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สรุป (ร่าง) งบประมาณ ปี 2562  
แผนงานโครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที ่9 

 

รวม 18 สาขา 38 โครงการ 
รวมงบประมาณทั้งส้ิน 3,979,990 บาท 
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สรุป (ร่าง) งบประมาณ ปี 2562  
แผนงานโครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที ่9 

สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
สาขาหลอดเลือด

สมอง 
 โครงการขบัเคล่ือน Service plan Stroke 9,000 บาท 

รวมงบประมาณ 9,000 บาท 

สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 

สาขามะเร็ง 
 โครงการประชุมขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันา 
  ระบบบริการ Service plan สาขามะเร็ง 

6,750 บาท 

รวมงบประมาณ 6,750 บาท 
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สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
สาขาทารกแรก

เกิด 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด  
  (นครราชสีมา,สุรินทร์, บุรีรัมย,์ ชยัภูมิ) 

146,400 บาท 

รวมงบประมาณ 146,400 บาท 

สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 

สาขา โรคไต 
 โครงการประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขา โรคไต  
  เขตสุขภาพท่ี 9 

18,000 

สาขา โรคไต 
 โครงการพฒันายกระดบัรูปแบบการด าเนินงาน CKD - NCD  
  Clinic บูรณาการ 

148,800 

รวมงบประมาณ 166,800 บาท 
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สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
สาขาระบบ

บริการปฐมภูมิ
และสุขภาพอ าเภอ 

  โครงการการประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 
  เขตสุขภาพท่ี 9 ปี 2562 43,200 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบติัการทีมประเมิน ทีมพี่เล้ียง  
   รพ.สต.ติดดาว  เขตสุขภาพท่ี 9  ปี 2562 63,600 

  โครงการการประเมินและเยีย่มเสริมพลงับูรณาการ พชอ.PCC  
   รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพท่ี 9  ปี 2562 13,600 

 โครงการการประชุมการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
  ต าบล เขตสุขภาพท่ี 9  ปี 2562  (ประเมิน รพ.สต.the best เขตนครชยับุรินทร์) 

40,400 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้บูรณาการ  
  พชอ. PCC รพ.สต.  มหกรรมปฐมภูมิ  เขตสุขภาพท่ี 9  ปี 2562 

177,500 

รวมงบประมาณ 338,300 บาท 
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สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 

สาขาสุขภาพ
ช่องปาก 

  โครงการอบรมติดตามและประเมินการพฒันาระบบบริการ 
   สุขภาพช่องปากสญัจร 4 จงัหวดั (SP สาขาทนัตกรรม) 
   ตาม ยทุธศาสตร์เขตนครชยับุรินทร์  (นครราชสีมา ชยัภูมิ  
   บุรีรัมย ์สุรินทร์) 

70,800 

  โครงการอบรมพฒันาวชิาการทนัตแพทยแ์ละทนัตบุคลากรตาม 
   ระบบการศึกษาต่อเน่ือง 

149,700 

  โครงการอบรมทนัตแพทยด์า้นการดูแลผูป่้วยเดก็ปากแหวง่ 
   เพดานโหว ่

43,200 

รวมงบประมาณ 263,700 บาท 
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สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
สาขาตา   โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ การบนัทึกขอ้มูลในระบบ Vision2020 215,200 

  โครงการประชุมขบัเคล่ือนการด าเนินงานตาม Service plan  
   สาขาตา ปีงบประมาณ 2562 

86,000 

รวมงบประมาณ 301,200 บาท 

สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 

สาขาโรค 
ไม่ติดต่อเร้ือรัง 

(NCD) 

 โครงการประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขา NCD  
  เขตสุขภาพท่ี 9 

18,000 

 โครงการประชุมวชิาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ Service Plan  
  สาขา NCD เขตสุขภาพท่ี 9 

344,500 

รวมงบประมาณ 362,500 บาท 
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สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
สาขาการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยผ์สมผสาน 

  โครงการการสนบัสนุนการใชแ้ละผลิตยาสมุนไพรระดบัเขต 9,240 

รวมงบประมาณ 9,240 บาท 

สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 

สาขาการพฒันาระบบ
บริการเพื่อใชย้าอยา่งสม

เหตุผล (RDU) 

  โครงการประชุมการ ใชโ้ปรแกรม rdur9info และ rdur9 50,600 

  โครงการประชุมขบัเคล่ือนการด าเนินงาน พฒันาระบบการ 
Service plan สาขา ระบบบริการใหมี้การใชย้าอยา่งสมเหตุผล 

32,400 

โครงการประชุมวิชาการ การบูรณาการใชย้าอยา่ง 
สมเหตุผลการพฒันาระบบบริการสุขภาพ  

257,500 

รวมงบประมาณ 340,500 บาท 
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สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
สาขาดูแลแบบ
ประคบัประคอง 
Palliative  care 

 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพเภสชักรในการดูแลผูป่้วยระยะทา้ย 98,200 

 โครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยส าหรับเจา้หนา้ท่ี  
  รพ.สต.ในเขต สุขภาพท่ี 9 167,200 

  โครงการพทุธวธีิการดูแลจิตวญิญาณผูป่้วยระยะทา้ย 103,200 

รวมงบประมาณ 368,600 บาท 

สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
สาขา Intermediate 

care 
 โครงการนิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน  
  Intermediate Care  

60,000 

รวมงบประมาณ 60,000 บาท 
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สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 

สาขาศลัยกรรม 

 โครงการอบรมใหค้วามรู้บุคลากรสาธารณสุข เร่ืองไส้ต่ิงอกัเสบ   
  ผูป่้วยปวดทอ้งเฉียบพลนั 5 ภาวะ ผูป่้วยภาวะขาดเลือดท่ีขาหรือแขน     
และผูป่้วยถูกตดัขา ตั้งแต่ระดบัขอ้เทา้ข้ึนมา ของผูป่้วยภาวะขาดเลือด
ท่ีขา 

152,000 

 โครงการนิเทศแลกเปล่ียน เรียนรู้ การพฒันาบุคลากรในทีมในการ  
  ดูแลผูป่้วยไส้ต่ิงอกัเสบ ผูป่้วยปวดทอ้งเฉียบพลนั 5 ภาวะ ผูป่้วย 
  ภาวะขาดเลือดท่ีขาหรือแขน และผูป่้วยถูกตดัขา ตั้งแต่ระดบัขอ้เทา้     
ข้ึนมา ของผูป่้วยภาวะขาดเลือดท่ีขา 

66,000 

รวมงบประมาณ 218,000 บาท 
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สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
สาขายาเสพติด  โครงการการประชุมพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ Service plan  

  สาขายาเสพติด เขตนครชยับุรินทร์ 
164,800 

 โครงการการพฒันาความร่วมมือในการด าเนินงานลดอนัตรายจาก 
  ยาเสพติด(Harm reduction)  

228,500 

  โครงการการบ าบดัยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community  
   Base  Treatment) 

271,500 

รวมงบประมาณ 664,800 บาท 
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สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
สาขาอายรุกรรม โครงการประชุมวิชาการฟ้ืนฟูความรู้การดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือด 66,600 

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ การดูแลผูป่้วย sepsis 74,100 

รวมงบประมาณ 140,700 บาท 

สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
สาขาออร์โธปิ

ดิกส์ 
ประชุมวชิาการ ortho ประจ าปี 2562  เขตสุขภาพท่ี 9 99,200 
ประชุมขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันาระบบบริการ Service plan สาขา
ศลัยกรรมกระดูกและขอ้ 

28,800 

รวมงบประมาณ 128,000 บาท 
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สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
สาขาผูพ้ิการ  โครงการอบรมเพิ่มพนูทกัษะการตรวจประเมินและวนิิจฉยัความพิการ 112,500 

 โครงการศึกษาดูงานระบบขอ้มูลคนพกิาร เขตสุขภาพท่ี 6 ระยอง 249,400 
 โครงการประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาผูพ้ิการ  
  เขตสุขภาพท่ี 9 

18,000 

รวมงบประมาณ 379,900 บาท 

สาขา แผนงานโครงการ งบประมาณ 
การผา่ตดัแบบ
วนัเดียว MIS 

ODS 

 โครงการ MIS&ODS camp สญัจร 75,600 

รวมงบประมาณ 75,600  บาท 
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              Service plan  สาขา โรคหลอดเลือดสมอง  

ช่ือโครงการ โครงการขบัเคล่ือน Service plan Stroke 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการระดบัเขตผูรั้บผิดชอบหลกั 
จ านวน 60 คน (แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน ) 

   กจิกรรมหลกั 
- การประชุมติดตาม 
- วางแผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ 9,000 บาท 
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          Service plan  สาขามะเร็ง 

ช่ือโครงการ ประชุมขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันาระบบ บริการ  
Service plan สาขามะเร็ง 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผูป้ฏิบติังานการพฒันาระบบบริการ
สุขภาพ สาขามะเร็ง เขตสุขภาพท่ี 9  จ านวน 45 คน (จดัอบรม 1 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
- ประชุมช้ีแจงเพื่อวางแผนงาน ควบคุม ก ากบั ติดตามการด าเนินงาน 
- จดัท าแผนปฏิบติัการ และแผนงาน 

งบประมาณ 6,750 บาท 
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              Service plan  สาขาทารกแรกเกิด 

ช่ือโครงการ  อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด 
(นครราชสีมา,สุรินทร์, บุรีรัมย,์ ชยัภูมิ) 

กลุ่มเป้าหมาย แพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ์
จ านวน 480 คน (แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 120 คน) 

กจิกรรมหลกั 
- การบรรยายวิชาการและการฝึกปฏิบติั 

งบประมาณ  146,400    บาท 
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               Service plan  สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 

ช่ือโครงการ ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 
เขตสุขภาพท่ี 9 ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการปฐมภูมิ  
จ านวน 40 คน (จดัอบรม 6 คร้ัง) 

กจิกรรมหลกั 
-ประชุม คกก.ปฐมภูมิ 

งบประมาณ  43,200 บาท 
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ช่ือโครงการ การประชุมเชิงปฏิบติัการทีมประเมิน ทีมพี่เล้ียง รพ.สต.
ติดดาว เขตสุขภาพท่ี 9  ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางสาธารณสุข  
จ านวน 200 คน (จดัอบรม 1 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
-ประชุมทีมประเมิน  ครู ก,ครู ข.  ทีมพี่เล้ียง รพ.สต.ติดดาว  

งบประมาณ   63,600 บาท 

              Service plan  สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 

18 



ช่ือโครงการ การประเมินและเยีย่มเสริมพลงับูรณาการ พชอ.PCC 
รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพท่ี 9  ปี 2562  

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางสาธารณสุข  
จ านวน 50 คน (จดัอบรม 1 วนั จ านวน 4 คร้ัง) 

กจิกรรมหลกั 
-  เยีย่มเสริมพลงัในระดบัเขต จงัหวดัละ 1คร้ัง/ปี  

งบประมาณ  13,600 บาท 

              Service plan  สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 
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ช่ือโครงการ ประชุมการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เขตสุขภาพท่ี 9  ปี 2562  (ประเมิน รพ.สต.the best เขตนครชยับุรินทร์) 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางสาธารณสุข  
จ านวน 50 คน (จดัอบรม 1 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
-ประเมิน รพ.สต.ติดดาว  ระดบัเขต  

งบประมาณ 40,400 บาท 

              Service plan  สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 
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ช่ือโครงการ การประชุมเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้บูรณาการ พชอ. 
PCC รพ.สต.  มหกรรมปฐมภูมิ  เขตสุขภาพท่ี 9  ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางสาธารณสุข  
จ านวน 300 คน (จดัอบรม 1 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
-ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้  รพ.สต.ติดดาว มอบรางวลั เชิดชูเกียรติ  

งบประมาณ  177,500 บาท 

              Service plan  สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 
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              Service plan  สาขาสุขภาพช่องปาก    

ช่ือโครงการ อบรมติดตามและประเมินการพฒันาระบบบริการสุขภาพช่องปาก 
สญัจร 4 จงัหวดั (SP สาขาทนัตกรรม) ตามยทุธศาสตร์เขตนครชยับุรินทร์  

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพฒันา service plan สาขาทนัตกรรม  
จ านวน 200 คน (แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน ) 

กจิกรรมหลกั 
- ประชุมสญัจรท่ีจงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์สุรินทร์ 

   งบประมาณ 70,800 บาท 
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             Service plan  สาขาสุขภาพช่องปาก 

ช่ือโครงการ อบรมพฒันาวิชาการทนัตแพทยแ์ละทนัตบุคลากรตามระบบ
การศึกษาต่อเน่ือง   

กลุ่มเป้าหมาย ทนัตแพทยแ์ละทนัตบุคลากร จาก CUP  
ในเขตนครชยับุรินทร์ จ านวน 120 คน (จดัอบรม 2 วนั) 

 กจิกรรมหลกั 
- อบรมวิชาการศึกษาต่อเน่ืองทางทนัตแพทยศ์าสตร์ 
- น าเสนอผลงานวิชาการของทนัตบุคลากรทั้ง 4 จงัหวดั 

  งบประมาณ 149,700 บาท 
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               Service plan  สาขาสุขภาพช่องปาก 

ช่ือโครงการ อบรมทนัตแพทยด์า้นการดูแลผูป่้วยเดก็ปากแหวง่เพดานโหว ่ 

กลุ่มเป้าหมาย ทนัตแพทยจ์าก รพ.ระดบัA-M2 ในเขตนครชยับุรินทร์
จ านวน 40 คน (จดัอบรม 2 วนั) 

 กจิกรรมหลกั 
- อบรมวิชาการปากแหวง่เพดานโหวแ่ละฝึกทกัษะ 
- การท าเพดานเทียมและการดูแลต่อเน่ือง 

 งบประมาณ 43,200 บาท 
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             Service plan  สาขาไต 

ช่ือโครงการ ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาไต  
เขตสุขภาพท่ี 9 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ Service Plan สาขาไต 
จ านวน 30 คน (จดัอบรม 4 วนั จงัหวดัละ 1 วนั)  

กจิกรรมหลกั 
- ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 

งบประมาณ  18,000 บาท 
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            Service plan  สาขาไต 

ช่ือโครงการ พฒันายกระดบัรูปแบบการด าเนินงาน CKD - NCD Clinic 
บูรณาการ 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการเป้าหมาย จงัหวดัละ 2 แห่ง 
จ านวน 40 คน (จดัอบรม 8 วนั จงัหวดัละ 2 วนั)  

กจิกรรมหลกั 
- การประเมินและเยีย่มเสริมพลงั 

งบประมาณ  148,800 บาท 
26 



              Service plan  สาขาตา  

ช่ือโครงการ ประชุมเชิงปฏิบติัการ การบนัทึกขอ้มูลในระบบ Vision2020 

กลุ่มเป้าหมาย เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานจกัษุและเจา้หนา้ท่ีงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ จ านวน 400 คน (แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 100 คน ) 

กจิกรรมหลกั 
- การบนัทึกชอ้มูลตาในโปรแกรม Vision 2020  ครบถว้น ถูกตอ้ง       

งบประมาณ 215,200 บาท 
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              Service plan  สาขาตา 

ช่ือโครงการ ประชุมขบัเคล่ือนการด าเนินงานตาม Service plan สาขาตา 
ปีงบประมาณ 2562 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ Service plan สาขาตา นครชยับุรินทร์ 
จ านวน 50 คน (จดัอบรม 4 คร้ัง) 

กจิกรรมหลกั 
- จดัประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานขบัเคล่ือนการพฒันา
ระบบบริการ Service plan สาขาตาใหบ้รรลุตาม ท่ีก  าหนด 

งบประมาณ 86,000 บาท 
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            Service plan  สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง NCD 

ช่ือโครงการ  ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขา NCD  
เขตสุขภาพท่ี 9 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ Service Plan สาขา NCD 
จ านวน 30 คน (ประชุมช้ีแจง 4 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
  - ประชุมช้ีแจงด าเนินงาน 

งบประมาณ  18,000 บาท 
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ช่ือโครงการ  โครงการประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ Service Plan สาขา 
NCD เขตสุขภาพท่ี 9 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรใน รพศ. รพท. รพช สสอ. และ รพ.สต. 
จ านวน 500 คน (จดัอบรม 3 วนั)  

กจิกรรมหลกั 
    1.อบรมใหค้วามรู้ 
    2.น าเสนอผลงานวิชาการ 

งบประมาณ  344,500 บาท 

            Service plan  สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง NCD 
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            Service plan  สาขา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน   

ช่ือโครงการ  การสนบัสนุนการใชแ้ละผลิตยาสมุนไพรระดบัเขต 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุข 
จ านวน  28 คน (จดัอบรม 2 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
- ประชุมการสนบัสนุนการใชย้าและผลิตยาสมุนไพรระดบัเขต 

งบประมาณ  9,240 บาท 
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              Service plan  สาขาการพฒันาระบบบริการเพ่ือใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU 

ช่ือโครงการ ประชุมการ ใชโ้ปรแกรม rdur9info และ rdur9 

กลุ่มเป้าหมาย เภสชักรและเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศในโรงพยาบาล
จ านวน  200  คน (จดัอบรม 1 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
- ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถ ใชโ้ปรแกรม rdur9 info และrdur9 ได ้

งบประมาณ  50,600 บาท 
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ช่ือโครงการประชุมขบัเคล่ือนการด าเนินงาน พฒันาระบบบริการ Service plan 
สาขา ระบบบริการใหมี้การใชย้าอยา่งสมเหตุผล  
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขา RDU ระดบัเขต
และคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดัระดบัเขต  
จ านวน 90 คน (จดัอบรม 2 วนั 
กจิกรรมหลกั 
-ประชุมขบัเคล่ือนการด าเนินงาน พฒันาระบบบริการ Service plan สาขาระบบ
บริการใหมี้การใชย้าอยา่งสมเหตุผล 

งบประมาณ   32,400 บาท 

              Service plan  สาขาการพฒันาระบบบริการเพ่ือใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU 
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ช่ือโครงการ โครงการประชุมวิชาการ การบูรณาการใชย้าอยา่งสมเหตุผลการ
พฒันาระบบบริการสุขภาพ  

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี 9 จ านวน 
300 ราย 

กจิกรรมหลกั ประชุมวิชาการ การบูรณาการใชย้าอยา่งสมเหตุผลการพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ  

งบประมาณ   257,500 บาท 

              Service plan  สาขาการพฒันาระบบบริการเพ่ือใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU 

34 



              Service plan  สาขาดูแลแบบประคบัประคอง Palliative Care 

ช่ือโครงการ อบรมพฒันาศกัยภาพเภสัชกรในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

กลุ่มเป้าหมาย เภสชักรทุกโรงพยาบาลในเขตนครชยับุรินทร์ 
จ านวน 100 คน (จดัอบรม 2 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
- จดัอบรม  เร่ืองการใชย้า  การบริหารยา  แนวทางปฏิบติัต่างๆ 
ส าหรับเภสชักรในการดูแลผูป่้วยระยะทา้ย 

งบประมาณ 98,000 บาท 
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ช่ือโครงการ พฒันาการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยส าหรับเจา้หนา้ท่ี  
รพ.สต.ในเขต สุขภาพท่ี 9  

กลุ่มเป้าหมาย เจา้หนา้ท่ี  รพ.สต. ทุกแห่งในเขตสุขภาพท่ี 9 
จ านวน  200  คน (จดัอบรม 2 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
 - ประชุมวิชาการฟ้ืนฟคูวามรู้ 

งบประมาณ  167,200  บาท 

              Service plan  สาขาดูแลแบบประคบัประคอง Palliative Care 
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ช่ือโครงการ  พทุธวิธีการดูแลจิตวิญญาณผูป่้วยระยะทา้ย 

กลุ่มเป้าหมาย แพทย ์ พยาบาล  เภสชักร  เจา้หนา้ท่ี ท่ีรับผิดชอบงาน 
Palliative  care เขตสุขภาพท่ี 9  จ านวน  100  คน (จดัอบรม 2 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
- อบรมเร่ืองพทุธวิธีการดูแลจิตวิญญาณผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

งบประมาณ  103,200  บาท 

              Service plan  สาขาดูแลแบบประคบัประคอง Palliative Care 
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               Service plan  สาขา  Intermediate care 

ช่ือโครงการ นิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน Intermediate Care  

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุขบุคลากรในโรงพยาบาลระดบั M-F  
จ านวน 400 คน (จดัอบรม  1 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
-นิเทศแลกเปล่ียน เรียนรู้ การพฒันาบุคลากรในทีม Intermediate Care 

งบประมาณ 60,000 บาท 
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               Service plan  สาขาศัลยกรรม 

ช่ือโครงการ  อบรมใหค้วามรู้บุคลากรสาธารณสุข เร่ืองไส้ต่ิงอกัเสบ ผูป่้วยปวด
ทอ้งเฉียบพลนั 5 ภาวะ ผูป่้วยภาวะขาดเลือดท่ีขาหรือแขน และผูป่้วยถูกตดัขา 
ตั้งแต่ระดบัขอ้เทา้ข้ึนมา ของผูป่้วยภาวะขาดเลือดท่ีขา  

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางสาธารณสุข  
จ านวน 800 คน (จดัอบรม 1 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
  - อบรมใหค้วามรู้บุคลากรสาธารณสุข  

งบประมาณ  152,000 บาท 
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               Service plan  สาขาศัลยกรรม 

ช่ือโครงการ นิเทศแลกเปล่ียน เรียนรู้ การพฒันาบุคลากรในทีม  ในการดูแลผูป่้วย
ไส้ต่ิงอกัเสบ ผูป่้วยปวดทอ้งเฉียบพลนั 5 ภาวะ ผูป่้วยภาวะขาดเลือดท่ีขาหรือแขน 
และผูป่้วยถูกตดัขา ตั้งแต่ระดบัขอ้เทา้ข้ึนมา ของผูป่้วยภาวะขาดเลือดท่ีขา 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในโรงพยาบาลระดบั M1  ลงมา  
จ านวน 200 คน (จดัอบรม 2 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
- นิเทศแลกเปล่ียน เรียนรู้ การพฒันาบุคลากรในทีม  ในการดูแลผูป่้วย 

งบประมาณ  66,000 บาท 
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               Service plan  สาขายาเสพตดิ 

ช่ือโครงการ การประชุมพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ Service plan สาขายา
เสพติด เขตนครชยับุรินทร์ 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ Service plan สาขายาเสพติด 
จ านวน 80 คน (จดัอบรม 2 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
- ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผน ติดตาม ควบคุมก ากบัการด าเนินงานดา้นยา
เสพติด 

งบประมาณ 164,800 บาท 
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               Service plan  สาขายาเสพตดิ 

ช่ือโครงการ การพฒันาความร่วมมือในการด าเนินงานลดอนัตราย 
จากยาเสพติด (Harm reduction)  

กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 100 คน (จดัอบรม 2 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
 - ประชุมส่ือสารและสร้างความร่วมมือระหวา่งภาคีเครือข่ายดา้นการบ าบดั
และลดอนัตรายจากการใชส้ารสารเสพติด 

งบประมาณ  228,500 บาท 
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              Service plan  สาขายาเสพติด 

ช่ือโครงการ  การบ าบดัยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community Base 
Treatment) 

กลุ่มเป้าหมาย ผูรั้บผดิชอบงานยาเสพติด รพศ/รพท/รพช/สสอ./สสจ. และ
ภาคีเครือข่าย  จ านวน 150 คน (จดัอบรม 2 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
 - พฒันาศกัยภาพบุคลากรในการด าเนินงานบ าบดัยาเสพติดโดยชุมชน/
หมู่บา้นมีส่วนร่วม  

งบประมาณ  271,500 บาท 
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                Service plan  สาขาอายุรกรรม 

ช่ือโครงการ  โครงการประชุมวิชาการฟ้ืนฟูความรู้การดูแลผูป่้วยติดเช้ือ
ในกระแสเลือด 

กลุ่มเป้าหมาย แพทย ์,พยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน 250 คน  (จดัอบรม 1 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
  - ประชุมวิชาการฟ้ืนฟูความรู้การดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือด 

 งบประมาณ 66,600 บาท 
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                Service plan  สาขาอายุรกรรม  

ช่ือโครงการ ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ การดูแล
ผูป่้วย sepsis  

กลุ่มเป้าหมาย แพทย ์,พยาบาลวิชาชีพและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จ านวน 200 คน (จดัอบรม 1 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
- ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผูป่้วย sepsis 

งบประมาณ 74,100 บาท 
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              Service plan  สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

ช่ือโครงการ ประชุมวิชาการ Ortho ประจ าปี 2562  เขตสุขภาพท่ี 9 

กลุ่มเป้าหมาย แพทย ์ พยาบาล เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงาน  
จ านวน 200 คน (จดัอบรม 1 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
- พฒันาศกัยภาพบุคลากรในการดูแลผูป่้วย ผูป่้วยกระดูกหกัชนิด
ไม่เคล่ือน 

งบประมาณ  99,200 บาท 
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              Service plan  สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

ช่ือโครงการ  ประชุมขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันาระบบบริการ Service plan 
สาขาศลัยกรรมกระดูกและขอ้ 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ Service plan  สาขาศลัยกรรมกระดูกและขอ้  
จ านวน 40  คน (จดัอบรม  4 คร้ัง) 

กจิกรรมหลกั 
-ประชุมขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันาระบบบริการ Service plan  
สาขาศลัยกรรมกระดูกและขอ้ 

งบประมาณ  28,800 บาท 
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               Service plan  สาขาผู้พกิาร  

ช่ือโครงการ อบรมเพ่ิมพูนทกัษะการตรวจประเมินและวนิิจฉยัความพิการ 

กลุ่มเป้าหมาย แพทย ์พยาบาล นกักายภาพบ าบดั จาก รพศ รพท รพช 
และ รพ.สต.  จ านวน 445 คน (จดัอบรม 1 วนั)  

กจิกรรมหลกั 
  - อบรมเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะในการตรวจประเมิน และวนิิจฉยัความ
พิการ 

งบประมาณ  112,500 บาท 
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                Service plan  สาขาผู้พกิาร 

ช่ือโครงการ ศึกษาดูงานระบบขอ้มูลคนพิการ เขตสุขภาพท่ี 6 ระยอง  

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรใน รพศ. รพท. รพช สสอ. และ รพ.สต. 
จ านวน 80 คน (จดัอบรม 2 วนั) 

กจิกรรมหลกั 
- การอบรมศึกษาดูงาน ดา้นระบบขอ้มูลงานผูพ้ิการ 

งบประมาณ  249,400 บาท 
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              Service plan  สาขาผู้พกิาร 

ช่ือโครงการ ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาผูพ้ิการ  
เขตสุขภาพท่ี 9 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ Service Plan สาขาผูพ้ิการ 
จ านวน 30 คน (จดัอบรม 4 คร้ัง) 

กจิกรรมหลกั 
  - ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 

งบประมาณ 18,000 บาท 
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              Service plan การผ่าตดัแบบวนัเดยีว MIS OD 

ช่ือโครงการ MIS&ODS camp สญัจร 

กลุ่มเป้าหมาย ศลัยแพทย ์ทุกแขนง/สูติแพทย/์วิสัญญีแพทย/์วิสัญญีพยาบาล/
พยาบาลผา่ตดั ในโรงพยาบาลระดบั A-F2   และเจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ 
เขตสุขภาพท่ี 9  จ านวน 150  คน (แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน ) 

กจิกรรมหลกั 
1.บรรยายวชิาการและwork shop  การพฒันาระบบการผา่ตดั แบบ MIS&ODS 
2.สัญจรสัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานเครือข่ายในเขตสุขภาพท่ี 9  

งบประมาณ   75,600 บาท 
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