
รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 23/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตโรงพยาบาลประสาทเชทยงใหมจ 47.14%0.00% 2,809,837.00 .00

PJ6100150007 เครรรองดมยาสลบชนนดซซบซซอน 3 แกกส พรซอมเครรรองชชวยหายใจ 
และวนเคราะหหแกกสระหวชางดมยาสลบ และเครรรองเฝฝาตนดตาม
สซญญาณชชพ และชชดวซดความหลซบลลกของผผซปปวยระหวชางใหซยา
ระงซบความรผซสลก ตตาบลสชเทพ อตาเภอเมรองเชชยงใหมช จซงหวซด
เชชยงใหมช

 2,285,000.00  1  100.00ครชภซณฑหราคา > 1 

ลซานบาท

งบลงทชน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ตรวจรซบเมรรอวซนทชร 5 ก.พ. 61 
อยผชระหวชางการดตาเนนนการเบนกจชาย

PJ6100150003 โครงการวซนโรคหลอดเลรอดสมองโลก ประจตาปป 2561 ประชาสซมพซนธหผชาน

สรรอ

งบดตาเนนนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
อยผชในระหวชางการเขชยนโครงการ

PJ6100150001 โครงการสรซางศซกยภาพและแลกเปลชรยนเรชยนรผซดซานวนชาการของ
เครรอขชายโรคหลอดเลรอดสมองและโรคระบบประสาทในเขตภาค
เหนรอ

 237,937.00  317  30.00สาขาโรคไมชตนดตชอ

เรรรอรซง

งบดตาเนนนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดตาเนนนการจซดอบรมโครงการสรซางศซกยภาพและแลกเปลชรยนเรชยนรผซดซาน
วนชาการ�ของเครรอขชายโรคหลอดเลรอดสมองและโรคทางระบบประสาท�ใน
เขตภาคเหนรอ
1. จซงหวซดแมชฮชองสอน  เมรรอวซนทชร 14 – 15 กชมภาพซนธห 2561
2. จซงหวซดพะเยา  เมรรอวซนทชร 22 – 23 มชนาคม 2561
3. จซงหวซดแพรช   เมรรอวซนทชร 29 – 30 มชนาคม 2561
ผลลวพธร (outcome) :
บชคลากรทางการแพทยหไดซรซบการถชายทอดองคหความรผซทางวนชาการ และทาง
วนชาการและบรนการโรคหลอดเลรอดสมองและโรคทางระบบประสาท พรซอมทซรง
สนซบสนชนการแลกเปลชรยนเรชยนรผซการแพทยหดซานระบบประสาทระหวชางบชคลากร
ทางการแพทยหและสาธารณสชข เพรรอการดผแลรซกษาสชขภาพของประชาชน
ปปญหาออปสรรค/แนวทางแกกไข :
1. ความลชาชซาของการดตาเนนนโครงการ ทชรตซองมชการขยายระยะเวลาดตาเนนน
โครงการจากปปงบประมาณ 2560 
เปปนปปงบประมาณ 2561
2. บชคลากร รพ.สต. ไมชรผซจซกยาหรรอรผซจซกนซอย ไมชมชรายการยาทชรบรรยาย
3. เอกสารประกอบการบรรยายเปปนแบบออนไลนห (QR Code) ไมชสะดวกตชอการ
อชาน การบซนทลก
4. ความไมชพรซอมของหซองประชชม ไดซแกช โตกะไมชเพชยงพอ แสงสวชางไมชเพชยงพอ 
อชปกรณหโสตฯ มชปปญหา
5. เนรรอหาบรรยายสชวนใหญชเหมาะกซบแพทยหมากกวชา ควรจะมชเนรรอหาทางการ
พยาบาลมากกวชานชร
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 23/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลตPJ6100150004 โครงการพซฒนาศซกยภาพดซานการพยาบาลผผซปปวยวนกฤตทางระบบ

ประสาท
อบรมบชคลากรภาย

ในกรมฯ

งบดตาเนนนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
อยผชระหวชางแกซไขโครงการ

PJ6100150005 โครงการเยชรยมบซานผผซปปวยโรคทางระบบประสาท นนเทศตนดตาม

ประเมนนผล

งบดตาเนนนงาน

คอมเมกนทร :
ขอยกเลนกโครงการเนรรองจากปรซรบเปลชรยนโครงการทชรดตาเนนนการเปปนงานประจตา 
เจซาหนซาทชรไดซดตาเนนนการเยชรยมบซานผผซปปวยโรคทางระบบประสาทเปปนประจตาทชกปป

PJ6100150002 โครงการพซฒนาศซกยภาพบชคลากรทางการแพทยหเพรรอการรซกษา
พยาบาลและฟฟฟนฟผผผซปปวยโรคหลอดเลรอดสมอง (Stroke : Basic 
Course)

 286,900.00  220  200.00สาขาโรคไมชตนดตชอ

เรรรอรซง

งบดตาเนนนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
ดตาเนนนการอบรมโครงการพซฒนาศซกยภาพบชคลากรทางการแพทยหเพรรอการรซกษา
พยาบาลและฟฟฟนฟผผผซปปวย โรคหลอดเลรอดสมอง(Stroke : Basic Course) เมรรอวซน
ทชร วซนทชร 20 - 24 พฤศจนกายน 2560 ณ หซองประชชมโรงแรมแคนทารช ฮนลสห อตาเภอ
เมรอง จซงหวซดเชชยงใหมช
ผลลวพธร (outcome) :
๑. บชคลากรทางการแพทยหจากโรงพยาบาลศผนยห โรงพยาบาลทซรวไปและโรง
พยาบาลชชมชน ในเขตภาคเหนรอมชความรผซความเขซาใจเกชรยวกซบการดผแลผผซปปวยโรค
หลอดเลรอดสมองสามารถประเมนนคซดกรองผผซปปวยโรคหลอดเลรอดสมองตชบหรรอ
อชดตซนเฉชยบพลซน เพรรอใหซผผซปปวยเขซาสผชกระบวนการ Stroke Fast Track ดซวยความ
ถผกตซอง รวดเรรว ๒. บชคลากรทางการแพทยหจากโรงพยาบาลศผนยห โรงพยาบาล
ทซรวไปและโรงพยาบาลชชมชนในเขตภาคเหนรอสามารถใหซการชชวยเหลรอดผแลผผซ
ปปวยโรคหลอดเลรอดสมองในพรรนทชรรซบผนดชอบไดซอยชางมชประสนทธนภาพ ผผซปปวย
ปลอดภซยจากภาวะแทรกซซอนทชรปฝองกซนไดซ ๓. สนซบสนชนการดตาเนนนงานทชรตอบ
สนองความตซองการของเขตสชขภาพ โดยการผลนตพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอด
เลรอดสมอง ( Stroke Nurse)เพรรอสนซบสนชนการใหซบรนการผผซปปวยเฉพาะทางโรค
หลอดเลรอดสมองของโรงพยาบาลในเขตสชขภาพทชร๑, ๒ และ ๓ ๔. ผผซปปวยโรค
หลอดเลรอดสมองในชชมชนเขตภาคเหนรอไดซรซบการดผแล,สชงตชออยชางเหมาะสม ๕. 
เสรนมสรซางเครรอขชายในการดผแลผผซปปวยโรคหลอดเลรอดสมองในชชมชนเขตภาค
เหนรอ ๖. พซฒนาระบบเครรอขชายการดผแลและระบบการสชงตชอผผซปปวยโรคหลอด
เลรอดสมองแบบครบวงจร

PJ6100150006 โครงการพซฒนาศซกยภาพบชคลากรทางการแพทยหเขตบรนการ
สชขภาพในภาคเหนรอดซานการดผแลรซกษาโรคกระดผกสซนหลซง

อบรมบชคลากรภาย

นอกกรมฯ

งบดตาเนนนงาน

ผลผลลตของโครงการ(output) :
อยผชระหวชางดตาเนนนการ
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รายงานแสดงความกกาวหนกาโครงการ

ขกอมมล ณ ววนททท 23/05/2561

รหวส ชชทอโครงการ

ผลผลลตงบประมาณ เบลกจจาย(บาท) ผลผลลต
(หนจวย)

กกาวหนกา

แผน / เปปาหมาย
ผลการดดาเนลนงาน

หมวดโครงการหมวด

งบประมาณ
เบลกจจาย

%

จดานวน เปอรรเซซนตร (%)

ผล
ผลลต

 .00  2,809,837.00 0.00% 47.14%รวมทวทงสลทน
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