รอยละ
ความพึง
สามารถนํา เรื้อรังและ
กลุมเด็ก
พอใจของผู
ความรูไป
ใชไดมากกวา พิเศษพรอม เขารับการ
ผูปกครอง
อบรม
รอยละ 80
ไดรับการ
2.รอยละของ
พัฒนา
ความเห็นผู
ศักยภาพของ เขาอบรมที่
สมองโดยใช สามารถนํา
ดนตรีบําบัด ความรูไปใชได
3.รอยละของ
พฤติกรรมของ
เด็กที่ดีขึ้น
ภายหลัง
ไดรับการ
บําบัดจาก
ความคิดเห็น
ของ
ผูปกครองที่
ประเมิน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. นางจุรี อุทัยช
ลานนท

งบ
ประมาณ

24,200

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

250

250

10

9,000

8 4,400

8

4,400

2. นางสาว
ิ
ิ ั
1.นางสาววิไล
รัตน ชัชชวลิต
สกุล
2.นางสาวศิริรัตน
อุฬารตินนท

ไตรมาส 2

10

ไตรมาส 3

ก.พ.

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

40 14,700 150

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

40

52800

1.จัดการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพของสมองดวยกิจกรรม
ดนตรีบําบัด

4,400

30

28

10 4,400

10 4,400

8

4,400

8 4,400

8 4,400

8 4,400

8 4,400

8 4,400

8 4,400

8

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
36 โครงการสัปดาหเภสัชกรรม 2562 วิชาชีพเภสัชกรรมและ
เภสัชกรมีความเกี่ยวของ
กับระบบยาโดยตรง
ตั้งแตกระบวนการผลิต
กระบวนการกระจายยา
กระบวนการคัดเลือกยา
และการสงเสริม
ประสิทธิภาพการใชยา
อยางเหมาะสม สงผลให
เภสัชกร มีหนาที่ทั้ง
ทางตรงและทางออมที่
มุงหมายใหระบบยา
โดยรวมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เนนการให
ความรูคําแนะนําในการ
ดูแลสุขภาพของ
ประชาชน เปนที่ปรึกษา
สุขภาพในการคนหา
ปองกันดวยการให
คําแนะนํา ตัดสินใจ คัด
กรอง สงตอและรักษา
โรคพื้นฐานดวยการใชยา
และไมใชยาใหแก
ประชาชน
1. วางแผนการจัดงาน

วัตถุประสงค

1. เพื่อรณรงคให
ประชาชนไดตระหนัก
ถึงการใชยาอยาง
เหมาะสมและพอเพียง
2.เพื่อกระจาย
ขาวสารขอมูลดานยา
ใหแกประชาชนและ
บุคลากรทาง
การแพทยอื่นๆ
3.สรางทัศนคติของ
ประชาชนตอเภสัชกร
และวิชาชีพเภสัช
กรรม

วิธีการดําเนินงาน

1.จัดแสดงนิทรรศการ
ความรูดานยา
2.การจัดเสวนา
ความรูดานยา

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
ผูมารับบริการใน
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินีและ
เจาหนาที่สถาบันฯ
ประมาณ 200 คน

ผูมารับบริการใน
สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินีจากทั่ว
ประเทศ

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. ประชาชน 1. ความพึง 1.ประชาชน 1. จํานวน 1.นางจุรี อุทัยช
เขารวมงาน
พอใจของ และบุคลากร ประชาชนเขา ลานนท
และชม
ประชาชน
ทาง
รวมงานและ
2.นางสาว
นิทรรศการ 2. ความพึง
การแพทย ชมนิทรรศการ กฤติยา สธน
2. ประชาชน พอใจของ
อื่นๆได
เปาหมาย
เสาวภาคย
และบุคลากร บุคลากรทาง
รับทราบ
200 คน
สาธารณสุขที่ การแพทย
ขาวสาร
2. จํานวน
ไดรับ
ขอมูลดานยา ประชาชน
คําแนะนํา
2.ประชาชน และบุคลากร
ปรึกษา
และบุคลากร สาธารณสุขที่
3. บอรดหรือ
ทาง
ไดรับ
หัวขอความรู
การแพทย
คําแนะนํา
ดานยา
อื่นๆมี
ปรึกษา
4. เอกสาร
ทัศนคติท่ดี ีตอ เปาหมาย 80
แผนพับ
เภสัชกรและ
คน
หนังสือที่แจก
วิชาชีพเภสัช 3. จํานวน
ในงาน
กรรม
บอรดหรือหัว
ขอความรู
ดานยา
4. จํานวน
เอกสาร แผน
พับ หนังสือที่
แจกในงาน

งบ
ประมาณ

20000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

525

เปาฯ %

10

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

525

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

10

2. จัดเตรียมโปสเตอร
และกิจกรรม
5,000 100

10 5,000 100

10

3. จัดแสดงนิทรรศการความรู
ดานยา

4,475

37 โครงการปลูกฝงวัฒนธรรมบาย
บายขวดนม ชาไปโรคภัยตามมา

สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการเลิกใชขวดนมใน

1.เพื่อสรางทัศนคติ
1.จัดประชุม
เลี้ยงดูเด็กที่มาใชบริการ ผูเลี้ยงดูเด็กที่มาใช
ความรู ของการเลิก
คณะกรรมการ
ในสถาบัน ๑๐๐
บริการในสถาบัน
ใชขวดนมอยาง
โครงการ เพื่อปรึกษา
ครอบครัว
สุขภาพเด็กฯ จาก
เหมาะสมแกเจาหนาที่ งานและวางแผนงาน
ทัว่ ประเทศ

รอยละของ
ผูเขารวม
กิจกรรม

รอยละความรู 1. ผูปกครอง
ทัศนคติ
เด็กมีความรู
พฤติกรรม ทัศนคติอันจะ
ความพึงพอใจ กอใหเกิด

1. ความรู
ทัศนคติ
และ
พฤติกรรม

1.แพทยหญิงรัช
ดา เกษมทรัพย

40

30 4,475

40

30

34290

2.นางสาวรัชนีกร

1. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
วางแผน

930

29

5

330

5

330

5

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการผูปกครอง
เด็ก Health check up for
success

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

12,500 100

3. อบรมเจาหนาที่ HPH ติดตาม
การปฏิบัติการบายบายขวดนมใน
หอผูปวย

600 600

30

5. ดําเนินงานใชวัสดุสํานักงาน

1,700

1.จัดประชุมและจัดกิจกรรมวัน
พยาบาลแหงชาติ: ประชุม
คณะทํางานเพื่อกําหนด แนว
ทางการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)

กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหาราชินี
ทําหนาที่ในการ
บริหารงานบริการ
พยาบาลใหมีมาตรฐาน
และเปนที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไปในเรื่องการ
ใหการพยาบาลผูปวยเด็ก
ซึ่งตองอาศัยการพัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน
และความรวมมือของ
บุคลากรทางการพยาบาล
ในการพัฒนาองคกร
วิชาชีพใหมี
ความกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง และในวันที่ 21
ตุลาคม ของทุกปเปน
วันที่สภาพยาบาล
กําหนดใหเปนวัน
พยาบาลแหงชาติ เพื่อ
ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม

1.เพื่อเผยแพร
บทบาทของพยาบาล
และผลงานใหเปนที่
ประจักษแกสังคม
2.เพื่อเผยแพรความรู
แกประชาชนที่มารับ
บริการและสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติ
แกตนเองและ
ครอบครัวใหมีสุขภาพ
ที่ดีได

1.วันพยาบาลแหงชาติ บุคลากรทางพยาบาล
ในวันที่ 21 ตุลาคม และประชาชนทั่วไป
2561
จํานวน 80 คน
2.วันพยาบาลสากล
ในวันที่ ๑๒
พฤษภาคม 2562

บุคลากรทาง
พยาบาลสถาบัน
สุขภาพเด็กฯ
และประชาชน
ทั่วไปที่มารับ
บริการในสถาบัน
สุขภาพเด็กฯ

รอยละความ
ถึงพอใจของ
บุคคลที่เขา
รวมกิจกรรม

รอยละ
ความเห็น
ผูปกครองที่
นําความรูไป
ใชได

1.ประชาชน
ที่มารับ
บริการ
สามารถนํา
ความรูไปใช
ในการดูแล
บุตรหรือ
สมาชิกใน
ครอบครัว
และผูปวยเด็ก
ใหสามารถ
ดูแลตนเองไดดี
2.เปน
แนวทางใน
การพัฒนา
คุณภาพ
บริการ
พยาบาล
สําหรับ
หนวยงานอื่น

1.ความพึง
พอใจของ
บุคคลที่เขา
รวมกิจกรรม
มากกวา
เทากับรอยละ
80
2.ความเห็น
ผูปกครองที่
สามารถนํา
ความรูไป
ใชไดมากกวา
เทากับรอยละ
80

27400

13,700

2. จัดประชุมและจัดกิจกรรมวัน
พยาบาลแหงชาติ: ประชุม
คณะทํางานเพื่อกําหนด แนว
ทางการปฏิบัติงาน (ครั้งที2่ )

80

50

13,700

30

80

50

ก.ย.
งบฯ เปาฯ %

15,500

30

3,000

10

5

4. ติดตามผล วิเคราะหขอมูล
ศึกษาปจจัย ที่เกี่ยวกับการใช
และการเลิกใชขวดนม 1 – 2 ป

38 โครงการวันพยาบาลแหงชาติสู
สากล ประจําป 2562

ส.ค.
งบฯ เปาฯ %

10

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
39 โครงการบริหารจัดการความ
ปจจุบันปญหาความ
ขัดแยงทางการแพทยและ
ขัดแยงในระบบ
สาธารณสุข
การแพทยและ
สาธารณสุขเปนปญหาที่
บุคลากรสาธารณสุขตอง
ใหความสําคัญและ
ตระหนัก เนื่องจาก
แนวโนมของความ
ขัดแยงจะมีมากขึ้นและมี
โอกาสกอใหเกิดความ
รุนแรง และนําไปสูการ
ฟองรองได ปจจัยหนึ่งที่มี
ผลคือความสัมพันธของ
บุคลากรทางการแพทย
กับผูปวยและญาติ สังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ความเอื้ออาทรตอกัน
พึ่งพิง ถอยทีถอยอาศัย
ตอกัน ไดเปลี่ยนเปน
สังคมของความแตกแยก
หวาดระแวงการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ
ประชาชนมีมากขึ้น การ
รับรูถึงสิทธิผูปวยทําให
1. ประชุมอนุกรรมการ
2. อบรมบุคลากรเรื่องการให
ความรูดานการเจรจาไกลเกลี่ย
40 โครงการพัฒนาระบบการดูแล
เด็กปวยเรื้อรังและระยะทาย

1.ประชุมยอยเพื่อวางแผนการ
ํ าบุญสูลูกนอย
2.ทํ

สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี ได
พัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปวยเรื้อรังและระยะทาย
มาอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป พ.ศ.2552 จนถึง
ปจจุบัน
โดยมีคณะกรรมการ
เปนสหวิชาชีพโดยใหการ
ดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง
ครอบคลุมทั้งดานกาย จิต
สังคม และจิตวิญญาณ
สามารถชวยปองกันและ
บรรเทาความทุกข
ทรมานและไมสุขสบาย
ตางๆของผูปวย เปนการ
ชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยและครอบครัว ให
ไดใชชีวิตอยางมีคุณคา
สมศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยตราบจนถึงวาระ
สุดทายของชีวิต
ดังนั้นเพื่อเปนการ

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเจาหนาที่มี
ความรูความเขาใจการ
เจรจาไกลเกลี่ย
2. เพื่อใหเจาหนาที่
สามารถใชการเจรจา
ไกลเกลี่ยลดความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นได
3.เพื่อใหเกิดเครือขาย
การทํางานเจรจาไกล
เกลี่ยขึ้นในองคกร

วิธีการดําเนินงาน

1.ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ตัวชี้วัดทางการ
พยาบาลการจัดการ
ความขัดแยง4 ครั้ง/ป
2.จัดการฝกอบรม

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
ผูทําหนาที่เจรจาไกล
เกลี่ยประจําหนวยงาน
และเจาหนาที่สถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี จํานวน
120 คน

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติ
มหาราชนินี

Output

1. กรรมการที่
เขาประชุม
2. ผูเขาอบรม
และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู
การเจรจา
ไกลเกลี่ย

Outcome

1. ความพึง
พอใจของ
ผูรับการอบรม
2. จํานวน
เรื่องฟองรอง/
รองเรียน

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
1.เจาหนาที่
ของสถาบันฯ
ทุกระดับ
สามารถแกไข
ปญหาความ
ขัดแยง
ปองกันการ
ฟองรอง
รองเรียน
2. เจาหนาที่
ของสถาบันฯ
มีพฤติกรรม
บริการที่ดี
3.สงเสริม
การทํางาน
เปนทีมขึ้น
ภายใน
สถาบันฯ
4.ผูรับบริการ
ไดรับการ
บริการดวย
หัวใจของ
ความเปน
มนุษย

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

มีผูเขาอบรม
และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูการ
เจรจาไกล
เกลี่ย จํานวน
120 คน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1.นางสาวสุเนต
รา แกววิเชียร

งบ
ประมาณ

21200

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

1. ประชุมยอยเพื่อ
วางแผนการทํางาน
2.ตักบาตรขางเตียง
2.) ศิลปะเพื่อเด็กปวย
3) ดนตรีสัญจร 4)
นําบุญสูลูกนอย 5)
สะสมพลังจิต 6) วัน
พระธรรมสวัสดี 7)
อบรมจิตอาสาศิลปะ
เพื่อเด็กปวย
8) ธรรมสัญจร และ
9) ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู PCWN สห
วิชาชีพ
8.1 กิจกรรมตัก
บาตรขางเตียง จัดทุก
วันศุกรที่ตึก ส๗ บี ส๘
เอ ส๘ บี ม ๗ก ม
๙ก และ ม ๑๐ก
8.2 กิจกรรมศิลปะ
เพื่อเด็กปวย จัดที่
OPD โรคเลือด วัน
พฤหัส8.2 กิจกรรม
เยี่ยมบาน/เติมพลังใจ

1.เด็กปวยเรื้อรัง
และระยะทาย
และครอบครัว
2.แพทย พยาบาล
ผูชวยเหลือคนไข
จิตอาสาและสหวิชาชีพ
ที่ดูแลผูปวยเรื้อรัง
และระยะทาย

1.ผูปวยเด็กที่มา
รับบริการใน
สถาบันฯ จากทั่ว
ประเทศ
2.บุคลากรทาง
การแพทยภายใน
สถาบันฯ

1.จัดอบรม
ตามแผน
2.ผูปวยที่เขา
โครงการ
ไดรับการดูแล
ตามแนวทาง

1.
ประเมินผล
การจัดอบรม
2. ความพึง
พอใจของ
ผูปวย
และญาติ
ตอการ
ใหบริการของ
ทีม Palliative
Care

1.พัฒนา
ระบบการ
ชวยเหลือเด็ก
ปวยโรค
เรื้อรังและ
ระยะทาย
และ
ครอบครัว
อยางตอเนื่อง
โดยจัด
กิจกรรมใหเด็ก
และครอบครัว
ไดอยาง
สม่ําเสมอ
ตลอดป โดยมี
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ดูแลเด็กปวย
โรคเรื้อรังและ
ระยะทาย
กํากับดูแล
การทํางาน
สงผลทําให
เด็กปวย

250

1. ประเมิน
การจัดอบรม
ในเกณฑดี
มากกวารอย
ละ 80
2. ญาติมี
ความพึง
พอใจตอการ
ใหบริการ
รอยละ 80

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2.นางปานจิตต
พรหมโชติ
3.นางสาวมารศรี
กิระวิทยา

13

250

13

1. พ.ญ.เดือน
เพ็ญ หอรัตนา
เรือง
2.นางสาววาณี
แมนยํา

13

250
20,200

1.เพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมระหวาง
บุคลากร ผูปกครอง
ในการดูแลเด็กปวย
โรคเรื้อรังและเด็ก
ปวยระยะทายให
ไดรับการดูแลทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ
อยางตอเนื่อง
2.เพื่อเปนศูนยการ
เรียนรูดานการดูแล
เด็กปวยเรื้อรังและ
ระยะทาย

ก.ค.

120

250

13

1,050

5

50

38600

1,050

35

5

1,050

5

11,600

3.อบรมจิตอาสาศิลปะ
็ ป ญจร
4. ื่ ธรรมสั

10,800

5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ิ ี

3,600 100

10

40

5

1,200

31

5

1,050

1,200

5

30

60

20

20

1,200

5

3,600

10

1,200

5

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
41 โครงการพัฒนาการสื่อสาร
ในภาวะปจจุบัน
และประชาสัมพันธ
การสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกของสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินีมีความสําคัญอยาง
ยิ่งเนื่องจากเปนเครื่องมือ
ในการแสดงความคิดเห็น
ขาวสาร ขอเท็จจริงตางๆ
และเปนการเสริมสราง
ความสัมพันธและความ
เขาใจอันดีระหวาง
เจาหนาที่ภายใน
หนวยงานรวมถึงกลุม
ผูรับบริการ ประชาชน
ทั่วไป องคการ
หนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกันกอใหเกิด
ความรวมมือ
การมีสวนชวยเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีใหแก
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินีดวย
ซึ่งที่ผานมาสถาบันฯ
1.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ไดแก
ทําสื่อประชาสัมพันธ /แผนพับ/
โปสเตอร/ไวนิล/อื่นๆ

วัตถุประสงค

1.เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารการ
ดําเนินงาน ผลงาน
กิจกรรมตางๆ ของ
สถาบันฯ ให
เจาหนาที่ผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป
ทราบ
2.เพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีของ
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
3.เพื่อใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ

วิธีการดําเนินงาน

1.สงขาวสารถึงมือ
2.ผลิตหนังสือ
รวบรวมประสบการณ
ในการทํางาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
1.เจาหนาที่ทุกคนใน
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
2.กลุมผูรับบริการ ไดแก
ผูปวยเด็ก ผูปกครอง
เครือขาย คูคา ผูมีสวน
ไดสวนเสียและ
ประชาชนทั่วไป

เจาหนาที่ใน
สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี และกลุม
ผูรับบริการจากทั่ว
ประเทศ

Output

1.
ประชาสัมพันธ
ผานบอรด
2. สงขาว
ประชาสัมพันธ
ไปยัง
สื่อมวลชน
3. คอลัมนนิ้ว
ที่ลงขาวของ
สถาบันฯ
4. ขาวสารถึง
มือที่บุคลากร
ไดรับ
5. ผลิต
หนังสือ
รวบรวม
ประสบการณ
ในการทํางาน

Outcome

ผูรับบริการ
ทั้งภายใน
และภายนอก
เกิดความพึง
พอใจ

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
1.เจาหนาที่
ผูรับบริการ
และ
ประชาชน
ทั่วไปทราบ
ขอมูล
ขาวสาร การ
ดําเนินงาน
ผลงาน
กิจกรรมตางๆ
ของสถาบัน
สุขภาพเด็กฯ
2.ผูรับบริการ
เกิดความ
พึงพอใจ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

1.
ประชาสัมพันธ
ผานบอรด 36
ครั้ง/ป
2. สงขาว
ประชาสัมพันธ
ไปยัง
สื่อมวลชน 4
ครั้ง/เดือน
3.ลงขาว
สถาบันฯ ใน
คอลัมนนิ้ว
จํานวน 200
คอลัมนนิ้ว/ป
4. ขาวสารถึง
มือที่บุคลากร
ไดรับ 48
ครั้ง/ป
๖. ผลิต
หนังสือ
รวบรวม
ประสบการณ
ในการทํางาน
1 ครั้ง/ป

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1.นายสุทธาเดช
เจนใจ
2.นางสาวนวล
แพร นาประจุล
3.นางสาววิภา
รัตน ผูมีทรัพย

งบ
ประมาณ

250980

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2. ขาวสารถึงมือ (คาจางตัดขาว
Clipping )
3. หนังสือรวบรวมประสบการณ
การทํางาน (จางเหมา 200 เลม)
42 โครงการพัฒนาศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผน
และสรุปผลการดําเนินงาน

ตามมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 กําหนดให
หนวยงานของรัฐ จัด
ใหมีขอมูลขาวสารอยาง
นอย 8 ประเภท ไวใน
ประชาชนเขาตรวจดูได
ตอมาคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสาร ของ
ราชการไดมีประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดให
มีขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชน
เขาตรวจดู ประกาศ ณ
วันที่ 24กุมภาพันธ พ.ศ.
2541 ซึ่งกําหนดให
หนวยงานของรัฐตอง
ดําเนินการ
ขอ 1 ใหหนวยงานของ
รัฐจัดใหมีสถานที่สําหรับ
ประชาชนสามารถใชใน
การคนหาและศึกษา

1.เพื่อเผยแพรความรู
เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 แก
บุคลากรทุกหนวยงาน
ของสถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหาราชินี
2.เพื่อใหบุคลากร
และประชาชนทั่วไป
ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติ ภายใต พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.
2540
3.เพื่อตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร ตรงตาม
หลักเกณฑขอกําหนด
ของพ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
4.เพื่อใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ

1. ประชุม
คณะกรรมการ
วางแผนและสรุปผล
การดําเนินงาน
2.อบรมเชิงปฎิบัติการ
ใหเจาหนาที่

1.เจาหนาที่จากทุก
หนวยงานของสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี
2.ผูรับบริการ

1.เจาหนาที่จาก
ทุกหนวยงานของ
สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี
2.ผูมารับบริการ
ของสถาบันสุขภาพ
เด็กฯ จากทั่ว
ประเทศ

1. มีศูนย
ขอมูล
ขาวสารตาม
พ.ร.บ.
เปนปจจุบันใน
website
2. บุคลากร
ของสถาบันฯ
ที่เขารับ
ความรูตาม
พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.
2540

ความพึง
พอใจของผู
เขารับการ
บริการ

1.บุคลากร
ทุกหนวยงาน
ของสถาบัน
สุขภาพเด็กฯ
มีความรู
ความเขาใจ
เรื่อง พ.ร.บ.
ขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.
2540
2. บุคลากร
และ
ประชาชน
ทั่วไป ทราบ
แนวทางการ
ปฏิบัติ
ภายใตพ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร
ของราชการ
พ.ศ. 2540
3.มีศูนย
ขอมูลขาวสาร
ตรงตาม

1. สถาบันฯ
ผานเกณฑ
ตาม พ.ร.บ.
ขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ
พ.ศ. 2540
กําหนด
2. บุคลากร
บรรจุใหมมี
ความรูเรื่อง
พ.ร.บ.
มากกวารอย
ละ 80
3. ความพึง
พอใจของผู
เขารับการ
บริการมากกวา
รอยละ 80

1. นางผองศรี
ตังทัตสวัสดิ์
2. นาง
สุฑาวรรณ ไชย
มูล

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

800

20

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

4

2 3,000

4

2

3,000

4

2

3,000

4

2 3,000

4

2 3,000

4

2 3,000

4

2 3,000

4

2 3,000

4

2 3,000

4

2

12,180

4

4

12,200

4

4 12,200

4

4 12,200

4

4 12,200

4

4 12,200

4

4

12,200

4

4 12,200

4

4

12,200

8

4 12,200

8

4

9,900

20

4 9,900

20

20

4 9,900

20

4 9,900

20

4 9,900

20

4 9,900

20

4 9,900

20

4 9,900

20

4

4

9,900

20

4

9,900

40

7,600 120

32

พ.ค.

3,000

8400

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540

ไตรมาส 4

เม.ย.

60

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
43 โครงการกิจกรรมรณรงคยุติความ ศูนยพึ่งได (OSCC)
รุนแรงตอเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี มีการ
ใหบริการชวยเหลือเด็กที่
้
1. วางแผนงานและสรุปผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

1. เพื่อเปนศูนยกลาง 1. วางแผนงาน
การเผยแพรถายทอด และสรุปผล
2. กิจกรรมรณรงค
ความรูดานความ
ยุติความรุนแรง
รุนแรงตอเด็กใน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
ผูรับบริการภายใน
สถาบันสุขภาพเด็กฯ
จํานวน 80 คน
และโรงเรียน/ชุมชน

ผูมารับบริการใน
สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินีและโรง

Output

Outcome

ความรู
ความพึงพอใจ
ความเขาใจ ของผูรับบริการ
ของผูเขารวม
โครงการ

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
1. สถาบัน
สุขภาพเด็กฯ
เปน
ศูนยกลาง

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

1. ความรู
ความเขาใจ
ของผูเขารวม
โครงการ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. พ.ญ.ศิริรัตน
อุฬารตินนท
2. นางสาว
กรรณิการ วงค

งบ
ประมาณ

20050

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

300

20

5

300

19,450

50

90

2. รณรงคยุติความรุนแรง

33

25

5

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ยุทธศาสตร 3 : การยกระดับสถาบันฯ สูองคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรยอย 3.1 : เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรและความผูกพันกับองคกร (Competency and Workforce Engagement)
เปาประสงค 6 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง
แผนงาน

6 :เสริมสรางความสามารถแกบุคลากรและเตรียมพรอมดานภาษาและความรูในมาตรฐานคุณภาพตาง ๆ

44 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
พัฒนาคุณภาพ
1.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานการพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันฯ

สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี เปน
สถาบันที่มีการพัฒนา
คณภาพมาเปน

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ดานการพัฒนา
คณภาพ ทั้งภายใน

1.จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ดานการพัฒนา
คณภาพภายใน

1.อบรมภายในและ
ภายนอกสถาบันฯ
มุงเนน ทีมนํา
โรงพยาบาล ทีมนํา

บุคลากรทาง
การแพทยสถาบัน
สุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชนินี

บุคลากรใน
สถาบันมี
ความรูในงาน
พัฒนา

1.แผนพัฒนา
คุณภาพใน
ระยะสั้นและ
ระยะยาว

1.บุคลากร
สามารถนํา
ความรูที่ไดรับ
จากการ

1.บุคลากรใน 1.แพทยหญิง
สถาบันมี
อุบลวรรณ
ความรูในงาน วัฒนาดิลกกุล
พัฒนา
2 นางสาววิไล

540000

15,360

80

5

15,360

80

5

15,360

80

5

15,360

80

5

15,360

2. อบรมหลักสูตรดาน HA กับ
สรพ.
70,000

38

6

70,000

38

6

70,000

38

6

70,000

38

6

87,200

20

25

24,000

17

6

3. สัมมนา/ดูงานนอกสถานที่

4. อบรม TQA Program

24,000

34

17

6

24,000

17

6

24,000

17

6

80

5

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
45 โครงการพัฒนาวิชาการเจาหนาที่ องคความรูทางวิชาการ
เภสัชกรรม
เภสัชกรรมมีการพัฒนา
และกาวหนาอยูเสมอ
กลุมงานเภสัชกรรมจึงได
จัดการอบรมขึ้น เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและเปด
โอกาสใหเจาหนาที่ได
พัฒนาศักยภาพภายใน
อีกทั้งเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีของ
เจาหนาที่ภายใน
หนวยงาน

1. อบรมพัฒนาวิชาการเจาหนาที่
เภสัชกรรม

วัตถุประสงค

เพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการใหเจาหนาที่
และเสริมสราง
ความสัมพันธภายใน
หนวยงาน

วิธีการดําเนินงาน

1.เตรียมองคความรู
และเอกสาร
ประกอบการอบรม
2.ประชุมอบรม
และประเมินผล

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

เจาหนาที่กลุมงานเภสัช เจาหนาที่กลุมงาน 1.ผูเขารวม
กรรม ๘๐ คน
เภสัชกรรมในสภา การอบรม
บันสุขภาพเด็กฯ 2.เจาหนาที่
ผานการ
ประเมิน
ความรูตาม
เกณฑที่
กําหนด

Outcome

เจาหนาที่
ผานการ
ประเมิน
ความรูตาม
เกณฑที่
กําหนด

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
1. บุคลากร
ทางการแพทย
ในสถาบันฯ
มีความเปน
เลิศ สามารถ
ถายทอดองค
ความรูและ
เทคโนโลยี
ทาง
การแพทยที่มี
คุณภาพสม
เปนสถาบัน
วิชาการดาน
โรคเด็ก
2. เจาหนาที่
เภสัชกรรม
ไดรับการ
พัฒนาความรู
ทางวิชาการ
และ
เสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคลากร

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

เจาหนาที่
ผานการ
ประเมิน
ความรูตาม
เกณฑที่
กําหนด
มากกวา
เทากับรอยละ
80

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1.นางปลันธนา
เขมะพันธุมนัส
2.นางจุรี
อุทัยชลานนท

งบ
ประมาณ

8500

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

35

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

8,500

30 100

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
46 โครงการอบรมทบทวนความรู
ความรูเรื่องยาและ
เรื่องยาและการแพยาในเด็ก 2562 แนวทางในการรักษาโรค
ตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อใหทันกับ
สถานการณของโรคใน
ปจจุบัน การทบทวน
ความรูเรื่องยาอยูเสมอ
จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
บุคลากรทางการแพทยที่
ตองใหบริการดูแลผูปวย
อยูเสมอ นอกจากนี้ยา
ทุกชนิดลวนมีโอกาสทํา
ใหเกิดอาการไมพึง
ประสงค หรือที่เรียกกัน
วา “แพยา” อุบัติการณ
การของการแพยาพบ
บอยขึ้น ความรุนแรงของ
การแพยามีไดตั้งแตไม
รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต
ได ปญหาที่เกิดจากการ
แพยาเกี่ยวของกับผูปวย
โดยตรง ผูปวยยอมเปนผู
ไดรับผลมากที่สุดทั้ง
รางกายและจิตใจ จะ
1. ประชุมคณะกรรมการ/
มากหรือนอยขึ้นกับความ
คณะทํางาน
รุนแรงของอาการแพ
การแพยานอกจากจะ
เปนปญหาตอผูปวยแลว
ปจจุบันพบปญหาสําคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ
ผูปวยและญาติไมเขาใจ
เรื่องการแพยา อาจทําให
เกิดการฟองรองเรียก
ความชดเชย
การสูญเสียตางๆ จาก
2. จัดเตรียมองคความรูและ
สถานบริการสาธารณสุข
เอกสารประกอบการอบรม
ที่ใหบริการ บุคลากรทาง
การแพทยทุกวิชาชีพตอง
มีสวนใน
การรับผิดชอบมากขึ้น
เพื่อประโยชนตอทั้ง
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผูปวยและบุคลากร
ทางการแพทยในการ
ปฏิบัติหนาที่ จึงเห็นควร
จัดโครงการการอบรม
ทบทวนความรูเรื่องยา
และการแพยาในเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมไดทบทวน
ความรูเรื่องยา
2. เพื่อใหผูเขารวม
ประชุมไดรับความรู
เรื่องการวินิจฉัยแยก
โรคผิวหนังกับการแพ
ยาที่แสดงอาการทาง
ผิวหนัง
3. เพื่อใหผูเขาอบรม
เห็นความสําคัญการ
การซักถามประวัติแพ
ยา ชวยปองกันการ
แพยาซ้ํา
4. เพื่อใหผูเขาใจ
ระบบการรายงาน
อาการแพยาทั้งผูปวย
นอกและผูปวยใน

วิธีการดําเนินงาน

1. ประชุมทีมงานเพื่อ
หารือเรื่องกําหนดการ
และหัวขอการจัดอบรม
2. จัดอบรม

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
แพทย เภสัชกร
พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทยที่สนใจ
ภายในสถาบันฯ จํานวน
๑๒๐ คน

บุคลากรทาง
การแพทยสถาบัน
สุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชนินี

Output

1. ผูรวมรับ
การอบรมทุก
คนผานเกณฑ
การทดสอบ
เบื้องตนใน
หัวขอที่จัด
อบรม
2. ผูรับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจ ตอ
การจัดอบรม
โดยรวม

Outcome

ผูเขารับการ
อบรม มี
ความรู
เบื้องตนใน
การวินิจฉัย
แยก เรื่องผื่น
แพยากับผื่น
แพจากโรค
มากขึ้น
(คะแนน
post-test
มากกวา
pre-test)

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
1. ผูเขารับ
การอบรม
ไดรับความรู
เพิ่มเติมเรื่อง
ยา
2. ผูเขารับ
การอบรมมี
ความรู
เบื้องตนใน
การวินิจฉัย
รักษา และ
การปองกัน
ผื่นแพยาใน
เด็ก
3. ผูเขารวม
รับการอบรม
มีตระหนักถึง
ความสําคัญ
ของการแพยา
เพื่อใหเกิด
ระบบการเฝา
ระวัง การ
ติดตามและ
จัดการกับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

๑. ผูรวมรับ
การอบรมทุก
คนผานเกณฑ
การทดสอบ
เบื้องตนใน
หัวขอที่จัด
อบรมมากกวา
เทากับรอยละ
80
2. ๒. ผูรับ
การอบรมมี
ความพึงพอใจ
ตอการจัด
อบรมโดยรวม
มากกวา
เทากับรอยละ
80
3. ๑. ผูเขา
รับการอบรม
มีความรู
เบื้องตนใน
การวินิจฉัย
แยก เรื่องผื่น
แพยากับผื่น

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. - นางจุรี
อุทัยชลานนท
2. นางสาว
อัญชลี อารยชัย
ชาญ

งบ
ประมาณ

17500

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

300

30

5

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

300

เปาฯ %

30

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

300

5

5,000 120

30

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ก.ย.
งบฯ เปาฯ %

300

5

20

11,300 120

36

ส.ค.
งบฯ เปาฯ %

60

30

5

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
47 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาล เนื่องดวยวิสัยทัศนและ
วิชาชีพ
พันธกิจของสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินี ในการใหบริการ
ศึกษาวิจัยสรางผลงาน
วิชาการ พัฒนาบุคลากร
รวมถึงการถายทอดที่มี
มาตรฐานระดับสากล ซึ่ง
การจะบรรลุวิสัยทัศนได
นั้นการพัฒนาบุคลากร
เปนสวนสําคัญที่สุดทั้ง
ทางดานความรูและ
ทักษะ กลุมภารกิจดาน
การพยาบาลเปนกลุมที่มี
บุคลากรมากที่สุด
พยาบาลวิชาชีพของกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล
เปนกลุมที่มีความสําคัญ
กลุมหนึ่งที่จะชวย
สนับสนุนใหสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินีบรรลุวิสัยทัศนและ
พันธกิจไดประกอบกับ
สถาบันฯ เปนแหลงศึกษา
1. อบรมทักษะการถายทอด
ผลงานวิชาการ
2. อบรมการใชงานและการดูแล
เครื่องมือแพทย
3. อบรมการพยาบาลและเฝา
ระวังผูปวยทารกและเด็ก
4. อบรมการชวยฟนคืนชีพผูปวย
ทารกและเด็ก
48 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะ
การเปลี่ยนแปลง
การบริหารทางการพยาบาลที่มี
นโยบายของระบบ
ประสิทธิภาพ รุนที่ 1
บริการสุขภาพให
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเพื่อใหประเทศ
ไทยกาวเขาสูไทยแลนด
4.0 สงผลกระทบให
องคกรพยาบาลตองปรับ
อยางสูงในการ
บริหารงานทางดาน
วิชาชีพใหมีความพรอม
ในดานการบริการ
ทางการพยาบาลในยุค
ดิจิตอล โดยพยาบาลมี
สวนสําคัญในทีมดูแล
ผูปวย (Patient Care
team : PCT) จึง
จําเปนตองมีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให
สามารถรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อใหการพยาบาลที่มี
คุณภาพ ดังนั้นพยาบาล
1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ
วิชาชีพระดับหัวหนาหอ/
ประสานงาน เชิญวิทยากร
งาน และผูที่เตรียมเขาสู
เอกสารประกอบการอบรม
ตําแหนงหัวหนาหอ/งาน
จึงมีความจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะใหสามารถ
บริหารงาน ดานใหการ
พยาบาลใหมีประสิทธิภาพ
กลุมภารกิจดาน
2. ดําเนินการฝกอบรม บรรยาย
การพยาบาล สถาบัน
ความรู
สขภาพเด็กแหงชาติมหา

วัตถุประสงค

1. พัฒนาศักยภาพ
การพยาบาลผูปวย
ทารกและเด็กของ
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
2. พัฒนาศักยภาพ
การเปนผูถายทอด
ของพยาบาลวิชาชีพ

วิธีการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ทักษะ
การถายทอดผลงาน
วิชาการ
กิจกรรมที่ 2 การ
พยาบาลและเฝา
ระวังผูปวยทารกและ
เด็ก
กิจกรรมที่ 3 การใช
งานและการดูแล
เครื่องมือแพทย
กิจกรรมที่ 4 การชวย
ฟนคืนชีพผูปวยทารก
และเด็ก

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
พยาบาลวิชาชีพสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี จํานวน 340
คน แบงเปน
1. อบรมทักษะการ
ถายทอดผลงานวิชาการ
จํานวน 80 คน
2. อบรมการใชงานและ
การดูแลเครื่องมือแพทย
จํานวน 80 คน
3. อบรมการพยาบาล
และเฝาระวังผูปวย
ทารกและเด็ก จํานวน
80 คน
4. อบรมการชวยฟนคืน
ชีพผูปวยทารกและเด็ก
จํานวน 100 คน

พยาบาลวิชาชีพ
สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

Output

Outcome

1. การดําเนิน ความรูของผู
กิจกรรม
เขารับการ
2. ความพึง อบรม
พอใจของผู
เขารับการ
อบรม

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
1. พยาบาล
วิชาชีพไดรับ
ความรูและ
ทักษะในการ
ดูแลผูปวย
2. พยาบาล
วิชาชีพมีการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
เปนผู
ถายทอด
ความรู

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

1. ความพึง
พอใจของผู
เขารับการ
อบรมมากกวา
เทากับรอยละ
75
2. ความรูของ
ผูเขารับการ
อบรมมากกวา
เทากับรอยละ
75

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. นางสาวสุเนต
รา
แกววิเชียร
2. นางศุภมาส
พุทธพิทักษ

งบ
ประมาณ

57300

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

8,300

80

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

25
17,000

80

25
21,000

80

25
11,000

1.วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อพัฒนา
สมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพระดับหัวหนา
หอ/งาน และผูที่
เตรียมเขาสูตําแหนง
หัวหนาหอ/งานของ
กลุมภารกิจดานการ
พยาบาลใหสามารถ
เปนผูนําที่มีความรู
ความสามารถ
รับผิดชอบงานบริหาร
จัดการงานใน
ตําแหนงหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.วัตถุประสงคเฉพาะ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับหัวหนาหอ/งาน
ดังนี้
2.1 เพื่อมีความรู
ความสามารถ มีเจต
คติที่ดี และมีวิสัยทัศน
ในการบริหารการ
พยาบาล
2.2 สามารถบริหาร
จัดการ และวาง
ระบบงานไดทันสมัย
เหมาะสมกับยุคของ
การเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายของสถาบันฯ
2.3สามารถพัฒนา
แนวปฏิบัติการ
พยาบาล/นวัตกรรม
ในการดแลผปวยกลม

1. เตรียมวัสดุ
อุปกรณและการจัดจาง
2. ประสานงานเชิญ
วิทยากร
3. เตรียมเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม
4. ประสานงานจอง
สถานที่ และอาหาร
5. ฝกอบรม 45ชั่วโมง
6. ศึกษาดูงานนอก
สถาบันฯ 6ชั่วโมง

พยาบาลวิชาชีพระดับ
หัวหนาหอ/งาน และผู
ที่เตรียมเขาสูตําแหนง
หัวหนาหอ/งานของของ
กลุมภารกิจดานการ
พยาบาล สถาบัน
สุขภาพเด็กฯ ผูเขา
อบรมจํานวน
60 คน

บุคลากรทาง
จํานวนผูเขา ความพึง
การแพทยสถาบัน รับการอบรม พอใจของผู
สุขภาพเด็ก
เขารับการ
แหงชาติมหาราชนินี
อบรมตอการ
จัดการอบรม

1. ผูผานการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
ในแนวคิด/
หลักการ
บริหารการ
พยาบาล
สามารถ
ประยุกต/ปรับ
ใชในการ
ทํางานได
2. ผูเขารับ
การอบรมมี
แนวทางการ
พัฒนา
สมรรถนะ
ของตนเองให
เหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน
และสามารถ
สราง
ความกาวหนา
ตําแหนงงาน
ในอนาคตได

1. จํานวนผู
เขาอบรมไม
ต่ํากวา 45 คน
2. คาเฉลี่ย
คะแนนความ
พึงพอใจของผู
เขารับการ
อบรมอยูใน
ระดับมาก
และปาน
กลางมากกวา
รอยละ 80

1.นางสาวณัฐธ
ภา เดชเกษม
2. นางสาว
สุชานันท ฮุนส
กุล

145000

1,500

70

5 1,500

1

5

2,280

5

7,000

132,720

37

5

60

80

100

25

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
49 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ปจจุบันมีอัตราการ
บุคลากรทางการพยาบาล
turn-over rate ของ
พยาบาลวิชาชีพสูง การ
ฝกอบรมปฐมนิเทศ
(Introduction/Orientati
on) จึงเปนกิจกรรมหนึ่ง
ที่สําคัญของกลุมภารกิจ
ดานการพยาบาลเพราะ
การฝกอบรมปฐมนิเทศ
เปนการตอนรับหรือ
แนะนําผูเขาปฏิบัติงาน
ใหมใหรูจักองคการใน
ทุกๆเรื่อง นอกจากนี้
การดูแลผูปวยเด็กตอง
อาศัยทักษะการพยาบาล
เฉพาะดาน เนื่องจากวัย
เด็กมีความซับซอนและ
ละเอียดออนมากกวาวัย
ผูใหญ การปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพสําเร็จ
ใหมจึงไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันที ตอง
ไดรับการฝกอบรมดาน
1. พัฒนาสมรรถนะ “พยาบาล
การพยาบาลผูปวยเด็ก
วิชาชีพใหม” การเบิกวัสดุ
เพิ่มเติม เพื่อใหมีความรู
สํานักงาน พิธีตอนรับ และ
และทักษะดานการ
บรรยายความรู
พยาบาล ปจจุบันความรู
และทักษะในการดูแล
ผูปวยเด็กก็มี
ความกาวหนาเปนอยาง
มากทั้งในดานทฤษฎีและ
2. ผูตรวจการพยาบาล บรรยาย ภาคปฏิบัติ การฝกอบรม
ความรู
บุคลากรภายหลังไดผาน
การสรรหาและคัดเลือก
แลวเปนการฝกอบรม
กอนเขาทํางานจึงเปน
สิ่งจําเปน เพราะเปนการ
เตรียมบุคลากรเหลานั้น
ใหพรอมที่จะประกอบ
วิชาชีพ และใหมั่นใจวา
จะสามารถปฏิบัติงานได
ดวยดีเมื่อไดรับการบรรจุ
เขาปฏิบัติงานแลว
3. บรรยายความรู การพัฒนาผู
สามารถนําความรูไปใช
ชวยเหลือคนไข
ในการปฏิบัติการ
พยาบาลผูปวยเด็กได
อยางมีประสิทธิภาพ และ
เมื่อปฏิบัติงานไปไดระยะ
หนึ่งบุคลากรทางการ
พยาบาลทุกระดับจะ
ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหมี
สมรรถนะเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานภายใต
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีทางการแพทย
และความตองการที่
เปลี่ยนแปลงไปของ
ผูรับบริการ และเมื่อ
พยาบาลวิชาชีพมี
ประสบการณในการ

วัตถุประสงค

1. เพื่อรับทราบ
นโยบาย และสราง
คานิยมรวมในการ
ทํางานรวมกัน
2. เพื่อเสริมสรางให
บุคลากรมีความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจใหมี
ความมั่นใจตอการ
ปฏิบัติงาน

วิธีการดําเนินงาน

1. การพัฒนา
สมรรถนะ “พยาบาล
วิชาชีพใหม”
2. การพัฒนา
สมรรถนะ
“ผูตรวจการพยาบาล”
3. การพัฒนา
สมรรถนะ “ผูชวย
เหลือคนไข”

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน
10 - 40 คน ผูชวย
เหลือคนไข คนงาน เวร
เปล จํานวน 50 - 70 คน

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

พยาบาลวิชาชีพ จํานวนผูเขา ความพึง
๑. บุคลากร
ผูตรวจการ
รับการอบรม พอใจของผู ทางการ
พยาบาลและผู
พยาบาล
เขารับการ
ชวยเหลือคนไขใน
อบรมตอการ เขาใจ
สถาบันสุขภาพ
จัดการอบรม กฎระเบียบ
เด็กแหงชาติมหา
ตางๆ ในการ
ราชินี
ปฏิบัติงาน มี
ความ
ตระหนักใน
หนาที่ความ
รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น
และพรอมที่
จะปฏิบัติงาน
อยางเต็ม
ศักยภาพ
๒. การ
บริการ
พยาบาลมี
หลักประกัน
คุณภาพ
สามารถให
การบริการ
อยางมั่นใจ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

1. กิจกรรมที่
1 มีจํานวนผู
เขาอบรม 20
- 40 คน
2. กิจกรรมที่
2 มีผูเขา
อบรมจํานวน
10 - 30 คน
3. กิจกรรมที่
3 มีผูเขา
อบรมจํานวน
50 - 70 คน
4. คาเฉลี่ย
คะแนนความ
พึงพอใจของผู
เขารับการ
อบรมอยูใน
ระดับมาก
และมากที่สุด
มากกวา
เทากับรอยละ
80

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. นางสาวณัฐธ
ภา เดชเกษม
2. นาวสาว
สุชานันท ฮุนส
กุล
3. นางสาวกัลยา
แกวธนะสิน

งบ
ประมาณ

108420

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

1,840

15,040

42,160

38

70

35 21,080

35

ไตรมาส 4

เม.ย.

30

15

60

5

28,300

ก.ค.

10

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
50 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ
ในปจจุบันผูปวยและผูมา
พยาบาล
รับบริการมีความ
คาดหวังสูงขึ้นในขณะที่
ทรัพยากรมีจํากัดจึงเปน
แรงผลักดันให
โรงพยาบาล ตองมีการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
ตลอดเวลา สถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินีไดพัฒนาระบบงาน
ที่จะชวยในการ
ดําเนินงานตางๆใหดี
ยิ่งขึ้นดวยการ
ปรับเปลี่ยนความคิดของ
บุคลากรทางการ
พยาบาลที่วาคุณภาพที่ดี
ไมไดขึ้นอยูกับการมี
ทรัพยากรมากๆแตขึ้นอยู
กับการที่บุคลากรชวยกัน
แสวงหาแนวทางที่จะทํา
ใหงานของสถาบัน
สุขภาพเด็กฯมีคุณภาพ
สูงสุดโดยใชทรัพยากร
เทาที่เรามีอยูเพื่อเปน
1. การประชุมคณะกรรมการ
2. พัฒนาการดูแลผูปวยเด็กที่ให
ยาเคมีบัด
3.พัฒนาทักษะการสรางและ
ถายทอดผลงานวิชาการพยาบาล
51 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พยาบาลผูปวยแบบ
ประคับประคอง

1. ประชุม ประสานงานกับ
วิทยากรเตรียมสถานที่ เอกสารที่
ใชในการดําเนินโครงการ

จากสถานการณดาน
สุขภาพของประชากรไทย
พบวา แนวโนมการ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง
เพิ่มมากขึ้นโดยขอมูล
จากสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรกระทรวง
สาธารณสุข พบวา อัตรา
ปวยโรคมะเร็งจาก 468.3
ในป 2548เปน 759.8
ตอแสนประชากรในป
2555โรคหลอดเลือด
สมองเพิ่มขึ้นจาก 25.3
ในป 2548 เปน 31.7 ตอ
แสนประชากรในป 2555
ความชุกของประชาชนที่
เปนโรคหลอดเลือดสมอง
อัมพฤกษ อัมพาต เพิ่ม
จากรอยละ0.8 ในป
2547 เปน 1.6 ในป
2553 แมโรคเรื้อรังจะไม
มีวิธีการรักษาใหหายขาด
จากโรคที่เปนอยู แต
ผูปวยเหลานี้จําเปนตอง

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาการ
ดูแลผูปวยโรคสมอง
2. เพื่อพัฒนาการ
ดูแลผูปวยเด็กที่ใหยา
เคมีบัด
3. เพื่อพัฒนาทักษะ
การสรางและ
ถายทอดผลงาน
วิชาการพยาบาล

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

กิจกรรมที่ 1
พยาบาลวิชาชีพที่
พัฒนาการดูแลผูปวย เกี่ยวของ จํานวน 10 โรคสมอง
30 คน
กิจกรรมที่ 2
พัฒนาการดูแลผูปวย
เด็กที่ใหยาเคมีบัด
กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
ทักษะการสรางและ
ถายทอดผลงาน
วิชาการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ
สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

Output

จํานวนผูเขา
ประชุม

Outcome

ความพึง
พอใจของผู
เขารับการ
อบรมตอการ
จัดการอบรม

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
1. กลุม
ภารกิจดาน
การพยาบาล
สามารถ
แกปญหาที่
เกิดขึ้นใน
หนวยงาน
อยางเปน
ระบบ
2. การ
บริการ
พยาบาลมี
คุณภาพ
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

จํานวนผูเขา 1. นางสาวณัฐธ
รับการอบรม ภา เดชเกษม
1. กิจกรรมที่ 2. นางสาวกัลยา
1 10 - 15 คน แกวธนะสิน
2. กิจกรรมที่
2
10 - 15 คน
3. กิจกรรมที่
3 20 - 30 คน
4. รอยละ
ความพึง
พอใจของผู
เขารับการ
อบรม
มากกวา
เทากับรอยละ
80

งบ
ประมาณ

78080

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

450

1. พัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาลใหมี
ความรูและ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาล
ดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองและ
ผูปวยระยะทายได
ตั้งแตระยะแรกจน
เขาสูระยะสุดทาย
และหลังจากผูปวย
เสียชีวิตแลว
2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการ
พยาบาลใหสามารถ
ประสานกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ เพื่อให
ผูปวยระยะทายไดรับ
การดูแลแบบ
ประคับประคอง
3. เพื่อสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการดูแล
ผูปวยระยะทาย

1. ประชุม
ประสานงานกับ
วิทยากรเตรียม
สถานที่ เอกสารที่ใช
ในการดําเนินโครงการ
2. อบรมมีความรูใน
การดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง
3. ประชุม สรุปผล
และรายงานผลดําเนิน
โครงการ

หัวหนาหอผูปวยและ
พยาบาลวิชาชีพทุกหอ
ผูปวยที่มีผูปวยเรื้อรัง
และระยะทาย จํานวน
50 คน

หัวหนาหอผูปวย
และพยาบาล
วิชาชีพสถาบัน
สุขภาพเด็กฯ

ผูเขาอบรมมี
ความรูในการ
ดูแลผูปวย
แบบ
ประคับประคอ
ง

1.
ประเมินผล
การจัดอบรม
2. ความพึง
พอใจของ
ผูปวยและ
ญาติ

1. พยาบาลที่
ผานการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การพยาบาล
ผูปวยแบบ
ประคับประคอ
งไดมีความรู
และ
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติการ
พยาบาลดูแล
ผูปวยแบบ
ประคับประคอ
งและการ
ดูแลผูปวย
ระยะทายได
ตั้งแตผูปวย
ไดรับการ
ประเมินวา
เขาสูระยะ
การรักษา
แบบ
ประคับประคอ

1. ผูเขารับ
การอบรม
ตองสอบผาน
ภาคทฤษฎี
รวม
ภาคปฏิบัติ
รอยละ 80
2. ผล
ประเมินการ
จัดอบรม รอย
ละ 80
3. ความพึง
พอใจตอการ
ใหบริการ
รอยละ 80

ไตรมาส 3

ก.พ.

มี.ค.

เปาฯ %

15

2

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

450

15

2

450

15

2

450

15

2 475

15

2

450

15

2

450

15

2

450

15

2 450

15

2

32,700

30

15 10,100

30

15 9,900

30

งบฯ

เปาฯ %

475

15

15 9,900

30

5

550

5

15

2

475

15

2

15 9,980

30

15

10

46,500

2 อบรมภาคทฤษฎี
3. ประชุม สรุปผลและรายงาน
ผลดําเนินโครงการ

39

50

ก.ย.
งบฯ เปาฯ %

475
2

1. นางสาวสุเนต 47600
รา แกววิเชียร
2. นางสุกรรณดา
นุตตโยธิน
3. นางสาววาณี
แมนยํา

550

ส.ค.
งบฯ เปาฯ %

80
10

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
52 โครงการ Care with love
การเพิ่มศักยภาพในการ
Cure with Knowledge (ดูแล แกไขขอขัดแยงเมื่อ
ดวยความรัก บนมาตรฐานแหง ประสบเหตุการณที่ไมพึง
ความรู)
ประสงคอยางทันทวงที
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ รู
เทากันความตองการและ
ความคาดหวังของ
ผูรับบริการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใหบริการที่
รวดเร็วถูกตอง
ครอบคลุมทั้งดานรางกาย
จิตใจ สังคม วัฒนธรรม
และจิตวิญญาณ เพื่อให
ผูรับบริการไดรับการ
บริการที่เหนือความ
คาดหมาย ทางหนวยงาน
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ดังกลาวขางตน จึงขอ
ดําเนินการจัดโครงการ
Care with love
Cure with
Knowledge (ดูแลดวย
ความรัก บนมาตรฐาน

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

1. เพื่อใหบุคลากร
เพิ่มพูนความรู ทักษะ
เกี่ยวกับการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค
2. เพื่อใหบุคลากร
สามารถนําความรูไป
ปฏิบัติไดถูกตองมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. เพื่อใหบุคลากร มี
ทัศนคติ ปลูก
จิตสํานึกที่ดีตอ
บทบาท หนาที่ ความ
รับผิดชอบในการ
ใหบริการ
4. เพื่อใหบุคลากรมี
พฤติกรรมการบริการ
ที่ดี มีทักษะการ
สื่อสาร เกิดการ
ประสานงานที่ดี มี
สวนรวมสรางการ
ทํางานเปนทีม เพื่อให
ผูรับบริการไดรับการ
บริการที่เหนือความ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พลังจิตใตสํานึกแนว
ใหม เพื่อสรางสุขและ
ความสําเร็จในงาน
บริการทางสาธารณสุข

เจาหนาที่เกี่ยวของ
กับการใหบริการดาน
วัคซีนและผูสนใจ
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
จํานวน 30 คน

53 โครงการศึกษาดูงานดาน
ในปจจุบันงาน
กายภาพบําบัดในผูปวยเด็กระบบ กายภาพบําบัด กลุมงาน
หายใจและการไหลเวียนเลือด
เวชศาสตรฟนฟู มีผูปวย
เด็กโรคระบบหายใจและ
การไหลเวียนเลือดมารับ
บริการเปนจํานวนมาก
โดยเฉลี่ยมีผูปวยระบบ
หายใจและการไหลเวียน
เลือดมารับบริการ
กายภาพบําบัดเปน
จํานวน 3,500 รายตอป
(รอยละ 35 ของผูปวย
กายภาพบําบัดทั้งหมด)
ซึ่งมีนักกายภาพบําบัด
ใหบริการผูปวยเด็กกลุมนี้
เปนจํานวน 3 คน และ
เนื่องจากในปงบประมาณ
2562 นัก
กายภาพบําบัดที่
ปฏิบัติงานประจําโรค
ระบบหายใจและการ
ไหลเวียนเลือดไดลา
ศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวน 1
1. ศึกษาดูงานดานผูปวยเด็กโรค
ระบบหายใจและการไหลเวียน
เลือด

1. เพื่อพัฒนาความรู
และทักษะของนัก
กายภาพบําบัดในการ
ใหบริการผูปวยเด็ก
โรคระบบหายใจและ
การไหลเวียนเลือดใน
ระดับตติยภูมิ
2.เพื่อนําความรูที่
ไดรับมาใชใน
พัฒนาการใหบริการ
ผูปวยเด็กโรคระบบ
หายใจและการ
ไหลเวียนเลือดใหเกิด
ความปลอดภัยและมี
มาตรฐานในระดับ
สากล

1. ดูงาน หนวย
กายภาพบําบัด
โรงพยาบาลศรี
นครินทร คณะ
แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ฝกปฏิบัติทางคลินิก

นักกายภาพบําบัด
สถาบันสุขภาพ
จํานวน 1 คน ไดแก
เด็กแหงชาติ
นายศิริศักดิ์ เหลือศิริ มหาราชนินี
ตําแหนงนัก
กายภาพบําบัดปฏิบัติการ

เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เปนกฎหมายใหม
ที่กําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เพื่อใหเปน
มาตรฐานกลางตามหลัก
สากล และสอดคลองกับ
การบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาล
เพื่อใหเกิดความคุมคา
โปรงใส ตรวจสอบได
รวมทั้งระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
หลักเกณฑการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
นําไปสูการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเจาหนาที่ และ
บุคลากร
หนวยงานตาง ๆ ภายใน

เพื่อใหเจาหนาที่และ
บุคลากรหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 รวมถึง
ระเบียบ
กระทรวงการคลังวา
ดวยหลักเกณฑการ
จัดซื้อจัดจาง และ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

54 โครงการถายทอดองคความรูใน
การปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อภิปรายเนื้อหาตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 รวมถึง
ระเบียบ
กระทรวงการคลังวา
ดวยหลักเกณฑการ
จัดซื้อจัดจาง และ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

หัวหนากลุมงาน/
หัวหนาฝาย/หัวหนา
งาน/เจาหนาที่ ภายใน
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
จํานวน 100 คน

เจาหนาที่
ใหบริการดาน
วัคซีนและผูสนใจ
ในสถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

บุคลากรภายใน
สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

1. ผูเขารับ
การอบรม
ไดรับความรูที่
สามารถ
นําไปใช
ประโยชน
2. ผูเขารับ
การอบรมมี
ความพึงพอใจ

1. ผูเขาอบรม
ไดทบทวน
ความรูเดิม
เพิ่มพูนความรู
ใหมในการ
สงเสริม
สุขภาพเด็ก
สามารถให
คําปรึกษาแก
ครอบครัวใน
การเลี้ยงดู
เด็กที่มารับ
บริการใน
คลินิกเด็ก
สุขภาพดี
สามารถ
ปฏิบัติงานใน
คลินิกเด็ก
สุขภาพเด็กดี
ทั้งในเวลา
ราชการและ
นอกเวลา
ราชการ
คลินิกเด็กมี

1. จํานวนผู
เขาอบรม ไม
ต่ํากวา 30 คน
2. รอยละ 90
ของผูเขารับ
การอบรม
ไดรับความรู
สามารถ
นําไปใช
ประโยชน
3. ความพึง
พอใจของผู
เขาอบรม
มากกวา รอย
ละ 85

1. แพทยหญิง
นัยนา
ณีศะนันท
2. เจาหนาที่
หนวยงานกุมาร
เวชศาสตรสังคม

8500

จํานวนนัก
รอยละของ
กายภาพบําบัด นัก
ที่ศึกษาดูงาน กายภาพบําบัด
ที่มีระดับ
ความรูและ
ทักษะเพิ่มขึ้น
ภายหลัง
ศึกษาดูงาน

1. นัก
กายภาพบําบัด
ไดพัฒนา
ความรูและ
ทักษะในการ
ใหบริการ
ผูปวยเด็กโรค
ระบบหายใจ
และการ
ไหลเวียน
เลือดในระดับ
ตติยภูมิ
2. นัก
กายภาพบําบัด
สามารถนํา
ความรูที่ไดรับ
มาใชใน
พัฒนาการ
ใหบริการ
ผูปวยเด็กโรค
ระบบหายใจ
และการ
ไหลเวียน
เลือดใหเกิด

1. นัก
กายภาพบําบัด
ที่ศึกษาดูงาน
1 คน
2. นัก
กายภาพบําบัด
มีระดับ
ความรูและ
ทักษะเพิ่มขึ้น
ภายหลัง
ศึกษาดูงาน
รอยละ 100

1. แพทยหญิง
อุบลวรรณ
วัฒนาดิลกกุล
2. นายศิริศักดิ์
เหลือศิริ

13180

มีผูเขารวม
อบรมตามที่
คาดหวัง

บุคลากรใน ผลการ
สถาบันมี
ประเมินการ
ความรูในงาน อบรมอยูใน
เกณฑดี

1. ผูเขารับ
การฝกอบรม
มีความรู
ความเขาใจ
พระราชบัญญั
ติการจัดซื้อ
จัดจางและ
การบริหาร
พัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
รวมถึง
ระเบียบ
กระทรวงการค
ลังวาดวย
หลักเกณฑ
การจัดซื้อจัด
จางและ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560
2. ผูเขารับ
การฝกอบรม
สามารถนํา
ความรูที่ไดรับ

1. บุคลากร 1. นางพริ้ม
ในสถาบันมี เจริญรัตนกิตติ
ความรูในงาน 2. นางสาววัชรี
ตาม
พระราชบัญญั
ติการจัดซื้อ
จัดจาง
และการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 และ
ระเบียบ
กระทรวงการค
ลังวาดวย
หลักเกณฑ
การจัดซื้อจัด
จางและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560
รอยถะ 80
2. ผลการ
ประเมินการ
อบรมอยูใน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

42600

40

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

8,500

40 100

13,180

1 100

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
1.อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 รวมถึงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
55 โครงการอบรมสหวิชาชีพเพื่อวาง
แผนการรักษาผูปวยลมชักเปน
รายกรณี
(Multidiciplinary Epilepsy
case conference)

ในปจจุบัน การพัฒนา
ความรูความเขาใจเรื่อง
ลมชัก ,การตรวจทางรังสี
และ การตรวจ
คลื่นไฟฟาสมอง พัฒนา
ไปมาก ทําใหเกิดองค
ความรูเรื่องจุดกําเนิดชัก
ในสมอง (Epileptic foci)
และดวยวิทยาการของ
การตรวจ MRI และ/หรือ
PET scan ในปจจุบัน
สามารถทําใหมองเห็นจุด
นี้ไดชัดเจนขึ้นกวาในอดีต
และนําไปสูการพัฒนา
วิธีการผาตัดลมชัก
รูปแบบตางๆ ทําให
ผูปวยที่ไดรับการผาตัด
อยางถูกตองเหมาะสม
สามารถหายขาดจาก
ภาวะชัก หรือ สามารถ
ลดยากันชักลงได ทําให
ไดผลขางเคียงจากยา
ลดลง และมีการศึกษา
พบวาผูปวยเหลานี้ มี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

42,600

เพื่อใหการรักษาโรค
ลมชักในสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี เปนไป
ตามมาตรฐานการ
รักษาปจจุบัน และ
เทาทันเทคโนโลยีเมื่อ
เทียบกับ โรงพยาบาล
ในระดับเทาเทียมกัน
โดยประเมินจาก มี
ผูปวยไดรับเขา
พิจารณาการรักษาที่
เหมาะสม โดยผานที่
ประชุมสหวิชาชีพเพื่อ
วางแผนการรักษา
ผูปวยลมชัก อยาง
นอย 4 รายในหนึ่ง
เดือน และมีกรณีที่
ไดรับคัดเลือกเขารับ
การผาตัดที่เหมาะสม
อยางนอย 10 รายตอ
ป ในระยะเริ่มโครงการ

1. เดือนตุลาคม 2561 1. ผูปวยเด็กโรคลมชัก
ประชุมแตงตั้ง
2. ทีมสหวิชาชีพ
คณะกรรมการ
ผูดําเนินการประชุม
โดยคัดเลือกจากผูมี
สวนเกี่ยวของไดแก
บุคลากรในหนวยงาน
ประสาทศัลยกรรม,
COSE ประสาทวิทยา
และ หนวยงาน
วิสัญญี แตเนื่องจากใน
โรงพยาบาลไมมีรังสี
วิทยาดานระบบ
ประสาท จึงไดรับ
คําแนะนําจาก
หัวหนารังสีวิทยา ให
เชิญอาจารย
ผูเชี่ยวชาญจาก
สถาบันประสาทวิทยา
เขารวม คือ แพทย
หญิงปญจมา เลิศบุษ
ยานุกูล
2. เดือนพฤศจิกายน
2561 – สิงหาคม

1. ผูปวยเด็กโรค
ลมชักที่มารับ
บริการในสถาบันฯ
2. ทีมสหวิชาชีพ
ในสถาบันฯ

ประชุมสห
วิชาชีพเพื่อ
วางแผนการ
รักษาผูปวย
ลมชักเปน
รายกรณี )
เกิดขึ้นอยาง
นอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง

ผูปวยลมชัก
ไดรับการ
ประเมินอยาง
เปนระบบ
และไดรับการ
รักษาดวยวิธี
ใหม

1. ผูปวย
ลมชักไดรับ
การประเมิน
อยางเปน
ระบบ และ
ไดรับการ
รักษาดวยวิธี
ใหม เชน การ
ผาตัดอยาง
เหมาะสม
เปนผลให
คุณภาพชีวิต
ในระยะยาว
ดีกวา การ
รักษาแบบเดิม
2. องคความรู
สําหรับ
องคกรและผู
ที่สนใจ

1. ประชุมสห
วิชาชีพเพื่อ
วางแผนการ
รักษาผูปวย
ลมชักเปน
รายกรณี
(Multidiciplin
ary Epilepsy
case
conference)
เกิดขึ้นอยาง
นอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง รอย
ละ 80
2. ผูปวย
ลมชักไดรับ
การประเมิน
อยางเปน
ระบบ และ
ไดรับการ
รักษาดวยวิธี
ใหมรอยละ 80

1. แพทยหญิง
ศิโรรัตน สุวรรณ
โชติ
2. แพทย
หญิงนันทาศิริ
วิทยนคร

18600

41

100 100

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
1. ประชุมทีมสหวิชาชีพแตงตั้ง
คณะกรรมการผูดําเนินการประชุม

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

1,550

10

2. ประชุมทีมสหวิชาชีพวาง
แผนการรักษาผูปวย
3. ประชุมทีมสหวิชาชีพเก็บรวม
รวบขอมูล และวิเคราะหขอมูล
สรุปประเมินผล และรายงานผล
การดําเนินงาน
แผนงาน

0

56 โครงการสรางเสริมสุขภาพกาย สถาบันสุขภาพเด็ก
และจิตของบุคลากรดวยกีฬาและ แหงชาติมหาราชินี สังกัด
นันทนาการ
กรมการแพทย ซึ่งเปน
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ (HPH) โดยมี
ศูนยสรางเสริมสุขภาพ
ซึ่งมีหนาที่หลักในการ
สงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพแกบุคลากร
จึงจัดใหมีกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพขึ้น
เพื่อใหบุคลากรภายใน
เพื่อมีคุณภาพชีวิตและ
เห็นความสําคัญในการ
พัฒนาสุขภาพ
นอกจากนี้แลว ยัง
สงเสริม สนับสนุน การ
ออกกําลังกายและ
นันทนาการ แกเด็ก/
ผูปวยที่มารับบริการใน
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
รวมทั้ง ยังศึกษา วิจัยและ
เผยแพรความรู เทคนิค
1. อุปกรณออกกําลังกาย เครื่อง
วิ่งไฟฟา
2. นําออกกําลังกายเตนแอโรบิค

1. สงเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน
30 นาที (สะสมได)
3 - 5 ครั้ง/สัปดาห
2. สงเสริมการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ มี
ผลทําใหสุขภาพดีขึ้น
ดัชนีมวลกายและรอบ
เอวลดลง
3. สงเสริมการสราง
เสริมสุขภาพดวยกีฬา
และนันทนาการ
ภายในสถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหาราชินี
4. สงเสริมการวิจัย
และพัฒนาศูนยสราง
เสริมสุขภาพใหได
มาตรฐานเพื่อรองรับ
การประเมิน
มาตรฐานสถาน
ประกอบการดานการ
ออกกําลังกายเพื่อ

1. อุปกรณออกกําลัง บุคลากรภายในสถาบัน สถาบันสุขภาพ
กาย เครื่องวิ่งไฟฟา สุขภาพเด็กแหงชาติ
เด็กแหงชาติ
2. นําออกกําลังกาย มหาราชินี
มหาราชนินี
เตนแอโรบิค
3. นําออกกําลังกาย
โยคะ
4. เบิกวัสดุ อุปกรณ
ออกกําลังกาย
5. ซอมแซม
บํารุงรักษาอุปกรณ
ออกําลังกาย
6. กิจกรรมกีฬาสี
2561
7. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ
8. จัดงานวิ่งการกุศล
9. จัดประกวดรอง
เพลง

-

-

-

-

1. บุคลากร
ออกกําลัง
กายตาม
เกณฑ
มาตรฐาน 30
นาที (สะสม
ได)3-5 ครั้ง
ตอสัปดาห
2. บุคลากรที่
เขา
กระบวนการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพมีการ
เปลี่ยนแปลง
ดานสุขภาพที่
ดีขึ้น
(น้ําหนัก/รอบ
เอว ลดลง)
3. บุคลากรที่
เขารวม
กิจกรรม/
โครงการ
ตาง ๆ มี

1. รอยละ
บุคลากรออก
กําลังกายตาม
เกณฑ
มาตรฐาน30
นาที (สะสม
ได) 3 ครั้งตอ
สัปดาห
2. บุคลากรที่
เขา
กระบวนการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพมีการ
เปลี่ยนแปลง
ดานสุขภาพที่
ดีขึ้น
(น้ําหนัก/รอบ
เอว ลดลง)
3. บุคลากรที่
เขารวม
กิจกรรม/
โครงการ
ตาง ๆ มี

1. บุคลากร
ภายใน
สถาบันฯ
สามารถออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพตาม
เกณฑ
มาตรฐาน ๓๐
นาที (สะสม
ได) 8 - 5
ครั้งตอสัปดาห
2. บุคลากร
ภายใน
สถาบันฯ มี
การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ มีผล
ทําใหสุขภาพ
ดีขึ้น ดัชนี
มวลกาย
และรอบเอว
ลดลง
3. บุคลากร

-

-

1. บุคลากร 1. นายมนูญ
ออกกําลัง
บํารุงจิตร
กายตาม
2. (นายประยุทธ
วงษเพชร
เกณฑ
มาตรฐาน ๓๐
นาที (สะสม
ได) ๓ - 5
ครั้งตอ
สัปดาหรอย
ละ 70
2. บุคลากรที่
เขา
กระบวนการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพมีการ
เปลี่ยนแปลง
ดานสุขภาพที่
ดีขึ้น
(น้ําหนัก/รอบ
เอว ลดลง)
รอยละ 75
3. บุคลากรที่
เขารวม

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

8 1,550

10

8 1,550

10

8

1,550

10

8

1,550

10

8 1,550

10

8 1,550

10

8 1,550

10

8 1,550

10

8 1,550

280,000

2

2 2,400

8

2

2,400

8

2

2,400

8

2 2,400

8

2 2,400

8

2 2,400

8

2 2,400

8

2 2,400

8

2 2,400

8

2

4,800

8

5 2,400

8

1 2,400

8

1

2,400

8

1

2,400

8

1 2,400

8

1 2,400

8

1 2,400

8

1 2,400

8

1 2,400

8

1 2,400

8

1

10,000

20

30

40,000

10

5

6,800

3

5

167,570

62

10

12

10

5

8

6,300 100
10

5

5

9.จัดประกวดรองเพลง

1. ประชุมคณะกรรมการอาชีวอ
ั ขภาพ
 ี่ 
2. ตรวจสุ

1. บุคลากรมี
ภาวะสุขภาพ
โดยรวมที่ดี
และมีความสุข
2. บุคลากร
ไดรับ
สวัสดิการ
ดานสุขภาพที่
ดีและ
เหมาะสม
3. บุคลากร
ไดรับการดูแล
ปองกันและ
รักษากอนที่
จะเกิดโรค
และ
ภาวะแทรกซอ
นจากโรค
4. เปน
ฐานขอมูลใน
การดูแล
บุคลากรที่มี
คุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ

1. มีโครงการ
ตรวจสุขภาพ
รอยละ 100
2. หนวยงาน
เขารวม
โครงการตาม
เปาหมายของ
โครงการ
มากกวา
เทากับรอยละ
80
3. บุคลากร
เขารวมตรวจ
สุขภาพตาม
เปาหมายของ
โครงการ
มากกวา
เทากับรอยละ
80
4. หนวยงาน
เขารวม
โครงการมี
ความ
พึงพอใจ

10

8

14,000
1. หนวยงาน
เขารวม
โครงการมี
ความ
พึงพอใจ
2. จัดเก็บ
ขอมูล
ทางดาน
สุขภาพ
บุคลากรเปน
ระบบ
3. เปน
ฐานขอมูลสู
การรับรอง
คุณภาพ
4. บุคลากร
ไดรับการ
ติดตาม
สุขภาพ
ตอเนื่อง

10

2 2,400

7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ํ ั ่งการกุื่ ศล
8. จัดงานวิ
1. มีโครงการ
ตรวจสุขภาพ
2. หนวยงาน
เขารวม
โครงการตาม
เปาหมายของ
โครงการ
3. บุคลากร
เขารวมตรวจ
สุขภาพตาม
เปาหมายของ
โครงการ

1,550

8

76,800 400

1. ประชุม
บุคลากรสถาบันสุขภาพ สถาบันสุขภาพ
คณะกรรมการอาชีวอ เด็กแหงชาติมหาราชินี เด็กแหงชาติ
นามัยและผูเกี่ยวของ จํานวน 1450 คน
มหาราชนินี
2. ดําเนินการตรวจ
สุขภาพ

8

48,000

5. ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ
ั ฬาสี 2561
6. กิจํ กรรมกี

1. บุคลากรมีสุขภาพ
กายที่ดี สุขภาพจิตที่
เหมาะสม
2. บุคลากรไดรับ
สวัสดิการการดูแล
สุขภาพบุคลากรที่ดี
3. เพื่อสามารถตรวจ
พบโรคในระยะเริ่มตน
ไดรับการรักษา ลด
ความรุนแรงและ
ภาวะแทรกซอน
4. มีฐานขอมูลภาวะ
สุขภาพบุคลากร ใน
การดูแลรักษา
ตอเนื่องและเหมาะสม
5. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ มีคุณภาพ
ในการดูแล
ขับเคลื่อนองคกรสู
มาตรฐานการดูแลที่ดี

10

- -

4. เบิกวัสดุ อุปกรณออกกําลังกาย

การดูแลและเอาใจใสตอ
สุขภาพเปนสิ่งสําคัญ ยิ่ง
ปจจุบันไดมีการรณรงค
จากภาครัฐและเอกชนให
ใสใจ
ในสุขภาพ ภาวะ
สุขภาพที่ดี สงผลการ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ความสุข ดังนั้นเพื่อเปน
การสงเสริมและใสใจใน
สุขภาพรางกายของ
บุคลากร ใหมีสุขภาพที่
สมบูรณแข็งแรง โดยเนน
การดูแลสุขภาพตนเอง
และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให
ถูกตอง มีการติดตาม
ดูแลสุขภาพ การเฝา
ระวังที่ตอเนื่อง เพื่อให
โรงพยาบาล เปนสถานที่
ทํางานที่บุคลากรทํางาน
อยางปลอดภัย มี
ความสุขจากการทํางาน
ไมมีความเสี่ยงตอการเปน

ก.ย.
งบฯ เปาฯ %

534700

3.นําออกกําลังกายโยคะ

57 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจําป 2562

ส.ค.
งบฯ เปาฯ %

10
1,550

7 :พัฒนาเปนองคกรวัฒนธรรมเขมแข็ง บุคลากรมีความสุข มั่นคงดวยระบบสวัสดิการที่ดี

ไตรมาส 2

1. แพทยหญิง 1341745
รัชดา เกษม
ทรัพย
2. นางสาวสุเนต
รา แกววิเชียร
3. นางสาวอารี
รัตน ฉวี
ธรรมวัฒน

375
42

25

5

375

25

5
167,570

261

10 167,570

15

10

167,570

526

10

375

25

10

167,570

76

10

167,570

158

10

167,570

352

10

167,630

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
58 โครงการบุคลากรตนแบบเลี้ยงลูก ดังนั้นเพื่อการเปนองคกร
ดวยนมแม
ตนแบบเลี้ยงลูกดวยนม
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา แม เปนขวัญ กําลังใจ
ราชินี ปงบประมาณ 2562
รวมถึงเปนสวัสดิการ
สําหรับบุคลากร จึงขอ
เสนอโครงการบุคลากร
ตนแบบเลี้ยงลูกดวยนม
แมสถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
การสงเสริม สนับสนุน
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
จะประสบความสําเร็จได
นั้น ตองอาศัยปจจัย
หลายอยางรวมกัน
ปจจุบัน ผูหญิงไทย
ทํางานนอกบาน รวมถึง
บุคลากรทุกระดับของ
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี ควร
ไดรับการสนับสนุนให
สามารถเลี้ยงลูกดวยนม
แมอยางเดียวอยางนอย
6 เดือน ซึ่งตองมีการ
วางแผน การบริการ
1. เยี่ยมหลังคลอดและโทรศัพท
ิ2. มอบรางวั
ี่ ล
59 โครงการโรงพยาบาลสรางเสริม
คุณธรรม

1. ประชุมคณะกรรมการ

สถาบันฯ เห็น
ความสําคัญในเรื่อง
ดังกลาว จึงไดมีนโยบาย
ใหหนวยงานดําเนินการ
สรางเสริมวัฒนธรรมของ
องคกรที่ดีในดานการ
ใหบริการทางการแพทย
ของสถานพยาบาล ดวย
การเนนระบบคุณธรรม
และจริยธรรม การ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน และให
ความสําคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ในการสงเสริมดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางมี
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ สราง
จิตสํานึกที่ดีใหกับ
บุคลากรทางการแพทย

วัตถุประสงค

1. เพื่อสนับสนุนให
บุคลากรเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยางเปน
รูปธรรม และชัดเจน
2. เพื่อเปนตนแบบ
การเลี้ยงลูกดวยนม
แมใหกับสังคม
3. เพื่อเปนองคการ
แบบอยางที่สนับสนุน
ใหบุคลากรเลี้ยงลูก
ดวยนมแม
4. เพื่อสนับสนุนให
บุคลากรมีความรูเรื่อง
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
เชิงประจักษ และ
สงผลดีกับการ
ทํางาน ทั้งในดาน
ความรู และทักษะกับ
ผูมารับบริการทั้งใน
สถาบัน รวมถึงขยาย
ผลไปสูชุมชนและสังคม

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

บุคลากรทุกคนขณะ บุคลากรหลังคลอดทุก
ตั้งครรภ รวมเสวนา ระดับ จํานวน 40 คน
นมแมที่งานการ
พยาบาลสงเสริมนม
แม สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหาราชินี
อยางนอย 1 ครั้ง
(กอนคลอด)
เยี่ยมบุคลากรหลัง
คลอดทุกคนดวยเสื้อ
ใหนมแม ถุงเก็บน้ํานม
และกระเปาแม
ทํางาน กระเปาเก็บ
น้ํานมแม

บุคลากรหลัง
คลอดทุกระดับ ใน
สถาบันสุขภาพ
เด็กฯ

Output

1. พัฒนา
คุณภาพอยาง
ตอเนื่อง(CQI)
2. สรางเสริม
สุขภาพ(HPH)

Outcome

1. พัฒนา
คุณภาพอยาง
ตอเนื่อง(CQI)
2. สรางเสริม
สุขภาพ(HPH)

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
1 สถาบันฯ
มีความเปน
เลิศเฉพาะทาง
เพื่อให
ประชาชนมี
สุขภาพดี
2. บุคลากร
ของสถาบัน
เลี้ยงลูกดวย
นมแมอยาง
เดียวอยาง
นอย 6 เดือน
) อยางเปน
รูปธรรม และ
ชัดเจนเปน
องคกร
แบบอยาง ที่
สนับสนุนให
บุคลากรเลี้ยง
ลูกดวยนมแม
3. สนับสนุน
ใหบุคลากรมี
ความรู และ
ทักษะเรื่อง

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

1.การพัฒนา
คุณภาพอยาง
ตอเนื่อง(CQI)
โดยบุคลากร
เลี้ยงลูกดวย
นมแมอยาง
นอย 6 เดือน
และตอเนื่อง
ยาวนาน
2. สรางเสริม
สุขภาพ
(HPH) ซี่ง
2.1 บุคลากร
มีความรู และ
มีทักษะในการ
เลี้ยงลูกดวย
นมแมอยาง
ถูกตอง
2.2 บุคลากร
มีความรู และ
ทักษะในการ
เลี้ยงลูกดวย
นมแม และ
นําไปใชใน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

1. 1. นางสาวศิริ 65600
ลักษณ ถาวร
วัฒนะ
2. นางสาวสุข
ฤทัย รัตนวงษ

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

4,500

1. ปลุกใหคิด
2. ประมวลผลจาก
บุคลากรทุกระดับ
3. เปลี่ยนใหเปน
คุณธรรมหลัก
4. แปลงคุณธรรม
หลักเปนนโยบายและ
พฤติกรรม
๕. ปฏิบัติและลงมือ
ทํา
๖. ประเมินผล
ความพึงพอใจจากทุก
คน เพื่อทําใหคนดี
เต็มพื้นที่สถาบันฯ

1. ประชุม
คณะกรรมการ
2. อบรมบรรยาย
ความรู
3. จัดพิมพสื่อ
ประชาสัมพันธ และ
อุปกรณ

บุคลากรภายในสถาบัน สถาบันสุขภาพ
สุขภาพเด็กแหงชาติ
เด็กแหงชาติ
มหาราชินี จํานวน
มหาราชนินี
1,500 คน

ผูเขารวม
1. ผูเขารับ
โครงการตาม การอบรม
ไดรับความรูที่
เปาหมาย
สามารถ
นําไปใช
ประโยชน
2. ผูเขารับ
การโครงการ
มีความสุข
และความพึง
พอใจ
3.
ผูรับบริการมี
ความสุขและ
ความพึงพอใจ

1. เกิดการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
เจาหนาที่ทั้ง
โรงพยาบาล
2. มี
โครงงาน
คุณธรรม
เกิดขึ้นในทุก
กลุมงาน/ฝาย
3. ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการดี
ขึ้น
4. บุคลากร
เกิดความรัก
ความสามัคคี
๕. ปองกัน
ความเสี่ยง
ดานการทุจริต

1. มีจํานวนผู
เขาอบรมรอย
ละ 80
2. ความพึง
พอใจของผู
เขารับอบรม
รอยละ 80
3. บุคลากรมี
ความพึงพอใจ
รอยละ 75
4.
ผูรับบริการมี
ความสุจข
และพึงพอใจ
รอยละ 80

1. นางผองศรี
ตังทัตสวัสดิ์
2. นายฐิติวัชร
หมั่นมานะภัทร

ไตรมาส 2

40

5 4,500

40

5 4,500

40

5 4,500

40

ไตรมาส 3

ก.พ.

5

งบฯ

4,500

มี.ค.

เปาฯ %

40

5

งบฯ

4,500

เปาฯ %

40

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

5 4,500

40

5 4,500

40

5 4,500

40

ก.ค.
งบฯ

5 4,500

เปาฯ %

40

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

5 4,300

40

12,000

30

5 4,300

40

5

30

5

40

48350

3,750

2. อบรมบรรยายความรู
3. จัดพิมพสื่อประชาสัมพันธ
ป 

30

5

720 30
31,000 180

5

720

30

5

720

30

5

720

40
10,000
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20

30

30

5

720

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

หลักการและเหตุผล

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

250

250

250

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ยุทธศาสตรยอย 3.2 : พัฒนาสถาบันเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) มีกระบวนการภายในที่ทันสมัย
เปาประสงค 7 : สถาบันเปนองคกรคุณภาพที่ทันสมัยและมีมาตรฐานการบริหารจัดการระดับสากล
แผนงาน 8 : ขับเคลื่อนองคกรดวยความรูและปญญาประดิษฐที่ยั่งยืน (INV)
โครงการ นวัตกรรมสรางสรรค
“รังรัก”

ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัว เพื่อใหไดเบาะ (nest) 1. ออกแบบจัดทํา
นอย มีความสามารถ
ไดปลอกสวม เบาะ เบาะสําเร็จรูป
จํากัดในการปรับตัว
สําเร็จรูป ที่มีความ
เพื่อใหอุณหภูมิกายคงที่ เหมาะสมปลอดภัย
ดังนั้นการปองกันจึงเปน
ตอผูปวย
สิ่งที่สําคัญที่สุดไดแก
การควบคุมอุณหภูมิกาย
โดยนอนในตูอบ สําหรับ
ทารกที่นอนในตูอบนั้น
จะไมไดสวมเสื้อ
นอกจากการปรับ
อุณหภูมิตูอบตามน้ําหนัก
และอายุหลังคลอดแลว
การใชเบาะรองที่พอดีกับ
ตัวทารกเปนอีกวิธีหนึ่งที่
ชวยใหอุณหภูมิกายของ
ทารกคงที่ และยังชวยจัด
ทาทารกใหอยูในทาที่
คลายอยูในครรภมารดา
ลดการดิ้น

เบาะสําเร็จรูปใชกับ
ผูปวย

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

1. เบาะ
1. ลดเวลาใน
สําเร็จรูป
การเตรียม
จํานวน 300 เบาะแบบเดิม
ชิ้น
ลง
2. ปลอกสวม 2. ลดการใช
จํานวน 300 ผาในการทํา
ใบ
เบาะแบบเดิม

ผูปวยทารกมี 1. จํานวน
1. นางจริยา นก
เบาะรองที่ เบาะสําเร็จรูป งาม
เหมาะสม ลด
อาการแทรก
ซอน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการรักษา
ตัวมากขึ้น

กิจกรรมหลัก

2. ผลการใช

22,750

2. นางสาววิไล

1. ประชุมเตรียมการและจัดทํา
ํ ็ าปเร็จรูปใชกับผูปวย
2. นําเบาะสํ
ป

5

5

5

7,000 100

20

7,000

100

20 8,000 100

ิ

20
10

15

10

10

แผนงาน 9 : พัฒนาองคกรใหมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย (ICT)
60 โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับระบบงานสง
ยาทางไปรษณีย

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมวางแผนและชี้แจง

 ั
2. เขียนโปรแกรมโดยงาน
IT
3. ทดลองใชโปรแกรม

ที่ผานมาระบบงาน
ไปรษณียเปนระบบที่ทํา
ดวยมือเองทั้งหมด ตั้งแต
การลงทะเบียนผูปวย
การคัดเลือกใบสั่งยาของ
ผูปวยที่จะจัดสงยาในแต
ละวัน การเขียนชื่อที่อยูผู
รับหนาพัสดุภัณฑ สงผล
ใหการทํางานตองใชเวลา
และตองทําเพิ่มเติมนอก
เวลา เกิดความลาชา
และมีความผิดพลาดใน
การจัดสงไปรษณีย
ผูปวยอาจไดรับยาไมทัน
ใช ดังนั้นงานบริการ
เภสัชกรรมผูปวยนอกจึง
รวมกับงานสารสนเทศ
ของสถาบันฯจัดทําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับระบบงานสงยา
ทางไปรษณียขึ้น เพื่อให
เกิดความสะดวกตอการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนางานสงยา 1. จัดทําโปรแกรม
ทางไปรษณีย ให ระบบสงยาทาง
ระบบงานมีความ ไปรษณีย
คลองตัว ลดความ
ผิดพลาด และพัฒนา
ระบบคงคลังของงาน
ไปรษณียใหถูกตอง
สามารถตรวจสอบได
โดยการจัดทําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับงานสงยาทาง
ไปรษณีย

ระบบ server ที่รองรับ สถาบันสุขภาพ
โปรแกรมและขอมูล
เด็กแหงชาติมหา
สารสนเทศ
ราชินี

1.มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานไปรษณีย
ที่สามารถใช
งานไดและ
ตอบสนอง
ความตองการ
ของผูใช

1.
ขอผิดพลาด
ของการสงยา
ทางไปรษณีย
ไดรับการแกไข
2. ปญหาของ
ระบบคงคลัง
งานไปรษณีย
ไดรับการแกไข
3. ลด
ระยะเวลา
การทํางาน

ลดขอ
รองเรียนอัน
เกิดจาก
ขอผิดพลาด
หรือความ
ลาชาของการ
สงยาไปรษณีย
ผูปวยโรค
เรื้อรัง ไดรับ
ยาตอเนื่องไม
ขาดยา

1. ความพึง 1. ภญ.จุรี
พอใจของผูใช อุทยั ชลานนท
ตอระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. จํานวน
ิ
3. ระบบคง

200,000

2. น.ส.วาทินี
ิ

10

ั 
4. ระยะเวลา
ํ

10
10

10
50,000

4. สรุปผลแกไขขอผิดพลาดและ
ป ั ป โป

44

20

150,000

20

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
61 โครงการ พัฒนาระบบการ
กลุมงานเภสัชกรรมมีการ
กระจายน้ําเกลือดวยระบบโลจิ
จัดระบบบริหารคลัง
สติกส
น้ําเกลือแยกสวนจาก
คลังหองจายยาผูปวยใน
แตอยูภายใตความ
รับผิดชอบรวมของงาน
บริการเภสัชกรรมผูปวย
ใน งานจัดซื้อและงาน
คลังยา ปจจุบันตองใช
บุคลากรภายใน
หนวยงานบริการเภสัช
กรรมผูปวยในในการเบิก
น้ําเกลือ จัดเก็บและดูแล
หมุนเวียนใชกอน
หมดอายุ และกระจาย
น้ําเกลือ โดยหอผูปวย
และหนวยงานที่ตอการ
ใชน้ําเกลือสงใบเบิกและ
รับน้ําเกลือในวันที่กําหนด
สัปดาหละ 1 ครั้ง โดยมี
คาเฉลี่ยจํานวนการเบิก
น้ําเกลือ 130 ครั้งตอ
เดือน ใชเวลาในการ
ขนสงน้ําเกลือจากหองยา
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมทบทวนระบบการ
ป2. ิ พัั ฒิ นาโปรแกรมเบิกน้ํ ําเกลื
ิ อ
ิ

3. ดําเนินการทดลองระบบการ

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อพัฒนาระบบการ 1. พัฒนาโปรแกรม
กระจายน้ําเกลือ โดย เบิกน้ําเกลือ
การใชระบบโลจิสติ
กสบริหารจัดการสง
น้ําเกลือถึงหอผูปวย
และหนวยงานโดยไม
ใชบุคลากรภายใน
สถาบันฯเปนผูนําสง

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
โปรแกรมเบิกน้ําเกลือ

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

Output

Outcome

1. มีระบบ
การใช
การกระจาย ทรัพยากร
น้ําเกลือโดย และบุคลากร
การใช
อยางมี
ระบบโลจิ ประสิทธิภาพ
สติกส
โดยลดการใช
เจาหนาที่ของ
สถาบันฯใน
การขนสง
น้ําเกลือ
นอยกวารอย
ละ 10

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
ลดภาระงาน
ของเจาหนาที่
สงผลใหผูปวย
ไดรับบริการ
จากเจาหนาที่
เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. อยละของ 1. ภญ.จุรี
การเบิก
อุทยั ชลานนท
น้ําเกลือตรง
ตามรอบที่
กําหนด

2. รอยละ
ป

งบ
ประมาณ

238,500

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2. นางสาวพรศรี
ิ ิ

2,100

5 2,100

5

50,000

10

50,000

1

งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

5

5

งบฯ

ส.ค.

ก.ย.

เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

5

5

10
107,000

้ํ ื โ
ใ
4. ดําเนินการทดลองระบบการ
้ํ และสรุ
ื โ ปรายงานผล
ใ
5. วิเคราะห

ไตรมาส 3

ก.พ.

15 23,100

15

2,100

5

2,100

5

10

ํ ิ

45

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

แผนงาน 10 : ปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางมีคุณภาพ มาตรฐานสากล (HAS)
62 โครงการบริหารและสนับสนุน
การพัฒนาระบบคุณภาพ
โรงพยาบาล

กิจกรรมหลัก

ศูนยพัฒนาคุณภาพมี
นโยบายที่จะพัฒนางาน
ดานคุณภาพอยาง
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาระบบ
บริการในสถาบันสุขภาพ
เด็กฯ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเอื้อตอการ
ดําเนินงาน จึงจัดทํา
โครงการบริหารและ
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบคุณภาพ
โรงพยาบาลเพื่อดําเนิน
กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุน อํานวยความ
สะดวก การดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพในดาน
ตาง ๆ ของสถาบันฯ อัน
จะสงผลใหสถาบัน
สุขภาพเด็กฯ สามารถ
ธํารงรักษาการเปน
โรงพยาบาลคุณภาพ
(Hospital
Accreditation) ตาม
มาตรฐานที่ สรพ. กําหนด

เพื่อดํารงรักษาการ 1. จัดงานมหกรรม
พัฒนาคุณภาพของ คุณภาพประจําป
สถาบันฯ ตามกรอบ
มาตรฐานโรงพยาบาล
ใหมีความตอเนื่อง
และยั่งยืน พัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
ทั้งในดานการ
รักษาการบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพและเอื้อ
ตอการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของ
สถาบันสุขภาพเด็กฯ
สนับสนุนใหทุก
หนวยงานมีการ
คิดคนนวัตกรรมใน
ดานกระบวนการดูแล
รักษาผูปวย
กระบวนการทํางาน
การประดิษฐ
เครื่องมืออุปกรณ
การนํางานประจําไป
ทํางานวิจัยและ
2. เยี่ยมสํารวจ
ภายในดานพัฒนา
คุณภาพ

0

-

ทีมนําโรงพยาบาล ทีม 1. สถาบันสุขภาพ
นําเฉพาะดาน ทีมนํา
เด็กแหงชาติมหา
ทางคลินิก กลุมงาน ฝาย ราชินี
หนวยงาน
คณะกรรมการตางๆ ใน
สถาบันฯ และคณะ
ผูตรวจเยี่ยมจากองคกร
ภายนอก จํานวน 200
คน

2. หนวยงาน
ภายนอก

-

-

-

1. สามารถ
ผลักดันให
หนวยงาน
สามารถ
พัฒนาหรือ
สรางผลงาน
คิดคน
นวัตกรรม
ดานคุณภาพ
ไดเสร็จ
สมบูรณ
รอยละ 95
จากจํานวน
เรื่องที่
ลงทะเบียน
เขารวมทั้งหมด
2. จัดงาน
มหกรรม
คุณภาพ ปละ
1 ครั้ง
3. จํานวนทีม
หนวยงาน
ไดรับการ
เยี่ยม

1. สงเอกสาร
ขอมูลตามที่
สรพ. กําหนด
ครบ 100 %
2. ดรับการ
สนับสนุนจาก
ศูนยพัฒนา
คุณภาพ
ตามที่ขอ
3. มีการ
นําเสนอ
ผลงานครบ
ตามจํานวนที่
กําหนด
4. บุคลากร
ไดรับขอมูล
ขาวสาร >
80%
5. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการความรู
ความรูดาน
การรักษาโรค
ตติยภูมิ

1. สามารถ
พัฒนาหรือ
สรางผลงาน
พัฒนา
คุณภาพที่
สอดคลองกับ
เข็มมุงของ
สถาบันฯ ใน
ดาน
กระบวนการ
ดูแลรักษา
ผูปวย
กระบวนการ
ทํางาน งาน
ประดิษฐ ที่
ชวยกัน
สงเสริม
สนับสนุนให
การ
ปฏิบัติงานมี
คุณภาพ
มาตรฐานใน
ทุกดานได
เสร็จสมบูรณ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ไตรมาส 1

งบฯ เปาฯ %
- 605,000
1. รอยละ
1. แพทยหญิง
จํานวนเรื่องที่ อุบลวรรณ
ลงทะเบียน วัฒนาดิลกกุล
เขารวมทั้งหมด

2. จํานวน
ครั้งการจัด
งานมหกรรม

3. รับการเยี่ยม
สํารวจจากองคกร
ภายนอก

3. จํานวนทีม
หนวยงาน
ไดรับการเยี่ยม

2. เยี่ยมสํารวจภายในดานพัฒนา
คุณภาพ

4. รับการศึกษาดูงาน

4. ไดรับการ
สนับสนุนจาก
ศูนยพัฒนา

3. รับการเยี่ยมสํารวจจากองคกร

5. รับการตรวจ
ิ
ั และ
6. แสดงผลงาน

5. การ
ํ

5. รับการตรวจประเมินรางวัล
TQA

งบ
ประมาณ
ต.ค.

1. พัฒนานวัตกรรม และจัด
มหกรรมคุณภาพ ประจําป

4. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางาน/รับการศึกษาดูงาน

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ไตรมาส 2

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

2

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2. นางสาววิไล
รัตน ชัชชวลิต
สกุล

19,400

2,000

1 2,000

3,000

1 3,000

34,000

เขารวมชมนิทรรศการ
HA National

156,300

7,000

6. รวมประชุม แสดงผลงาน และ
เขารวมชมนิทรรศการ HA
National Forum
7. ติดตาม ประเมินผลและ
ประชาสัมพันธ งานพัฒนา
คุณภาพ/ intranet

2

19,400

1 2,000

2 19,400

2

1

1

2
1 3,000

2,025

19,400

2 19,500

2 19,500

2

19,500

2 20,475

35,800

2

34,000

2

1

3,000

1

3,000

1 3,000

1 3,000

1

3,000

1 3,000

1 3,000

1

34,000

10

3 7,000

3 7,000

3

8,000

3

8,000

3 8,000

2 8,400

2

8,400

2 8,400

2 8,100

2 8,000

2

2,000

2 2,000

2

2,000

2

2,000

2 2,000

2 2,000

2

2,000

2 2,000

2 2,000

2 2,000

2

10,000

8. พัฒนาระบบสารสนเทศ
QSNICH MIS
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2

5

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
63 โครงการอบรมมาตรฐานการ
เพื่อการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน
ปองกันความผิดพลาด
สรางความเชื่อมั่นในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานใน
กระบวนการบริหารความ
เสี่ยงใหบรรลุ
วัตถุประสงคเปนการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานสงเสริมสุขภาพ
เพื่อใหเจาหนาที่และผู
กํากับดูแลที่ตองการ
ควบคุมกระบวนการ
ทางการบริหารมีความรู
ความเขาใจในหลักการ
ของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี และ
สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อทบทวนระเบียบ 1. จัดอบรม
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ปรับปรุง
การควบคุมภายในให
มีประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
หัวหนากลุมงาน/
สถาบันสุขภาพ
หัวหนาฝายแพทย /
เด็กแหงชาติมหา
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ราชินี
โดยตรงในสถาบัน
สุขภาพเด็กฯ จํานวน 60
คน

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

1.จํานวน
1.รอยละ
ผูเขารับการ 1. รอยละ
บุคลากรที่เขา ความพึง
อบรม
ผูเขารวมอบรม
รวมอบรม
พอใจของผู
สามารถ
โครงการ 60 เขาอบรมไม ดําเนินการ
คน
นอยกวารอย จัดทํารายงาน
ละ 80
ไดอยางมี
2. สงรายงาน ประสิทธิภาพ
ทันเวลา

2. รอยละ
ความพึง
พอใจของผู
เขาอบรม

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. แพทยหญิง
ประอร สุ
ประดิษฐ ณ
อยุธยา

งบ
ประมาณ

33,600

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

33,600

กิจกรรมหลัก

1. จัดทําคูมือการคัดกรอง

เด็กวัยเรียนเปนวัยที่ตอ
ยอดมาจากวัยอนุบาล
เริ่มมีลักษณะของความ
เปนตัวของตัวเองมากขึ้น
ปญหาของเด็กในวัยนี้
นอกจากจะเปนเรื่องการ
เรียนแลวยังมีเรื่อง
เกี่ยวกับการปรับตัวกับ
เพื่อนในชั้นเรียน ซึ่ง
บางอยางถาผูปกครอง
มองขามไปก็อาจนํามา
ซึ่งพฤติกรรมที่ผิดปกติได
ดังนั้นการจัดทําคูมือเด็ก
การคัดกรองที่มีปญหา
การเรียนจะทําให
บุคลากรที่เกี่ยวของมี
ความเขาใจและสงผลให
เด็กไดรับการชวยเหลือ
และพัฒนาไปสูวัยรุนที่มี
คุณภาพ

เพื่อชวยใหบุคลากรที่ 1. จัดทําคูมือการคัด
เกี่ยวของ ไดรับความรู กรอง
เขาใจปญหาการเรียน
ที่พบในผูปวยทําให
ผูปกครองและผูปวย
ไดรับการชวยเหลือได
ตรงกับปญหาที่เกิดขึ้น

1. จัดทําคูมือ 1 คูมือ

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

มีคูมือที่ใชใน
การคัดกรอง
ปญหาการ
เรียน
1 เรื่อง

บุคลากรที่
เกี่ยวของ
สามารถคัด
กรองได
80%

บุคลากรที่
เกี่ยวของ
ไดรับความรู
เกี่ยวกับ
ปญหาของ
เด็กที่มารับ
การรักษา
ผูปกครอง
ไดรับ
คําแนะนําที่
ตรงกับปญหา
ที่เกิดขึ้น

1. จํานวน
คูมือการคัด
กรองปญหา
การเรียน

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

20,225

20

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2. นายสุทธาเดช
เจนใจ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการดาน
มาตรฐานการควบคุมภายใน
64 โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของคูมือการคัดกรองเด็กปญหา
การเรียน

ไตรมาส 4

เม.ย.

1. นางสาวสุเนต
รา แกววิเชียร

60 100

90,675

2. รอยละ
2. นางสาวรัชนี
ของ
บูลย เงินวิลัย
ความเห็น
บุคลากรที่
สามารถนํา
ความรูไปใชได
20,225

3. นางสาววิไล
รัตน ชัชชวลิต
สกุล

47

20

20,225

20

30,000

1

40

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
65 โครงการพัฒนาระบบบริหารความ คณะกรรมการบริหาร
เสี่ยงดานคลินิกในองคกร
ความเสี่ยงดานคลินิก
ดําเนินงานดานบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสถาบันฯ มีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่
ประกันไดถึงความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติการณความเสี่ยงลง
ได มีการทบทวน
มาตรการความเสี่ยงที่มี
โดยการเคารพสิทธิผูปวย
การปฏิบัติใหสอดคลอง
กับจริยธรรมขององคกร
จริยธรรมผูใหบริการดาน
สุขภาพ จัดทําแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อใชเปน
แนวทางปฏิบัติในการลด
และปองกันอุบัติการณ
ความเสี่ยง นํารายงาน
อุบัติการณที่พบบอยมา
ทบทวน วิเคราะหสาเหตุ
แกไขรวมกัน

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อใหสถาบันฯ มี 1. ประชุม
ระบบบริหารความ คณะกรรมการ
เสี่ยงดานคลินิกทําให
เกิดความปลอดภัย
ลดอุบัติการณความ
เสี่ยสามารถปฏิบัติ
ตามระบบไดเมื่อเกิด
อุบัติการณความเสี่ยง
เหตุการณตางๆ มี
สวนรวมในการ
ทบทวนมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติใน
ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงดานคลินิค

กิจกรรมหลัก

2. วิเคราะหรายงาน
อุบัติการณ

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และอนุกรรมการยอย

3. อภิปรายความ
เสี่ยงและผลดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
คณะกรรมการบริหาร สถาบันสุขภาพ
ความเสี่ยงดานคลินิก
เด็กแหงชาติมหา
คณะกรรมการชุดตางๆ ราชินี
ที่เกี่ยวของกับความ
เสี่ยงดานคลินิกและ
บุคลากรทางคลินิกทุก
ระดับสถาบันสุขภาพ
เด็กฯ จํานวน 300 คน

Output

1. จัด
ประชุม/
อภิปรายดาน
ความเสี่ยง 2
ครั้ง
2. ผล
ประเมิน
ความพึง
พอใจจากผู
เขาประชุม
/อภิปราย
> รอยละ 85
3. มีการนํา
อุบัติการณ
ความเสี่ยง
ทางคลินิก
ตั้งแตระดับ 5
- 8 มาทําRCA
100%

Outcome

1. จํานวน
ครั้งการระบุ
ตัวผูปวยผิด
คนในระดับ
ความรุนแรงที่
เกิดขึ้นกับ
ผูปวย (>2)
2. จํานวน
ครั้งการใหยา
ผิดคน
(Administrati
on error) ใน
ระดับความ
รุนแรงที่เกิด
ขึ้นกับผูปวย
(> 2)
3. จํานวน
ครั้งการให
เลือดผิด unit
ผิดคนใน
ระดับความ
รุนแรงที่เกิด
ขึ้นกับผูปวย
(> 2)

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
สถาบันฯ มี
ระบบบริหาร
ความเสี่ยง
ดานคลินิกที่
ครอบคลุม
เพิ่มขึ้น
สามารถลด
อุบัติการณ
และปองกัน
ความเสี่ยงที่
ไมพึง
ประสงค/
เสี่ยงตอการ
ฟองรอง เกิด
ความ
ปลอดภัยตอ
ผูปวยโดยมี
คูมือ/
แนวทาง
ปฏิบัติที่
ครอบคลุม
บุคลากรทํา
ตามไดถูกตอง
ประชาชน

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

1. จํานวนจัด
ประชุม/
อภิปรายดาน
ความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. แพทยหญิง
ประอร สุ
ประดิษฐ ณ
อยุธยา

งบ
ประมาณ

94,950

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2. รอยละ
2. นางสาว
ของผลการ วาทินี เพชร
ประเมินควา อุดมสินสุข
เสี่ยงกับผูปวย
1,000

3

2. วิเคราะหรายงานอุบัติการณ
3. อภิปรายความเสี่ยงและผล
ดําเนินงานประชุมบุคลากรดาน
สิทธิผูปวย จริยธรรม มาตรฐาน

3

3
20,900

1

3

1,000

3
6

1

3

1,000

3

1

3 1,000

3

1

3

3

1,000

3

1

3

3

19,000

750

48

5

750

5

750

5 6,350

9

3

3,750 150

3
3

3

17,700 120

4. อบรมความรูดานการจัดการ
ความเสี่ยงดานคลินิก
5. walk rally
6. ปรับปรุงคูมือ Patient Safety
Goal สถาบันฯ ป 2019

1

1,000

6 19,000

3
4

3

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
66 โครงการการจัดการความรู เรื่อง
สถาบันสุขภาพเด็ก
Pediatric Pain Management
แหงชาติมหาราชินี เปน
ปงบประมาณ 2562
สถาบันเฉพาะทางโรคเด็ก
ใหการดูแลเด็กทุกวัย
และทุกกลุมโรค ซึงความ
เจ็บปวด ความเครียด
อาจสงผลถึงสุขภาวะ
โดยรวมของเด็ก และ
ครอบครัว ทั้งทางดาน
รางกาย และจิตใจ
ตลอดจนสงผลถึงสภาพ
จิตใจของบุคลากรอีกดวย
กลุมงานวิสัญญีวิทยา
และกลุมงานการ
พยาบาลวิสัญญี ได
เล็งเห็นความสําคัญของ
เรื่องดังกลาว จึงตองการ
พัฒนาองคความรูสําหรับ
บุคลากรจัดทําการ
บริหารจัดการความรู
รวมกับบุคลากรในหนวย
บริการนั้นๆ
(Knowledge
Management)
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อพัฒนาองคความรู 1. จัดประชุม
แกบุคลากร ให
สามารถจัดการ
อาการปวดในเด็กได
อยางเหมาะสมและ
พัฒนาแนวทางการ
ระงับปวดในสถาบันฯ

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
แพทย พยาบาล และ
บุคลากรอื่นที่สนใจ
จํานวน 100 คน

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

กิจกรรมหลัก

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. มีการจัด
บุคลากรมี
ผูปวยไดรับ 1.มีจัดการ
1. พญ.เดือนเพ็ญ
KM เรื่องการ ความเขาใจ การจัดการ ความรูเรื่อง
หอรัตนาเรือง
จัดการอาการ
เพิ่มขึ้น
อาการปวดที่ดี การจัดการ
ปวดในเด็ก ประเมินผาน
อาการปวดใน
จัดกิจกรรม 2 มากกวา 70%
เด็ก ตามแผน
ครั้ง/ป
2. มีแนวทาง
ปฏิบัติเรื่อง
การระงับปวด
ในเด็กของ
สถาบัน
จํานวน 1 เรื่อง

งบ
ประมาณ

12,500

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

6,250

3. การ
ประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการ
อบรม

ยาเตรียมผูปวยเฉพาะ
พัฒนาสูตรตํารับยา 1. คัดเลือกตําหรับยา ตํารับยาเตรียมเฉพาะ
ราย (
เตรียมผูปวยเฉพาะ
รายยาน้ําเฉพาะราย
Extemporaneous
รายที่มีความคงตัวทั้ง
รักษาวัณโรค 2 ตํารับ
Compounding ) คือยา ดานกายภาพและทาง
เตรียมสําหรับผูปวย
เคมีของยาวัณโรค
เฉพาะรายที่แพทยขอให
เตรียม เปนรูปแบบยาที่
ไมมีจําหนายในทองตลาด
หรือไมมีในโรงพยาบาล
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่
เภสัชกรตองมีบทบาทใน
การเตรียมยาผูปวย
เฉพาะราย เพื่อใหไดยาที่
มีความเขมขนตาม
ตองการ รูปแบบยาที่
เหมาะสม มีความคงตัว
ยาเตรียมมีประสิทธิภาพ
ในการรักษาและการ
บริหารยาเปนไปอยาง
ถูกตองยาวัณโรคเปนยา
ที่สําคัญที่ใชในผูปวยเด็ก
ทั้งที่ใชปองกันและรักษา
ตํารับยาสูตรที่มีการทํา
เปนการสืบคนทาง
2. เก็บขอมมูล

ไตรมาส 2
มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2. มีแนวทาง
ปฏิบัติเผยแพร

1. ดําเนินการจัดประชุม KM 2
ครั้ง

67 โครงการพัฒนาตํารับยาเตรียม
ผูปวยเฉพาะรายสําหรับเด็ก

Output

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

ตํารับยา
ขอมูล
ตํารับยา 1. จํานวนตํา 1. นางสาวนว
เตรียมพิเศษ เผยแพรตํารับ เตรียมผูปวย หรับยา
ภรณ วิมลสาระ
เฉพาะรายที่
ยาเตรียม
เฉพาะรายที่
วงค
ไดรับการ ผูปวยเฉพาะ มีมาตรฐาน
วิเคราะห
ราย
คือมีความคง
2 ตํารับ
1 เรื่อง
ตัวทั้งทาง
กายภาพและ
ทางเคมีเพื่อใช
ในการรักษา
ผูปวยเด็กและ
เปนองค
ความรูเพื่อ
การถายทอด

35,000

2. จํานวนตํา 2. นางสาวอุรา
หรับยาที่ได รัตน อริยวังโส
เผยแพร
49

50

50

6,250

50

50

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
1. เลือกตํารับยาเตรียมผูปวย
เฉพาะรายที่แพทยใหความเห็นวา
มีประสิทธิภาพดี

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

3. วิเคราะหขอมูล

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %
5

งบฯ เปาฯ %
5

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %
5

งบฯ

เปาฯ %

2. เก็บขอมูลผลการักษาของยา
เตรียมผูปวยเฉพาะราย

5

3. สงผลิตภัณฑยาเตรียมผูปวย
เฉพาะรายไปวิเคราะหคุณสมบัติ
และความคงตัว

68 โครงการพัฒนาประกันคุณภาพ
บริการพยาบาล

การติดตามผลการ
เพื่อประเมินและ 1. นิเทศการบันทึก
ดําเนินงานจึงเปน
ตรวจสอบคุณภาพ ทางการพยาบาล
เครื่องมือสําคัญในการ
การบันทึกทางการ
สนับสนุนใหการ
พยาบาล พัฒนาการ
ดําเนินงานประสบ
ประเมินภาวะหลอด
ความสําเร็จตามนโยบาย เลือดดําอักเสบในเด็ก
ที่กําหนดไว เปนการชวย
กระตุน จูงใจผูปฏิบัติงาน
อีกทั้ง เปนการประกัน
คุณภาพวาจะมีการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ที่กําหนดเปนการสราง
ความมั่นใจใหกับลูกคาวา
จะไดรับบริการที่มี
คุณภาพไดผลลัพธตามที่
คาดหวัง

กิจกรรมหลัก

2. อบรมใหความรู

1. พัฒนาการบันทึกทางการ
พยาบาล

3. ฝกปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพ ภารกิจ สถาบันสุขภาพ
ดานการพยาบาล
เด็กแหงชาติมหา
สถาบันสุขภาพเด็ก
ราชินี
แหงชาติมหาราชินี 60
คน

จํานวน
ผูเขารวม
อบรมตาม
กิจกรรม 60
คน

ความพึง
พอใจของผู
เขารับการ
อบรมตอการ
จัดการอบรม
มากกวารอย
ละ 80

ลสามารถ 1. จํานวนผู
แกปญหาที่ เขารับการ
เกิดขึ้นใน อบรม
หนวยงาน
อยางเปน
ระบบการ
บริการ
พยาบาลมี
หลักประกัน
คุณภาพ
สามารถให
การบริการ
อยางมั่นใจ
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

1. นางสาวณัฐธ
ภา เดชเกษม

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

10

10

2

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

10

35,000

2

50

85,600

2. รอยละ
2. นางสาวกัลยา
ความพึงพอใจ แกวธนะสิน
3. นาวสาว
สุชานันท ฮุนสกุล

2. พัฒนาการประเมินภาวะหลอด
เลือดดําอักเสบในเด็ก

50

37,850

30

16,762

30

16,763

14,225

60

20

60

20

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
69 โครงการพัฒนาและควบคุม
เพื่อการพัฒนาและ
คุณภาพระบบปองกันการติดเชื้อ
ควบคุมคุณภาพระบบ
ในโรงพยาบาล
ปองกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลใหมี
ประสิทธิภาพสามารถ
ใหบริการดูแล
รักษาพยาบาลผูปวยและ
ผูรับบริการไดอยาง
ปลอดภัยโดยสอดคลอง
กับสถานการณโรคติดเชื้อ
เชน อุบัติการณของโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม
อุบัติการณเชื้อดื้อยา การ
เตรียมพรอมรับ
สถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อรุนแรง
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดานการ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่มีในปจจุบัน
จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาความรูและทักษะ
ของบุคลากรควบคูไปกับ
การนิเทศตรวจสอบ
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

เพื่อใหผูเขารวม 1. จัดอบรม
โครงการมีการพัฒนา
ความรู และทักษะ
เชิงปฏิบัติการในการ
ปองกันและควบคุม
การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล และ
สามารถปฏิบัติการ
ควบคุมการติดเชื้อใน
หนวยงานไดถูกตอง
และพัฒนาระบบ
ปองกันการติดเชื้อใน
ทุกหอผูปวยและ
หนวยงานใหมีความ
พรอม และมีคุณภาพ
เปนไปตามเกณฑชี้วัด
มาตรฐาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
พยาบาลควบคุมการติด สถาบันสุขภาพ
เชื้อประจําหอผูปวย
เด็กแหงชาติมหา
(ICWN) และบุคลากร ราชินี
การแพทย จํานวน 80
คน

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

จํานวน
1.
ผูเขารวม ประสิทธิภาพ
โครงการ รอย การเฝาระวัง
ละ 80
มากกวา รอย
ละ 80
2. ผล
ประเมินระบบ
IC มากกวา
รอยละ 90

1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการเฝา
ระวังการติดเชื้อและสํารวจความ
ชุก

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. จํานวนผู
เขารับการ
อบรม

1. แพทยหญิง
วารุณี พรรณ
พานิช วาน
เดอพิทท

2. รอยละ
ป ิ ิ

2. นางทรรศ
ั  

งบ
ประมาณ

70,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

21,700

มี.ค.

เปาฯ %

70

กิจกรรมหลัก

1. อบรมใหความรูเรื่องการ
ปองกันและดูแลแผลกดทับแก
พยาบาล

เปาฯ %

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

26,600

แผลกดทับเปนตัวชี้วัดใน
เรื่องคุณภาพการ
พยาบาลในระดับสถาบัน
ฯ และเปนตัวชี้วัดที่
สําคัญของหนวยงาน
การดูแลและปองกันการ
เกิดแผลกดทับตองอาศัย
การจัดการในหลายๆดาน
ใหมีประสิทธิภาพ
จากการดําเนินการที่ผาน
มาของคณะอนุกรรมการ
การปองกันและการดูแล
แผลกดทับ ผลการเขา
สํารวจความชุกในทุกหอ
ผูปวย 2 ครั้งตอปใน
เดือนกุมภาพันธและ
สิงหาคม 3 ปยอนหลัง
ยังพบอัตราการเกิดแผล
กดทับดังนี้ ป 2558 รอย
ละ1.87, 0.33 ป 2559
รอยละ0.34, 1.44 และ
ป 2560 รอยละ 0.46,
1.82 ตามลําดับ ใน
ปจจุบันวิวัฒนาการใน

เพื่อใหพยาบาลมีการ 1. จัดอบรม
ทบทวนความรูเรื่อง
การปองกันและการ
ดูแลแผลกดทับ นํา
ขอมูลสํารวจความชุก
ที่ไดไปวิเคราะห เกิด
มีความแมนยําและ
เที่ยงตรง สะทอนให
เห็นระดับคุณภาพ
การดูแลผูปวย
นําไปใชเทียบเคียงใน
กลุมผูปวยเด็กระหวาง
โรงพยาบาลในระดับ
เดียวกันได

2. สํารวจความชุก

พยาบาลวิชาชีพ จาก 21 สถาบันสุขภาพ
หอผูปวย จํานวน 50 เด็กแหงชาติมหา
คน
ราชินี

1.การ
ดําเนินการ
อยางเปน
ระบบ.มี
ขั้นตอนชัดเจน
2 ครั้ง/ป
2.การอบรม
ใหความรูแก
พยาบาล
วิชาชีพ
พยาบาลเขา
รับการอบรม
ทั้ง 21 หอ
ผูปวย

1.พยาบาล
วิชาชีพที่ทํา
หนาที่เปน
ตัวแทนหอ
ผูปวยทั้ง 21
หอ ผาน
เกณฑ
คะแนนสอบ
วัดความรู
85%
2.หอผูปวยใน
ทั้ง 21 หอ
ไดรับการ
สํารวจความ
ชุกปละ 2 ครั้ง
ครบ 100%
3. .พยาบาล
วิชาชีพที่เขา
รับการอบรม
มีความรู

ผูปวยที่อยูใน
กลุมเสี่ยง
ไดรับการ
ประเมินแผล
กดทับอยาง
ละเอียด ทํา
ใหมีวิธีรักษา
และปองกัน
ไดถูกตอง

1. รอยละ
1. นางปานจิตต
ของพยาบาล พรหมโชติ
วิชาชีพที่เปน
ตัวแทนหอ
ผูปวยทั้

ก.ค.

30

2. จัดอบรมพัฒนาทักษะการ
จัดระบบควบคุมการติดเชื้อและ
ดําเนินการตรวจสอบประเมิน
ระบบในหอผูปวย
70 โครงการสํารวจความชุกของแผล
กดทับ

งบฯ

ไตรมาส 4

เม.ย.

80

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

21,700

70

30

1,825

50

20

40

24,550

2. รอยละ
ของหอผูปวย
ที่ไดรับการ
สํารวจความชุก

3. หลังการ
อบรม
พยาบาลมี
ความรูเพิ่มขึ้น
500

2. สอบวัดความรูพยาบาลที่ลง
เก็บขอมูล

51

5

250

5 9,250

20

1,575

50

10

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
3. ดําเนินการเก็บขอมูลสํารวจ
ความชุกแผลกดทับ 2 ครั้ง

71 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัดทางการพยาบาลพลัดตก
หกลม (Fall)

กิจกรรมหลัก
1. การวิเคราะหรายงานอุบัติการณ
2. จัดประชุม บุคลากร เรื่อง

ป นิั เทศและ
ั
3. คณะกรรมการฯ
ี่



คณะอนุกรรมการการ
ตัวชี้วัดทางการพยาบาล
พลัดตกหกลม(Fall)
ดําเนินงานดานตัวชี้วัด
ทางการพยาบาลพลัดตก
หกลม (Fall) ตอเนื่อง
เปนปที่สี เพื่อใหกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล
สถาบันสุขภาพเด็กฯ มี
ระบบการบริหารความ
เสี่ยงตัวชี้วัดทางการ
พยาบาลพลัดตกหกลม
(Fall)ที่ประกันไดถึง
ความปลอดภัยและ ลด
อุบัติการณความเสี่ยงลง
ไดมีการทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติและนําแบบ
ประเมินการพลัดตกหก
ลมในผูปวยทารกและเด็ก
ใหทีมผูดูแลใชเปน
แนวทางปฏิบัติในการลด
และปองกันอุบัติการณ
ความเสี่ยง นํารายงาน
อุบัติการณที่พบบอยมา

เพื่อใหกลุมภารกิจ 1. วิเคราะหรายงาน
ดานการพยาบาล มี
ระบบบริหารตัวชี้วัด
ทางการพยาบาลพลัด
ตกหกลม(Fall) ให
ผูปวยเกิดความ
ปลอดภัย และลด
อุบัติการณความเสี่ยง
บุคลากร มีความรู
ความเขาใจสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติ มีสวนรวมใน
การทบทวนมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปองกันการพลัด
ตกหกลม(Fall)

2. จัดประชุม
3. นิเทศและตรวจ
ี่


1. คณะอนุกรรมการ
การตัวชี้วัดทางการ
พยาบาลพลัดตกหกลม
(Fall) จํานวน 15 คน

2. พยาบาลวิชาชีพและ

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

ผูเขาอบรม
ไดรับความรู
จากการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู≥รอย
ละ 80

มีแนวทาง
ปฏิบัติทาง
คลินิก
(Clinical
Practice
Guidline)

มีแนวทาง 1. จํานวนผู
ปฏิบัติที่ เขารับการ
ครอบคลุม อบรม
พยาบาล
วิชาชีพและ
ทีมสามารถ
ปฏิบัติตามได
อยางถูกตอง
ผูปวยไดรับ
บริการที่
ปลอดภัย

1. นางสาวสุเนต
รา แกววิเชียร

2. แนวทาง
ิ ัิ

2. นางสาวอมร
3.ั  ิ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %
5,575
1 20

2

2

2

2

2

งบฯ

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2

2

2

2

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ

เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %
5,575
1 20

งบฯ เปาฯ %

2

2

2

19,725

20

41,700

ั

21,975

13

ื่ ิ

52

20
13

10

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
72 โครงการพัฒนาและเสริมสราง
สถาบันสุขภาพเด็ก
 ื
 ิ
ิ ีไ 
กิจกรรมหลักั ใ
1. เฝาระวังน้ําเสียของสถาบันฯ
2.  เฝาระวังน้ําในหอผึ่งเย็น (เชื้อ

ิ่

เพื่อการบริหาร


วิธีการดําเนินงาน

1.ตรวจสอบ
2.ิ่ จัดซื้อ อุปกรณ
3. ศึกษาดูงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
1. หัวหนากลุม หัวหนา สถาบันสุขภาพ
ฝ2. ผูปฏิั บัติก ารทุก
็  ิ


Output

กิจกรรมที่ 1
ํ

Outcome

กิจกรรมที1่ :
ั

ํ

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
1. ชุมชน
โ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

กิจกรรมที1่ : 1.นางผองศรี
ั
ั ั ทั ธาเดช
ิ์
2.นายสุ
ใ
3.นางสาวธิ
ดา

4. จัดอบรม

4. นําเสนอผลงาน นวัตกรรมและ
ี่ 
 หรือ
5. ศึกษาดูื้งานโรงพยาบาล

5. ประชาสัมพันธ

งบ
ประมาณ

301,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

1,500

ั  ื่

3. จัดกิจกรรมทํา

3. จัดซืี ้อี ถังขยะในพื้นที่สวนกลาง

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

4,500

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

เปาฯ %

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2

1,500

1
54,000

4,500

1

11,400

6

4,500

1

3,750

6

41,800

10

5,550

5
5,550

33,800

ผูปวยปากแหวงเพดาน
โ 
ั

สถาบันสุขภาพ
็  ิ

เพื่อใหผูปวยเด็กที่ 1. ศึกษาคนควาวิธี
ปฏิเสธการกิน
น้ําเกลือแร ไดรับ
น้ําเกลือแรในปริมาณ
และเวลาที่เหมาะสม
ตามเกณฑมาตรฐาน
ปองกันภาวะขาดน้ํา
และเกลือแรรุนแรง
จนถึงช็อค ลดอัตรา
การนอนใน
โรงพยาบาลและลด
คาใชจายของ
ผูปกครองหรือผูแทน
โดยชอบธรรมและ
รัฐบาล

2. เขียนแบบฟอรม
การเก็บขอมูล

1. เขียนแบบฟอรมการเก็บขอมูล

3. คัดเลือกผูปวยที่มี
ภาวะทองเสีย

2. ทดลองใหผูปวยที่ปฎิเสธORS
กิน ORS ที่เติมกลิ่นรสสตรอว
เบอรรี

4. ทดลองใหผูปวย
ที่ปฎิเสธORS กิน
ORS ที่เติมกลิ่นรสสต
รอวเบอรรี

ภาวะปาก


ผูปวยไดรับ 1. จํานวน
ี่ไ  ั
2.ปร อยละ
ึ

1. จัดประชุมเพื่อการดําเนินงาน
 ื
2. ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ

สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
หนวยงานผูปวยนอกมี
ผูปวยเด็กอุจจาระรวงจัด
อยูใน 5 อันดับโรคแรก
ของการมาตรวจรักษามา
ตลอดหลายปจนถึง
ปจจุบันและมีแนวโนมใน
อัตราที่เพิ่มมากขึ้น มี
อัตราการปวยในเด็กคือป
พ.ศ 2558-2560 จํานวน
2,829 ราย 4,472 ราย
และ 3,707 ราย
ตามลําดับ พบอัตราการ
กลับมาตรวจซ้ํา(re visit)
โรงพยาบาลซ้ําภายใน 48
ชม. 18 ราย คิดเปน
8.63 % ผูปวยที่มารับ
บริการที่ OPD ของ
สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินีดวย
อาการอาเจียน,อุจจาระ
รวง และ รับประทาน
อาหารไมได สามารถให

ผูปวยปาก


ผูปวยเด็กที่มารับ
สถาบันสุขภาพ
บริการที่ OPD ของ
เด็กแหงชาติมหา
สถาบันสุขภาพเด็ก
ราชินี
แหงชาติมหาราชินี ดวย
อาการอาเจียน,
อุจจาระรวง และ
รับประทานอาหารไมได
จํานวน 20 ราย

1.ทันตแพทย
ิป ไ

10

420,660

ใ

จํานวน
ผูปวย
ลด
1. จํานวน
1.นางสาวรัชนี
กลุมเปาหมาย สามารถกิน ภาวะแทรกซอ กลุม เปาหมาย บูลย เงินวิลัย
> 90%
ORS ไดตาม นที่รุนแรงขึ้น
เกณฑ
และปองกัน
≥90%
ความเสี่ยง
จากภาวะช็อค
ชวยเพิ่ม
ทางเลือก
และลดการ
ปฏิเสธการ
กินน้ําเกลือแร
(ORS)
รวมทั้งสราง
ความพึงพอใจ
ใหแกผูปวย
เด็กและ
ผูปกครอง
หรือผูแทน
โดยชอบ
ธรรมมากขึ้น
และลด
คาใชจายจาก
ยาตางๆ การ
ใหน้ําเกลือแร
2. จํานวน
ผูปวยที่
สามารถกิน
ORS ไดตาม
เกณฑ

7

10

5,550

เพื่อจัดตั้งคณะทํางาน 1. จัดการประชุม
ิ ี ื่ 2. ศึกษาดุงาน

ก.ย.
งบฯ เปาฯ %

10
37,400

สถาบันสุขภาพเด็ก
 ิ
ิ ี ี

ส.ค.
งบฯ เปาฯ %

10

33,800

ใ  อบรมหลักไสูตรการป

11.
องกัน
ี ั ฒนาบุ
ั้  คลากรใน
12. ฟนั ฟูแั ละพั

กิจกรรมหลัก

เปาฯ %

2

ไฟ
ใ ฒนาศัั กยภาพ
9. อบรมพั
ั
10. อบรมฟ นฟูความรูั พื้น ฐานการ

ั อมูล โครงราง ี่
3. รวบรวมข
ิ ั ี่ ี่ น ้ําเกลืั อแร
ป รสสต
ป
74 โครงการการใช
รอเบอรรี่ในกลุมเด็กที่ปฏิเสธ
น้ําเกลือแรเพื่อแกไขภาวะขาดน้ํา
เบื้องตนในงานการพยาบาล
ผูปวยนอก

งบฯ

10

45,900

7. สํารวจสิ่งแวดลอมและความ
ิ
8. ฝกซอั มดับเพลิงและอพยพหนี

ั
13. อบรมพั
ฒฝนาศักยภาพ
ั ใ ณภาพงานรั
ิ
73 โครงการพัฒื่ นาคุ
กษา
 ป ก
โ 
กิปจกรรมหลั

ก.ค.

6

6. เขารวมประกวด
ํ

 Cleaning
ี่  Day
6. Big

งบฯ

ไตรมาส 4

เม.ย.

37,680

25

15 49,990

25

15 49,990

25

15 99,980

183,020

50

20

25

15
5

5

5

5

5

48,136

5

5

9,500

53

4

10 9,500

5

4

300

10 9,500

4

10

9,500

4

300

10 9,536

5

4

10

5

1,500

2

4,500

1

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
3. ประเมินผลการดําเนินการ

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

5. เก็บขอมูลและ
ประเมินผล

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

54

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

เม.ย.
งบฯ เปาฯ %
5

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

งบฯ เปาฯ % งบฯ เปาฯ %
5
5

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %
5

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

10

10

10

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

10

10

10

10

งบฯ

เปาฯ %

ยุทธศาสตรยอย 3.3 : สรางความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน (Financial)
เปาประสงค 8 : สถาบันมีความเขมแข็งทางการเงินการคลังที่พึ่งพาตนเองได

0

-

-

-

-

-

-

- -

แผนงาน 11 : สรางสรรครูปแบบการบริการ เพิ่มมูลคาจากวิชาการและนวัตกรรม (FIN)

0

-

-

-

-

-

-

- -

- -

ยุทธศาสตร 4 : การพัฒนาเปนสถาบันโรคเด็กระดับชาติ (NHA) ผานกลไกความรวมมือกับเครือขาย
เปาประสงค 9 : สถาบันฯ เปนองคกรที่สามารถชี้นํานโยบายสุขภาพดานเด็ก

0

-

-

-

-

-

-

แผนงาน 12 : พัฒนาสถาบันสูองคกรคุณภาพโดดเดนและสามารถชี้นํานโยบายในระดับประเทศ (POL

0

-

-

-

-

-

-

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และหนวยงานที่เกี่ยวของการ
สรางเสริมพัฒนาการเด็ก (เด็ก
กลุมเสี่ยง เด็กพัฒนาการลาชา
และเด็กที่มีความตองการพิเศษ)

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แพทย กุมารแพทยและบุคลากร
การแพทย เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
และผูที่ทํางานดานเด็ก ติดตาม
นิเทศและประเมินผล

จําเปนที่จะตองมีการ
ดําเนินงานใหความรูแก
บุคลากรทางการแพทย
เพื่อทําใหเกิดการพัฒนา
งานดานการสงเสริม
พัฒนาการเด็กสมวัย ที่
จะนํามาใชในการ
ชวยเหลือตัวเด็กที่มี
ปญหาพัฒนาการ
ครอบครัว ผูดูแลเด็ก ให
สามารถพัฒนาระดับ
ความสามารถไดเต็ม
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ไมเปนภาระหรือ
เปนภาระใหกับ
ครอบครัวและสังคมนอย
ที่สุด นอกจากนี้ เด็กที่มี
ปญหาพัฒนาการลาชาที่
ยุงยากซับซอนควรไดรับ
การหาสาเหตุ รวมถึง
การแกไข
ภาวะแทรกซอนดังกลาว

เพื่อใหบุคลากร
1. ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
การแพทยจาก
สถานพยาบาลใน
เครือขายบริการ
สุขภาพแตละเขตได
แลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวทางการทํางาน
ดานพัฒนาการเด็ก
รวมกันผลักดันการ
แกไข ชวยเหลือ เด็ก
ที่มีปญหาพัฒนาการ
ลาชาและสงเสริม
พัฒนาการเด็กให
สมวัยทุกดานอยาง
ยั่งยืนโดยชุมชนมีสวน
รวม เกิดการทํางาน
ในดานพัฒนาการเด็ก
ที่เปนมาตรฐาน

1. บุคลากรทาง
การแพทยและบุคลากร
ที่ทํางานดานเด็ก 450
คน
2. จํานวนเด็กไดรับการ
คัดกรองพัฒนาการ
4,000 ราย
3. พยาบาลวิชาชีพ
จํานวนผูเขารับการ
อบรม 30 - 35 คน

เครือขายบริการ
สุขภาพ และ
สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

1. ผูเขารับ
1. เด็กที่มี
ผูรวมงาน
1. รอยละผู 1. แพทยหญิง
การอบรมมี
ปญหา
และญาติ
เขารับการ อดิศรสุดา
คะแนนการ พัฒนาการ ไดรับความรู
อบรมมี เฟองฟู
ทดสอบ
ลาชาไดรับ
เกี่ยวกับ
ความรูความ
ความรูหลัง
บริการ
วิธีการฝก
เขาใจ
เขารับการ สงเสริมและ
กระตุน
เกี่ยวกับ
อบรม > รอย
กระตุน
พัฒนาการ
สงเสริม
ละ 70
พัฒนาการ และสงเสริม พัฒนาการ
2. ความพึง
อยางนอย
พัฒนาการ เด็กพิเศษมาก
พอใจของผู รอยละ 85
เด็กมีความ
ขึ้น
เขารับการ
2.เด็กไดรับ ตองการพิเศษ 2. รอยละ
อบรม รอยละ บริการคัด
เด็กพิเศษ
ความพึง
80
กรอง
และเด็กที่
พอใจของผู
3. มีผูเขารับ พัฒนาการ
พัฒนาการ
เขารับการ
การอบรม
และสงเสริม ลาชาไดรบั
อบรม
384 คน
พัฒนาการ การดูแลอยาง 3.จํานวนผูที่
อยางนอย
องครวม ไดรับการอบรม
4,000 ราย

- 3,020,000

2. นางขิ่ม สกุล


13,950

1,340,650

450

10

10

2. กิจกรรมอบรมพยาบาลเฉพาะ
ทางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผูปวยเด็ก
ที่มีปญหาพัฒนาการและ
พฤติกรรม หลักสูตร 4 เดือน

55

1,665,400

35

10

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

เปาประสงค 10 : เครือขายเขตบริการสุขภาพมีคุณภาพ ปญหาการเจ็บปวยตายในพื้นที่บริการทั้งประเทศลดลง
แผนงาน 13 : รวมสรางสังคมสุขภาพที่สงเสริม ปองกันและดูแลสุขภาพแกเด็กผานความรวมมือกับเขตบริการสุขภาพของประเทศและนานาชาติ
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครือขายระดับประเทศ (NTW)
2 โครงการถายทอด ฝกอบรม
หลักสูตรเฉพาะทางในการดูแล
รักษาผูปวยทารกแรกเกิด

เนื่องจากสถานการณ
ของการคลอดในแตละ
แหงและของทารกแรก
เกิดแตละคนแตกตางกัน
ไป ทําให ไมสามารถจะ
พยากรณลวงหนาไดวา
ทารกแรกเกิดตองการ
การชวยเหลือมากนอย
เพียงใด จึงตองมีความ
พรอมอยูเสมอทั้งในดาน
บุคลากรที่มีความสามารถ
ในการชวยเหลือทารก
แรกเกิดและในดาน
อุปกรณตาง ๆ ที่จําเปน
ในการแกไข จึงจะ
สามารถชวยเหลือทารก
แรกเกิดเหลานี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1. การบรรยายแบบ
ของพยาบาลในดาน มีสวนรวม
ทักษะ การปฏิบัติการ
พยาบาล การใช
อุปกรณและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการดูแลทารกแรก
เกิดกอนกําหนด
ทารกน้ําหนักตัวนอย
และทารกแรกเกิด
วิกฤติ ใหผานพน
วิกฤตโดยไมมี
ภาวะแทรกซอนจาก
การดูแลรักษาที่
สามารถปองกันได

1. แพทย และพยาบาล
ที่ใหการดูแลทารกแรก
เกิดในโรงพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
ตติยภูมิ ในเครือขาย
13 เขตสุขภาพ 200 คน
2. พยาบาลวิชาชีพ 60
คน

เครือขายบริการ
สุขภาพ และ
สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

1. จัดการ
มีการนํา
ประชุม
ฐานขอมูล
วิชาการ การ ทารกแรกเกิด
จัดการความรู ไปใช อยาง
และบูรณา
นอย 3เขต
การเพื่อ
สุขภาพ
พัฒนา
คุณภาพ
บริการทารก
แรกเกิด
2. จัดการ
อบรม
หลักสูตรการ
พยาบาล
เฉพาะทาง
สาขาการ
พยาบาล
ทารกแรกเกิด
วิกฤติ และมีผู
เขาอบรม
สอบผาน
เกณฑ ไดรับ
ระกาศนียบัตร

อัตราตาย
ทารกแรกเกิด
อายุนอยกวา
หรือเทากับ
28 วัน
สถานพยาบาล
เครือขาย
บริการ
สุขภาพลดลง
จนถึงระดับที่
คาดหวัง

1. ไดรูปแบบ 1. นพ.สมเกียรติ
ลลิตวงศา
ฐานขอมูล
(data base)
ทารกแรกเกิด
2. จํานวนผู
เขาอบรม
3. มีการนํา
ฐานขอมูล
ทารกแรกเกิด
ไปใช

กิจกรรมหลัก

2. การอภิปรายกลุม

2. นพ.วิบูลย
กาญจนพัฒนกุล

1. ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ระบบฐานขอมูลทารกแรกเกิดของ
เครือขายสุขภาพ

3. การประชุม
ปรึกษาทางการ
พยาบาล

3. นางสาวรุง
ทิวา อัศวินานนท

2. ประชุมวิชาการ การจัดการ
 กสูตรการพยาบาล
ื่ ั
3. อบรมหลั

1,987,500

212,500

50

10 30,000

501,400 200

4. การฝกปฏิบัติ
207,200

เฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ทารกแรกเกิดวิกฤติ 4 เดือน

56

10 207,200

10

20
10

207,200

30

10

207,200

10

207,200

10

207,600

30

10

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
3 โครงการพัฒนาเครือขายระบบ
ศูนยโรคหัวใจ สถาบัน
บริการและการคัดกรองโรคหัวใจ สุขภาพเด็กแหงชาติมหา
เด็ก
ราชินี รับผูปวยเด็ก
โรคหัวใจพิการแตกําเนิด
ประมาณ 1 ใน 4 ของ
เด็กโรคหัวใจทั่วประเทศ
คือ ประมาณ 1,000 ราย
ในแตละป ในจํานวนนี้
ตองไดรับการผาตัดถึง
ประมาณ ๕00 รายตอป
ในชวง 5 ปที่ผานมา
ศูนยฯมีผลักดันใหเกิด
การคัดกรองใน
ระดับประเทศ โดยใช
เครื่องมือ Pulse
Oximeter ตรวจคา
ความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในกระแสเลือด
การคัดกรองปจจุบันได
ดําเนินการใน
โรงพยาบาลประจํา
จังหวัดครบแลวทั้ง 13
เขต ทั่วประเทศ แตยัง
ไมไดผลสัมฤทธิ์ในการลด
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

1 ลดอัตราตายจาก 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
โรคหัวใจในเด็กทารก
ของประเทศ
2 ตอยอดการคัดกรอง
เด็กโรคหัวใจพิการแต
กําเนิดที่รุนแรงใน
ทารกแรกเกิด
3 สรางเครือขายการ
สงตอเด็กโรคหัวใจ
อยางเปนรูปธรรม
4 พัฒนารูปแบบแนว
ทางการใหบริการ
รักษาเด็กโรคหัวใจ
อยางมีประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
1. สถานพยาบาล
เครือขายเขตบริการ
สุขภาพที่ 4 อัน
ประกอบดวย รพ.
นครนายก, รพ.พระนั่ง
เกลา, รพ.ปทุมธานี,
รพ.พระนครศรีอยุธยา,
รพ.พระนารายณ
มหาราช, รพ.สระบุร,ี
รพ.สิงหบุรี และ รพ.
อางทอง

1. สถานพยาบาล
เครือขายเขต
บริการสุขภาพ

2. นิเทศ ตรวจเยี่ยม

2. บุคลากรการแพทย
ในสถานพยาบาล
ตนแบบทั่วประเทศที่
ใหบริการคัดกรองเด็ก
โรคหัวใจโดยใชเครื่อง
Pulse Oximeter
จํานวน 100 คน

2. สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหา
ราชินี

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปญหา
โรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่รุนแรง
และการคัดกรองในทารกแรกเกิด
เพื่อลด Infant mortality rate
ของประเทศ

3. คัดกรองโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิด

3. บุคลากรการแพทยที่
เกี่ยวของในการบริการ
ผูปวยเด็กโรคหัวใจและ
ดูแลเด็กโรคหัวใจใน
ภาวะวิกฤติ 10 คน

2. พัฒนาความรูความชํานาญ
และนวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจ
ภายในศูนยโรคหัวใจดวยการเชิญ
วิทยากรผูที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาภายในประเทศ มา
บรรยายและรวมใหการรักษา
ผูปวยโรคหัวใจ

4. สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพการ
คัดกรอง

Output

1. จํานวน 8
ครั้ง
2. ผูเขา
ประชุมมีความ
เขาใจ
มากกวารอย
ละ 90
3. มากกวา
รอยละ 90
4. มีความพึง
พอใจและ
เขาใจ
มากกวารอย
ละ 90
5.ขอมูล
สมบูรณ >
รอยละ 90

Outcome

1. ผูเขารับ
การอบรมมี
ความพึง
พอใจมากกวา
รอยละ 90
และนําไปสู
การปฏิบัติงาน
ไดจริง
มากกวารอย
ละ 90

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

เด็กปวย
โรคหัวใจ
สามารถไดรับ
การรักษาเพิ่ม
มากขึ้น จาก
การใหบริการ
จากเขต
สุขภาพ รพ.
ศูนยทั่ว
ประเทศ ทํา
ใหลด
2. เพิ่มขึ้นป ระยะเวลา
ละมากกวา 2 การรักษา
โรงพยาบาล และลดอัตรา
การเสียชีวิต

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

1. จํานวน
1. นายสมเกียรติ 1,000,000
ครั้งที่ประชุม ลลิตวงศา
2. รอยละ
ของผูเขารวม
ประชุม มี
ความเขาใจ
กับวิธีการคัด
กรอง
โรคหัวใจ
พิการแต
กําเนิดดวย
Pulse
Oximeter
3. รอยละ
โรงพยาบาล
เครือขายที่
ไดรับการ
เยี่ยมสํารวจ
4. ความพึง
พอใจและ
ความเขาใจ
ตอวิทยากร
และเนื้อหาที่
บรรยาย
2. นาย ธวัชชัย
กิระวิทยา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ

23,000

28,400

3. นิเทศ ตรวจเยี่ยม พรอม
บรรยายการคัดกรองเด็กโรคหัวใจ
รวมกับโรงพยาบาลที่รวมเปน
เครือขายทางวิชาการรวมกัน

2

5 28,400

มี.ค.

เปาฯ %

259,400 100

3. นายสมพัน
กลั่นดีมา

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

5

28,400

5 23,000

5 23,000

2

5 28,400

2

5. วิเคราะหขอมูลการคัดกรองเด็ก
โรคหัวใจ

57

5

23,000

10

5

15

248,500

71

15

15,000

1

10

5

248,500

4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
การคัดกรองของสถานพยาบาล
ประจําจังหวัดในเขตบริการ
สาธารณสุขพื้นที่ตางๆ ที่พรอมจะ
เขารวมโครงการเพื่อใหเกิดการ
คัดกรองในโรงพยาบาลระดับชุมชน

ก.ค.

15

5 23,000

2

ไตรมาส 4

เม.ย.

71

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
4 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
โครงการพัฒนาและ
ขยายศูนยเครือขายการเรียนการ ขยายศักยภาพศูนย
สอนสําหรับเด็กปวยที่ดอยโอกาส เครือขายการเรียนการ
ทางการศึกษาในโรงพยาบาลดวย สอนสําหรับเด็กปวยที่
เทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ดอยโอกาสทางการศึกษา
ตอเนื่องและยั่งยืน
ในโรงพยาบาลดวย
ตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม อยางตอเนื่องและยั่งยืน
ราชกุมารี
ตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีจึงเกิดจากการ
เล็งเห็นวา การดูแลเด็ก
เจ็บปวยใน
สถานพยาบาลควรดูแล
อยางเปนองครวม ดูแล
สุขภาพกายและสงเสริม
การเรียนรูพัฒนาการ
อยางเหมาะสมตาม
ศักยภาพของเด็กวัย
เรียนที่พึงมีเด็กปวยควร
ไดรับโอกาสการศึกษา
ตอเนื่องตามความ
เหมาะสม
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

สงเสริมโอกาส
1. อบรม/สัมมนาการ
ทางการศึกษา
พัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กดอย
โอกาส เพิ่มศักยภาพ
และกิจกรรม
เครือขายศูนยการ
เรียนการสอนสําหรับ
เด็กดอยโอกาส
พัฒนาองคความรู
ของบุคลากรครูผูสอน
บุคลากรทาง
การแพทยที่เกี่ยวของ
กับกลุมเด็ก
ผูดอยโอกาส

2 นําเสนอผลงาน

1. พัฒนาและจัดกิจกรรมศูนยแม
เครือขายและลูกขายสําหรับการ
เปนตนแบบการเรียนการสอนแก
กลุมเด็กปวยในวัยเรียนและ
สถานที่ศึกษาดูงานกิจกรรม
ดําเนินการจากหนวยงานทั้ง
ภายในและตางประเทศ

3. นิเทศ ติดตามผล

2. อบรม/สัมมนาการใช
เทคโนโลยีและกิจกรรมการเรียน
การสอน พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันประจําปแกบุคลากร
ครูผูสอนเด็กปวยและผูเกี่ยวของ
ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
เครือขายทั่วประเทศ

4. การพัฒนา

3. จัดนําเสนอผลงานการพัฒนา
แนวทางการดูแลผูปวยเด็กเรื้อรัง
ในศูนยการเรียนเพื่อเด็กปวยใน
โรงพยาบาล

5. ตรวจเยี่ยม

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
1. เด็กดอยโอกาสทาง 1. สถานพยาบาล
การศึกษาประเภทเด็ก เครือขาย
เจ็บปวยและเด็กกลุม
พิเศษตาง ๆ 55,000 ราย

2. ครูผูสอนเด็กปวยและ 2. สถาบันสุขภาพ
ิ ยนการึ
็  ิ
3. ็ ศูนย การเรี

Output

เด็กดอย
โอกาส (เด็ก
เจ็บปวย) ที่
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ในหลักสูตร
การเรียนการ
สอนที่
เหมาะสม
55,000 ราย
2. ครูผูสอน
การศึกษา
พิเศษของ
กระทรวงศึกษ
าธิการไดรับ
การพัฒนา
องคความรู
ทักษะ
วิชา
การศึกษา
และดาน
สาธารณสุข
ในการดูแล
เด็กปวยผาน

Outcome

1. ระดับ
ความพึง
พอใจของเด็ก
เจ็บปวย
ครอบครัวและ
เครือขาย
รอยละ 80
2. เด็กดอย
โอกาส (เด็ก
เจ็บปวย)
ไดรับ
การศึกษา
และสามารถ
สูการเขา
เรียนตอใน
ระบบภาค
ปกติ / กศน.
รอยละ 83

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ
เพิ่มโอกาส
ทาง
การศึกษาแก
เด็กดอย
โอกาสกลุม
เด็กเจ็บปวย
และเด็กกลุม
พิเศษอื่น ๆ
ซึ่งเปน
พื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
ตาม
พระราชบัญญั
ติทาง
การศึกษา
และตาม
พระราชบัญญั
ติ สิทธิเด็ก
เด็กทุกคนตอง
ไดรับ
การศึกษา
อยางมี
ความสุขขณะ
อยู

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

3,762,700
1. จํานวน 1. แพทยหญิง
เด็กดอย อดิศรสุดา เฟองฟู
โอกาส (เด็ก
เจ็บปวย) ที่
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ในหลักสูตร
การเรียนการ
สอนที่
เหมาะสม
2. ครูผูสอน
การศึกษา
พิเศษของ
กระทรวงศึกษ
าธิการไดรับ
การพัฒนา
3. ขยายผล
ดําเนิน
กิจกรรมสราง
โอกาส
การศึกษาแก
เด็กดอยโอกาส
4. ระดับ
ความพึง
2. นางขิ่ม สกุล


ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

5 48,100

1 45,000

3,100

สอนสําหรับเด็กเจ็บปวย
ในสถานพยาบาล
เครือขายเพิ่มขึ้น 10
จังหวัด/แหง

5

งบฯ

50,000 150

168,590

4. นิเทศ ติดตามผลการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนกลุม
เด็กปวยในพื้นที่สถานพยาบาล
เครือขาย
5. ตรวจเยี่ยม Follow-up บาน
กลุมเด็กปวยและ
นําเด็กปวยและครอบครัวไปดูงาน
นอกสถานที่

58

3

7

168,590

4

7

168,600

3

7

20,000

1

5

มี.ค.

เปาฯ %

5 66,300

45,000

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

5

51,500

8

2,810,320

100

9

62,300

58

14

20,000

1

5

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

5 3,100

1 6,000

20,000

5

1

5

3,000

ก.ค.

1

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
1 โครงการพัฒนาระบบรับสงตอ
เพื่อการตอบรับนโยบาย
ผูปวยระดับตติยภูมิและสูงกวา
จากกรมการแพทย
รวมทั้งเพื่อใหสอดคลอง
พันธกิจของสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินีจึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาระบบ
รับสงตอผูปวยระบบสง
ตอผูปวยระดับตติยภูมิ
และสูงกวาตั้งแต
ปงบประมาณ 2554
จนถึงปจจุบัน ผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
คือ การจัดตั้งศูนย
ประสานงาน มี
เครื่องมืออุปกรณและ
บุคลากรรับผิดชอบตลอด
24 ชั่วโมง มีแนวทางการ
รับสงตอที่ชัดเจน
ครอบคลุมบริการการ
รับสงตอทั้งหมดซึ่ง
ประกอบดวย การรับสง
ตอ (refer in) การสงตอ
(refer out) และการ
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษาดูงานโรงพยาบาล
ตนแบบการสงตอดวยระบบ
สารสนเทศ

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

1. เพื่อพัฒนา
1. ศึกษาดูงาน
ศักยภาพของศูนย
ประสานงานของ
สถาบันฯใหเปน
ศูนยกลางการ
ประสานงานการ
รับสงตอผูปวยเด็ก
ของกรมการแพทย

2. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
3. นิเทศติดตามงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
1. บุคลากรทาง
การแพทยจาก
สถานพยาบาลตางๆ
สถานพยาบาลเครือขาย
ในพื้นที่รับผิดชอบ จาก
เขตบริการสุขภาพที่ 4,
5และ 6รวมทั้ง
สถานพยาบาลเครือขาย
เฉพาะโรค
จํานวน 50 คน

Output

เขตบริการสุขภาพ
1.
ที่ 4, 5และ 6
ความสําเร็จ
รวมทั้ง
การจัดระบบ
สถานพยาบาล
ปรึกษาผาน
เครือขายเฉพาะโรค electronic
file
2.
สถานพยาบาล
เครือขาย
ไดรับการ
นิเทศงานครบ
2 แหง

Outcome

1. ผูปวย
ไดรับการสง
ตออยาง
ปลอดภัยได
มาตรฐาน โดย
ไมพบ
เหตุการณไม
พึง
ประสงคที่เกิด
จากการสงตอ

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ผูปวยไดรับ
1. รอยละ 1.นางสาวสุเนต
บริการการสง ความสําเร็จ รา แกววิเชียร
ตอผูปวยที่มี การจัดระบบ
ประสิทธิภาพ ปรึกษาผาน
electronic
file
2. จํานวน
สถานพยาบาล
เครือขาย
ไดรับการ
นิเทศงาน
3. จํานวน
ผูปวยไดรับ
การสงตอ
อยาง
ปลอดภัยได
มาตรฐาน โดย
ไมพบ
เหตุการณไม
พึง
ประสงคที่เกิด
จากการสงตอ

งบ
ประมาณ

68,550

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

2.นางสาววีณา
เทศวงศ
31,800

20,000

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแล
ผูปวยขณะเคลื่อนยายเพื่อการสง
ตอสถานพยาบาลตางๆ

10

5,750

40

59

30

20

5,500

3. นิเทศงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
สถานพยาบาลเครือขาย

15

1

20

5,500

1

20

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)

Output

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาเครือขายระดับนานาชาติ (NAT)
5 โครงการเสริมสรางองคความรู
ทางวิชาการและบริการในการ
ดูแลรักษาดานสุขภาพเด็ก
กับกลุมประเทศอาเซียนและ
ประเทศอื่นๆ (ในประเทศ)

กิจกรรมหลัก

สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี เห็น
ความสําคัญในการ
พัฒนาทางการแพทย
รวมกับประเทศตาง ๆ
ในกลุมอาเซียนและ
ประเทศตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง จึงไดจัดทํา
โครงการความรวมมือ
ทางวิชาการและการดูแล
รักษาดานสุขภาพเด็กใน
กลุมประเทศอาเซียน
และประเทศอื่นๆ (ใน
ประเทศ) ขึ้น เพื่อตอ
ยอดใหเกิดการขยายผล
และความรวมมือทาง
วิชาการดานสุขภาพเด็ก
การแลกเปลี่ยนความรู
การดูแลรักษาที่ยุงยาก
ซับซอน

2
ตอยอดใหเกิดการ
1. ประชุมวิชาการ
ขยายผลและความ
รวมมือทางวิชาการ
ดานสุขภาพเด็ก การ
แลกเปลี่ยนความรู
การดูแลรักษาที่
ยุงยากซับซอน อีกทั้ง
จะเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณของ
แพทยในการดูแลใน
ภูมิภาคประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนรวมถึงการ
พัฒนาแนวทางการ
ดูแลรักษาและการ
วิจัยดานสุขภาพเด็ก
ในภูมิภาคนี้ตอไป

2. กิจกรรมบรรยาย

-

กิจกรรมที่ 1 แพทย
พยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทยที่
เกี่ยวของในการรักษา
โรคในกลุมประเทศ
อาเซียน 180 คน

1. ในประเทศไทย
และกลุมประเทศ
อาเซียน

กิจกรรมที่ 2 แพทย

2. สถาบันสุขภาพ
็  ิ

1. ประชุมวิชาการสุขภาพเด็ก
แหงชาติประจําป 2562 เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุม
ประเทศอาเซียนสําหรับบุคลากร
ทางการแพทย แพทยประจําบาน
และแพทยในกลุมประเทศอาเซียน

กิจกรรมที่ 3 บุคลากร
ทางการแพทยจาก
สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมารร 3 คน

2. พัฒนาวิชาการระดับประเทศ
ดวยการอบรม/สัมมนาและ
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทํา
หัตถการรักษาผูปวยเด็กดวยสาย
สวน

กิจกรรมที่ 4 กุมาร
ศัลยแพทย แพทย
ประจําบาน จาก รพ.ใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รวมกับ
ผูเชี่ยวชาญระดับ
นานาชาติ 100 คน

-

-

-

1.มีการจัด
ประชุม
วิชาการและ
การทํา
หัตถการดาน
สวนหัวใจเพื่อ
การรักษา
รวมกับ
ประเทศใน
กลุมอาเซียน
1 ครั้ง/ป
2. จํานวน
บุคลากรทาง
การแพทยที่
เกี่ยวของกับ
ศัลยกรรมเด็ก
รวมบรรยาย
แลกเปลี่ยน
องคความรู
ระหวาง
ผูเชี่ยวชาญ
ระดับ
นานาชาติ
80 คน

1. บุคลากร
ทาง
การแพทยที่
เขารวม
สัมมนาดาน
โรคเด็กไดรับ
ความรูและ
ทักษะ
ครอบคลุม
ตามหัวขอที่
กําหนด
> รอยละ 80
2. รอยละ
บุคลากรที่เขา
รวมสัมมนา
ดานโรคเด็กมี
ความพึงพอใจ
> รอยละ 80
3. มีผลการ
ดําเนินงาน
และ
ความกาวหนา
ในความ
รวมมือกับ

มีการ
แลกเปลี่ยน
และพัฒนา
องคความรู
และ
ประสบการณ
การรักษา
ผูปวยเด็กใน
กลุมประเทศ
อาเซียนและ
ประเทศอื่นๆ
ทําให
ประชาชน
ผูรับบริการ
ไดรัการรักษา
อยางมีคุณภาพ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

งบ
ประมาณ

ไตรมาส 1
ต.ค.

งบฯ เปาฯ %
- 920,000
1. จํานวน
1. นายแพทย
บุคลากร
วิบูลย กาญ
การแพทย
จนพัฒนกุล
2. จํานวน
สถาบันทาง
การแพทยใน
ประเทศ
อาเซียนที่เขา
รวม
3.จํานวนการ
จัดประชุม
วิชาการ
4. รอยละ
บุคลากรที่เขา
รวมสัมมนา
ดานโรคเด็กมี
ความพึงพอใจ
5. ผลการ
ดําเนินงาน

ไตรมาส 2

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

มี.ค.

เปาฯ %

งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2. นายแพทย
3. นางสาวศุภิส
รา แมนจักร

192,850

31,490

3. อบรมระยะสั้น หลักสูตรไมเกิน
3 เดือน เรื่องการดูแลรักษาผูปวย
โรคหัวใจ การทําหัตถการรักษา
ดวยสายสวน การผาตัด และอื่นๆ
ใหกับบุคลากรทางการแพทยจาก
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

4. บรรยายแลกเปลี่ยนองคความรู
ระหวางผูเชี่ยวชาญระดับ
นานาชาติดานศัลยกรรม

60

10 31,490

35

356,100

180

20

31,490

5

5

213,600

1,000

20

20

10 31,490

5 31,490

งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ลําดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

หลักการและเหตุผล

หนวยงาน : สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
6 โครงการพัฒนาความรวมมือทาง สถาบันสุขภาพเด็ก
วิชาการและบริการดานสุขภาพเด็ก แหงชาติมหาราชินี เห็น
ในกลุมประเทศอาเซียนและ
ความสําคัญในการ
ประเทศอื่นๆ (นอกประเทศ)
พัฒนาทางการแพทย
รวมกับประเทศตาง ๆ
ในกลุมอาเซียนและ
ประเทศตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง จึงไดจัดทํา
โครงการความรวมมือ
ทางวิชาการและการดูแล
รักษาดานสุขภาพเด็กใน
กลุมประเทศอาเซียน
และประเทศอื่นๆ (นอก
ประเทศ) ขึ้น เพื่อตอ
ยอดใหเกิดการขยายผล
และความรวมมือทาง
วิชาการดานสุขภาพเด็ก
การแลกเปลี่ยนความรู
การดูแลรักษาที่ยุงยาก
ซับซอน อีกทั้งจะเพิ่มพูน
ทักษะและประสบการณ
ของแพทยในการดูแลใน
ภูมิภาคประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

วิธีการดําเนินงาน

จัดหลักสูตรและให
1. ฝกอบรม
การฝกอบรมการ
ตรวจหัวใจดวยคลื่น
เสียงสะทอนความถี่สูง
และการสวนหัวใจ
สงเสริมใหเกิดความ
รวมมือในการตรวจ
รักษาโรคหัวใจพิการ
แตกําเนิดโดยการ
สวนหัวใจสําหรับ
แพทย และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในดานการทํา
หัตถการผูปวยเด็ก
โดยการสวนหัวใจ
ขยายผลความรวมมือ
ดานศัลยกรรมเด็ก
รวมกับกลุมประเทศ
อาเซียนและประเทศ
อื่นๆ

2. ศึกษาดูงาน

กลุมเปาหมาย
(พรอมระบุจํานวนและ พื้นที่กลุมเปาหมาย
หนวยนับ)
1.สหวิชาชีพสําหรับ
1. กลุมประเทศ
บุคลากรทางการแพทย อาเซียน
ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสหภาพเมียน
มาร 15 คน

Outcome

ประโยชนที่
ประชาชน
ไดรับ

งบประมาณรายไตรมาส
ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

1. มีบุคลากร
มีผลการ
เกิดการ 1. จํานวน
พัฒนา บุคลากรที่ได
ดานโรคหัวใจ ดําเนินงาน
และ
แนวทางการ พัฒนาความรู
เด็กของ
ความกาวหนา ดูแลรักษา
ประเทศใน
ในความ
ดานสุขภาพ
กลุมอาเซียน
รวมมือกับ เด็กและการ
เขาฝกอบรม
กลุมประเทศ แลกเปลี่ยน
2 คน
2. มีการจัด
ตางๆ มีองค เรียนรูดานโรค
ประชุม
ความรูใหม
เด็ก การ
วิชาการและ
ดาน
ถายทอด
การทํา
ศัลยกรรม
เทคโนโลยี
หัตถการดาน ทารกแรกเกิด ระหวาง
สวนหัวใจเพื่อ เพิ่มขึ้น รอย ประเทศ ทํา
การรักษา
ละ 80
ใหประชาชน
รวมกับ
ไดรับบริการที่
ประเทศใน
ดี มี
กลุมอาเซียน
ประสิทธิภาพ
1 ครั้ง/ป
มากขึ้น
3. มีบุคลา
การทางการ
แพทยเขา
รวมอบรม
ดานการดูแล
รักษาผูปวย
2. แพทยประจําบาน
2. สถาบันสุขภาพ
2. จํานวนครั้ง
กุมารศัลยศาสตร ชั้นปที่ เด็กแหงชาติมหา
ในการจัด
3หรือ 4 ณ ประเทศ
ราชินี
ประชุม
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 4 คน

1. แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติใน
การทําหัตถการรักษาผูปวยเด็ก
ดวยการสวนหัวใจและการผาตัด
รักษาเด็กโรคหัวใจที่มีภาวะเสี่ยง
รุนแรง ในประเทศมาเลเซีย ,
อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส, เวียดนาม
เมียนมาร สปป.ลาว

3. แพทยประจํากลุม
งานศัลยศาสตร 1 คน

2. พัฒนาและอบรมสัมมนาการ
ดูแลรักษาผูปวยเด็กแบบองครวม
รวมกับกลุมสหวิชาชีพสําหรับ
บุคลากรทางการแพทยในสปป.
ลาวและเมียนมาร

4. พยาบาลหองผาตัด
และพยาบาลวิสัญญี

3. โครงการขยายผลความรวมมือ
ระหวางสถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินีและNational
Hospital of Pediatrics (NHP),
Hanoi, Vietnam และประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

Output

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. นายแพทย
วิบูลย กาญ
จนพัฒนกุล

งบ
ประมาณ

800,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

ไตรมาส 3

ก.พ.
งบฯ

เปาฯ %

มี.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

2. นายแพทย
วรการ พรหม
พันธุ

76,850

10

76,850

10

4. นางสาวนริศ
รา จิตรีไทย

100,650

10

100,650

10

5. นางสาวศุภิส
รา แมนจักร

50,000

10 50,000

10 50,000

10

190,000

15

105,000

15

3. แพทยหญิง
3. ผลการ
อัจฉริยา ทองสิน
ดําเนินงาน
และ
ความกาวหนา
ในความ
รวมมือกับ
กลุมประเทศ
ตางๆ

4. ฝกอบรมแพทยประจํากลุมงาน
ศัลยศาสตร
5. ฝกอบรมพยาบาลหองผาตัด
และบุคลากรที่เกี่ยวของ

61

ก.ค.
งบฯ

เปาฯ %

ส.ค.

ก.ย.

งบฯ เปาฯ %

งบฯ เปาฯ %

