ลาดับที่
1

แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการติดตามโครงการสาคัญ ของกรมการแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เดือน มีนาคม 2562
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์
เครือข่ายการเรียนการสอนสาหรับเด็กป่วยที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนตามแนวพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

1. กิจกรรม พัฒนาและจัดกิจกรรมศูนย์แม่
เครือข่ายและลูกข่ายสาหรับการเป็นต้นแบบ
การเรียนการสอนแก่กลุ่มเด็กป่วยในวัยเรียน
และสถานที่ศึกษาดูงานกิจกรรมดาเนินการจาก
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
2. กิจกรรมสัมมนาการใช้เทคโนโลยีและ
กิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันประจาปีแก่บุคลากรครูผู้สอนเด็ก
ป่วยและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ
3. กิจกรรมนิเทศ ติดตามผลการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มเด็กป่วยใน
พื้นที่สถานพยาบาลเครือข่าย
4. ตรวจเยี่ยม Follow-up บ้านของกลุ่มเด็ก
ป่วยและพาเด็กป่วยและครอบครัวไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่

1. เด็กด้อยโอกาส(เด็กเจ็บป่วย)ได้รับการศึกษาและ
สามารถสู่การเข้าเรียนต่อในระบบภาคปกติ/การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัย (กศน) จานวน
18,333 คน ของเด็กป่วย คิดเป็นร้อยละ 33.33
2. จานวนเด็กด้อยโอกาส(เด็กเจ็บป่วยที่ดีรับโอกาส
ทางการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่
เหมาะสม จานวน 25,305 คน ของเด็กป่วย (ข้อมูล
ณ เดือนมีนาคม 2562)
3. จานวนศูนย์การเรียนการสอน ที่ให้บริการ จากเดิม
48 แห่ง เพิ่มขึ้น 12 แห่ง เป็น 60 แห่ง คือ (1) รพ.

แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ได้รับ(บาท)
3,762,700

ใช้สะสม
(บาท)
1,210,347

ชัยนาทนเรนทร (2) รพ.ร้อยเอ็ด (3) รพ.บุรีรัมย์
(4) รพ.พังงา (5) รพ.สมุทรปราการ
(6)รพ.ระนอง(7)รพ.ตรัง (8)รพ.พระนครศรีอยุธยา
(9)รพ.วชิระภูเก็ต(10)รพ.สิงห์บุรี (11)รพ.สุรินทร์
(12) รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
(ปี2560 : ขยายศูนย์เครือข่าย IT ได้ 40 แห่ง
(ปี 2561 : ขยายศูนย์เครือข่าย IT ได้ 48 แห่ง)
และได้ดาเนินการนิเทศสถานพยาบาลจานวน 3 แห่ง
ได้ ได้แก่ (1) รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท เมื่อวันที่
13 กพ.62 (2) รพ.นครสวรรค์ ป ระชารั ก ษ์ จ.
1

ลาดับที่

2

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 13 มีค.62 (3) รพ.สิงห์บุรี จ.
สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 14 มีค.62
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 1. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล โรงพยาบาล 1. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล โรงพยาบาลสมาชิก
แพทย์ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ – ไต ในส่วน
สมาชิกศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะสภากาชาดไทย
ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะสภากาชาดไทย
ภูมิภาค
- ค้นหาความต้องการทางวิชาการในด้านการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ
ปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาล ในส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีประเด็นติดตาม
- รวบรวมปัญหา และอุปสรรค ต่างๆ ในการ ดังนี้
ดาเนินงานของโรงพยาบาล ในส่วนภูมิภาค
1.1 เพิ่มจานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายใน
โดยมีกาหนดการดังนี้
เขตสุขภาพที่ 12 โดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้มีการ
ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
จัดอบรมภายในเขตเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด ค้นหาผู้ป่วยสมองตาย,การเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ
เชียงราย
และการดูแล potential donor
ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
1.2 จัดตั้ง Regional Retrieval Team โดยมีความ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมมือกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการ
ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
จัดลาดับทีมออกผ่าตัดนาไตออก กรณีมี donor
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภายในเขตสุขภาพที่ 12
2. ดาเนินการจัดทาสื่อและสาเนาสื่อวีดิทัศน์
1.3 เป็นศูนย์ปลูกถ่ายไต โดยทาการปลูกถ่ายไตทั้งผู้
เรื่อง การผ่าตัดนาอวัยวะออก และการปลูกถ่าย บริจาคที่มีชวี ิตและผู้บริจาคสมองตาย ข้อมูลถึงวันที่
อวัยวะ(ไต)สาหรับโรงพยาบาลภาครัฐและ
29 มีนาคม 2562 ทาการปลูกถ่ายไตทั้งหมด 17 ราย
เอกชน ทัว่ ประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ผลการดาเนินงานพบว่า : รพ.หาดใหญ่มีความร่วมมือ
3. ดาเนินการปรับปรุงและจัดพิมพ์คู่มือแนว ของทุกโรงพยาบาล ระดับ A,S ในเขตสุขภาพที่ 12
เวชปฏิบัติการปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลราชวิถี อีกทั้งได้มีการร่วมมือกันระหว่างรพ.หาดใหญ่ และ
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ

แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ได้รับ(บาท)

ใช้สะสม
(บาท)

538,500

284,200

2

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ได้รับ(บาท)

ใช้สะสม
(บาท)

รพ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาให้เกิดการทางาน
ร่วมกันเป็นทีมส่งผลที่ดีต่อสุขภาพประชาชน
ปัญหาและอุปสรรค : ได้แก่ การยินยอมบริจาค
อวัยวะน้อยกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากเหตุทางศาสนา,
ปัญหาขาดแคลนอวัยวะบริจาค, คุณภาพของอวัยวะที่
บริจาค และการบริหารจัดการ : การปลูกถ่ายอวัยวะ
เป็นงานเสริม ผู้จัดการศูนย์ปลูกถ่ายไม่มีโครงสร้าง
ชัดเจน ค่าตอบแทนของทีม Harvest ทีมปลูกถ่าย
อวัยวะ ไม่เอื้อต่อแรงจูงใจ ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไต
สูงกว่ารายรับที่ได้จากกองทุน (สปสช.,สปส.)
2. ร้อยละ 80 บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ มี
ความรู้และเชี่ยวชาญสามารถผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะไต

3

ลาดับที่
3

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

โครงการสร้างเสริมศักยภาพและความ
มั่นคงในชีวติ ด้านสุขภาพ โดยการป้องกัน
โรคระดับทุติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุ่ม
อาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

1. จัดประชุมผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้เชี่ยวชาญ/
กระทรวง/ กรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ประชุมร่วมกับ จังหวัดที่เข้าร่วมเป็น
จังหวัดนาร่องในการใช้ระบบคัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพผู้สงู อายุ (Aging Health data)
2. ถ่ายทอด/ส่งมอบองค์ความรู้ เครื่องมือ และ
พัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบัติงานระดับ ครู ก
(บุคลากร) และครู ข (ระดับ อสม.) เรื่องระบบ
คัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูส้ ูงอายุ และระบบ
Aging Health data
3. การนิเทศ/ติดตามประเมินผล
4. จัดทาแนวเวชปฏิบัติการประเมินและป้องกัน
ภาวะหกล้มในผูส้ ูงอายุ
5. จ้างเจ้าหน้าที่โครงการ

1. ประชุมหารือภายในกรมการแพทย์ เพื่อพิจารณา
เทคนิคการส่งข้อมูลไปยัง HDC เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2562
2.ประชุมหารือกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวง
สาธารณสุข และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อหารือ
ร่วมกันระหว่างกรมการแพทย์ และผู้ใช้งานระบบฯ
3. มี 16 จังหวัด ยื่นความจานงสมัครใช้ ระบบฯ
*(งบประมาณ สามารถดาเนินการได้ 11 จังหวัด)
4. เปิดให้สถานบริการ สามารถเข้าใช้งานระบบ Aging
Health Data ได้ด้วยตนเอง
5. . ดาเนินการลงพืน้ ที่อบรม การคัดกรอง/ประเมิน
ดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ และการจัดการข้อมูลด้วยระบบ
Aging Health Data ดังนี้
- วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 จัดอบรมให้กับ
บุคลากรในพืน้ ที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
จานวน 380 คน ณ รร.ต้นอ้อยแกรนด์ จังหวัดสงขลา
- วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 จัดอบรมให้กับ
บุคลากรในพืน้ ที่จังหวัดตาก ณ รร.เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์
รีสอทร์ท จังหวัดตาก
7. ผู้สูงอายุได้รบั การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ ครบทุก
Item : 14 รายการ จานวน 110,000 คน
(ที่มา : ระบบ aging health data)

แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ได้รับ(บาท)
6,444,800

ใช้สะสม(บาท)
3,257,353

4

ลาดับที่
4

แผนงาน/โครงการ
โครงการจัดบริการสุขภาพผูส้ ูงอายุแบบ
บูรณาการ เพื่อการส่งต่อผูส้ ูงอายุให้ได้รับ
การบริการอย่างเหมาะสม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1. การพัฒนารูปแบบการจัด บริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (คลินิกผูส้ ูงอายุ / หน่วยบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ)
1.1 จัดทารูปแบบการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
1.1.1 ประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดบริการ
สุขภาพผู้สงู อายุ
1.1.2 ประชุมร่วมกับพื้นทีน่ าร่องในการ
จัดบริการสุขภาพผูส้ ูงอายุ
2.การถ่ายทอดองค์ความรู้รูปแบบการจัดบริการ
สุขภาพผู้สงู อายุและโปรแกรม Mobile
Geriatric Assessment (MGA) เพื่อช่วยในการ
วินิจฉัยความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการใน
ผู้สูงอายุ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้รูปแบบการจัด บริการ
สุขภาพผู้สงู อายุไปใช้ในพืน้ ทีน่ าร่อง 600 คน
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในการดูแลรักษากลุม่ อาการผู้สูงอายุ
(Geriatric Syndrome)

- จัดประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ วันที่ 21 มี.ค.62 ณ กรมการแพทย์
- เตรียมการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ฯ วันที่ 1819 เม.ย.62 ณ จ.อุดรธานี
- ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2 มีการตั้งเป้าหมายไว้
1,200 คน ตาม small success เนื่องจากการขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ ซึ่งทางสถาบันได้จัดอบรมแพทย์เพื่อให้
ดาเนินงานด้านคลินิกผุส้ ูงอายุ ซึ่งในขณะนี้กาลัง
ดาเนินการอยู่

แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ได้รับ(บาท)
1,952,800

ใช้สะสม(บาท)
280,544
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ลาดับที่
5

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

โครงการพัฒนาระบบบริการ (One Day
Surgery: ODS)การผ่าตัดแผลเล็ก
(Minimally Invasive Surgery: MIS)
และมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Patient Safety)

1. จัดประชุม ODS Camp จานวน 4 ครั้ง
2.ประชุมคณะทางานพัฒนาระบบบริการการ
ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับODS และMIS กาหนด
กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงการ และการ
ติดตาม ประเมินผล(30คน/4ครั้ง)
3.ประชุมคณะทางานสรุปผลการดาเนินงาน
ODS ของรพ. ใน12 เขตสุขภาพ ปี 2561 เพื่อ
วิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินด้าน
สุขภาพ (30คน/4ครั้ง)
4.ประชุมอบรม Nures managerเพื่อลงบันทึก
ข้อมูลแบบอิเลคทรอนิคไฟล์ (50คน/4ครั้ง)
5.ประชุมสัมมนาติดตาม ประเมินผลการผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับในรพ.ทีผ่ ่านการตรวจประเมิน
ใน12เขตสุขภาพ
(12เขต/12ครั้ง)
6.ประชุมสรุปผลการดาเนินงานODSประจาปี
2562 (30คน/๑ครั้ง

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
จัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery:
ODS) ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) ในเขต
สุขภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม
2562 ณ โรงพยาบาลชลบุรี และ โรงแรมเดอะไทด์
บางแสน จ.ชลบุรี ผู้เข้ารับการอบรม 190 คน ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการ
บริการ
2. ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ODS จานวน 3,393 คน
ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ผา่ ตัด ODS จานวน 3,024 คน
(ข้อมูลตั้งแต่ ตค.61 - มีค.62) คิดเป็นร้อยละ 89.12
(3,024/3,393*100)
3. รพ.ระดับ A รพ.ระดับ S เปิดให้บริการการผ่าตัด

แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ได้รับ(บาท)
2,480,000

ใช้สะสม(บาท)
1,250,063

แบบวันเดียวกลับให้คลอบคลุมทุกจังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 94.80 ยกเว้น
- เขตสุขภาพที่ 1 รพ.ศรีสังวาลเนื่องจากสภาพ
ภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง
- เขตสุขภาพที่ 6 รพ.ระยอง เนื่องจากอยู่
ระหว่างปรับแก้แนวทางให้สอดคล้องกับ Protocol
ของกรมการแพทย์
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- เขตสุขภาพที่ 11 รพ.ระนอง รพ.พังงา
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ได้รับ(บาท)

ใช้สะสม(บาท)

อยู่ระหว่างจัดทาแนวทางให้สอดคล้องกับ protocol
ของกรมการแพทย์
- เขตสุขภาพที่ 12 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
(รพ.สุไหงโก-ลก ผ่านการประเมินแล้ว)
อยู่ระหว่างจัดทาแนวทางให้สอดคล้องกับ protocol
ของกรมการแพทย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม
6

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์และเครือข่ายของศูนย์จัดการ
การบาดเจ็บและฉุกเฉิน (Trauma &
Emergency Administration Unit)

1.พัฒนารูปแบบองค์ความรู้ :พัฒนารูปแบบ
เครื่องมือในการประเมิน TEA unit
2.พัฒนาบุคลากร :
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร TEA UNIT:
ความรู้เฉพาะด้าน 1 ครั้ง
- จัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการ TEA Nurse
Coordinator 1 ครั้ง

2562)
1. ได้ ด าเนิ น การจั ด อบรม TEA UNIT 1 ครั้ง ไปแล้ ว
วันที่ 30-31 ม.ค.62 ณ รร.เอเชีย มีผู้เข้าร่วม 92 คน
2.ยังไม่ได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร TEA
Nurse Co ตาม small success เนื่ อ งจากกรมการ
แพทย์มีการประสานขอความร่วมมือจากคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดาเนินงาน และ
ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
กาหนดจัดงานวิชาการพยาบาลในเดือนมิถุนายน 62
ท าให้ ก รมการแพทย์ ต้ อ งปรั บ แผนและด าเนิ น การ
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
เดือน มิย.62

717,400

203,609.15

7

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ
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โครงการการถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารกู้ชีพ
แบบองค์รวม CLS (Comprehensive
Live Support)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.พัฒนารูปแบบองค์ความรู้ :
การพัฒนารูปแบบการกู้ชีพแบบองค์รวม: CLS
Model กรมแพทย์
2.พัฒนาบุคลากร :
- อบรมหลักสูตรการกู้ชีพแบบ
องค์รวม (CLS) ให้กับแพทย์ใช้ทุน/แพทย์เวชฯ
และ อบรมครูต้นแบบ CLS
3.ติดตามประเมินผลในกลุ่มผู้ผา่ นการอบรม
หลักสูตร CLS และ หลักสูตรครู CLS

ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ได้รับ(บาท)
- จั ด อบรมหลั กสู ตรครูต้น แบบการกู้ชีพแบบองค์รวม
600,000
เมื่ อวั น ที่ 4 กุม ภาพั นธ์ 2562 ณ กรมการแพทย์ ได้
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรครูต้นแบบ ทั้งแนวทาง
การสอน วิ ธี การสอน จุ ด ประสงค์ ของแต่ ล ะกิจ กรรม
รวมถึงวิธีการสอบรายบุคคล เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน
- อบรมหลักสูตรครูต้นแบบการกู้ชีพแบบองค์รวม
(Instructor course for Comprehensive Life
Support) เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
โรงพยาบาลราชวิถี เข้าอบรมเป็นแพทย์ EP ทั้งหมด 26
คน จากเขตสุขภาพที่ 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12
ผู้เข้าอบรมร้อยละ 100 สอบผ่าน โดยการประเมินจาก
คณะวิทยากร และส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระยะเวลาทีส่ ั้นหรือนานเกิน ในแต่ละกิจกรรม อีกทั้ง
พร้อมจะนาเทคนิคการสอนต่างๆไปต่อยอดในพืน้ ที่ของ
ตน
- ยังไม่ได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์
รวม (Comprehensive Life Support) สาหรับแพทย์
ใช้ทุนเขตปี1 และปี 2 หรือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
ครั้ง เนื่องจากการอบรมมีวิทยากรทั้งหมด 20 ท่าน

ใช้สะสม(บาท)
223,000
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ลาดับที่
8

แผนงาน/โครงการ
โครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย
(Save Thais form Heart Diseases)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประสานงานและทาหนังสือเชิญประชุม
2. จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิกฤต
โรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais form
Heart Diseases) ดังนี้
- การรักษาโรคหัวใจ
- การลงข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจผ่านโปรแกรม
Thai ACS Registry
- ทาหัตถการ สอนแสดงการสวนหัวใจในห้อง
สวนหัวใจให้กับแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง
- บรรยายเรื่องนโยบาย service plan ปี ค.ศ.
2018
- สรุปถามตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ

และในไตรมาส 2 วิทยากรติดภาระ ไม่สามารถจัดการ
อบรมได้ จึงกาหนดจัดในวันที่ 3-5 เม.ย.62
ผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
จัดประชุมวิชาการสัญจร ในโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่วไทย” ดังนี้
ครั้งที่1 ภาคเหนือ เขตบริการสุขภาพที่ 1,2,3
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาล
นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 207 คน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อบรมบริหารจัดการข้อมูล
-บรรยายวิชาการ Guideline ACS2018 และ ACS
Registry
-สอนการใช้โปรแกรม Thai ACS Registry Version 2
กลุ่มที่ 2 การสอนแสดงผ่านสายสวนในห้องสวน
หัวใจ
- Workshop of Structural Heart Intervention และ
บรรยายกิจกรรมAnticoagulant Clinic, Heart
Failure Clinic
ผลที่ได้: ทาหัตถการสวนหัวใจผูป้ ่วย PTMC ประสบ
ผลสาเร็จจานวน 2 ราย และผูป้ ่วย ASOD ไม่สาเร็จ 1
ราย มีภาวะแทรกซ้อน ต้องผ่าตัดฉุกเฉิน ผู้ป่วย
ปลอดภัย
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตบริการสุขภาพที่
9 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ สานักงาน

แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ได้รับ(บาท)
2,192,500

ใช้สะสม(บาท)
557,008
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สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 203 คน ได้บรรยายวิชาการ
Guideline ACS2018 และ ACS Registry และสอน
การใช้โปรแกรม Thai ACS Registry Version 2
ครั้งที่3 เขตบริการสุขภาพที่ 7,8 ระหว่างวันที่ 14-15
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อบรมบริหารจัดการข้อมูล
- บรรยายวิชาการ Guideline ACS2018 และ ACS
Registry Version 2
- สอนการใช้โปรแกรม Thai ACS Registry Version 2
กลุ่มที่ 2 การสอนแสดงผ่านสายสวนในห้องสวน
หัวใจ
- Workshop of Structural Heart Intervention และ
บรรยายกิจกรรมAnticoagulant Clinic, Heart
Failure Clinic
ผลที่ได้: ทาหัตถการสวนหัวใจผูป้ ่วย PTMC ประสบ
ผลสาเร็จจานวน 2 ราย และผูป้ ่วย ASOD ไม่สาเร็จ 1
ราย มีภาวะแทรกซ้อน ต้องผ่าตัดฉุกเฉิน ผู้ป่วย
ปลอดภัย ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 267 คน
ครั้งที่ 4 เขตบริการสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จ.อุบลราชธานี จานวนผู้เข้าร่วมประชุม 170 คน
ได้บรรยายวิชาการ Guideline ACS2018 และ ACS
Registry Version 2 และสอนการใช้โปรแกรม Thai
ACS Registry Version 2
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ครั้งที่5 เขตสุขภาพที่ 2 เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ
โรงพยาบาลพุทธชินราช จ. พิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 100 คน ได้บรรยายวิชาการ Guideline
ACS2018 และ ACS Registry Version 2 และสอน
การใช้โปรแกรม Thai ACS Registry Version 2
ครั้งที่ 6 เขตสุขภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
ณ โรงพยาบาลบางพลี จ. สมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม
ประชุม จานวน 20 คน ได้บรรยายวิชาการ Guideline
ACS2018 และ ACS Registry Version 2 และสอน
การใช้โปรแกรม Thai ACS Registry Version 2
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