สรุปรายละเอียดผลการพิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
จังหวัด

PM

โครงการ

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ

เงินกัน
5%

สนับสนุน
เพิ่มเติม

โอนงบประมาณคืน
สานักงานเขต

หมายเขต

โครงการชุดที่ 1
ราชบุรี

รวมโครงการชุดที่ 1 จานวน 6 โครงการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพ Cancer Nurse Coordinator”
เขตสุขภาพที่ 5

683,140
รพ.ราชบุรี

126,400

กรมการแพทย์

กาญจนบุรี

2 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan) สาขายาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5
ปีงบประมาณ 2562

สสจ.กาญจนบุรี

59,620

กรมการแพทย์

นครปฐม

3 โครงการ เพิ่มศักยภาพการดูเเลผู้ป่วยโรคหัวใจ
เขตสุขภาพที่ 5

รพ.นครปฐม

80,800

กรมการแพทย์

สุพรรณบุรี

4 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมพลังทีมพัฒนา สสจ.สุพรรณบุรี
และทีมประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
เขตสุขภาพที่ 5 ประจาปี 2562

ราชบุรี

นครปฐม

200,000

รพ.สต.ติดดาว

5 โครงการสัญจรเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
รพ.ราชบุรี
ดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขต
สุขภาพที่ 5 24 ธค.61

97,500

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5
ปี 2562

118,820

รพ.นครปฐม

สานักงานเขตฯ5
สานักงานเขตฯ5

จังหวัด

PM

โครงการ

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ

เงินกัน
5%

สนับสนุน
เพิ่มเติม

โอนงบประมาณคืน
สานักงานเขต

หมายเขต

โครงการชุดที่ 2
รวมโครงการชุดที่ 2 จานวน 30 โครงการ
ราชบุรี

กาญจนบุรี

1 โครงการ พัฒนาระบบการจัดการระบบการส่งต่อ
มารดา และทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติ

2,756,888
รพ.ราชบุรี

24,600

2 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดระบบบริการสุขภาพด้านมารดา และทารก
แรกเกิด

24,600

3 โครงการ ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
รพ.ราชบุรี
บุคลากรด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และทารกแรก
เกิด

67,600

รวม 3 โครงการ
1 โครงการประชุมวิชาการ การผ่าตัดวันเดียวกลับ รพ.พหลพลพยุหเสนา
Day
Surgery)
2 (One
โครงการพั
ฒนางานอุ
บัติฉุกเฉิเขตสุ
นเพืข่อภาพที
รองรับ่ 5ระบบ รพ.พหลพลพยุหเสนา
บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
ขภาพที่ 5ฒนาระบบบริ
ปีงบประมาณ
3 เขตสุ
โครงการการพั
การสุ2562
ขภาพ
รพ.พหลพลพยุหเสนา
(Service Plan) เขตสุขภาพที่ 5

116,800
250,998

170,070

0

53,270

205,720

466,928

0

91,500
39,900

4 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan) สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5
ปีงบประมาณ 2562

สสจ.กาญจนบุรี

127,050

5 โครงการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ สาขาไต
เขตสุขภาพที่ 5รวม
ปีงบประมาณ
5 โครงการ2562

รพ.มะการักษ์

163,200

672,648

จังหวัด
สุพรรณบุรี

นครปฐม

PM

โครงการ

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ

1 โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน พัฒนาบริการ รพ.อู่ทอง
สุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกในเขตสุขภาพที่ 5
ปีงบประมาณ 2562

100,000

2 โครงการพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ สสจ.สุพรรณบุรี
ในภาวะฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ 5
และศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัดใน
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

25,200

รวม 2 โครงการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนา
สสจ.นครปฐม
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขตสุขภาพที่ 5
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

125,200

2 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
สสจ.นครปฐม
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ITA)

99,600

3 โครงการ “เข้าถึง เข้าใจ มาตรฐานใหม่ 2018"

รพ.นครปฐม

59,400

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการสุขภาพ
สาขาตาเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ2562

รพ.นครปฐม

180,000

84,000

เงินกัน
5%

173,840

สนับสนุน
เพิ่มเติม

โอนงบประมาณคืน
สานักงานเขต

48,640

หมายเขต

จังหวัด

PM

โครงการ

หน่วยงาน
รพ.นครปฐม

136,730

6 การพัฒนาระบบการดูแล Intermediate care รพ.นครปฐม
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

50,800

5 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแล
Palliative Care

รวม 7 โครงการ
1 โครงการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การ
ป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562
2 โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม (ต่อ)

765,830
รพ.กระทุ่มแบน

87,900

สสจ.สมุทรสาคร

25,500

3 โครงการ Food safety 4.0 เขตสุขภาพ
ที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

90,000

รวม 3 โครงการ
1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจและหลอด
เลือด เขตสุขภาพที่ 5

203,400

2 โครงการ “การจัดบริการที่เป็นเลิศด้านออร์โธปิ
ดิกส์ เขตสุขภาพที่ 5 ”

เงินกัน
5%

สนับสนุน
เพิ่มเติม

155,300

7 โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ช่องปาก เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562
สมุทรสาคร

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ

สสจ.สมุทรสงคราม

46,000

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

129,700

133,610

632,220

79,320

124,080

โอนงบประมาณคืน
สานักงานเขต

หมายเขต

จังหวัด

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขนั ธ์

PM

โครงการ

หน่วยงาน

วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ

3 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาอุบัติเหตุ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
เขตบริการสุขภาพที่ 5
ปี พ.ศ. 2562

96,200

4 โครงการ : “พัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพในการ
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ดาเนินงานด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
เขตสุขภาพที่ 5”รวมปีง4บประมาณ
โครงการ 2562

56,000

1 การพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านยาสาหรับ
รพ.พระจอมเกล้า
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดเพชรบุรี
ขภาพฒทีนาการบริ
่ 5 ปีงบประมาณ
2 เขตสุ
โครงการพั
หารจัดการ 2562
และการ
สสจ.เพชรบุรี
จัดระบบบริการระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5
ปีงบประมาณ 2562
3 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ สสจ.เพชรบุรี
วิตคนไทยทุ
กกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
4 ชีโครงการพั
ฒนาระบบสารสนเทศเพื
่อสนับสนุนการ รพ.พระจอมเกล้า
จัดบริการสุขภาพรวมเขตสุ
ภาพที่ 5
จังหวัดเพชรบุรี
4 ขโครงการ
1 โครงการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อใน รพ.ประจวบฯ
กระแสเลื
อดแบบรุนแรง (Septic shock)
รวม
1 โครงการ

327,900

เงินกัน
5%

สนับสนุน
เพิ่มเติม

78,010

249,890

142,805

332,605

โอนงบประมาณคืน
สานักงานเขต

39,500
85,860

278,900
71,150
475,410
69,700
69,700

148,165

78,465

หมายเขต

