บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร (076) 361234 ต่อ 6506-7
ที่ ภก 0032.202/Plan08
วันที่
08 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ความเป็นมา
ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interrity & Transparency Assessment : ITA)
เพื่อยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ข้อพิจารณา
ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์
จะนาข้อมูลเอกสารหลักฐานตามแบบสารวจไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอเผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนงานโครงการ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติ้วสกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ความเห็นผู้อานวยการ
อนุมัติ
เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปงบประมาณ 2562
ประกอบดวย 4 Excellence ดังนี้
1. PP&P Excellence

ทั้งหมด

34 โครงการ

เปนเงิน

7,025,160

บาท

2. Service Excellence

ทั้งหมด

73 โครงการ

เปนเงิน

2,366,050

บาท

3. People Excellence

ทั้งหมด

23 โครงการ

เปนเงิน

16,697,300

บาท

4. Governance Excellence ทั้งหมด

29 โครงการ

เปนเงิน

2,453,005

บาท

28,541,515

บาท

รวมเปนเงิน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
P&P Excellence การสงเสริมสุขภาพการปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค
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ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ทุกประเด็น...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ผูรับผิดชอบ

กลุมการพยาบาล
1 องคกรตนแบบสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงเสริมการเลี้ยงลูก

150

ตค 61 - กย62 ประชุม/เสวนา

ดวยนมแมในบุคลากร

คาอาหาร

120

150

2 วัน

คาใชจายอื่น ๆ

1.เทิดพระเกียรติสมเด็จ ญ ตั้งครรภ/50

อาหารเที่ยง, วาง

75

300

ญ หลังคลอด

เปลื่ยนเรียนรู

เกียรติบัตร

80

80

2.สงเสริมการเลี้ยงลูก

/100
บุคคลทั่วไป

มอบเกียรติบัตร

ของเลนพัฒนาการ

100

160

นมแม 6ด

สื่อ เอกสาร

/150
3 กิจกรรมรณรงคปองกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มตํา อุบัติการณเข็มตํา

22,500
8

สิริพรรณ ปถัมพันธ

เงินบํารุง

งาน IC

6,400
16,000
54,900

ตค 61- กย.62 ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร

120

ของมีคมบาด

คาเอกสาร

5,000

5,000

สารคัดหลั่งกระเด็น

วัสดุอุปกรณ

5,000

5,000

เขาตาลดลง

คาวิทยากร

10,000

10,000

คาพาหนะ

10,000

10,000

รวม

เงินบํารุง รพ

10,000

รวม
300

น.สิริพรรณ ปถัมพันธ

50,000

พระนางเจาสิริกิติ์
ดวยนมแม

ของมีคมบาดสารคัดหลั่งกระเด็นเขาตา

พค 61 - กย 62 กิจกรรมแลก

เงินบํารุง

14,000

รวม
2 รณรงคสัปดาหนมแมโลก

36,000

300

36,000

66,000

ลําดับ

โครงการ

4 รณรงคตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

1.เพื่อกระตุนและสราง

สตรีอายุ

มิ.ย - ส.ค. 62 ประชาสัมพันธ

คาสื่อประชาสัมพันธ

10 บาท

500 แผน

กระแสในการรณรงค

30 - 60 ป

ตรวจคัดกรอง

ไวนิลประชาสัมพันธ

4,500

2แผน

มะเร็งปากมดลูก

คาตรวจและอานเซลล

600 บาท

300 set

2. เพื่อใหสตรีอายุ 30-60 ป

คาตรวจภายใน

3๐๐ บาท

300คน

มีความรูดูแลสุขภาพ

คาจาง จนท. นอกเวลา

300 บาท

3คน

ตนเองครอบครัว

คาใชจายอื่นๆ

ไดอยางถูกตอง

คาใชจายอื่นๆ

ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกสตรี

3เดือน
2เดือน

เงินบํารุง

ทีมนําทางคลินิก

9,000

ผูปวย

สูตินรีเวช

180,000

จายเงินเอง

เวชกรรมสังคม
รพ. วชิระภูเก็ต

7,200
8000

รวม

3. เพื่อใหสตรีอายุ

5,000

90,000
12 วัน

ผูรับผิดชอบ

299200

30-60ป ที่ตรวจ
เปนมะเร็งปากมดลูก
ไดรับการรักษา

ยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังภาคี
เครือขายดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
ปงบประมาณ 2562 จ.ภูเก็ต

1. เพื่อถอดบทเรียนผล
ความสําเร็จการพัฒนา
ประเด็นสงเสริมสุขภาพ
ปองกันและควบคุมโรค
2. เพื่อคัดสรรและจัดการ
ความรูปจจัยแหง
ความสําเร็จ HPH Network
เขตสุขภาพที่ 11 ผาน Reality
Show " Bird eye view"
3. เพื่อเผยแพรรูปแบบการ
พัฒนากระบวนการสงเสริม
สุขภาพปองกันควบคุมโรค

1. ภาคีเครือขายใน
เขตสุขภาพที่ 11
และคณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่11
จํานวน 40 คน
2. ทีมจากภาคี
เครือขายในจังหวัด
ภูเก็ตจํานวน 70 คน
3. ทีมจากเครือขาย
บริการสุขภาพอําเภอ
จํานวน 30 คนรวม
140 คน

รอบที่ 1 :
ธ.ค.61 - มี.ค.62
รอบที่ 2 :
พ.ค. - ก.ย.62

1. คัดเลือกอําเภอ และรพ.
สต.ตนแบบตามกระบวนการ
2. การจัดการความรู ดวย
การถอดบทเรียน คนหา
Key success factors
3. การเยี่ยมเสริมพลังใน
พื้นที่ ระดับอําเภอ/รพ.สต.
4. การผลิตสื่อสารคดีสั้น
Best Practice ของอําเภอ
ที่ผานการถอดบทเรียนและ
เยี่ยมชมเสริมพลัง
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู
และสรุปผลการเยี่ยม
ระดับจังหวัด
6. การเผยแพรสื่อสารคดี
สั้น Best Practice

- คาอาหารเย็น
(เอกชน)
- คาไวนิล
รวม

รวม

400 บาท

140 คน

1,750 บาท

2 อัน

2ครั้ง

112,000 งบประมาณจาก
สํานักงานเขต
3,500
สุขภาพที่ 11
+
115,500
เงินบํารุง
รพ.วชิระภูเก็ต

115,500

ก.ยุทธศาสตรฯ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ผูรับผิดชอบ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6 ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
ในโรงพยาบาล

*เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูและ
ทักษะในการประเมินความเสี่ยง เจาหนาที่ 100 คน

พฤษภาคม

ทางสุขภาพ หลักการยศาสตร

จัดอบรมใหความรู
สุขภาพใน
รพ.วชิระภูเก็ต
จัดอบรมใหความรู
เจาหนาที่

7 ใหความรูหลักการยศาสตร
ทาทางการทํางานที่ถูกตอง

เพื่อใหเจาหนาที่มี
ทํางานที่ถูกตอง และลด
การทํางาน

เจาหนาที่ 100 คน

สิงหาคม

8 จัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
ในโรงพยาบาล

*เพื่อสงเสริมความรู
บุคลากร ทราบถึงการ
ทางการแพทยในภาวะ
สารเคมีอันตรายหก
*2.เพื่อใหสอดคลองกับ
กําหนดมาตรฐานในการ
และดําเนินการดาน

เจาหนาที่ 100 คน

ต.ค.-ก.ย.62

1. จัดอบรม
สงเสริมความรู
ความเขาใจให
บุคลากร
2. เดินสํารวจการ
จัดการสารเคมีใน
หนวยงานใน
โรงพยาบาล

ต.ค.-ก.ย. 62

จัดอบรมอบรมให
ความรูดานอาชีวอ
นามัยและความ
ดานความปลอดภัย
ในการทํางาน

อนามัยและภาพแวดลอม
ในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ.2556

9 สงเสริมประสิทธิภาพแกนนําอาสาสมัคร
อาชีวอนามัยประจําหนวยงาน
(ออ.หนวยงาน) โรงพยาบาลศูนยวชิระภูเก็ต
ป 2562

*เพื่อใหแกนนําอาชีวอนามัย
เจาหนาที่ 50 คน/ครั้ง
อาสาประจําหนวยงาน
สามารถคนหาปญหา ประเมิน
ความเสี่ยงและหามาตรการใน
ประชุม 6 ครั้ง/ป
การควบคุมแกไขปญหาความ
เสี่ยงในที่ทํางานของตัวเองได
*เพื่อสรางระบบการเฝา
ระวังงานดานอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน *
เพื่อสนับสนุนใหเกิดระบบที่จะ
ดูแลรักษาสุขภาพของ
เจาหนาที่อยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน

1.คาอาหาร
2.คาวัสดุอุปกรณ
รวม
1.คาอาหาร อาหาร
2.คาวัสดุอุปกรณ
รวม
1. คาอาหาร
2. คาตอบแทน
3. คาเดินทางวิทยากร
4. คาที่พักวิทยากร
5. คาวัสดุอุปกรณ
รวม

1. คาอาหาร
กลางวันและอาหาร
ว2.ค
างาตอบแทน

120
30

100
100

6
6

120
30

100
100

6
6

120
600
2,000
1,200
25

100
1
2
1
100

6
6
0
0
0

95

300

3

600

1

3

25

100

0

วิทยากรภายนอก
3. คาวัสดุอุปกรณ
รวม

12,000
3,000
15,000
12,000
3,000
15,000
12,000
3,600
4,000
1,200
2,500
23300

28,500
1,800
2,500
32,800

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม
นายเสกสิทธิ์ สียางนอก

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม
นายเสกสิทธิ์ สียางนอก

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม
น.ส.ภรณทิพย ศรีสังขแกว

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม
น.ส.ภรณทิพย ศรีสังขแกว

ลําดับ

โครงการ

10 อนุรักษการไดยิน

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

*เพื่อปองกันและควบคุม เจาหนาที่ที่
ต.ค.61-ก.ย 62 1. เดินสํารวจและวัด
ระดับเสียง เพื่อกําหนด
ไมใหเจาหนาที่เกิดการ สัมผัสกับเสียงดัง
พื้นทีท่ ี่เสี่ยงตอเสียงดัง
สูยเสียการไดยิน
เกิน 85 เดซิเบลเอ
2.จัดทํา Noise contour
*เพื่อกําหนดบริเวณที่
map นําผลการวัดเสียง
เสี่ยงตอการสูญเสียการ
มาทําแผนผัง พรอม
ไดยินของเจาหนาที่
กําหนดเปนพื้นที่
อันตรายจากเสียงที่จะมี
*เพื่อกําหนดมาตรการ
การติดปายเตือนและ
ควบคุมและปองกันการ
กําหนดใหมีการสวมใส
ไดรับเสียงดังเกิน
อุปกรณปองกันการ
สูญเสียการไดยิน แผนผัง
มาตรฐานกําหนด

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)
1. Ear muff

800

10

2. Eae plug แบบมีสาย

35

50

3. ปายเตือนและ

250

5

ตลอด
ระยะเวลา
จัดโครงการ

8,000
1,750

เงินบํารุง

ผูรับผิดชอบ

อาชีวเวชกรรม
น.ส.รสริน หัวสิงห

1,250

ปายบังคับใสอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัย

รวม

11,000

พรอมกําหนดเปนพื้นที่
อันตรายจากเสียงที่จะมี
การติดปายเตือนและ
กําหนดใหมีการสวมใส
อุปกรณ

กลุมงานการพยาบาลชุมชน
11 คนหาภาวะแทรกซอนในผูปวย NCD ในเขต เพื่อคาหาภาวะแทรกซอนใน ผูปวย NCD ตําบล
ผูปว ย NCD และสงเขารับ ตลาดใหญ จํานวน
ตําบลตลาดใหญ
การรักษาอยางถูกตอง

๑๐๐ คน

คาวัสดุการแพทย/
ตค.๒๕๖๑- กย. ออกหนวยตรวจ
ภาวะแทรกซ
อ
น
ตา
ไต
อุปกรณในการตรวจเทา
๒๕๖๒
เทา ในชุมชน

๑,๐๐๐ บาท/ชุด

๕ ชุด

5,000

Monofilament

แผนพับ ความรูในการ
ปองกันภาวะแทรกซอน
ของผูปวย NCD/ไวนิล
และสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ

7,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๓ ครั้ง

15,000

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
๒ มื้อและคาอาหาร
กลางวัน

๑๒๐ บาท/คน

๑๒๑ คน

14,520

รวม

41,520

นางพาริณี เหลาอุดม
กองทุน
พยาบาลวิ
ชาชีพ ชํานาญการ
หลักประกัน
กลุมงานการพยาบาลชุมชน
สุขภาพเทศบาล
นครภูเก็ต

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
12 Intermediate ward

13 Intermediate care

เพื่อใหการดูแลฟนฟู
สมรรถภาพอยางเขมขน
แกผูปวยที่ผานภาวะ
วิกฤตและมีอาการคงที่
แตยังคงมีความผิดปกติ
ของรางกายบางสวนอยู
และมีขอจํากัดในการ
ทํากิจกรรมในชีวิต
ประจําวัน จําเปนตอง
ไดรับการฟนฟูสภาพ
ทางการแพทยโดย
ทีมสหวิชาชีพและเพิ่ม
สมรรถนะรางกาย จิตใจ
ลดความพิการและกลับ
สูสังคมไดอยางเต็ม
ศักยภาพ

ผูปวย
ต.ค.61 - ก.ย.62
Stoke,traumatic
brain
injury,Spinal
cord injury,
และขยายสู
ผูปวยกลุมอื่นๆ
เชน multiple
injury, ผูปวย
โรคหัวใจ
ปละ 200 ราย

เพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยระยะกลางที่ยังมีความ
ผิดปกติของรางกายและมี
ขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันให
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
โดยทีมสหวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องตั้งแต ในรพ.จนถึง
ชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพ
ทางรางกาย จิตใจ ลดความ
พิการ และสามารถกลับสู
สังคมไดอยางเต็มศักยภาพ

ผูปวย
ตค.2561 - กย.
Stoke,traumatic
brain injury,Spinal
cord injury,และ
ขยายสูผูปวยกลุม
อื่นๆ เชน multiple
injury, ผูปวย
โรคหัวใจ ปละ 200
ราย

1. เตรียมพื้นที่
และปรับปรุงให
เหมาะสมกับการ
รับผูปวยที่มีความ
พิการ
2. เตรียมบุคลากร
สงอบรมหลักสูตร
พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาฟนฟู
สภาพ 4 เดือน

ปรับปรุงพื้นที่
คาลงทะเบียน ที่พัก
คาเดินทางและ
เบี้ยเลี้ยง
เตียงปรับระดับสูงต่ํา
เครื่องวัดความดัน

1
60,000/คน

1
4 คน

30,000
70,000

20
3

4 เดือน
4 เดือน

2,000,000
240,000

เงินบํารุง

600,000
210,000

รวม

ฝายบริหาร และ
ก.เวชกรรมฟนฟู
ฝายการพยาบาล
พัสดุ
พัสดุ
สหวิชาชีพ

3,050,000

และ care manager

3. จัดซื้อครุภัณฑที่
ตองใชในหอผูปวย
เตียงปรับระดับสูง
ต่ําได 20 เตียง
และครุภัณฑที่
จําเปนอื่นๆ
4. เปดดําเนินการ
ประชุมเพื่อชี้แจงและตกลง
ขั้นตอนและระบบในการดูแล
ติดตามและสงตอ กับเครือขาย
ในจังหวัดภูเก็ต
อบรมใหความรูและฝกปฏิบัติ
ใหกับเครือขายและผูปฏิบัติตอ
งานในโครงการ IMC

ประชุมติดตามผลการ
ดํเยีาเนิ
นงาน ดตาม
ยมและติ

อาหารวาง
เอกสาร
อาหารเที่ยง
อาหารวาง
เอกสาร
คาไวนิล

อาหารวาง

คาเบี้ยเลี้ยง

ผูปวยในชุมชน

คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง

พาผูปวยออกฝก
ทักษะการเดินนอก
สถานที่เพื่อเตรียม
ผูปวยสูสังคมภายนอก
บาน

คาเขาชมสถานที่
คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง

คาเบี้ยเลี้ยง
อาหารกลางวัน+อาหารวาง

รวม

25 บาท
30
70 บาท/คน
25 บาท/คน
200บาท/คน
1,000 บาท

25 บาท/คน
120 บาท
2 บาท/กม.
100 บาท
4 บาท
120 บาท
95 บาท

120 คน
120
150 คน
150
150
1

45
2 คน
50 กม.
12 คน
50 กม.
5 คน
8 คน

1
2
4
1

6
48 ครั้ง
48 ครั้ง
10 ครั้ง
20 ครั้ง
20 ครั้ง
1 วัน

3,000
3,600
21,000
15,000
30,000
1,000

6,750
11,520
4,800
12,000
4,000
12,000
760
125,430

เงินบํารุง

ก.เวชกรรมฟนฟูและ
คณะกรรมการ
intermediate care

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานเวชกรรมสังคม
14 ประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ - เจาหนาที่ใน ต.ค.61 – ก.ย.62
บุคลากรสาธารณสุขในการ หนวยบริการปฐมภูมิ
เขียนผลงานทางวิชาการ
จํานวน 60 คน

เครือขายอําเภอเมือง 2562

1.จัดประชุมวิชาการ คาอาหารและเครื่องดื่ม
การพัฒนางานวิจัย
คาตอบแทนวิทยากร
R2R CQI และ นวตก
รรม 3 ระยะ
คาเดินทางของวิทยากร
(ไป-กลับ)

2.เพื่อพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ CQI, R2R, KM
และนวตกรรม

๑.เพื่อพัฒนาระบบงานสําคัญ
ของสถานบริการปฐมภูมิ

2.จัดนําเสนอผลงาน
และประกวดผลงาน
วิชาการ 1 วัน

หนวยบริการปฐมภูมิใน ต.ค.61 – ก.ย.62
เขต อําเภอเมือง 13 แหง

๒.เพื่อสนับสนุนการดําเนินตาม
เจาหนาที่ในหนวย
ระบบบริการ ๙ ระบบงาน RSQ, บริการปฐมภูมิ
การกํากับดูแลทางวิชาชีพ,
จํานวน 160 คน
ENV,IC,IM,Med,Lab,การเงินและ
ธรรมาภิบาล

๓.เพื่อประเมินผลกาi
ดําเนินงาน และนิเทศ ติดตาม

60 คน

3 วัน

21,600

600-

2 คน

21 ชม.

25,200

4,700-

2 คน

3 รอบ

18,800

1,450-

2 หอง

3 คืน

8,700

คาเอกสารประกอบการ
ประชุม

-

-

-

10,000

คาวัสดุสํานักงาน

-

-

-

15,000

คาอาหารและเครื่องดื่ม

400

60 คน

1 วัน

24,000

คาตอบแทนวิทยากร

600

2 คน

7 ชม.

8,400

คาเดินทางของวิทยากร

4,700

2 คน

1 รอบ

9,400

คาที่พักวิทยากร

1,450

2 หอง

1 คืน

2,900

คาที่พักวิทยากร

-

15 พัฒนามาตรฐานระบบบริการปฐมภูมิ
สถานบริการเครือขายอําเภอเมือง
ปงบประมาณ 2562 (รพ.สต.ติดดาว)

120-

คาเอกสารประกอบการ
ประชุม

5,000

คาวัสดุสํานักงาน

5,000

รวมงบประมาณ

154,000
120 บาท

20 คน

15 วัน

กํากับดูแลทางวิชาชีพ, คาเครื่องวัดอุณภูมิ ความชื้น
ENV, IC, IM, Lab และยา

600 บาท

13 เครื่อง

-

นิเทศและประเมินตาม คาเครื่องวัดอุณภูมิตูเย็นในรม
มาตรฐานหนวยบริการปฐม
คาจัดทําเอกสารประเมิน
ภูมิสรุปผลการดําเนินงาน

400 บาท
150 บาท

13 เครื่อง
20 เลม

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามระบบบริการ 9
ระบบงาน (สวนขาด)

คาอาหารและเครื่องดื่ม

คาวัสดุสํานักงาน

36,000

7,800

5,200
3,000
5,000

รวมใชงบประมาณ

57,000

งบเงินบํารุง
โรงพยาบาล

งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสนับสนุน
เครือขาย กง.เวชกรรมสังคม

งบเงินบํารุง
โรงพยาบาล

งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสนับสนุน
เครือขาย กง.เวชกรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ

16 เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพ

วัตถุประสงค

1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอของ
ผูเรียน บนพื้นฐานของการ
ดําเนินการบริหารจัดการโครงการ
รวมกันเปนทีมของทีมผูเรียน
2. เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
โครงการที่ใชสําหรับการเรียน
โดยมีกระบวนวิธีบริหารจัดการ
และการวิจัยปฏิบัติการรองรับอยาง
เปนระบบ ตามความจําเปนของ
การดําเนินโครงการ

17 ตรวจสุขภาพเชิงรุกในชุมชนสามัคคีสามกอง
ปงบประมาณ 2562

1. เพี่อใหประชาชนอายุ
มากกวา 35 ปขึ้นไป ในชุมชน
สามัคคีสามกอง ไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําป 2. เพื่อให
ประชาชนอายุมากกวา 35 ปขึ้น
ไป ในชุมชนสามัคคีสามกอง
ทราบขอมูลสถานะสุขภาพและ
ปจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะการ
เจ็บปวยของตนเอง
3. เพื่อคนหา
กลุมเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง ใน
ประชาชนอายุมากกวา 35 ปขึ้น
ไป ในชุมชนสามัคคีสามกอง 4.
เพี่อใหประชาชนอายุมากกวา
35 ปขึ้นไป ในชุมชนสามัคคี
สามกอง ที่เปนกลุมเสี่ยงโรคไม
ติดตอเรื้อรัง ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5. เพื่อสงตอผูปวยเพื่อรับการ
รักษาตอเนื่อง

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กลุมเปาหมาย ต.ค.61 – ก.ย.62
จํานวน 57 คน

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

- จัดประชุมเชิง
คาอาหารและเครื่องดื่ม
ปฏิบัติการและจัด
คาตอบแทนวิทยากร
กิจกรรมการเรียนรู (
work shop ) จํานวน
3 ครั้งๆ ละ 2 วัน
คาเดินทางของวิทยากร

1.ประชาชนอายุ
ปงบประมาณ 2562 1. เสนอโครงการ
2.ติดตอประสานงานและ
มากกวา 35 ปขึ้นไป
จัดเตรียมอุปกรณ 3.
ในชุมชนสามัคคีสาม
(พ.ย.61-ก.ย.62) จัดเตรียมแบบฟอรมการ
กอง เขตเทศบาล
ตรวจสุขภาพและเอกสาร
นครภูเก็ต (พื้นที่
การใหความรู
4.
ประชุมทีมงานและเตรียม
รับผิดชอบของ

120-

57 คน

6 วัน

41,040-

1,200-

2 คน

21 ชม.

50,400-

4,700-

2 คน

3 ครั้ง

28,200-

คาที่พักของวิทยากร

1,450-

2 หอง

6 คืน

17,400-

คาจัดทําเอกสารประชุม

150 บาท

57 เลม

-

8,550-

คาวัสดุสํานักงาน

15,000-

รวมใชงบประมาณ

160,590-

1.คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
1) คาตรวจ FBS

174,000 บาท
45 บาท/คน

280 คน

1 ครั้ง

งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสนับสนุน
เครือขาย กง.เวชกรรมสังคม

กองทุนหลักประกัน น.ส.อภิฤดี
สุขภาพ
เทศบาลนครภูเก็ต ชื่นอารมณ

2) คาตรวจ Lipid
Profileประกอบดวย

ทีมงานเพื่อวางแผนจัดทํา
โครงการ 5.
ประชาสัมพันธโครง การ 6.
เตรียมสถานที่และ
ประสานงานกับประธาน
ชุมชนและ อสม 7. สํารวจ
รายชื่อและตรวจสอบสิทธิ
รักษาพยาบาลกอน
ใหบริการตรวจสุขภาพ.

- Cholesterol

60 บาท/คน

280 คน

1 ครั้ง

- Triglyceride

60 บาท/คน

280 คน

1 ครั้ง

- HDL

100 บาท/คน

280 คน

1 ครั้ง

- LDL

150 บาท/คน

280 คน

1 ครั้ง

8.ใหบริการตรวจสุขภาพ
ตามสิทธิแกประชากรอายุ
มากกวา 35 ปขึ้นไป โดย
เจาหนาที่และ อสม. มี
กิจ-กรรมดั
งนี้ ก วัดสวนสูง
ชั่งน้ําหนั

3) คาบริการทาง
การแพทย

100 บาท/คน

280 คน

1 ครั้ง

600 บาท/คน

3 คน

7 ชม./วัน(2
ครั้ง)

วัดรอบเอว

งบเงินบํารุง
โรงพยาบาล

ผูรับผิดชอบ

2.คาตอบแทนเจาหนาที่ตรวจ
สุขภาพ นอกเวลาราชการ

- ลงทะเบียน ซักประวัติ - พยบ.
คํานวณคา BMI

งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสนับสนุน
เครือขาย
กลุมงานเวชกรรมสังคม

รพ.วชิระภูเก็ต

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

- วัดความดันโลหิต

- นวก.

600 บาท/คน

7 คน

- เจาะเลือดจากหลอด
เลือดดําเพื่อสงตรวจ FBS
และ Lipid Profile

- อสม.

200 บาท/คน

2 คน

ครั้ง)

- หยดเลือดหาคาน้ําตาล 3. คาตอบแทนวิทยากร
ในเลือดเบื้องตน เพื่อสงตอ
ใหสุขศึกษาเฉพาะราย
- ใหสุขศึกษาเฉพาะรายใน 4. คาวัสดุสํานักงาน
กลุมเปาหมายที่มีคา FBS
อยูในกลุมเสี่ยง
8.แจงผลการตรวจสุขภาพ
ใหกลุมเปาหมายทราบ
9.จัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ใหคําแนะนําและ
ความรูดานสุขภาพ แก
กลุมเปาหมายที่มีผลการ
ตรวจสุขภาพผิดปกติ
10.กลุมเปาหมายที่มีผล
การตรวจสุขภาพผิดปกติ
นัดตรวจสุขภาพซ้ําอีก 3
เดือน
11.สงตอและติดตามผูปวย
สงสัยรายใหม
12.ประเมินผลโครงการ13.
สรุปและรายงานผล
โครงการ

7 ชม./วัน(2
ครั้ง)น(2
7 ชม./วั

5. คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม

600 บาท/ชม.

2 คน

3 ชม./วัน

280 คน

1 มื้อ

5000

30 บาท/คน

(4 ชม./วัน)

ผูรับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

18 คัดกรองเพื่อคนหาผูปวยวัณโรคเชิงรุก ใน
พื้นที่ตําบลตลาดใหญ และตําบลตลาดเหนือ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

๑.เพื่อสํารวจผูปวยวัณโรค ดื้อยา ๑. ดําเนินการสํารวจหา ป งบประมาณ ๒๕๖๒
รายใหมและผูปวยเดิมในเขตพื้นที่ ผูปว ยที่เปนวัณโรค ดื้อยา
รับผิดชอบ
ผูสมั ผัสโรครวมกับผูปวย
๒. เพื่อสํารวจผูที่สัมผัสรวมกับ
ผูท่อี ยูใกลชิด คนใน
ผูปวยวัณโรค
ครอบครัว และผูที่นา
( ๑ ต.ค.๖๑ –๓๐ ก.ย.
สงสัยจะเปนวัณโรค
๖๒)
ครอบคลุมพื้นที่ตําบล
ตลาดใหญ และตําบล
ตลาดเหนือ อําเภอเมือง
๓. กําหนดมาตรการควบคุมโรคใน
จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่ไมใหแพรกระจายเชื้อในชุมชน
๒. ผูปวยกลุมเปาหมายที่
มีประวัติการปวยในพื้น
๓. สถานที่ และชุมชน
เสี่ยงที่คาดวาจะเกิดโรค
๔. กําหนดขั้นตอนการรักษาผูปวย ๔. มีแผนงานการปฏิบัติ
ตลอดจนการควบคุมโรค
เมื่อตรวจพบการอุบัติขึ้น
ของวัณโรค
๕. จัดทําแผนเผชิญเหตุเมื่อตรวจ
พบผูปวยวัณโรค
๕. อบรม ใหความรูผูที่เกี่ยวของ
และหนวยงานที่รักผิดชอบ

๕. ผูทีมีหนาที่มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมหลัก

๑ วิเคราะหสถานการณวัณ
โรคในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.จัดทํารายละเอียด
โครงการเสนอผูบริหาร
๑. สํารวจสมุดประวัติหา
ผูปวยที่เปนวัณโรคในเขต
พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
๒. ลงพื้นที่เปาหมาย เพื่อ
สอบสวนโรค ใหคําแนะนํา
๔. สงตอ และประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการเก็บประวัติ
ควบคุมผูปวย และ
ดําเนินการรักษาผูปวย
และผูใกลชิด
๕. สํารวจสถานที่ที่ผูปวยได
เดินทางไปทํากิจกรรม
ทั้งหมด ซักถามผูที่อาศัยอยู
ในบริเวณโดยรอบ

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ผูรับผิดชอบ

๑. แผนพับขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติของผูปวยในการรักษา
และควบคุมโรค

๑. ๑๕ บาท/แผน

๑,๐๐๐

๑ เดือน

๑๕,๐๐๐

๑. งานควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล

๒. สติ๊กเกอรโฆษณา
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูที่
สนใจเขามาตรวจ และให
ขอมูลผูปวยในพื้นที่

๒. ๔๐บาท/แผน

๒๕๐

๑ เดือน

๑๐,๐๐๐

( IC )

๓. คาX-Ray

๓. ๒๒๐ บาท/คน

๑๐๐ คน

๑ ป

๒๒,๐๐๐

๒. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต

๔. คาเก็บ sputum AFB

๔. ๖๐ บาท/ตลับ

๒๐๐ ตลับ

๑ ป

๑๒,๐๐๐

๓. เภสัชกร

๖. ประชุม สัมมนาหนวยงานที่ ๕. คาตอบแทนเจาหนาที่
เกี่ยวของเพื่อกําหนดแผนเผชิญ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เหตุ แผนงานการรักษาผูปวย
การปองกัน และการควบคุม

๕. ๓๐๐ บาท/คน

๖ คน

๑๒ ครั้ง

๒๑,๖๐๐

๔. คลินิกวัณโรค

๗. อบรมวิชาการ เพื่อ
๖. ประชุม สัมมนาหนวยงาน
เพิ่มพูนความรูใหกับ
ที่เกี่ยวของเพื่อทําแผน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ผูรับผิดชอบ

๖. ๑๐๐ บาท/คน

๑๕ คน

๒ ครั้ง

๓,๐๐๐

๕. งานระบาดเวชกรรมสังคม

๘. สรุปและประเมินผลการ ๗. อบรมวิชาการใหกับ
ปฏิบัติของโครงการ และ เจาหนาที่
จัดทําโครงการตอเนื่องใน
ปงบประมาณตอไป

๗. ๕๐๐ บาท/คน

๑๕ คน

๑ ครั้ง

๗,๕๐๐

(นางคณิตษร เรืองประกอบกิจ)

รวมทั้งสิ้น

91,100

ลําดับ

โครงการ

19 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในประชากร
ตามกลุมวัย ในเขตพื้นที่ตําบลตลาดใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

1) เพื่อใหประชากรทุกกลุมวัย
ไดรับการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค และใหความรูดาน
สุขภาพที่บาน โดยเจาหนาที่
สาธารณสุข ปละ 1 ครั้ง

1) รอยละ 70 ของ
ประชากร (type 1,3) ที่
อาศัยอยูในหลังคา-เรือน
ในพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาล ในเขต
ตําบลตลาดใหญ

2) เพื่อคัดกรองภาวะ
สุขภาพของประชากรทุก
กลุเพืม่อวัติยดตามเยี่ยมและ
3)

(ประชากร type 1,3
จํานวน 40,172 คน
แบงเปน 4 โซน ไดแก

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชากรกลุมเสี่ยงและกลุมปวย

โซน A 12,252 คน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ปงบประมาณ2562 1) เยี่ยมสํารวจ สงเสริม 1) คาตอบแทน
สุขภาพและปองกันโรค เจาหนาที่นอกเวลา
ในประชากรทุกกลุมวัย ราชการ (เวรค่ํา)

300 บาท/คน

6 คน/วัน 4 ชม./148 วัน 266,400 บาท

ในเขตพื้นที่ตําบลตลาด
ใหญ ปละ 1 ครั้งไดแก

(ต.ค.61-ก.ย.62)

ผูรับผิดชอบ

งบบริการสรางเสริม น.ส.อภิฤดี ชื่นอารมณ
สุขภาพและปองกัน
โรค (PP)ของ รพ.
วชิระภูเก็ต

- สํารวจขอมูลบานและ
ประชากร

3) คาตอบแทน
เจาหนาที่นอกเวลา
- สํารวจขอมูลหญิงตั้ง ราชการ (เวรค่ํา)
ครรภและเด็ก 0-5 ป

โซน B 12,890 คน

- สํารวจขอมูลการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค

4) เพื่อปรับปรุงขอมูลสถานะ โซน C 4,915คน
สุขภาพและขอมูลพฤติกรรม
สุขภาพของประชากรในเขต
พื้นที่ตําบลตลาดใหญใหมีความ
โซน D 10,115 คน)
ครบถวนสมบูรณ

- สํารวจขอมูลการคัด
กรองมะเร็งเตานมและ
มะเร็งปากมดลูก

งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสนับสนุน
เครือขาย

4 ชม./99วัน
300 บาท/คน

4 คน/วัน

118,800 บาท

กลุมงานเวชกรรมสังคม

- ประเมินสุขภาพ
ผูสูงอายุ/ผูพิการ
2) คัดกรองภาวะสุขภาพ
ประชากรทุกกลุมวัย
- ใหบริการวัดความดันโลหิต

- ใหบริการเจาะน้ําตาล
ปลายนิ้ว
- วัดรอบเอว/หาคา BMI
- ใหความรูและ
คําปรึกษาดานสุขภาพ
- สงตอผูปวยเสี่ยง DM , HT
รายใหม เขาสูคลินิก 360 องศา
- สงตอผูปวยติดบาน ติดเตียง
รายใหม เพื่อรับการดูแล
ตอเนื่องจากกลุมงานการ
พยาบาลชุมชน

3) บันทึกขอมูลจากการ
เยี่ยมสํารวจ

รพ.วชิระภูเก็ต

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

20 พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ดานการเปนที่ 1) เพื่อเสริมสรางชาววชิระ
ภูเก็ตใหมีครอบครัวอบอุน
รักและดูแลครอบครัวตนเองได
(Happy Family)

เปาหมาย/
จํานวน
1) บุคลากร/เจาหนาที่
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
และสมาชิกในครอบครัว
จํานวน 900คน

2) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ (รอยละ 50 ของ
ใหกับบุคลากรในการทํางาน จํานวนบุคลากร

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)
ปงบประมาณ

2562

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

1) กิจกรรมเสริมสราง คาดําเนินการจัดกิจกรรม
ความสัมพันธใน
(คาวัสดุอุปกรณและเงิน
ครอบครัวจํานวน 4 รางวัล)จํานวน 4 ครั้ง
ครั้ง
- กิจกรรมครั้งที่ 1

40,000บาท

10,000บาท/ครั้ง

1 ครั้ง

7 ชม./วัน

- กิจกรรมครั้งที่ 2

10,000 บาท/ครั้ง

1 ครั้ง

7 ชม./วัน

- กิจกรรมครั้งที่ 3

10,000 บาท/ครั้ง

1 ครั้ง

7 ชม./วัน

- กิจกรรมครั้งที่ 4

10,000 บาท/ครั้ง

1 ครั้ง

7 ชม./วัน

เงินบํารุง

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานเวชกรรมสังคม

รพ.วชิระภูเก็ต

ทั้งหมด1,732 คน

3) เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
ไดทํากิจกรรมรวมกับ
ครอบครั
4)
เพื่อเสริวมสรางใหบุคลากรมี

(ต.ค.61-ก.ย.62)

รพ.วชิระภูเก็ต

ศักยภาพในการดูแลตนเองและ
ครอบครัว

21 โครงการ หวงใยใสใจสุขภาพผูสูงวัย ป 2560

1. เพื่อใหความรูเรื่องการ
ดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ

200 คน (จัดอมรม) ต.ค. 61 – ก.ย.62

2. เพื่อใหผูสูงอายุ 60 ปขึ้น 1,000 คน(ประเมิน
ไปไดรับการประเมินภาวะ ภาวะสุขภาพ)
สุขภาพ
3. เพื่อใหผูสูงอายุที่มีปญหา
ดานสุขภาพไดรับการสงตอ
เพื่อทําการรักษาและเยี่ยม
บาน

- อบรมใหความรูเรื่อง - คาถายเอกสารแบบ
การดูแลสุขภาพของ ประเมินภาวะสุขภาพ
ผูสูงอายุ แกผูสูงอายุ

10,200

ประเมินภาวะสุขภาพ
ผูสูงอายุ และใหความรู
เบื้องตนแกผูสูงอายุใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
(Barthel ADL
index,G213โรคที่พบ
บอยในผูสูงอายุ และ
Geriatric Syndrome

- แบบประเมินความรู

1,500

- คาวัสดุสํานักงาน

4,700

- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม

30 บาท

200 คน

2 มื้อ

12,000

- คาอาหารกลางวัน

60 บาท

200 คน

1 มือ

12,000

- คาตอบแทนวิทยากร

600 บาท

5 คน

1 ชม.

3,000

- คาตอบแทนเจาหนาที่
ออกประเมินภาวะ
สุขภาพผูสูงอายุนอก
เวลาราชการ

300 บาท

2 คน

50 เวร (4
ชม./วัน)

30,000

73,400

กองทุนหลักประกัน นางสาวเมธินี แหลงหลา
สุขภาพเทศบาลนคร เลิศสกุล และนางสาวศรป
ภูเก็ต
ภัษฎ
งานสงเสริมสุขภาพ
งานเวชกรรมสังคม

กลุม

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

22 พัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ รพ.วชิระภูเก็ต 1.ชมรมผูสูงอายุมีการ
ดําเนินงานเดือนละ 2 ครั้ง
2.เพื่อใหความรูเรื่องการ
ดูแลสุขภาพแกสมาชิกใน
ชมรม และสมาชิกในชมรม
ไดรับการฟนฟูสุขภาพทั้งกาย
และ จิตใจ
3.เพื่อใหสมาชิกในชมรม
ไดรับการประเมินภาวะ
สุขภาพ และไดรับการดูแล
4.เพื่อใหสมาชิกในชมรมได
รวมกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

23 แสดงมุทิตาจิตผูสูงอายุ รพ. วชิระภูเก็ต
ป 2560

24 โครงการกาวรับวันใหมใสใจผูสูงอายุ ป 2560

เปาหมาย/
จํานวน

1,694 (ขอมูล
ต.ค. 61 – ก.ย.62
ผูสูงอายุตาม
ทะเบียน ผูสูงอายุ ณ
1 ตุลาคม 2559)

๑.เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยก 250
ยองเชิดชูเกียรติผูสูงอายุ
๒.เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทยและเปน
แบบอยางที่ดีใหแกเยาวชน
ทั่วไป

1.เพื่อใหผูสูงอายุ ในชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต ไดรวมกันทําบุญสง
ทายปเกา – ตอนรับปใหม
เพื่อเปนศิริมงคลแกชีวิตและ
ครอบครัว

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

จัดประชุมทุกวันจันทร คาอาหารวางและ
เวนจันทร เดือนละ 2 เครือ่ งดื่ม
ครั้ง G114ใหความรูแก
สมาชิกในชมรม โดยสห
สาขาวิชาชีพ

2,100

-งบเงินบํารุง งานสงเสริมสุขภาพ กลุม
งานเวชกรรมสังคม

ภาพสมาชิกในชมรม (Barthel
ADL index,โรคที่พบบอยใน
ผูสูงอายุ และ Geriatric
Syndrome ฯลฯ
- เขา
รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน
(การทอดผาปาสามัคคี,การ
เยี่ยมเยือนชมรมผูสูงอายุ อื่นๆ
และ กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
ฯลฯ) - รวมกิจกรรมกับ
หนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนใน วันสําคัญตางๆจัดโครงการสงเสริมสุขภาพ แก
สมาชิกในชมรม(โครงการกาว
รับวันใหมในผูสูงอายุ,โครงการ
แสดงมุทิตาจิตผูสูงอายุ ฯลฯ)

ม.ค.62-มิ.ย 62

150 ต.ค.61-มี.ค.62

-จัดกิจกรรมรดน้ําดํา
หัวขอพรผูสูงอายุ

-คาตอบแทนการแสดง

-3,000

-คาของที่ระลึกสําหรับ
ผูสูงอายุ

-7,000

-คาพวงมาลัย

-2,750

-คาใชจายอื่นๆ

-750

รวม

13500

-จัดกิจกรรมทําบุญวัน -คาอาหารวางและ
ปใหมชมรมผูสูงอายุ เครือ่ งดื่ม

-10,000

-คาอาหารกลางวัน

-14,000

ผูรับผิดชอบ

- งบเงินบํารุง งานสงเสริมสุขภาพ
กลุมงานเวชกรรม
สังคม

- งบเงินบํารุง งานสงเสริมสุขภาพ
กลุมงานเวชกรรม
สังคม

ลําดับ

โครงการ

25 โครงการชุมชนรวมใจ แมลูกปลอดภัย นม
แมยั่งยืน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต
กิจกรรม การขับเคลื่อนมหัศจรรย 1,000 วัน
สานฝนแมสูพัฒนาการที่ดีของลูก

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขและ
จิตอาสาในชุมชนใหมีความรู
ความเขาใจเรื่องอนามัยแม
และเด็ก ในชุมชนพื้นที่
รับผิดชอบ

1. อาสาสมัคร
สาธารณสุขใน
เขตพื้นที่
เทศบาลนคร
ภูเก็ต 55 คน

2.เพื่อใหหญิงตั้งครรภเห็น
ความสําคัญของการฝากครรภ
เร็วกอน 12 สัปดาหและมาฝาก
ครรภครบตามเกณฑ

๒. เครือขายสุขภาพใน
ตําบลตลาดใหญ รวม 10
แหง ไดแก ศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 แหง

3. เพื่อใหหญิงตั้งครรภมี
ความรูและสามารถปฏิบัติ
ตนไดอยางถูกตอง เพื่อ
ปองกันภาวะแทรกซอนที่
อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ
และหลังคลอด
๔. เพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม

ศูนยสุขภาพชุมชน
นริศร คลินิกฝากครรภ
(เอกชน) 4 แหง
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(สาขาหยี่เตง)
โรงพยาบาลองคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)
พ.ย.-ธ.ค. 61

พ.ย.-ธ.ค.61

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

จัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อาสาสมัครสาธารณสุข
เจาหนาที่ ผูนําชุมชน จิต
อาสา และประชาชนที่
สนใจ) รวมกันวางแผน
พัฒนางานอนามัยแมและ
เด็กในพื้นที่

-คาอาหารวาง

35

60

1มื้อ/คน

2,100

-คาอาหารกลางวัน

60

60

1มื้อ/คน

3,600

- อบรมใหความรู
การพัฒนางานแม
และเด็กในชุมชน
แกอาสาสมัคร
สาธารณสุขและ
แกนนําจิตอาสา

-คาวัสดุสํานักงาน
-คาใชสอย
-คาตอบแทนใช

1200
700
2000
600

1

7ชม/คน

1,200
700
2,000
4,200

35

60

2มื้อ/คน

4,200

60

1มื้อ/คน

-คาใชสอย

60
2000
500

3,600
2,000
500

-คาตอบแทนอสม

200

-คาวิทยากร
- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อๆ
-คาอาหารกลางวัน1
-คาวัสดุสํานักงาน

๔. เพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูก และโรงพยาบาล
ดวยนมแมอยางนอย 6 เดือน กรุงเทพภูเก็ต

ม.ค.-มี.ค. 62

๓. แมหลังคลอดใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ม.ค.-มี.ค. 6๒
โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต จํานวน
ประมาณ 50 คน

นส.ฮายาตี สามอ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
นครภูเก็ต

งานสงเสริมสุขภาพ กลุม
งานเวชกรรมสังคม

- ทําแผนใหแกนนํา
สํารวจหญิงตั้งครรภ
หญิงหลังคลอดใน
- ทําแผนปฏิบัติงาน
เยี่ยมบานรวมกัน
ระหวาง จนท.

1คน

4ครั้ง/8เดือน

ผูรับผิดชอบ

6,400

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

๔. หญิงตั้งครรภใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต จํานวน ม.ค.-มี.ค. 6๒
ประมาณ 100 คน

เม.ย.-พ.ค.. 6๒
เม.ย.-พ.ค.. 6๒

มิ.ย-ก.ย62

กิจกรรมหลัก

พรอมสนับสนุนชุดสาธิต
และสงเสริมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม (เครื่องปม
น้ํานม ถุงเก็บน้ํานม

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)
-คาชุดสาธิต
-คาเวรเจาหนาที่
-คาจัดจางทําสื่อไว
นิลความรู

- ประชาสัมพันธใหความรู
เรื่องการฝากครรภคุณภาพ
ลดภาวะเสี่ยงตายคลอด
และเฝาระวังภาวะเสี่ยงสูง
ในหญิงตั้งครรภโดยผูดูแล -คาจัดจางทําแผนพับ
ในครอบครัว ประโยชนนม
-คาจัดจางแผนพับความรู
แม
ในการเลี้ยงดูบุตร ใหแก
คาวัสดุสํานักงานเพื่อทํา
เครือขายสุขภาพในเขต
บอรดความรู
พื้นที่ตําบลตลาดใหญ โดย
การแจกสื่อรณรงค จัดทํา -คาวัสดุสํานักงาน
บอรดความรูโรงเรียนพอแม
-คาวิทยากร
ในชุมชน
- จัดกิจกรรมออกหนวยติดตาม
หญิงตั้งครรภในสถานบริการรับ
ฝากครรภเอกชน (คลินิกนอกฝาก
ครรภ 4 คลินิก)

ประชุม/นิเทศ
ติดตาม ทุก 2
เดือนครั้ง

- คาอาหารวาง
-คาอาหารกลางวัน1
-คาวัสดุสํานักงาน
-คาใชสอย
-คาจัดจางสื่อความรู
-คาทําไวนิล
-คาเวรจพ
-คาเวรนวก,พยาบาล
-คาตอบแทนอสม
- คาอาหารวาง

คาอาหารกลางวัน

รวม

490
480
1400

35

1คน/ชุด
4ครั้ง/8เดือน

12

5
5
4000

3000ชิ้น
3000ชิ้น

17,150
15,160
16,800

15,000
15,000
4,000

2000

2,000

600
35
60
2000
500
5
1400
480
600
200
35

1
60
60

7ชม/คน
2มื้อ/คน
1มื้อ/คน

3000ชิ้น
3
1
1
1
60

4ครั้ง/เดือน
4ครั้ง/เดือน
4ครั้ง/เดือน
1มื้อ/คน

60

60

1มื้อ/คน

4,200
4,200
3,600
2,000
500
15,000
4,200
15,360
19,200
6400

4,200
3,600
196,600

ผูรับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

26 มุมนมแม เพื่อแมทํางาน ลูกก็กินนมแมได

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

1.เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ กลุมหญิงวัยเจริญ
และกระตุนใหเกิดการจัด
พันธ โรงเรียน
สวัสดิการแรงงานการเลี้ยงลูกดวย
อนุบาลภูเก็ต
นมแมในสถานประกอบการ เพื่อฌ
ปาประสงคในการพัฒนาคุณภาพ
สังคมไทยในระยะยาว

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)
ม.ค-มี.ค62

2.เพื่อสงเสริมใหพนักงานใหมี
กําลังใจเลี้ยงลูก ดวยนมแมอยาง
เดียวอยางมั่นใจอยางนอย 6 เดือน
และเลี้ยงลูกดวยนมแมพรอม
อาหารตามวัย จนถึง2 ขวบ
3.เพื่อจุดประกายทางความคิดให
พนักงาน ครอบครัว เยาวชน และ
ชุมชนหันมาใหความสําคัญของ
ธรรมชาติใกลตัว และสนับสนุนให
แมสามารถทํางานรวมกับใหนมแม
ไปดวยได

ม.ค-มี.ค62

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

-ประสานงานกับ
ผูบริหารในสถาน
ประกอบ

-คาวิทยากร

600

1

7ชม/คน

เพื่อกําหนดนโยบาย
สนับสนุนการเลี้ยงบุตรดวย
นมมารดาเปนลายลักษณ
อักษร ชวยประชาสัมพันธ
นโยบายใหสตรีโดยเฉพาะ
สตรีทีกําลังตั้งครรภทราบ

-คาอาหารวาง

35

60

2มื้อ/คน

-คาอาหารกลางวัน

60

60

1คน/1มื้อ

-คาสื่อความรู

5

2000ชิ้น

-คาวัสดุสํานักงาน

-จัดบอรดการเลี้ยงลูก -คาวัสดุจัดมุมนมแม
ดวยนมแม และอบรมให -คาวัสดุสํานักงานเพื่อ
ความรู คํา แนะนํา
ทําบอรดความรู
กลุมเปาหมาย ในการ
ผสมผสานการเลี้ยง

4,200

กองทุน
นส.ฮายาตี สามอ
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
นครภูเก็ต
4,200
งานสงเสริมสุขภาพ
กลุมงานเวชกรรมสังคม
3,600
10,000

1000
12000
1200

1000
12000
1200

บุตรดวยนมมารดากับ
การทํา งาน โดยเฉพาะ
ความรู
และฝก เทคนิคการบีบ

เก็บน้ํานมมารดา

ม.ค-มี.ค62

-รวมจัดมุมนมแม
-คาอาหารวาง
และจัดหาอุปกรณที่เอื้อ

35

60

1มื้อ/1คน

2,100

60

60

1มื้อ/1คน

3,600

ตอการบีบนานมมารดา

เม.ย-ก.ย62

ติดตาม/นิเทศทุก 3 -คาอาหารกลางวัน
เดือนครั้ง โดยดูจาก
การประเมินตนเอง
ของสถานประกอบการ
,ทะเบียนตางๆ

ผูรับผิดชอบ

42,000

ลําดับ

โครงการ

27 ฝากทองเร็ว ครบเกณฑ แจกรางวัล
ปงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

1.เพื่อใหหญิงตั้งมีความรูเรื่องการ
ฝากครรภและตระหนักถึงการฝาก
ครรภครั้งตอไป

1.หญิงตั้งครรภในเขต
ตําบลตลาดใหญ30คน

2.เพื่อใหหญิงวัยเจริญพันธได
ตระหนักถึงการฝากครรภกอน
12สัปดาห ฝากครรภครบเกณฑ

1.หญิงวัยเจริญพันธ
จํานวน60คนในเขต
ตําบลตลาดใหญ

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)
พ.ย-ธ.ค61

ม.ค-กพ.62

2.อาสาสมัครสาธารณสุข
40คนในเขตตลาดใหญ

3.เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุข
จิตอาสา ชมรมพอแม มี
ศักยภาพและองคความรูเรื่อง
การฝากครรภและเหตุผลถึง
การฝากครรภกอน3เดือน

มค.-กย.62

มค.-กย.62

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

1.ประสานงานกับผูนํา -คาวิทยากร
ชุมชน อาสาสมัคร
-คาอาหารวาง
สาธารณสุข จิตอาสา
ชมรมพอแม แจกแจง
-คาอาหารกลางวัน
เรื่องการดําเนินโครงการ
3.ทําแผนการปฏิบัติงาน -คาเอกสารความรู
และเริ่มปฏิบัติงานใน
-ชุดรางวัลสําหรับคุณแมที่
ชุมชนเขตรับผิดชอบแก
ฝากครรภกอน3เดือน
อาสาสมัครสาธารณสุข
คาตอบแทนแกนนําการ
จิตอาสา ชมรมพอแม
ปฏิบัติงาน
4.แกนนําปฏิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงานทุก
เดือนและมอบรางวัลแก
หญิงตั้งครรภที่ฝากครรภ
กอน3เดือนแรกและครบ
เกณฑ

600

1

7ชม/คน

4,200

35

60

2มื้อ/คน

4,200

60

60

1มื้อ/คน

3,600

5

3000ชิ้น

15,000

500

5

25,000

200

5

1,000

-คาจัดทําสื่อความรู

1,500

-คาอุปกรณสํานักงาน

1,000

-คาอาหารวาง

35

60
2,100

-ติดตาม/นิเทศการ
-คาอาหารกลางวัน
พรอมสรุปการ
- คาวัสดุสํานักงาน
ปฏิบัติงานทุก 4เดือน

60

60

-คาวิทยากร

600

1

-คาอาหารวาง2มื้อ

35

1คน/2มื้อ

80

-คาอาหารกลางวัน

70

1คน/1มื้อ

70

- คาใบความรู

60

-คาแผนพับความรู

5

3000ชิ้น

-คาอุปกรณสาธิตการ
ตรวจพัฒนาการ

5

3000ชิ้น

3,600
1,500
62,700

รวม

28 ตรวจคัดกรองประเมินพัฒนาการเด็ก 0 - 5
ป ปงบประมาณ 256๒ (เด็กไทย
พัฒนาการดี เริ่มที่พวกเราทุกคน)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ เจาหนาที่
สาธารณสุข ครูพี่เลี้ยงผูดูแลเด็ก
ใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการสงเสริมการกระตุน
และการสงตอดานพัฒนาการเด็ก
0-5
2. เพืป่อพัฒนาศักยภาพ แกนนํา
ชมรม พอแมผูปกครองผูดูแลเด็ก
ใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
3.0 -เพื5 ่อปใหเด็ก 0-5 ป ไดรับ

1. เจาหนาที่สาธารณสุข ม.ค.-มี.ค. 6๒
ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานพัฒนาการเด็ก
โดยตรงทุกสถานบริการ
จํานวน 40-60 คน
2. แกนนําชมรมอนามัย
แมและเด็ก แมอาสา
ผูปกครองผูดูแลเด็ก 0-5
ป และครูพี่เลี้ยงผูดูแล
เด็
จํานวนอย
างนอย 50
3.กสมาชิ
กชมรม

การประเมินพัฒนาการ และ อนามัยแมและเด็ก
การกระตุนพัฒนาการที่
ไดแก แกนนําชมรม
ถูกตองตามวัย และเด็กที่มี แมวัยใส
พัฒนาการผิดปกติไดรับสงตอ

- จัดอบรมใหความรู
ฟนฟูเรื่องพัฒนาการ
เด็กแรกเกิดถึง 5 ป
การใชคูมือตรวจ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
(DSPM) การใชสื่อ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
แกเจาหนาที่
สาธารณสุข แกนนํา
ชมรม ผูปกครอง

-คาวัสดุสํานักงาน
-คาใชจายอื่นๆ

7

4200

80
15000
15000

17500
2000

กองทุนพมจ.

ผูรับผิดชอบ

นส.ฮายาตี สามอ
งานสงเสริมสุขภาพ
กลุมงานเวชกรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

4. เพื่อสนับสนุนให
สมาชิกในชมรมงาน
อนามัยแมและเด็ก
รวมกลุมกันจัดกิจกรรม
ในการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก

หญิงตั้งครรภ ระยะ
คลอดบุตร หลังคลอด
เด็กอายุ 0-5 ป
รวมทั้งบุคคลใน
ครอบครัว และ
เจาหนาที่ จํานวน
อยางนอย 80 - 100
คน

4. เด็ก 0 - 5 ป ใน
เขตตําบลตลาดใหญ
จํานวน 500 คน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ม.ค.-มี.ค. 6๒

- จัดอบรมใหความรูฟนฟู
เรื่องพัฒนาการเด็กแรกเกิด
ถึง 5 ป การใชคูมือตรวจ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
(DSPM) และ TDA4I การ
ใชสื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
และการสงตอ ฯลฯ แก
เจาหนาที่สาธารณสุขที่ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
พัฒนาการเด็กโดยตรงทุก
สถานบริการ หลักสูตรเต็ม
1 วัน

-คาเวรจพ.

480

1 1คน/3ครั้ง/เดือน

ม.ค.-ก.ย.62

- จัดทําแผนปฏิบัติงาน
นอกเวลาลงตรวจ
พัฒนาการเด็กตามคูมือ
DSPM ในชุมชน ทุกเย็น
วัน อังคาร พุธ ศุกร เวลา
16.30 - 20.30 น.

-คาเวรนวก/พยาบาล

600

1 1คน/3ครั้ง/เดือน

ก.ค.-ก.ย.62

- สมาชิกในชมรมงาน
อนามัยแมและเด็ก
รวมกลุมกันจัดกิจกรรม
เดินรณรงคในการ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
ในชุมชน เดือนละ 1
ครั้ง ทุกเย็นวันศุกร
เวลา 16.30 – 18.30 น.

-คาจัดจางทําสื่อไว
นิลความรู

1400

12ชิ้น

16800

5

3000ชิ้น

15000

35

60

รวมจัดกิจกรรม
นิทรรศการสรางสัมพันธ
ระหวางกลุมเปาหมาย
กับผูนําชุมชน ดําเนินการ
ในชุมชนโดยอาสาสมัคร
ชมรม หลักสูตร 1 วัน

อสม.

200

5

-คาจัดนิทรรศการ

5000
5000
35

5

-คาจัดจางทําแผนพับ
-คาอาหารวาง 8เดือน
-คาตอบแทน

-คาอุปกรณจัด
นิ-คทารรศการ
อาหารวาง

1คน/1มื้อ/
16800
1เดือน
1ครั้ง/
1เดือน/5คน 8000

25000
5000
60คน 1คน/1มื้อ 2100
244,000

ผูรับผิดชอบ

นส.ฮายาตี สามอ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล งานสงเสริมสุขภาพ กลุม
นครภูเก็ต งานเวชกรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

29 เฝาระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กกอนวัย 1.เพื่อเฝาระวังและติดตาม
เรียน ป 256๒(เด็กไทยสูงดีสมสวน รับไทย ทางโภชนาการ ในกลุมเด็ก
วัยกอนเรียน ที่เสี่ยงตอการ
แลนด ๔.๐)
มีภาวะทุพโภชนาการ

เปาหมาย/
จํานวน
ผูปกครองเด็ก และครูพี่
เลี้ยงผูดูแลเด็ก ผูดูแล
เรื่องอาหารกลางวัน
ระดับปฐมวัย ๐ - ๕ ป ที่
มีภาวะทุพโภชนาการ
เขตตําบลตลาดใหญ
จํานวน ๑๕๐ ตน ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย
รับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)
ม.ค.-มี.ค. 6๒

๒.เพื่อใหครูพี่เลี้ยงผูดูแลเด็ก
ผูปกครองของเด็ก และ
ผูดูแลเรื่องอาหารกลางวัน มี - สถานสงเคราะห
ความรูความเขาใจ ถึงภาวะ เด็กบานลุงพิทักษ
โภชนาการในเด็ก 0 – ๕ ป - โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เม.ย.-มิ.ย. 6๒
- โรงเรียนวิทยา
- โรงเรียนพุทธ
มงคลนิมิตร
- โรงเรียนกนกขวัญ

พ.ย.-ก.ย.62

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

เก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ภาวะโภชนาการเด็ก 0
– ๕ ป ในชวงไตรมาส
ที่ผานมา

-คาวิทยากร

600

1

7ชม/คน 4200

- ประสานงานกับ ครูพี่
เลี้ยงผูดูแลเด็ก, อสม.
เพื่อเตรียมโรงเรียน
,ชุมชน สถานที่ เด็ก 0๕ ป และผูปกครองใน

- คาอาหารวาง

35

60

1คน/2มื้อ 4200

60

60

1คน/1มื้อ 4200

17500
1880
500

1

17500
1880
500

5
1400

3000ชิ้น
12

15000
16800

-คาอาหารกลางวัน1
มื้อๆ ละ 60 บาท
-จัดอบรมผูปกครอง -ชุดสื่อโภชนาการ
ครูพี่เลี้ยงผูดูแลเด็ก, -คาวัสดุสํานักงาน
อสม.ในชุมชน/
- คาใชสอย
โรงเรียนเขตพื้นที่
ตํ-าติบลตลาดใหญ
ดตามชั่งน้ําหนักและ

-คาจัดจางทําสื่อ

วัดสวนสูงเด็ก ทุก ๓
-คาจัดจางทําปายอบรม
เดือนตอครั้ง (๔ ไตรมาศ)
แลวแปลผลโดยใชกราฟ - คาเชาสถานที่
แสดงเกณฑ อางอิง การ -คาตอบแทนอสม.
เจริญเติบโตสําหรับเด็ก 0
คาตอบแทนเจาหนาที่
– ๕ ป กรมอนามัย
และแจกยาเสริมธาตุเหล็ก - คาเชาสถานที่

-คาตอบแทนอสม.

พ.ย.-ก.ย.62

พ.ย.-ก.ย.62

ติดตามเยี่ยมในรายที่มี คาตอบแทนเจาหนาที่
ปญหาทุพโภชนาการ
พรอมใหความรูดาน
อาหารและโภชนาการ
พื้นฐาน
- ในภาวะที่พบขาด
สารอาหารรุนแรง
ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เพื่อสงเขาคลินิกรักษาตอ

7000

7000

200

4

480

1

1ครั้ง/1ไตรมาศ

1920

7000
200
480

800
7000

4
1

1ครั้ง/1ไตรมาศ

800
1920

ผูรับผิดชอบ

นส.ฮายาตี สามอ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
นครภูเก็ต
งานสงเสริมสุขภาพ กลุม
งานเวชกรรมสังคม

ลําดับ

โครงการ

30 รณรงคกําจัดยุงลาย ปองกัน 3 โรค
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ป 2562

วัตถุประสงค

1.เพื่อลดแหลงเพาะ
พันธลูกน้ํายุงลาย
2.เพื่อใหนักเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุข
มีความรูเรื่องยุงลาย
โรคที่เกิดจากยุงลาย

เปาหมาย/
จํานวน
1. ประชาชน เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ตตําบลตลาดใหญ
2. สถานศึกษาในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ตจํานวน 10 แหง
3. สายถนน เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลศูนยวชิระ
ภูเก็ต จํานวน 24 สาย
ถนน
4. โรงพยาบาล เขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ตจํานวน 1 แหง
5. นักเรียนจาก
โรงเรียนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จํานวน 400 คน

6. อาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จํานวน 40 คน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)
มค.-กย.61

กิจกรรมหลัก

1. ประสานกับหนวย
งานที่เกี่ยวของ
2. อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพความรู
เรื่องโรคที่เกิดจาก
ยุงลายแกอาสาสมัคร
สาธารณสุข
3. อบรมนักเรียน
"สายสืบยุงลาย" เพื่อให
ดูแล กําจัดแหลงเพาะ
พันธุลูกน้ํายุงลาย
ภายในโรงเรียน
4. สุมสํารวจและ
ทําลายแหลงเพาะพันธุ
ลูกน้ํายุงลายในโรงเรียน
5.สุมสํารวจและ
ทําลายแหลงเพาะพันธุ
ลูกน้ํายุงลายใน
โรงพยาบาล

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)
1.คาอาหารวาง
อบรมนักเรียน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
2.คาสื่อโฆษณา
3.คาวัสดุ
วิทยาศาสตร
4.คาวัสดุสํานักงาน
5.คาใชสอย
6.คาตอบแทน
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15400

30000
45000
13000
3600
63000

6. สุมสํารวจและ
ทําลายแหลงเพาะ
พันธุลูกน้ํายุงลาย
ในสายถนน
รวม

170000

ผูรับผิดชอบ

กองทุน
นายพงษศิริ เพ็ชรคีรี
หลักประกัน
สุขภาพ เทศบาล
นครภูเก็ต

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

31 เฝาระวังปองกันและควบคุมการติดเชื้อเอช 1.เพื่อสํารวจสถาน
ไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
บริการในเขตพื้นที่
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2562
รับผิดชอบ
2.เพื่อใหกลุมประชากร
หลัก กลุม Female Sex
Worker (FSW)
กลุม Men who have
sex with men (MSM)
กลุม Male Sex Work
(MSW) และกลุม
Transgender (TG)

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

1.สถานบริการใน มกราคม 2562 – 7. ประชาสัมพันธให
เขตพื้นที่
กันยายน 2562 ความรูเรื่องโรคที่
โรงพยาบาล
เกิดจากยุงลาย
วชิระภูเก็ต 67
การกําจัดแหล
แหง
งเพาะพันธุลูกน้ํา
2.กลุม Female
ยุงลาย โดยเสียง
Sex Worker
ตามสาย ไวนิล
(FSW) จํานวน
ประชาสัมพันธ
300 คน
ทางสื่อออนไลน
3.กลุม Men
who have sex
with men
(MSM) กลุม
Male Sex Work
(MSW) จํานวน
50 คน

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)
1.คาอุปกรณทาง
การแพทย
-ชุดตรวจ Anti HIV
(Rapid test)
-ชุดตรวจซิฟลิส
(TPHA) STRIP
-clot Activator
tube ขนาด 4 ml
-ชุดตรวจภายใน
(Gram stain test)
2.คาตอบแทน
เจาหนาที่ออก
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
3.คาวัสดุโฆษนาและ
เผยแพร
4.คาวัสดุสํานักงาน
5.คาใชสอย (ถาย
เอกสาร, อื่นๆ)

รวม

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง
นายสิริชัย มณี
80,000 โรงพยาบาล (จาก
กองทุน
10,000 หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
10,000 ภายใตกองทุน
เพื่อบริการผูติด
18,000 เชื้อ เอชไอวี
ผูปวยเอดส )
117,000
30,000
10,000
3,000

278000

ลําดับ

โครงการ

32 การเฝาระวังและควบคุมสถานการณโรคติดตอ
ระบบทางเดินอาหารและน้ํา ในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต ป2562

วัตถุประสงค

1.เพื่อเฝาระวังสถานการณ
โรคติดตอทางเดินอาหาร
และน้ํา ในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต
2.เพื่อปองกัน
ควบคุมโรคติดตอระบบ
ทางเดินอาหารและน้ํา ใน
เขตเทศบาลนครภูเก็ต

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

สถานที่ประกอบ
ปงบประมาณ 2562
กิจการจําหนาย
( ตุลาคม 2561 อาหาร (รานอาหาร กันยายน 2562)
แผงลอยตลาดสด)
สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ
โรงแรม ชุมชน และ
สถานที่ราชการ ฯลฯ
ในเขตเทศบาล
นครภูเก็ต

กิจกรรมหลัก

1.มีการเฝาระวังเชื้อ
โรคติดตอระบบ
ทางเดินอาหารและน้ํา
ในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต ทุกเดือน
2.กรณีมีรายงานผูปวย
โรคติดตอระบบ
ทางเดินอาหารและน้ํา
เปนกลุมกอน มีการ
เก็บตัวอยางจากผูปวย
อาหาร น้ําและ
สิ่งแวดลอม เพื่อคนหา
เชื้อที่เปนสาเหตุของ
โรคติดตอระบบ
ทางเดินอาหารและน้ํา
และดําเนินการ
ควบคุมโรคเพื่อ
ปองกันการ
แพรกระจายเชื้อ

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)
1.คาอาหารกลางวัน
อาหารวาง การจัด
ประชุมเจาหนาที่และผูที่
เกี่ยวของ
2.คาอาหารกลางวัน
อาหารวาง การจัดอบรม
เจาหนาที่และผูที่
เกี่ยวของ
3.คาวิทยากร
4.คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
ยา เวชภัณฑ ทาง
การแพทย
5.คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
งานบานงานครัว
6.คาจัดทําสื่อเอกสาร
7.คาชันสูตรเชื้อ
โรคติดตอระบบทางเดิน
อาหารและน้ํา
8.คาจางเหมาบริการ/คา
ระวางขนสง
9.คาอุปโภคบริโภค
10.คาตอบแทน
เจาหนาที่ปฏิบัติงานนอก
เวลา
10.คาใชจารวม
ยอื่น

11250

252,200

14000

7200
16000
10750
12000
158000
7000
5000
10000
1000

252200

ผูรับผิดชอบ

กองทุน วาที่ ร.ต.รัฐกร แปนดวง
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
นครภูเก็ตจํานวน

ลําดับ

โครงการ

33

วัตถุประสงค

ใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตาม 1.เพื่อใหการดําเนินงาน
ฤดูกาล ป 2562 อําเภอเมือง จังหัดภูเก็ต เปนไปอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2.
เพื่อติดตามประเมินผล
ในกลุมเปาหมาย 3.
เพื่อเฝาระวังสอบสวน
อาการภายหลังไดรับ
วัคซีน

เปาหมาย/
จํานวน
1.บุคลากรทาง
การแพทย
จํานวน 1,500
คน 2.
ประชาชนกลุม
เสี่ยงจํานวน
8,270 คน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

พฤษภาคม 2562 1. จัดประชุมชี้แจง 1.คาอาหารวางในการ
– พฤษภาคม แนวทางการใหบริการ ประชุมชี้แจงแนว
แก รพ. และ รพ.สต ทางการใหบริการแก
2563
ในเขตอําเภอเมือง
2.เตรียมการ
ใหบริการวัคซีนปองกัน
โรคไขหวัดใหญ
3.โรงพยาบาล
เตรียมคลังรองรับ
วัคซีน 4.กําหนด
ใหบริการวัคซีนไขหวัด
ใหญแกกลุมเปาหมาย
5.การจัดใหบริการ
วัคซีนไขหวัดใหญแก
กลุมเปาหมาย

รพ.สต. 2.คาสื่อโฆษณา
3..คาวัสดุ
สํานักงาน 4.คาใชสอย
5.คาตอบแทน
เจาหนาที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 6.คาจัดซื้อ
วัคซีนปองกันโรคไขหวัด
ใหญสําหรับบุคลากรกลุม
เสี่ยง (นอกเหนือจากที่
ไดรับการสนับสนุนจาก
สปสช)

5,000

10,000
8,000
10,000

132,400

400,000
6.รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอ สสจ.
7. ประเมินผล
และสรุปผลการ
ดําเนินงานรวมทั้งเฝา
ระวัง สอบสวน และ
ตอบสนองตอการเกิด
อาการหลังไดรับวัคซีน
รวม

565,400

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง
นางสาวปทมา
โรงพยาบาล
รัญจวนจิตร
จํานวน 400,000
และจากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
ภายใตกองทุนเพื่อ
ใหบริการวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัด
ใหญตามฤดูกาล
ป 2561 อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต
จํานวน 165,400

ลําดับ

โครงการ

เปาหมาย/
จํานวน

วัตถุประสงค

34 คัดกรอง เพื่อคนหาผูปวยวัณโรคเชิงรุก ใน 1.เพื่อคนหาผูคิดเชื้อ
พื้นที่ตําบลตลาดใหญ และตําบลตลาดเหนือ วัณโรครายใหมในกลุม
ปงบประมาณ 2562
เสี่ยงในพืน้ ที่ ตําบล
ตลาดใหญ และตําบล
ตลาดเหนือ
2. เพื่อใหผูติดเชื้อ
รายใหมไดรับการรักษา
ที่ถูกดอง ลดการ
แพรกระจายเชื้อในชุมชน

ระยะเวลา
(ระบุ วัน
เดือนปที่จะ
ดําเนินการ)

ผูสัมผัสผูปวยวัณ 1 ตค.61 ถึง 30
โรค(MDR) ใน
ก.ย.62
พื้นที่ตําบลตลาด
ใหญ และตําบล
ตลาดเหนือ
จํานวน 100 คน

กิจกรรมหลัก

1.วิเคราะห
สถานการณโรควัณ
โรคในพื้นที่ 2.
จัดทําโครงการ
เสนอผูบริหาร
3. จัดทํา
เนื้อหาองคความรู
เอกสาร แบบฟอรม
ในการคัดกรอง
เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือราคา จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ตอ หนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)
1.คา X-Ray
2. คาเก็บ
sputum AFB
3. คาถายเอกสาร
4.คาตอบแทน
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการใน
การออกเชิงรุก

220
60*
2 ตลับ

100
22,000
12,000
2,000
20,000

4.
ดําเนินการคัด
กรองกลุมเสี่ยง
ตามแนวทาง
5. สรุป
ปญหา อุปสรรค
สรุปโครงการ
56,000

รวม

รวมทั้งสิ้น

7,192,445

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
นครภูเก็ตจํานวน
56,000 บาท

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
(Service Excellence) พัฒนาระบบบริการ

นโยบายของรัฐบาลขอที.่ ......5...การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน........................................................................................................................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ขอที.่ ......2..การพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหเปนเลิศรองรับการเปนเมืองทองเที่ยวนานาชาติ............................................................................................................................................................................................................................

กลยุทธจังหวัดขอที.่ ......ทุกประเด็น...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขขอที่ .....2.(Service Excellence) พัฒนาระบบบริการ...........................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรบูรณการ ขอที่........14...ดานพัฒนาบุคลากร...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ภารกิจพื้นฐาน....ทุกประเด็น........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ

ลําดับ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ผูรับผิดชอบ

กลุมการพยาบาล
1 "2nd and 3rd Prevention in Diabetes เพิ่มการเขาถึงใหบริการ
and Hypertension

8000

ตค 61 - กย 62 ประชุม/กิจกรรม คาอาหาร
คาย

120

20

6

14,400

สปสช

คณะทํางานเบาหวาน

2 Muang Phuket Network 2019"

200

ตค 61- กย.62 ติดตามผลการดูแล คาอาหาร

120

200

1 วัน

24,000

สปสช

คณะทํางานเบาหวาน

600

6ชม/ 2คน/
3กลุม

4 วัน

86,400

ผูปวยเบาหวานความดัน

คายเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

(4 รุนๆ ละ 50 คน) ตนเอง

3 Neuro สัญจร

พัฒนาเครือขาย

20

4 ดูแลผูปวยที่มีทวารใหม

พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวของ

120

คาตอบแทนวิทยากรกลุม

ประชุม/ปฏิบัติการ คาวัสดุอุปกรณ
คาใชจายอื่น ๆ
รวม
ตค 61- กย62 ประชุม/ติดตาม คาอาหาร
(ปละ 2 ครั้ง)
คาใชจายอื่น ๆ
รวม
ตค 61- กย62 อบรม
คาอาหาร
คาตอบแทนวิทยากร
คาใชจายอื่น ๆ
รวม

10,000
10,000
120
5,000

20

4 วัน

120
600
5,000

120
6 ชม /2 คน

1 วัน
1 วัน

10,000
10,000
130,400
9,600
5,000
14,600
14,400
7,200
5,000
26,600

เงินบํารุง

ศัลยกรรมประสาท

เงินบํารุง

น.ส.จันทิมา
สินมณีรัตน

โครงการ

ลําดับ

วัตถุประสงค

5 พัฒนาความรู ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนากลุมผูปวยและ
ในผูปวยลางไตทางหนาทอง (CAPD)

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
250

ตค 61- กย62 ประชุม

ผูดูแล

อัตราหรือ จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)
คาอาหาร
คาใชจายอื่น ๆ

ลดภาวะแทรกซอน (CAPD)
6 วันไตโลก

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ

120

250

2 วัน

10,000

250

ตค 61- กย.62 นิทรรศการ

ประชาชน

พัฒนาศักยภาพผูปวย
CAPD

45

ตค 61- กย62 เยี่ยม / ติดตาม

คาอาหาร

120

คาจัดตกแตงสถานที่

5,000

5,000

คาเต็นท

3,000

3,000

คาวัสดุอุปกรณ

3,000

3,000

คาโปสเตอร / ไวนิล

5,000

5,000

250

1 วัน

30,000

เงินบํารุง

ไตเทียม

เงินบํารุง

ไตเทียม

46,000

คาอาหาร

120

คาพาหนะ

5,000

คาที่พัก

1,450

คาใชจายอื่น ๆ

5,000

รวม

ไตเทียม

70,000

รวม
7 เยี่ยมบานผูปวย CAPD จังหวัดพังงา

เงินบํารุง

10,000

รวม
เผยแพรความรูแก

60,000

ผูรับผิดชอบ

45

2 วัน

10,800
5,000

10 หอง

2 คืน

29,000
5,000
49,800

ลําดับ

8

โครงการ

วันเบาใจ“อยูอยางมีความหมาย
ตายอยางเปนสุข"

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

บุคลากรใน
1.เพื่อพัฒนาความรูและ ทีมสุขภาพ
จิตอาสา
ทักษะการดูแลผูปวย และผูดูแล
แบบประคับประคอง

ผูปวยระยะ

และระยะสุดทายทาย สุดทาย
แกแพทย พยาบาล และ

100 คน

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฎิบัติการ คาตอบแทนวิทยากร
(2 วัน)

600 บาท

5 คน

7ชม.*2วัน

42,000

คาเดินทางวิทยากร

3000บาท

5 คน

2เที่ยว

30,000

คาที่พักวิทยากร
หนังสือ
ประกอบการอบรม

1200 บาท

5 คน

4หอง*2วัน

9,600

20 บาท

100 คน

2,000

1 บาท

20 แผน

2,000

130 บาท

2 รีม

260

8 บาท

100 ดาม

800

คาถายเอกสาร

ผูที่เกี่ยวของดานการดูแลแบบ

กระดาษ A4

ประคับประคองในจ.ภูเก็ต

คาปากกา

๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

คาถุงผาใสเอกสาร

100 บาท

100 ใบ

10,000

ประสบการณ การดูแลผูปวย

ไวนิลประชาสัมพันธ

5*2.2 เมตร

2 แผน

8,000

แบบประคับประคอง

คาอาหารกลางวัน

120 บาท

100 คน

ของบุคลากรในทีม

คาสมุดโนต

20 บาท

100 เลม

2,000

สุขภาพจังหวัดภูเก็ต

คาตกแตงสถานที่

5,000

1ครั้ง

5,000

๓. เพื่อใหกลุมผูปวย

คาใชจายอื่นๆ

ระยะสุดทาย และญาติ

รวม

ผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ไดรับรูและรวมเปนสวนหนึ่ง

ในการดูแลในระยะทาย

2วัน

24,000

8,000
143660

เงินบํารุง

ผูรับผิดชอบ

ศูนยใจรักษ

โครงการ

ลําดับ

9 ประชุม คณะกรรมการโรคติดเชื้อ
ในกระแสเลือด

วัตถุประสงค

วางแผน และติดตามผล

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
20

การดําเนินงาน

ทุก 2 เดือน

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ประชุม/วางแผน คาอาหาร

(ตค 61 - กย 62) ติดตาม

คาใชจายอื่น ๆ

120

20

6

15,600

ผูปวยในกลุมนักดําน้ําชาวไทยใหม
ตําบลราไวย และตําบลรัษฎา

พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวของ

120

ตค 61- กย.62

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร

(แหลมตุกแก) จังหวัดภูเก็ต

และการสํารวจความชุก

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ

150

ตค 61- กย.62

120

คาตอบแทนวิทยากร

600

คาไวนิล

1,000

คาใชจายอื่น ๆ

5,000

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร

และเครือขาย

60

2 วัน

14,400

6 ชม / 4 คน 2 วัน

28,800

6 ชิ้น

บุคลากรและเครือขายการดูแลผูปวย
ลางไตทางหนาทอง (CAPD)

พัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวของ

120

ตค 61- กย62

ประชุม

น.วราภรณ โมรัษเฐียร

เงินบํารุง

น.ส.จันทิมา สินมณีรัตน

เงินบํารุง

ไตเทียม

5,000
54,200

120

150

2 วัน

36,000

7 ชม / 5 คน 2 วัน

16,800

คาตอบแทนวิทยากร

600

คาพาหนะ

6,000

4

ไป-กลับ

24,000

คาที่พัก

1,450

4 หอง

2 คืน

11,600

คาไวนิลแบบ Roll
Up
คาใชจายอื่น ๆ

1,500

5 ชิ้น

7,500

5,000

5,000
100,900

คาอาหาร

120

คาตอบแทนวิทยากร

600

คาพาหนะ

6,000

1

ไป-กลับ

6,000

คาที่พัก

1,450

1 หอง

2 คืน

2,900

คาใชจายอื่น ๆ

10,000

รวม

เงินบํารุง

6,000

รวม
12 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ

MICU

30,000

รวม
11 ประชุมวิชาการ แผลกดทับ

เงินบํารุง

15,600

รวม
10 ปองกันโรคน้ําหนีบ การดูแลและการสงตอ

14,400

ผูรับผิดชอบ

120

2 วัน

28,800

7 ชม / 1 คน 2 วัน

8,400

10,000
56,100

โครงการ

ลําดับ

13 ปองกันการติดเชื้อดื้อยา

วัตถุประสงค

อุบัติเหตุเชื้อดื้อยาลดลง
บุคลากรปฎิบัติตาม

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
150

ตค 61- กย.62

แนวทาง

14 เฝาระวังการติดเชื้อในผูปวยภูมิตานทานต่ํา ผูปวยภูมิตานทานต่ําไดรับ
ที่จําหนายออกจากโรงพยาบาล
การเฝาระวังการติดเชื้อ

150

15 แลกเปลี่ยนเรียนรู และการสงตอ
ผูปวยโรคหัวใจในเครือขาย

บุคลากรที่เกี่ยวของเขาใจ ดูแลผูปวย

120

16 ศึกษาดูงาน Heart Failure clinic

เจาหนาที่ไดรับความรูใหมๆ

รพ.มหาราชเชียงใหม

ตค 61- กย.62

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร
คาเอกสาร

120
5,000

150

18,000
5,000

คาวิทยากร
คาพาหนะ

5,000
10,000

2

10,000

รวม
ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร
คาเอกสาร
รวม

ต.ค.61- ก.ย.62

120
5,000
38,000

รวม

และสงตอผูปวยไดอยางปลอดภัย

12

พ.ย.61 - ก.ย.62

95,000

150

33,000
18,000
5,000
23,000
38,000
38,000

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง

งาน IC

เงินบํารุง

งาน IC

ccu
PCT อายุรกรรม

95,000

ccu

และสามารถนําความรู

คลินิกHF

ที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชน

ในการทํางาน
17 จําแนกประเภทผูปวย

จําแนกประเภทผูปวย

600

และสามารถจัดการ

ต.ค.61- ก.ย.62

98,000

98,000

เงินบํารุง

ก.การพยาบาล
(กรรมการ QA)

5 วัน (รุนละ1วัน)

การพยาบาลไดเหมาะสม

ตามความเรงดวน
18 รักษหัวใจ

ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม

มีโอกาสไดรับการ

500

ต.ค.61- ก.ย.62
(อําเภอเมือง2วัน)

ประเมินความเสี่ยงตอ

(ถลาง 2วัน)

การเดิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

(ปาตอง 2วัน)

80,000

80,000

เงินบํารุง

ccu
PCT อายุรกรรม

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ผูรับผิดชอบ

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
19 พัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว

๑.เพื่อใหมีศูนยการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวที่มี
คุณภาพ

๑.ผูสูงอายุที่มี
ปญหาสุขภาพ

ต.ค.-๐๔

๒.ผูสูงอายุ
ติดบาน ติด
เตียง ใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ
๒๕๖๒

(สิทธิ์บัตร
ทอง)
จํานวน ๔๐
คน

20 พัฒนาระบบการประสานงานการ
ดูแลตอเนื่องที่บาน(COC)

เพื่อพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงการดูแลจาก
โรงพยาบาลสูชุมชนที่
ชัดเจน ทั้งเครือขาย
จังหวัดภูเก็ตและเปน
หนวยประสานงานการ
สงตอเพื่อดูแลตอเนื่อง
ที่บานจากทุกสถาน
บริการทั้งในและนอก
จังหวัดภูเก็ต

๑.ผูปวยที่
ตองการการ
ดูแลตอเนื่องที่
บาน จาก PCT
คณะตางๆ๒.
ผูปวยโรคเรื้อรัง
ผูปวยติดตียง
ผูพิการและ
ผูปวยที่มี
อุปกรณติดตั๓.
ผูปวย
Palliative
Care๔.ผูปวย
Intermediate
Care

ต.ค.61 - ก.ย. 62

๑.ประชุมวางแผน
รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม

๒.จัดตั้งศูนยดูแลผูสูงอายุ
ประชุมชี้แจงการดําเนิน
งานแก Care giver,Care
manager จัดทํา Care
plan และมอบหมายการ
ดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ
ตาม Care plan

คาใชจายในการดูแล ๕,๐๐๐ บาท/คน
ผูสูงอายุติดเตียง,คา
วัสดุอุปกรณ,ตาตอบ
แทน Care giver

๓.ประชุมพัฒนาศักยภาพ
และติดตามผลการ
ดําเนินงาน Care giver
เปนรายเดือน

คาอาหารวางและ ๑๒๐ บาท/คน/วัน ๓๐ คน
เครื่องดื่ม ๒ มื้อและ
คาอาหารกลางวัน

๔.เปดบริการคลินิก
ผูสูงอายุครบวงจรโดย
ทีมสหวิชาชีพ ใน รพ.
วชิระภูเก็ต

คาอุปกรณ
การแพทยและ
เครื่องมือแพทย

๑.ประชุมวางแผน
รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ(หอผูปวย,รพ.
สต.เครือขาย,PCT,สสจ)
๒.จัดตั้ง
คณะกรรมการศูนย
ประสานงานการดูแล
ตอเนื่องที่บาน ๓.
ประชุมคณะกรรมการฯ
4.พัฒนาระบบการสง
ตอ Online (Thai
COC) จัดประชุมชี้แจง
วิธีใชงาน4.ใชระบบงาน
5.ประเมินผล

1.คาอาหารวาง เครื่องดื่ม

๓๕ บาท/คน

1.คาอาหารวาง เครื่องดื่ม
๑.คาอาหาร

๓๕ บาท/คน

๕๐ คน

๑ วัน

๔๐ คน

๑๒ วัน

100,000

1,750

กองทุน Long term กลุมงานการพยาบาล
care เทศบาลนคร ชุมชน
ภูเก็ต

200,000

กองทุน Long กลุมงานการพยาบาล
term care ชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต

๔๓,๒๐๐ บาท

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

กลุมงานการพยาบาล
ชุมชน

100,000

เงินบํารุง รพ.
วชิระภูเก็ต

กลุมงานการพยาบาล
ชุมชน

5,600

เงินบํารุง

กลุมงานการพยาบาล
ชุมชน

๘๐ คน

๒ ครั้ง

๓๕ บาท/คน

๓๐ คน

๓ ครั้ง

3,675

๑๒๐ บาท/คน

๑๐๐ คน

๑ วัน

12,000

๒.คาตอบแทนวิทยากร คา
เดินทาง คาอาหาร คาที่พัก
ของวิทยากรและทีมงานจาก
รพ.สุรินทร จํานวน ๕ คน

๑๐,๐๐๐ บาท/คน

๕ คน

๑ วัน

50,000

๓. คาเบี้ยเลี้ยง จนท.ศูนย IT ในการ
ออกไป ดูแลและติดตั้งระบบในสถาน
บริการรับสงตอ ทุกแหงในจังหวัดภูเก็ต

๑๒๐ บาท/คน/วัน

๓ คน

๑๐ วัน

3,600

๔.คาเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณสําหรับ
ศูนย COC

๕๐,๐๐๐ บาท

๑ ชุด

50,000

ลําดับ

โครงการ

21 คนหาภาวะแทรกซอนในผูปวย NCD ในเขต
ตําบลตลาดใหญ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

เพื่อคนหาภาวะแทรกซอนใน
ผูปวย NCD
ผูปวย NCD และสงเขารับการ ตําบลตลาดใหญ
รักษาอยางถูกตอง
จํานวน ๑๐๐
คน

ตค.๒๕๖๑- กย.
๒๕๖๒

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ออกหนวยตรวจ
คาวัสดุการแพทย/
ภาวะแทรกซอน ตา อุปกรณในการตรวจเทา
ไต เทา ในชุมชน
Monofilament

๑,๐๐๐ บาท/ชุด

๕ ชุด

5,000

แผนพับ ความรูในการ
ปองกันภาวะแทรกซอน
ของผูปวย NCD/ไวนิล
และสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ
คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ๒ มื้อและ
คาอาหารกลางวัน

7,000

๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๓ ครั้ง

15,000

๑๒๐ บาท/คน

๑๒๑ คน

14,520

120 บาท

100 คน

ผูรับผิดชอบ

กองทุนหลักประกัน
นางพาริณี เหลาอุดม
สุขภาพเทศบาลนคร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญ
ภูเก็ต
การ กลุมงานการพยาบาล
ชุมชน

ยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ
22 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan)

1. ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ระดับ รพ. / จังหวัด
และ ระดับเขต
2. เพื่อติดตามตัวชี้วัดของ
Service Planสาขา
3. เพื่อรายงานผล
การดําเนินงานปญหา
อุปสรรคและแนวทาง
การแกไข แผนการ
ดําเนินงาน ของแตละสาขา

- คณก.
พัฒนา
ระบบริการ
สุขภาพ /
จํานวน 100
คน

ครั้งที่ 1 :
ต.ค. - พ.ย.61
ครั้งที่ 2 :
ธ.ค.61 - ม.ค.62
ครั้งที่ 3 :
ก.พ. - มี.ค.62
ครั้งที่ 4 :
เม.ย. - พ.ค.62
ครั้งที่ 5 :
มิ.ย. - ก.ค.62
ครั้งที่ 6 :
ส.ค. - ก.ย.62

1. ประชุมทบทวน - คาอาหารกลางวัน
คําสั่งแตงตั้งคกก.
อาหารวาง และ
2. นําเสนอผลการ
เครื่องดื่ม
ดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของ
Service Plan แต
ละสาขา
3. การอภิปรายผล
แสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ

6 ครั้ง

72,000

เงินบํารุง
ก.ยุทธศาสตรฯ
รพ.วชิระภูเก็ต

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานเวชกรรมสังคม
23 แผนงานการเฝาระวังสารปนเปอน 6 ชนิด
ในอาหารสด ( สารบอแรกซ,สารฟอกขาว
,ยาฆาแมลง,สารกันรา,ฟอรมาลิน,สารเรง
เนื้อดี,สีสังเคราะห ป 2562

24 คัดกรองสุขภาพของผูสัมผัสอาหารในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต ป 256๒

1. เพื่อเฝาระวังสาร
ปนเปอนที่ปลอมแปลงใน
อาหาร

2. เพื่อคุมครองผูบริโภค

ตลาดสดเขต 1 ต.ค.61 – 30
เทศบาลนคร ก.ย.62
ภูเก็ตจํานวน
5 แหง

3.เพื่อประชาสัมพันธ
ให
ผูป่อระกอบการ
1.เพื
คัดกรองพาหนะ พอคาแมคา

1 ต.ค. 61 – 30
ผู
ช

ว

ยขายใน
นําโรคที่เกิดจากอาหาร
ก.ย. 62
สถาน
และน้ําเปนเหตุ
ประกอบการ
รานอาหาร
,แผงลอย
,ตลาดสด
,ศาสนสถาน,
โรงเรียน,
โรงแรมฯลฯ

25 เฝาระวังน้ํามันทอดซ้ําในเทศกาลถือศีลกิน
ผักเขตเทศบาลนครภูเก็ตประจําป 2562

1. เพื่อเฝาระวังสารโพ รานจําหนาย 1 ต.ค.61 – 30
ลารในน้ํามันทอดซ้ํา อาหารเจ,แผง พ.ย.62
ลอยจําหนาย

2.เพื่อประชาสัมพันธอันตราย
จากสารโพลารในน้ํามันทอด อาหารเจ,ศาล
เจาโรงเจ
ซ้ําแกผูประกอบการราน
จําหนายอาหารเจ,แผงลอย
จําหนายอาหารเจ และ
ประชาชนทั่วไป

เก็บตัวอยางอาหาร - ชุดทดสอบสาร
สดตรวจวิเคราะห
ปนเปอน 6 ชนิด
สารปนเปอน 6 ชนิด
ที่ปลอมแปลงอยูใน
อาหารที่เปน
อันตรายตอผูบริโภค

จัดประชุม
เจาหนาที่ในการ
วางแผนการจัดทํา
โครงการ

คาตรวจสุขภาพ
ประกอบดวย เอ็กเรย
ปอด,stool
exam,ractal swab
culture, sensitivitytest

-

560 / คน

-

-

50,000

560,000

เทศบาลนครภูเก็ต งานคุมครองผูบริโภค
กลุมงานเวชกรรมสังคม
ร.พ.วชิระภูเก็ต

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
นครภูเก็ต

-ประชาสัมพันธ
นําผูสัมผัส้ออาหาร
และเพาะเชื
จาก

กองสาธารณสุข
สิ่งงานคุ
แวดลมอครองผู
มเทศบาล
บริโภค
กลุมงานเวชกรรมสังคม
,ศูนยบริการ
สาธารณสุขกอง
การแพทยเทศบาลนคร
ภูเก็ต

ชองทวารหนัก (
ractal swab
culture) และ
sensitivity test
เก็บน้ํามันทอดซ้ําใน
รานอาหารจําหนาย
อาหารเจ/แผงลอย
จําหนายอาหารเจ,โรง
ครัวศาลเจาโรงเจ
ตรวจทดสอบสารโพ
ลารในน้ํามันทอดซ้ํา

- ชุดทดสอบสารโพ
ลารในน้ํามันทอดซ้ํา

10,000

เทศบาลนครภูเก็ต

งานคุมครองผูบริโภคกลุมงาน
เวชกรรมสังคม,ศูนยบริการ
สาธารณสุขกองการแพทย
เทศบาลนครภูเก็ต

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

26 กิจกรรมแผนงานเฝาระวังสุขาภิบาลอาหาร 1. เพื่อเฝาระวังสาร
ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครภูเก็ต ป 2562 ปนเปอ นที่ปลอมแปลงใน
อาหาร

2. เพื่อคุมครองผูบริโภค 3.
เพื่อประชาสัมพันธให
ผูประกอบการตลอดจนคณะ
ครูนักเรียนทราบถึงพิษภัยของ
สารปนเปอนที่แฝงมากับอาหาร

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
โรงเรียนเขต 1 ต.ค.61 – 3
เทศบาล ก.ย.62
นครภูเก็ต
จํานวน 26
แหง

จัดทําแผนออกตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียนในเขตเทศบล
นครภูเก็ต
เก็บตัวอยางอาหาร,
ภาชนะอุปกรณ,มือผู
สัมผัสอาหารตรวจทดสอบ
โคลิฟอรมแบคทีเรียดวย
น้ํายา Si-2

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)
- ชุดทดสอบโคลิ
ฟอรมแบคทีเรีย
น้ํายา SI - 2

20,000

ผูรับผิดชอบ

เทศบาลนครภูเก็ต งานคุมครองผูบริโภค
กลุมงานเวชกรรมสังคม
,ศูนยบริการ
สาธารณสุขกอง
การแพทยเทศบาลนคร
ภูเก็ต

- เก็บตัวอยางอาหารสุด
ทดสอบสารปนเปอนใน
อาหาร

1.เฝาระวังการกระทําผิด สถาน
27 - กิจกรรมตรวจเฝา ระวัง/ตรวจเตือน
พ.ร.บ.บุ
หรี่และแอลกอฮอล ประกอบ
พ.ร.บ.คุมครองผูไมสูบบุหรี่และแอลกอฮอล
โรงแรม,
ในสถาน

ประกอบการโรงแรม/สถานบันเทิง/
รานอาหาร/สถานราชการ/เซเวน,มินิมารท
ฯลฯป 2562

รานอาหาร,
2.ประชาสัมพันธให
รานขายของ
ผูประกอบการจําหนาย
ชํา,โรงเรียน,
บุหรี่และแอลกอฮอลทราบ สถานที่
ถึงพ.ร.บ.ที่บังคับใช
ราชการฯลฯ
3.เพื่อเปนการคุมครองผูไม
สูบบุหรี่

1 ต.ค.61 – 30
ก.ย.62

- ตรวจเฝาระวังตรวจ
เตือนตลอดจน
ดําเนินตามพ.ร.บ.
บุหรี่และแอลกอฮอล
สําหรับรานและ
สถานประกอบการที่
ฝาฝนกฏหมาย
เปรียบเทียบปรับ

สํานักงาน
งานคุมครองผูบริโภค
สาธารณสุขจังหวัดภุ กลุมงานเวชกรรมสังคม
เก็ต

,สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

ลําดับ

โครงการ

28 เฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนโดยอาศัยภาคี
เครือขาย

วัตถุประสงค

1.เพื่อเฝาระวังคุณภาพ
และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นที่

2.เพื่อใหประชาชนมี
ความตระหนักรูและ
สามารถพึ่งพาตนเองได
สุขภาพได

3.เพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมของเครือขายใน
การรายงานและ
ติดตามความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑสุขภาพ

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
อาสามัครคุม
ครองผูบริโภค
ในพื้นที่เขต
อําเภอเมือง
ภูเก็ต 8 ตําบล
ไดแก ตลาด
เหนือ ตลาด
ใหญ กะรน
ฉลอง รัษฎา รา
ไวย วิชิต เกาะ
แกว จํานวน 60
คน

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

มกราคม 2562 – 1.เขียนโครงการ 1.คาอาหารกลางวันและ
กันยายน 2562 2.เสนอโครงการ เครือ่ งดื่มในการจัด

10,000

3.ดําเนินงานตาม 2.คาวัสดุประชาสัมพันธ
และเผยแพร
รายละเอียด
3.1อบรมเครื
โครงการ อขาย 3.คาชุดทดสอบ Test kit

5,000

ประชุมเครือขาย

20,000

ในการใชลงคนหา
ไดแก คาชุดทดสอบ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไม เครือ่ งสําอาง, คาชุด
เหมาะสมในชุมชน ทดสอบสารสเตียรอยด
3.2ใหความรูแก
เครือขายในการใช ใช
ชุดทดสอบเบื้องตนใน
การตรวจสอบ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่
สงสัย
3.3ใหความรูแกเครือขาย
ในการใช Appication
TAWAI for HEALTH
เพื่อสามารถรายงานและ
สงตอขอมูลเพื่อติดตาม
ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

3.4สรุปผลการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ
สุขภาพที่สงสัย คืน
ขอมูลใหกับชุมชน

4.สรุปโครงการ

4.คาใชสอย (ถายเอกสาร
, อื่นๆ)

3000

38,000

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง
นางสาวพิชชานันท เพ็ง
โรงพยาบาล (จาก ชวย/นางสาวโสภิตา
กองทุน
คุณามัยมโน
หลักประกัน

ลําดับ

โครงการ

29 รานชําคุณภาพ “รานชําปลอดภัย ใสใจ
ผูบริโภค”

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

1.เพื่อสงเสริมการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพอยางปลอดภัยในชุมชน

รานชําในพื้นที่ มกราคม 2562 –
ในเขตอําเภอ กันยายน 2562
เมืองภูเก็ต 8
2.เพื่อใหผูประกอบการ
ตําบล ไดแก
สามารถเลือกจําหนาย
ตลาดเหนือ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่
ตลาดใหญ กะ
เหมาะสมในชุมชน
รน ฉลอง รัษฎา
3.เพื่อพัฒนาเครือขายงาน ราไวย วิชิต
คุมครองผูบริโภคที่สามารถ เกาะแกว
เปาหมาย 100
ใหความรูและคําแนะนําใน
ราน โดย
การเลือกใชผลิตภัณฑ
คัดเลือกรานชํา
สุขภาพแกประชาชนและ คุณภาพตําบล
ผูประกอบการได
ละอยางนอย 2
ราน

1.เขียนโครงการ

อัตราหรือ จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)
1.คาตอบแทนเจาหนาที่
ออกนอกเวลาราชการ

30,000

2.เสนอโครงการ 3. 2.คาอาหารกลางวันและ
ดําเนินงานตาม
เครือ่ งดื่ม
รายละเอียดโครงการ

10,000

3.1ประชุมและจัด 3.คาวัสดุประชาสัมพันธ
อบรมเชิงปฏิบัติการ และเผยแพร
ผูรับผิดชอบงาน
คุมครองผูบริโภค
พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่และภาคี
เครือขาย รวมถึง
แตงตั้งคณะกรรมการ

10,000

3.2ผูรับผิดชอบงาน
คุมครองและกรรมการ
ออกประชาสัมพันธ ให
ความรูแนะนํา ตรวจ
ประเมิน และคัดเลือก
รานชําตนแบบเปนราน
ชําคุณภาพ
3.3สรุปผลการประเมิน
คืนขอมูลใหแก
ผูประกอบการและ
เครือขาย พรอมมอบ
รางวัลใหแกรานชําที่ผาน
เกณฑรานชําคุณภาพ

4.สรุปโครงการ

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ

คาปายไวนิลโครงการ

5000

ปายรานขายของชํา
มาตรฐาน/เกียรติบัตร/
ปายอะคริลิค 4.คา
เสื้อทีมของกรรมการและ
เครือขายฯสําหรับวันลง
พื้นที่ประเมิน
5.คาวัสดุสํานักงาน
6.คาใชสอย (ถายเอกสาร, อื่นๆ)

2,000

ผูรับผิดชอบ

88,000 เงินบํารุงโรงพยาบาล นางสาวพิชชานันท เพ็งชวย/
(จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ นางสาวกชพรรณ พฤก
แหงชาติเทศบาล
สุวรรณ
นครภูเก็ต)

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
(People Excellence) การพัฒนาคน

นโยบายของรัฐบาลขอที่.......5...การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน.........................................................................................................................................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่.......1.....การบริการสุขภาพแกประชานชนทั้งดานการสงเสริมปองกันรักษาฟนฟูและคุมครองผูบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน........................................................................................................................................................................................

กลยุทธจังหวัดขอที่.......13.....สงเสริมนวัตกรรม และองคความรู เพื่อพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารที่เปนเลิศ รองรับยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพนานาชาติ............................................................................................................................................................................

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขขอที่ .....3.(People Excellence) การพัฒนาคน......................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรบูรณการ ขอที่........14...ดานพัฒนาบุคลากร..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ภารกิจพื้นฐาน....ขอที่.2...วิชาการ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการ

ลําดับ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

120

150

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กลุมการพยาบาล
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ

150

ตค 61- กย62

อบรม

โรคหัวใจลมเหลว

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ

200

ตค 61- กย62

อบรม

โรคหลอดเลือดสมอง

3 "Update Sepsis/Sepsis Shock Care พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ
Network Phuket"

150

ตค 61- กย62

อบรม

คาอาหาร

1 วัน

18,000

คาใชจายอื่น ๆ

20,000

รวม

38,000

คาอาหาร

120

200

1 วัน

24,000

คาใชจายอื่น ๆ

20,000

รวม

44,000

คาอาหาร

120

150

3 วัน

54,000

คาตอบแทนวิทยากร

600

6 ชม /2 คน

3 วัน

21,600

คาพาหนะ

6,000

2

ไป-กลับ

12,000

คาที่พัก

1,450

2 หอง

3 คืน

8,700

คาใชจายอื่น ๆ

10,000

รวม

10,000
106,300

เงินบํารุง

Heart Clinic

เงินบํารุง

น.อมรรัตน เดช
ทองคํา

เงินบํารุง

น.ส.วิลาวัล ผลพลอย

ลําดับ

4

โครงการ

"Critical Care : Phuket"

วัตถุประสงค

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
120

ตค 61- กย.62

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

120

150

3 วัน

54,000

คาตอบแทนวิทยากร

600

6 ชม /2 คน

3 วัน

21,600

คาพาหนะ

6,000

2

ไป-กลับ

12,000

คาที่พัก

1,450

2 หอง

3 คืน

8,700

คาใชจายอื่น ๆ

10,000

รายการใชจาย

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ

120

ตค 61- กย62

อบรม

106,300

คาอาหาร

120

120

3 วัน

43,200

คาตอบแทนวิทยากร

600

6 ชม / 3 คน

2 วัน

21,600

คาตอบแทนวิทยากรกลุม

600

6ชม/ 2คน/ 3กลุม

1 วัน

21,600

คาพาหนะ

6,000

3

ไป-กลับ

18,000

คาที่พัก

1,450

3 หอง

3 คืน

13,050

คากระเปาใสเอกสาร

100

150

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ

150

ตค 61- กย.62

คาวัสดุอุปกรณ

10,000

10,000

คาใชจายอื่น ๆ

10,000

10,000

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร
คาตอบแทนวิทยากร

คณะทํางานเบาหวาน

สปสช

คณะทํางาน

152,450
120

150

1 วัน

18,000

600

6 ชม / 3 คน

1 วัน

10,800

คาเงินรางวัล

20,000

20,000

คาใชจายอื่น ๆ

10,000

10,000

รวม

สปสช

15,000

รวม
6 แลกเปลี่ยนเรียนรู : วันเบาหวานโลก

เงินบํารุง

10,000

รวม
5 Mini Case Manager NCD

ผูรับผิดชอบ

58,800

เบาหวานฯ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

7 ประชุมวิชาการวันความดันโลก

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ

8 ปฐมนิเทศพยาบาลใหม

เตรียมพยาบาลใหม

สรางสัมพันธภาพพี่นอง
พยาบาล

9 การประเมินสมรรถนะเฉพาะทางการ

พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวของ

10 ศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากรพยาบาล

แลกเปลียนเรียนรูทักษะ
และเทคโนโลยีทางการ
พยาบาล

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
150

ตค 61- กย62

อบรม

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

คาอาหาร
คาตอบแทนวิทยากร
คาพาหนะ
คาที่พัก
รวม
80
ตค 61- กย62 อบรม / ปฐมนิเทศ คาอาหาร
(รุนละ 5 วัน/ 3รุน) ในสถานที่
คาตอบแทนวิทยากร
คาพาหนะ
คาที่พัก
คาใชจายอื่น ๆ
120
ต.ค. 61- ก.ย. 62 อบรม / ปฐมนิเทศ คาอาหารครบทุกมื้อ
นอกสถานที่
คาที่พักนอกสถานที่
ในจังหวัด
คาใชจายอื่น ๆ
รวม
40 หนวยงาน ต.ค. 61- ก.ย. 62 อบรม /ประชุม คาอาหาร
/100 คน (ทุก2ด/ครั้งละ2
คาตอบแทนวิทยากร
คาพาหนะ
คาที่พัก
คาจัดทํารูปเลม
คาใชจายอื่น ๆ
รวม
50
ม.ค. - ก.ย. 62
ศึกษาดูงาน
คาพาหนะเหมาจาย
คาที่พัก
เบี้ยเลี้ยง
คากระเปา
คาของขวัญสถานที่ดูงาน
รวม

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

120
1,200
6,000
1,450

150
6 ชม / 2 คน
2 คน
2 หอง

2 วัน
2 วัน
ไป-กลับ
2 คืน

120
1,200
6,000
1,450
10,000
750
1,600
10,000

80
6 ชม / 2 คน
2
2 หอง

5 วัน
2 วัน
ไป-กลับ
2 คืน

120
60 หอง

1 วัน
1 คืน

120
1,200
6,000
1,450
10,000
10,000

100
6 ชม / 1 คน
1 คน / 2 ครั้ง
1 หอง

12 วัน
4 วัน
ไป-กลับ
4 คืน

18,000
1,600
240
100
2,000

1
25 หอง
50
50
3

7 วัน
6 คืน
7 วัน

36,000
28,800
12,000
5,800
82,600
144,000
28,800
12,000
5,800
10,000
90,000
96,000
10,000
396,600
144,000
28,800
12,000
5,800
10,000
10,000
210,600
126,000
240,000
84,000
5,000
6,000
461,000

สปสช

ผูรับผิดชอบ

นางสุนันทา ระวิวรรณ

เงินบํารุง

คณะกรรมการ
พยาบาล

เงินบํารุง

คณะกรรมการ
วิชาการพยาบาล

เงินบํารุง

คณะกรรมการ
วิชาการพยาบาล

ลําดับ

โครงการ

11 ประชุมวิชาการประจําป
ประสาทศัลยศาตร

วัตถุประสงค

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
200

ตค 61- กย.62

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

120
1,200
6,000
1,450
10,000

200
6 ชม / 2 คน
2
2 หอง

1 วัน
1 วัน
ไป-กลับ
1 คืน

120
600
6,000
1,450
1,500
10,000

200
7 ชม/ 5 คน
5
5 หอง
5 ชิ้น

2 วัน
2 วัน
ไป-กลับ
2 คืน

120

200

1 วัน

24,000
14,400
12,000
2,900
10,000
63,300
48,000
42,000
30,000
14,500
7,500
10,000
152,000
24,000

คาตอบแทนวิทยากร

600

7 ชม / 1 คน

1 วัน

4,200

คาพาหนะ

6,000

1

ไป-กลับ

6,000

คาที่พัก

1,450

1 หอง

1 คืน

1,450

คาใชจายอื่น ๆ

10,000

รายการใชจาย

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร
คาตอบแทนวิทยากร
คาพาหนะ
คาที่พัก
คาเอกสารและคาใชจายอื่นๆ

12 ประชุมวิชาการ เวชศาสตรใตน้ําและ
เวชศาสตรความดันบรรยากาศสูง

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ

200

ตค 61- กย62

ประชุม

13 ประชุมวิชาการประจําป พยาบาลผูปวย

พัฒนาบุคลากร

200

ตค 61- กย62

ประชุม

โรคไตเรื้อรังและการบําบัดแทนไต

ที่เกี่ยวของ

รวม
คาอาหาร
คาตอบแทนวิทยากร
คาพาหนะ
คาที่พัก
คาไวนิลแบบ Roll Up
คาใชจายอื่น ๆ
รวม
คาอาหาร

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

พัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวของ

1000
(รุนละ 100

ตค 61- กย62

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร

10,000

1,000

1

120,000
10,000

คน/10รุน)
รวม

ศัลยกรรม
ประสาท

เงินบํารุง

น.วราภรณ โมรัษเฐียร

เงินบํารุง

ไตเทียม

เงินบํารุง

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

45,650
120

คาใชจายอื่น ๆ

เงินบํารุง

10,000

รวม
14 อบรมชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ผูรับผิดชอบ

130,000

ลําดับ

โครงการ

15 อบรมชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
สําหรับพยาบาล

วัตถุประสงค

พัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวของ

16 พัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางการพยาบาล พัฒนาบุคลากร
ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
700

ตค 61- กย62

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร

(รุนละ 70

คาใชจายอื่น ๆ

คน/ 10รุน)

รวม

60

ตค 61- กย.62

ที่เกี่ยวของ

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

120

700

เพื่อปองกันการติดเชื้อใน
ในผูปวยและบุคลากร

300

ตค 61- กย.62

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหารเฉพาะทีม
คาวัสดุอุปกรณที่ใชประชุม

150

ตค 61- กย.62

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร
คาเอกสาร
คาวิทยากร
คาพาหนะ

60

4,000

บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางได

100

ตค 61- กย.62

20 ปองการการติดเชื้อจากการ
ใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง
และแผลผาตัดสะอาด

อุบัติการณการติดเชื้อ
จากการคาสายสวน
หลอดเลือดดําสวนกลา
งและแผลผาตัดสะอาดลดลง

150

ตค 61- กย.62

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร
วัสดุอุปกรณ
คาวิทยากร
รวม
ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร
คาเอกสาร
คาวิทยากร
คาพาหนะ
รวม

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

5 วัน

36,000

เงินบํารุง

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เงินบํารุง

งาน IC

เงินบํารุง

งาน IC

เงินบํารุง

งาน IC

เงินบํารุง

งาน IC

4,000
40,000

120
5,000

50

120
5,000
5,000
5,000

150

120
5,000
10,000

100

120
5,000
5,000
10,000

150

รวม
19 กิจกรรมการซอมแผนเตรียมพรอมรับ
โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา

เงินบํารุง

178,000

รวม
18 โครงการใหความรูการปองการติดเชื้อวัณโรคใน บุคลากรใชอุปกรณปองกันถูกตอง
รพ.สต และโรงพยาบาล
และใหคําแนะนําผูปวยได

168,000

ผูรับผิดชอบ

10,000

รวม
17 กิจกรรมวันลางมือโลก

2 วัน

10,000
120

คาใชจายอื่น ๆ

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

2

6,000
5,000
11,000
18,000
5,000
5,000
5,000
33,000
12,000
5,000
10,000
27,000
18,000
5,000
10,000
10,000
43,000

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

ลําดับ

โครงการ

21

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการกลองทางนรีเวช

1เพื่อพัฒนาความรูและฝกทักษะ นักศึกษาแพทย 5-6 พฤศจิกายน อบรมเชิงปฎิบัติ

( Endoscopic surgery )

เพิ่มศักยภาพของพยาบาล พยาบาล สูตินรี
และ
เวชองผาตัด
แพทย ในการปฏิบัติงานการ พยาบาลห
พยาบาลดูแลผูปวย ผาตัดผาน โรงพยาบาล
กลองทางนรีเวช ควบคูกับ
100คน
เทคโนโลยีใหมๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2561

การ

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

คาอาหารกลางวัน

120 บาท

5 คน

1 วัน

600

คาตอบแทนวิทยากร
คาที่พัก
คาเดินทางไปกลับ
คาถายเอกสารการอบรม
กระดาษ A4
คาปากกา
คาแฟมในการจัดประชุม
ไวนิลประชาสัมพันธ
คาอาหารกลางวัน
คาสมุดโนต
คาตกแตงสถานที่

600 บาท

7 คน

7 ชม.*2 วัน

50,400

สูตินรีเวช

12๐๐ บาท
3000 บาท
1 บาท
130 บาท
13 บาท
20บาท
5*2.2 เมตร
120 บาท
20 บาท
5,000

7 คน
7 คน
6000 แผน
2 รีม
100 เลม
100 แฟม
2 แผน
100 คน
100 เลม
1ครั้ง

2 คืน
2 เที่ยว

16,800
42,000
6,000
260
800
2,000
8,000
24,000
2,000
5,000
8,000

โรงพยาบาลวชิระ

2วัน

คาใชจายอื่นๆ
รวม
ตค 61- กย.62

ประชุม/ปฏิบัติการ คาอาหาร
คาใชจายอื่น ๆ
รวม

เงินบํารุง

ผูรับผิดชอบ

ทีมนําทางคลินิก

165,860
120
10,000

150

2 วัน

เตรียมความพรอม
บุคลากรที่เกี่ยวของ

150

23 มาตรฐาน QA นําสูสูการปฏิบัติ
การประกันคุณภาพการพยาบาล
ภายในโรงพยาบาล

หนวยงานในองคกรพยาบาลปฏิบัติ

650

พ.ย.61- ต.ค.62

120,000

36,000
10,000
46,000
120,000

24 ติดตามตัวชี้วัดดานการพยาบาล
ในระดับเขตสุขภาพที่ 11

เปนการแลกเปลี่ยยนเรียนรู
รวมวิเคราะหการเก็บขอมูล
ตัวชี้วัด ไดขอมูลที่นาเชื่อถือ
นําสูการนิเทศงานได

150

ม.ค. -ก.ย.62
(2 ครั้ง)

60,000

60,000

ก.การพยาบาล

25 รับการประเมินจากกองการแพทย

องคกรพยาบาลสามารถดําเนินการ

300

ม.ค. -ก.ย.62

105,400

105,400

ก.การพยาบาล

ตามมาตรฐานการพยาบาล
ผลการประเมินคุณภาพ
การพยาบาลผานเกณฑ

ไดตามมาตรฐาน ผานการรับรอง

เงินบํารุง

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

22 การซอมแผนรับอุบัติภัยหมู

ก.การพยาบาล
(กรรมการ QA)

ลําดับ

โครงการ

26 พัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาล
การพยาบาล ในระดับเครือขายเขต 11

วัตถุประสงค

บุคลากรพยาบาลไดนําเสนอผลงาน

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

(จากเขต 11)

ก.การพยาบาล

350

ก.ค.-62

450,000

450,000

300

ธ.ค.61- ก.ย.62
4 วัน(รุนละ 2 วัน)

300,000

300,000

ก.การพยาบาล
(กรรมการ QA)

60

ม.ค.61- ต.ค.61

80,000

80,000

ก.การพยาบาล

แลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานการพยาบาลที่มีคุณภาพ

27 บันทึกการพยาบาลแบบมืออาชีพ
และการวางแผนจําหนาย

- มีการใชกระบวนการพยาบาล
ในการใหการพยาบาลและเตรียม
ผูปวยจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ

28 ดูงานคุณภาพการพยาบาล

พัฒนาคุณภาพพยาบาล

29 โครงการศึกษาดูงานดาน IC

คาพาหนะเหมาจาย

12,500

คาที่พัก

1500

6คืน

คาเบี้ยเลี้ยง

240

50 คน

คากระเปาใสเอกสาร

100

50 ใบ

5,000

1500

2 แหง

30,000

คาของขวัญที่ระลึกศึกษาดูงานจํานวน 2 แหง

7 วัน
25 หอง
7 วัน

คาถายเอกสาร

ก.การพยาบาล

87,500

งาน IC

225000
84,000

3,000

รวม

407,500

กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ
30 Photoshop เพื่อการทํางาน

เพื่อนําความรูที่ได มา
ประยุกตกับงานที่ทําได

บุคลากร ต.ค. 61 -ก.ย. 62 จัดการอบรมให
โรงพยาบาล
ความรู/ ปฏิบัติ
วชิระภูเก็ต50
คน

1. คาอาหาร
2. คาวิทยากร
3. คาที่พัก
4. คาเดินทางไปกลับ
5. ไวนิล
6. วัสดุอุปกรณ
รวม

120
600
1,450
3,000

50 คน
1 คน
1 หอง
2 เที่ยว

7 ชม.

6,000
4,200
1,450
6,000
10,000
500
28,150

เงินบํารุง

ก.ยุทธศาสตร

ลําดับ

โครงการ

31 การพัฒนาทักษะการบริการงาน
สําหรับผูบริหารแนวใหม

วัตถุประสงค

1.เพื่อใหผูเขารับการอบรมเพิ่มพูนองค
ความรูดานการบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม มีความเขาใจเกี่ยวกับ
สถานการณเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่
สงผลตอการปฏิบัติงานและการปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน พฤติกรรม
วิธีการทํางานใหสอดคลองตามปจจัย
และเงื่อน ไขของหนวยงานในพื้นที่

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
หัวหนากลุม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ฟงบรรยาย
งาน/ฝาย/
อภิปราย
งาน/หอผูปวย
กิจกรรมกลุม
โรงพยาบาล
สัมพันธ ศึกษาดู
วชิระภูเก็ต
งาน

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

คาตอบแทนวิทยากร
1200 บาท/ชม.
คาที่พัก
1450 บาท/คืน
คาพาหนะ
4000 บาท/เที่ยว/คน
คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
120 บาท/คน
และเครื
อ
่
งดื
ม
่
(ภาครั
ฐ
)
คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
400 บาท / คน
คและเครื
าพิธีเป่อดงดื
งาน่ม
คาวัสดุ-อุปกรณ
กระเปาใสเอกสาร
คาตกแตงสถานที่
คาประกาศนียบัตร
คาเชาหองประชุม
คาสมนาคุณในการดูงาน
คาเขาชมสถานที่ดูงาน
คาเชายานพาหนะ
รวม

2.เพื่อพัฒนาองคความรูสมรรถนะ และ
ทักษะที่จําเปนตอการบริหาร งาน
ภาครัฐแนวใหม มีความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมจรรยา บรรณ
สําหรับนักบริหาร การบริหารองคกร
การเงิน การคลัง การพัฒนา
บุคลิกภาพ จิตวิทยาและเทคนิค การ
บริหารงาน

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)
5 คน
5 คน
5 คน
100 คน
100 คน

50 บาท/ใบ

100 คน

1500 บาท/สถานที่
300 บาท/คน
1500 บาท/วัน

4 สถานที่
80 คน
2 วัน

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ
63 ชม
9 คืน
2 เที่ยว
9วัน
3วัน

378,000
65,250
40,000
108,000
120,000
3,000
10,000
5,000
10,000
3,000
10,000
6,000
24,000
3,000

เงินบํารุง รพ.

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานยุทธศาสตรฯ

785,250

กลุมงานการพยาบาลชุมชน
32 พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลชุมชน

1.เพื่อพัฒนาและควบคุม
คุ2.เพื
ณภาพการพยาบาลใน
่อติดตามตัวชี้วัดการ
ดํ3.เพื
าเนิ่อนสร
งานางสับริมพักนารพยาบาล
ธภาพใน
เครือขายพยาบาลชุมชน

33

ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู งาน 1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
การพยาบาลชุมชน เครือขายจังหวัดภูเก็ต จัดบริการพยาบาลในชุมชน
2.เพื่อพัฒนางานวิชาการ

การพยาบาลในชุมชน

พยาบาลวิชาชีพ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ประชุม QA
ที่ปฏิบัติงานใน
พยาบาลชุมชน
ชุมชน เครือขาย
จังหวัดภูเก็ต
จํานวน 100 คน

1.คาอาหาร

120 บาท/คน

100 คน

2.คาเอกสาร
ประกอบการประชุ
ม
3.คาตอบแทนวิทยากร

500 บาท/ครั้ง

4 ครั้ง

600 บาท/ชม./คน

3 ชม.

พยาบาลวิชาชีพ ไตรมาส 2
ที่ปฏิบัติงานใน
ชุมชน เครือขาย
จังหวัดภูเก็ต
จํานวน 100 คน

1. คาไวนิลและสื่อ
ประชาสัมพันธ

ประกวดผลงาน
วิชาการ ประเภท
ตางๆ ภาพถาย
ผลงานที่ประทับใจ
เรื่องเลาเราพลัง CQI
R2R

4 วัน

2,000
4 ครั้ง

รวม

2.คาอาหารวางและอาหาร
กลางวัน
3.คาตอบแทนวิทยากร
รวม

48,000
7,200
57,200

1000 บาท/ผืน

25 ผืน

25,000

120 บาท/คน

130 คน

1 วัน

15,600

600 บาท/ชม./คน

3 ชม./คน

3 คน

5,400
46,000

เขตสุขภาพที่ นางเพียงใจ
11 /เงินบํารุง จันทรมณี
หนง.การพยาบาล
ชุมชน

นางเพียงใจ

เขตสุขภาพที่ จันทรมณี
11/เงินบํารุง
หนง.การพยาบาล
ชุมชน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

120

300

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
34 อบรมเจาหนาที่ใหมดานความปลอดภัย
ในการทํางาน

เจาหนาที่ใหม
* สรางความตระหนักใน
งานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ต.ค.61-ก.ย 62 บรรยายและฝก คาอาหารกลางวันและ
ปฏิบัติ โดยการ อาหารวาง
เดินสํารวจ คนหา

*สามารถระบุและประเมินสิ่ง
คุกคามในสถานที่ทํางาน ซึ่งอาจ

6 ชม./วัน

36,000

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม

น.ส.ภรณทิพย ศรีสังขแกว

จุดเสี่ยงในหนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีผลตอภาวะสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของคนทํางาน
35 ตรวจสุขภาพประจําปตามปจจัยเสี่ยง
ของเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

*เพื่อเฝาระวัง และคนหา
ปญหาสุขภาพของเจาหนาที่

เจาหนาที่
2,050 คน

ต.ต-ก.ย. 62

ตรวจสุขภาพ

1. Chest x-ray

ประจําปเจาหนาที่ 2. Complete Blood Count

*เพื่อใหเจาหนาที่มีภาวะ

3. Urine Analysis

สุขภาพกลุมเสี่ยง

4. Stool Examination

กลุมปวยไดรับการรักษา

๕.ตรวจมะเร็งปากมดลูก

อยางถูกตองและตอเนื่อง

๖. Blood Chemistry
6.1 Glucose
6.2 Cholesterol
6.3 Triglyceride
6.4 HDL-c
6.5 LDL-c
6.4 BUN
6.5 Creatinine
6.6 SGOT
6.7 SGPT
6.8 Alkaline phosphatase
6.9 Uric Acid

-

-

-

1,668,860

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม
น.ส.ซารีนา เบ็ญนา

ลําดับ

โครงการ

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
36 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลตัวอยาง/
ดีเดน ดานคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

พิจารณาคัดเลือกบุคคล
คณะกรรมการ
เรื่องเลา ดานคุณธรรม
HRC 15 คน
จริยธรรม เพื่อนําไป
ประกวดระดับจังหวัด/เขต/
กระทรวง

พค.–กค. 62

ประชุมพิจารณา
คัดเลือกบุคคล
เรื่องเลา ผลงาน
ดีเดนดาน
คุณธรรม
จริยธรรม ของ
โรงพยาบาล

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

- คาอาหาร

120 บาท/คน

15 คน

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

2 ครั้ง

3,600
1,600

- คาจัดทําเอกสาร

500

- คาตกแตงบอรด
นิ- ทรรศการ
คาวัสดุอุปกรณ

5,000

รวม
คาอาหารกลางวัน อาหาร
วาง และเครื่องดื่ม

คณะกรรมการ
HRC 15 คน

เมย–พค 62

ประชุมพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของ ผูแสดงความ
จํานงขอลาฝกอบรม/
ศึกษาตอภายในประเทศ

38 รับการตรวจเยี่ยม จากคณะอนุกรรมการ รับการตรวจเยี่ยมประเมิน
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝก
เพือ่ พัฒนาศักยภาพสถาบัน
ปฏิบัติงาน แพทยเพิ่มพูนทักษะ
ฝกปฏิบัติงานแพทย
เครือขายที่ 6
เพิ่มพูนทักษะ

คณะอนุกรรมการ
ตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบัน
ฝกปฏิบัติงาน
แพทยเพิ่มพูนทักษะ
10 คน

ตค – พย 62

ถาม – ตอบ ขอ
ซักถาม

- คาอาหาร

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

- ปายตอนรับ

ผูอํานวยการ/ รอง
ผอ.ฝายการแพทย/
ผูอํานวยการศูนย
แพทย/ประธาน
องคกรแพทย/
หัวหนากลุมงาน
15 คน

จํานวน
(หนวย)

- คาไวนิล

พิจารณาคุณสมบัติผูแสดงความ
จํานง และแผนฝกอบรม/ ลา
ศึกษาตอ ภายในประเทศ ของ
รพ.วชิระภูเก็ต

37 ประชุมพิจารณาการฝกอบรม /
ลาศึกษาตอ

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

800 บาท/ชิ้น

2 ชิ้น

120 บาท/คน

15 คน

1 วัน

1,600
12,300
1,800

120 บาท/คน

52 คน

1 วัน

6,600

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง รพ.
วชิระภูเก็ต

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

เงินบํารุง รพ.
วชิระภูเก็ต

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

เงินบํารุง รพ.
วชิระภูเก็ต

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

เงินบํารุง รพ.
วชิระภูเก็ต

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

800

แพทยเพิ่มพูน
ทักษะ 30 คน

39 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
แพทยประจําบาน

คณะกรรม ครั้งที่ 1
1.พิจารณา จัดสรร
พิ
จ
ารณาคั
ดเลือก มีค - พค 62
2.พิจารณาคุณสมบัติผูสมัคร
แพทยประจําบาน
การฝกอบรม แพทย
พค - มิย 62
30 คน

มิย - กค 62

1. ประชุม
2. พิจารณา
เขารับกาประจํา

คาอาหารกลางวัน อาหาร
วาง และเครื่องดื่ม

120 บาท/คน

30 คน

3 ครั้ง

10,800

ลําดับ

โครงการ

40 ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ( HRC )
รพ.วชิระภูเก็ต

วัตถุประสงค

1.วางแผนการบริหารทรัพยากร
บุ2.เตรี
คคลยมความพรอมดาน

คณะกรรมการ ครั้งที่ 1
HRC 15 คน ตค - ธค 61
ความรู

และไดอยางมีคุณภาพทักษะ
ครั้งที่ 2
ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่
มค - มีค 62
3.ดําเนินการและติดตาม
ครั้งที่ 3
เมย - มิย 62
ประเมินผลตามแผน
การบริหารและพัฒนา

41 การพัฒนาองคกร(Organization
Development : OD และพฤติกรรม
บริการ

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

ทรัพยากรบุคคลที่วางไว
1ลดและขจัดความขัดแยง ใน
องคกร สรางสัมพันธภาพที่ดี
2.ใหบุคลากรมีการพัฒนา
ดานอารมณ EQ ยอมรับฟง

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล (HRC)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย
คาอาหารกลางวัน อาหาร
วาง และเครื่องดื่ม

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

120 บาท/คน

15 คน

4 ครั้ง

7,200

เงินบํารุง รพ.
วชิระภูเก็ต

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

2 คน
120 คน/วัน

67,200
57,600

เงินบํารุง รพ.
วชิระภูเก็ต

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

2 คน

28 ชม./วัน
2 รุนๆ
ละ 2 วัน
2 เที่ยว

2 คน

4 คืน

11,600

เงินบํารุง รพ.
วชิระภูเก็ต

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ครั้งที่ 4
กค - กย 62
บุคลากร
ตค 61-กย 62 - กิจกรรมกลุม - คาตอบแทนวิทยากร
1200 บาท/ชม.
โรงพยาบาล
- สนทรียสนทนา - คาอาหารกลางวัน
120 บาท/คน
วชิระภูเก็ต
- แลกเปลี่ยน
อาหารวาง และเครื่องดื่ม
480 คน
- บรรยาย
- คาพาหนะ
3,500 บาท/เที่ยว

ความคิดผูอื่น ทํางานเปนทีม

- คาที่พัก

3.เพื่อใหบุคลากรมีพลัง
ในการทํางานอยางมีความสุข

- คาวัสดุอุปกรณ
- คาไวนิล
- คาตกแตงสถานที่
รวม

4.เพื่อใหบุคลากรผูใหบริการ
มีจิตสํานึกที่ดีตอหนาที่

1,450 บาท/คืน

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

14,000

10,000
1,600
3,000
165,000

ความรับผิดชอบของตนเอง
อยางเต็มใจและมีความสุข

42 ผูบริหารพบเจาหนาที่

1.บุคลากรทุกระดับทุก
ไดไดรมับีโการถ
ายทอด ดคุย
อกาสพบปะพู
คนกับผูบริหารระดับสูง

บุคลากร
ทั้งหมด 2200
คน

ตค 61 –
กย 62

พบปะพูดคุย
- คาอาหารกลางวัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู อาหารวาง เครื่องดื่ม
อภิปราย
- คาวัสดุอุปกรณ
รวม

120 บาท/คน

10 รุน ๆ ละ
220 คน

10 รุนๆ ละ
1 วัน

264,000
2,000
266,000

ลําดับ

โครงการ

43 ปฐมนิเทศบุคลากรเขาทํางานใหม

วัตถุประสงค

1.เพื่อไดทราบเกี่ยวกับ นโยบาย
วัตถุประสงค ประวัติ ความ
เปนมาของหนวยงาน ผูบริหาร
โครงสราง ระเบียบ

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
บุคลากร
ตค 61 – มิย 62 อบรมปฐมนิเทศ
เขาทํางานใหม
300 คน
บรรยาย

แนวทางการทํางาน
สวัสดิการหรือประโยชนที่
ไดรับ2.เพื่อใหมีสวนรวม
และเปนสวนหนึ่งขององคกร

กิจกรรมกลุม
สัมพันธ
อภิปราย

3.เพื่อใหมีการประสานงาน
และสรางความสัมพันธซึ่ง
กันและกัน
44 ปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม

๑.เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ใน
อุดมการณ บทบาทหนาที่ และ
จรรยาบรรณขาราชการ
๒.
เพื่อใหเกิดความตระหนัก และเกิด
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน อยางมี
วินัย มีความสามัคคี และมีคุณธรรม
จริยธรรม ของการเปนขาราชการที่
ดี
๓.เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
ฝกฝนทักษะการทํางานเปนทีม ๔.
เพื่อสรางทัศนคติที่ดี ตอการทํางาน
เพื่อประชาชน และการใหบริการ
ประชาชนดวยจิตบริการ เพื่อให
สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช ในการดําเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม

ขาราชการ
บรรจุใหม
80 คน
คณะกรรมการ
บริหาร 30 คน

เมย–พค 62

อบรมปฐมนิเทศ
บรรยายกิจกรรม
กลุมสัมพันธ
อภิปราย

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

- คาตอบแทนวิทยากร
- คาที่พัก
- คาพาหนะ

1,200 บาท
1,450 บาท
7000 บาท/
เที่ยว/คน

6 คน
6 คน
5 คน

35 ชม
5 คืน
1 ครั้ง

252,000
43,500
35,000

- คาอาหาร
- คาอาหารเย็น
- คาตกแตงสถานที่
- คาวัสดุอุปกรณ
- คากระเปาใสเอกสาร
- คาพิธีเปด
รวม
- คาตอบแทนวิทยากร

120 บาท/คน
400 บาท/คน

150 คน/รุน
300 คน

2 รุน

50 บาท/ใบ

300 ใบ

84,000
120,000
10,000
10,000
15,000
3,000

1,200 บาท/คน

5 คน

35 ชม

572,500
210,000

- คาที่พัก

1,450 บาท/คืน

5 คน

5 คืน

36,250

- คาพาหนะ

7000 บาท/คน

5 คน

35,000

- คาอาหารกลางวัน
อาหารว
าง และเครื
- คาอาหารเย็
น ่องดื่ม

120 บาท/คน

110 คน

13,200

400 บาท/คน

110 คน

44,000

รายการใชจาย

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

- คาตกแตงสถานที่

10,000

- คาวัสดุอุปกรณ

10,000

- คากระเปาใสเอกสาร

50 บาท/ใบ

80 ใบ

- คาพิธีเปด

4,000
3,000

- คาของสมนาคุณ
สถานศึ
ษาดูงาน ่ดูงาน
-คาเขากชมสถานที

1500 บาท/
สถานที่

3 สถานที่

- คาประกาศนียบัตร

300 บาท/คน

80 คน

4,500
5,000
24,000

- คาเชาหองประชุม

3,000

- คาพาหนะ

5,000

รวม

406,950

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง
กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต ทรัพยากรบุคคล

เงินบํารุง

กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต ทรัพยากรบุคคล

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

200 คน

2 วัน x 3 ครั้ง

144,000

6 คน
2 คน
2 คน
-

7 ชม. x 6 วัน
7 ชม. x 6 วัน
3 ครั้ง
-

141,200
100,800
60,000
30,000

-

-

10,000
486,000

120 บาท

80 คน

24 ครั้ง

230,400

10,000 บาท

-

-

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
45 พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
(มหกรรมคุณภาพ 2562)

1.เพื่อสงเสริมและกระตุนให บุคลากรทุกระดับ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. อบรมใหความรู - คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 120 บาท
มีการพัฒนาคุณภาพอยาง ของโรงพยาบาล 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน 2. นําเสนอผลงาน และเครื่องดื่ม
ตอเนื่อเป่องนเวทีแลกเปลี่ยนความรู จํานวน 200 คน
600 บาท
3. จัดนิทรรศการ - คาวิทยากร ภาครัฐ
2.เพื
- คาวิทยากร ภาคเอกชน 1,200 บาท
และประสบการณ ใหเกิด
การเรียนรูงานคุณภาพรวมกัน
- คาที่พักและคาเดินทางวิทยากร 10,000 บาท
3. เพื่อใหแตละหนวยงานใน
- คาวัสดุ อุปกรณ
30,000 บาท
รพ.วชิระภูเก็ต ไดมีการ
คาประกาศนียบัตร
นําผลงานการพัฒนาคุณภาพ/
- คาใชจายในพิธีเปด
10,000 บาท
นวัตกรรมคุณภาพ และตอยอด
รวม

เงินบํารุง กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

จากสิ่งที่รพ.ไดดําเนินการไปแลว

46 ประชุมคณะกรรมการทีมนํา
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

1. เพื่อใหทีมนําคุณภาพ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ไดมีการวางแผนและ

ทีมนํา/
คกก.บริหาร
80 คน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1.ประชุม
เดือนละ 2 ครั้ง 2.ลงเยี่ยมพื้นที่
(24 ครั้ง)

- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง

และเครื่องดื่ม
- คาวัสดุอุปกรณ

เงินบํารุง กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต คุณภาพบริการ
10,000
และมาตรฐาน

กําหนดทิศทางคุณภาพรวมกัน

รวม

2. เพื่อติดตามผลการ

240,400

ดําเนินการของแตละทีม
ใหขอเสนอแนะและรวมแกไข
รวบรวมนําเสนอตอทีมนํา

47 ประชุมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ
(Facilitator)

1. เพื่อใหทีม FA ไดเรียนรู
แนวคิดและเครื่องมือใหมๆ
ในการพัฒนาคุณภาพ
2. เพื่อรวมกันจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ
โรงพยาบาล และนําสูการปฏิบัติ
3. ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล และ
รวบรวมนําเสนอตอทีมนํา

ผูประสาน
งานคุณภาพ
50 คน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1.ประชุม
เดือนละ 2 ครั้ง 2.ลงพื้นที่
ครั้งละ 1 วัน
3.สรุปบทเรียน
(24 ครั้ง)

- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง

และเครื่องดื่ม
- คาวัสดุอุปกรณ

รวม

120 บาท

50 คน

24 ครั้ง

144,000

10,000 บาท

-

-

10,000
154,000

เงินบํารุง กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

ลําดับ

โครงการ

48 พัฒนาศักยภาพแกนนําคุณภาพ (HA)

49 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

50 การพัฒนาคุณภาพสําหรับงาน
สนับสนุนบริการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

1. เปนเวทีของการสื่อสาร แกนนําคุณภาพ ต.ค. 61 - ก.ย. 62
นโยบายคุณภาพ
100 คน
เดือนละ 2 ครั้ง
ลงสูบุคลากรทุกระดับใน รพ
ครั้งละ 1 วัน
2. เพื่อใหบุคลากรทุกระดับ
(24 ครั้ง)
ใน รพ. ไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในงานคุณภาพ และ
รวมกันพัฒนางานคุณภาพ
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
1. เพื่อใหคกก.ความเสี่ยงไดวิเคราะห
ความเสี่ยง ต.ค. 61 - ก.ย. 62
คณะกรรมการ
ในภาพรวมของรพ.และรวมกัน บริหารความเสี่ยงเดือนละ 1 ครั้ง
40 คน
ครั้งละ 1 วัน
วางระบบบริหารความเสี่ยง
(12 ครั้ง)
2. เพื่อติดตามประเมินผลการ

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

1.ประชุม
120 บาท
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
2.อบรมใหความรู และเครื่องดื่ม
3.ทํา Work shop - คาวัสดุอปุ กรณ
10,000 บาท
4. ลงพื้นที่
- คาวิทยากร
8,400 บาท
3,600 บาท
- คาที่พักและ
10,000 บาท
คาเดินทางวิทยากร
รวม
ค
า
อาหารกลางวั
น อาหารวาง
1.ประชุม
120 บาท
2.ทํา Work shop และเครื่องดื่ม
- คาเอกสาร
2,400
รวม

ดําเนินงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของรพ.
1. ทีมนํา/คกก.บริหาร
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
1. มีความรูความเขาใจใน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1.ประชุม
120 บาท
แนวคิดกระบวนการพัฒนา 2.ผูประสานงานคุณภาพ
เดือนละ 1 ครั้ง 2.อบรมใหความรู และเครื่องดื่ม
3.
แกนนํ
า
คุ
ณ
ภาพ
ครั้งละ 1 วัน
3.ทํา Work shop - คาวิทยากร
1,200 บาท
คุณภาพการบริหารความเสี่ยง
การประกันคุณภาพการพัฒนา 4. หัวหนางาน
- คาที่พักและคาเดินทางวิทยากร 10,000 บาท
คุณภาพอยางตอเนื่อง แนวทาง
- คาวัสดุอุปกรณ
1,800 บาท
การนํามาตรฐานสิ่งแวดลอม
100 คน
รวม
และความปลอดภัย ในระดับ
หนวยงาน/ระดับโรงพยาบาล
2. วิเคราะหหนาที่ /เปาหมาย
ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ
ติดตาม ประเมิน การบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน
3.ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
บันทึกความกาวหนาและประโยชน
จากแบบประเมินตนเองได

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

100 คน

24 ครั้ง

432,000

2 คน
2 คน
4 คน

5 วัน
5 วัน
5 วัน

10,000
84,000
36,000
200,000

12 ครั้ง

762,000
57,600

40 คน

2400
60,000

100 คน

12 วัน

144,000

2 คน
2 คน
-

7 ชม. x 4 วัน
4 ครั้ง
-

67,200
80,000
1,800
293,000

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

เงินบํารุง กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

เงินบํารุง กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

ลําดับ

โครงการ

51 “ศึกษาดูงานดานการพัฒนาคุณภาพ
บริการและรวมงาน HA National Forum
ครั้งที2่ 0”

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

วัตถุประสงค

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1.ศึกษาดูงาน
- คาลงทะเบียน
เรียนรู แนวคิด/นวัตกรรมใหมๆ
รพ.วชิระภูเก็ต 2 รุน/ป
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู - คาที่พัก
ทุกระดับ
- คาศึกษาดูงาน
จากแหลงศึกษาดูงาน นํามาพัฒนา
3.นําเสนอผลงาน
และประยุกต ใชในหนวยงานที่รับผิดชอบจํานวน 150 คน
4.สรุปผลการเรียนรู - คาเบี้ยเลี้ยง
- คายานพาหนะ
2. เพื่อใหเจาหนาที่ใน รพ.
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง เชาเหมารถ
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน กับ รพ
- คาอาหาร 1 มื้อ
จนท.

1. เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีโอกาส

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

5,000 บาท
750 บาท
1,500 บาท
240 บาท
12,500 บาท
2,500 บาท
100 บาท

40 คน
150 คน
4 ที่
150 คน
4 คัน
3 คัน
150 คน

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ
6 วัน
6 วัน
6 วัน
4 วัน
6 วัน

200,000
675,000
6,000
216,000
300,000
45,000
90,000

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

ที่ศึกษาดูงาน และ รพ.ที่ไดรวม

รวม

HA National Forum ครั้งที่ 20

1,532,000

3. เพื่อให จนท. ไดมีโอกาส
นําผลงาน / นิทรรศการ
และนวัตกรรมคุณภาพของ รพ.
ไปเผยแพรสูเวที HA National Forum

ครั้งที่ 20 และเวทีคุณภาพอื่นๆ

52 เตรียมความพรอมรับการเยี่ยมสํารวจ
คุณภาพสถานพยาบาล

1. เพื่อใหโรงพยาบาลทราบ

1. ทีมนํา/คกก.บริหาร

สถานการณและความคาดหวัง

2. ผูประสานงานคุณภาพ

ของการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝา
ระวังหลังการรับรอง จากสรพ.

3. แกนนํา
รพ.วชิระภูเก็ต

2. เพื่อใหโรงพยาบาลสามารถ

จํานวน 200 คน

นําขอเสนอแนะจากสรพ.ไปจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพรพ. / ระบบงาน
3.เพื่อใหโรงพยาบาลประเมินผล
ระบบงานสําคัญ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
4.เพื่อใหโรงพยาบาลสามารถกําหนด/
ทบทวนคนหาความเสี่ยงที่มีความรุนแรง
จากเหตุการณสําคัญสามารถ
วิเคราะหขอมูลในภาพรวมเพื่อแกไข
และปองกันไดอยางเปนระบบ
6. เพื่อให รพ.ทําความเขาใจ
กับมาตรฐานที่มักเปนปญหา
ในแตละตอนจากการเยี่ยมสํารวจ
เพื่อตออายุการรับรองคุณภาพ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1.อบรมใหความรู - คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
2.ทํา Work shop และเครื่องดื่ม
3.ลงเยี่ยมพื้นที่
- คาวิทยากร
- คาที่พักและคาเดินทางวิทยากร
- คาเอกสาร / วัสดุอุปกรณ

รวม

120 บาท

200 คน

1200 บาท
10,000 บาท
1,400 บาท

3 คน
3 คน

16 ครั้ง

384,000

7 ชม. x 8 ครั้ง 201,600
8 ครั้ง
240,000
1,400
827,000

เงินบํารุง กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

120 บาท

150 คน

6 วัน

108,000

1,200 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

2 คน
2 คน

7ชม. x 6 วัน
3 ครั้ง

100,800
60,000
10,000
278,800

54 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
1.เพื่อใหเครือขายเขมแข็ง 1. ทีมนํา 50 คน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1.อบรมใหความรู - คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 120 บาท
ดวยระบบพี่เลี้ยงเครือขาย รพ.วชิระภูเก็ต สามารถดําเนินกิจกรรมที่ดี 2. ผูประสานงาน
และเครื่องดื่ม
โดยใชมาตรฐาน HA
3.ลงเยี
ย
่
มพื
น
้
ที
่
120 บาท
คุ
ณ
ภาพ
50
คน
ลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน
มีพันธมิตรที่ดี
รพ.ในเครือขาย - คาวิทยากร
1200 บาท
3.แกนนําคุณภาพ
2.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู รพ.วชิระภูเก็ต และ
- คาที่พักและคาเดินทางวิทยากร 10,000 บาท
- คาใชจายอื่นๆ
1,400 บาท
และสงเสริ กระตุนการพัฒนา เครือขาย QLN
ระหวางพี่เลี้ยงในพื้นที่
จ.ภูเก็ต
รวม
3.สามารถยกระดับให รพ.

50 คน

10 วัน

60,000

20 คน
2 คน
2 คน
-

3 วัน
7 ชม. x 3 วัน

7,200
50,400
20,000
1,400
139,000

ลําดับ

โครงการ

53 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค

รายการใชจาย

ต.ค.
เก็ต61 - ก.ย. 62 1.อบรมใหความรู
1.องคกรมีระบบริหารความเสี่ยง บุคลากรรพ.วชิระภู
และความปลอดภัย
จํานวน 150 คน (3 ครั้ง)
ครั้งละ 2 วัน
ที่มีประสิทธผลและประสาน
สอดคลองกัน เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงและสรางความ
ปลอดภัยแกผูปวย/ผูรับบริการ
เจาหนาที่ และผูที่มาเยือน

- คาอาหารกลางวัน
2.ทํา Work shop อาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาวิทยากร
- คาที่พัก/คาเดินทางวิทยากร

- คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณ
รวม

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

2. คนหาและปองกันความเสี่ยง
ไดครอบคลุม ทุกระบบงานในรพ.
3. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญ

ของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ในเครือขายมีลําดับการพัฒนา
ที่สูงสุด ผานการรับรองคุณภาพ
หรือตออายุการรับรองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

4.พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง
กลุมเครือขายอยางบูรณาการ
ตามมาตรฐานและจิตปญญา
เพื่อสรางแรงบันดาลใจ
ให รพ. พัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง
โดยสอดคลองกับปญหาในพื้นที่

-

เงินบํารุง กลุมงานพัฒนา
รพ.วชิระภูเก็ต คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

ลําดับ

โครงการ

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

6,000 บาท

35 คน

-

210,000

900 บาท
1,800 บาท

35 คน
3 คัน

3 คืน
4 วัน

94,500
21,600

ที่รับผิดชอบได

- คาน้ํามันเชื้อเพลง
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาศึกษาดูงาน

4,000 บาท
240 บาท
1,000 บาท

3 คัน
50 คน
3 ที่

4 วัน
-

12,000
48,000
3,000

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประสาน

- คาใชจายอื่นๆ

900 บาท

-

-

900

วัตถุประสงค

รายการใชจาย

55 ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 1. เพื่อใหผูประสานงานคุณภาพ 1.ผูประสานงานคุณต.ค.
ภาพ61 - ก.ย. 62 1.ศึกษาดูงาน
- คาเครื่องบิน ไป-กลับ
สําหรับผูประสานงานคุณภาพ
(Faciitator) ของรพ.วชิระภูเก็ต 35คน
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู - คาที่พัก
ไดมีโอกาศเรียนรูแนวคิด/
3.สรุปผลการศึกษา - คาเชาเหมายานพาหนะเดินทาง
ระหวางจังหวัด
ดูงาน
นวัตกรรมใหมๆไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากแหลงศึกษาดูงาน
เพื่อนํามาประยุกตใชในหนวยงาน

งานคุณภาพ ใหมีความรูความ
สามารถทักษะ ในการใช
เครื่องมือคุณภาพตางๆใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งใน
หนวยงานและ รพ.
3.เพื่อใหผูประสานงานคุณภาพ
ไดพัฒนาสูการเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในองคกร
เปนผูมีความรู/ ทักษะการพัฒนา
คุณภาพเชื่อมโยงมิติจิตใจเปนทีม
นําในการพัฒนาคุนภาพในสถาน
พยาบาลและพื้นที่ใกลเคียงอยาง
มีความสุข และเกิดการพัฒนาตอเนื่อง

รวม

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

390,000

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานพัฒนา
คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

ลําดับ

โครงการ

56 มาตรฐาน HA กับการบริหารพยาบาล

วัตถุประสงค

1.บุคลากรทางพยาบาลสามารถ
อธิบายการบริหารจัดการ

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1.อบรมใหความรู - คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
1.บุคลากรทางการพยาบาล
2.ทํา Work shop และเครื่องดื่ม
3. ลงเยี่ยมพื้นที่ - คาวิทยากร

รพ.วชิระภูเก็ต

การพยาบาลที่มีคุณภาพ และ
ทราบแนวทางการบริหารในอนาคต

- คาที่พักและคาเดินทางวิทยากร

นําหลักการบริหารคุณภาพมา

- คาวัสดุอุปกรณ
รวม

กําหนดตัวชี้วัดงานการพยาบาล

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

120 บาท

200 คน

2 วัน

48,000

1,200 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท

2 คน
2 คน
-

7 ชม. x 2 วัน
-

33,600
20,000
5,000
106,600

ผูรับผิดชอบ

คุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

กําหนดทิศทางการพัฒนาไดเหมาะสม
2.สามารถเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการพยาบาลกับการบริการ
รักษาพยาบาลในองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพประสานยุทธศาสตร
องคกรสูกลยุทธการจัดการทาง
พยาบาลที่สอดคลองกับบริบท
ขององคกร
3.บูรณาการการบริหารการพยาบาล
กับการพัฒนาคุณภาพบริการ
รักษาพยาบาล โดยใชมาตรฐาน
การพยาบาลของสภาการพยาบาล
/มาตรฐาน HA
4.นําหลักการบริหารคุณภาพ
ไปประยุกตใชในการจัดการ
ทางการพยาบาล เพื่อสงเสริม
วิชาชีพ ใหพยาบาลสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข

Happy soul
57 การปฏิบัติธรรมในหลักสูตรชินนสาสมาธิ
(สมาธิเพื่อชนะใจตนเองในยุค 4.0)

ใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน
สามารถสรางสรรคผลงานที่มีคุณคา
ตอการใหบริการไดอยางตอเนื่อง
ซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงคเหลานี้
สามารถสรางขึ้นได ดวยการฝก
สมาธิใหมีสติรูเทาทันปจจุบัน

200 คน

มี.ค. และ

ปฏิบัติเดินจงกรม คาอาหาร

2รุน

ก.ค.-62

/นั่งสมาธิ

100คน/รุน

120

200

12000

เงินบํารุง

กลุมการพยาบาล

Happy soul

ลําดับ

โครงการ

สุขศึกษา
58 บูรณาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อยูกับเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
อยางไรใหชีวีมีสุข ตําบลตลาดใหญ
ป 2562

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู
เรื่อง

กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โรคเบาหวาน/

ที่ถูกตอง รอยละ 80

ความดันหิตสูง
ใน ต.ตลาดใหญ

2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีทักษะ
ในการออกกําลังกาย รอยละ 80
3. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีการจัดเมนู
รับประทานอาหาร รอยละ 80
4. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ

ในกิจกรรมโครงการ รอยละ 80
5. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ
แกปญหาในการดําเนินโครงการ

59

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รณรงควันงดสูบบุหรี่โลก ประจําป 2562 1. เพื่อใหประชาชนและเจาหนาที่
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความรู
ความเขาใจถึงอันตรายและ
พิษภัย ของบุหรี่
2. เพื่อประชาสัมพันธนโยบาย

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. ตรวจสุขภาพ
เบื้องตน
2. ใหความรู
โดยการจัดอบรม

จํานวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

1.คาอาหาร
2.คาตอบแทนวิทยากร
3. คาจางเหมาจัดทําแผน
พัโปสเตอร
บ, ,ไวนิลความรู

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

120
600

120
1

14,400
7,200
15,000

6

3. การเตนแอรโรบิค 4.คาวัสดุสํานักงาน
4. จัดเมนูอาหาร
5.คาปายไวนิล

กลุมปวยโรคเบาหวาน

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

กลุมงานสุขศึกษา

เงินบํารุง
โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต

กลุมงานสุขศึกษา

3,000
1,000

(ปายประชาพันธโครงการ)

ความดันโลหิตสู'
ตําบลตลาดใหญ

รวม

ที่มารับบริการที่

40,600

จํานวน 60 คน
รวม 120 คน

1. จัดบอรดนิทรรศการ 1.คาอาหารกลางวัน อาหาร

120

40

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

างและเครื
่องดื่มทยากร
คณะทํางาน
2. จัดนิทรรศการและ ว2.ค
าตอบแทนวิ

600

2

และประชาชน

กิจกรรมตรวจคัดกรอง 3.คาอาหารวางผูรวมกิจกรรม

25

150

เจาหนาที่

จํานวน 150 คน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

สุขภาพเบื้องตน

4.คาวัสดุสํานักงาน

แกผูรับบริกา

5.คาปายผารณรงค

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

3.เดินรณรงคเพื่อ

เปนเขตปลอดบุหรี่ 100%
3. เพื่อจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอ นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100%
การเป

ประชาสัมพันธ
4. กิจกรรมพูดคุย
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ

รวม

4,800
6

1,200
3,750
5,000

600

2

1,200
11,150

ลําดับ

โครงการ

กลุมงานกุมารเวชกรรม
60 พัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย
สาขากุมารเวชศาสตร ประจําป 2562

วัตถุประสงค

1.เพื่อใหเกิดกิจกรรมวิชาการในกลุมงาน

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
แพทย Staff

ต.ค.61 - ก.ย.62

ประชุมทบทวนเคส

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

1.คาอาหารกลางวันและคาอาหารวาง 1 มื้อ

แผนกกุมารเวชกรรม 1.1 staff ผูเขารวมประชุม

75 บาท

32 คน

145 ครั้ง

334,800

แพทยในกลุมงานกุมารเวชกรรม

แพทย Staff กุมารศัลยกรรม

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความรูทาง

แพทยพี่เลี้ยง

1.2 นักศึกษาแพทย ป 4

75 บาท

12 คน

48 ครั้ง

43,200

แพทยเพิ่มพูนทักษะ

1.1 นักศึกษาแพทย ป 5

75 บาท

8 คน

36 ครั้ง

21,600

-

-

-

20,000

วิชาการมากขึ้น

เงินบํารุง
โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2.เพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอม นักศึกษาแพทยป 5

2.คาเอกสารประกอบกิจกรรม
วิชาการ

ดานการเรียนการสอนนักศีกษาแพทย นักศึกษาแพทยป 4

ในอนาคต

แพทย,พยาบาล,ผูสนใจ

3.เพื่อรับการประเมินจากราชวิทยาลัย จํานวน 51 คน

419,600

รวม

กุมารเวชศาสตรแหงประเทศไทยใหเปน

สถาบันฝกอบรมแพทยประจําบาน
ไดในอนาคต

กลุมงานศัลยกรรมกระดูกและขอ
61 พัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย
สาขาแผนกศัลยกรรมกระดูกและขอ
ประจําป 2562

1.เพื่อใหเกิดกิจกรรมวิชาการ
แพทย Staff
ในกลุมงานแพทยในกลุมงานแผนก แผนกศัลยกรรม
ศัลยกรรมกระดูกและขอ

ต.ค.61 - ก.ย.62

กระดูกและขอ

แพทยพี่เลี้ยง
แพทยเพิ่มพูนทักษะ
วิชาการมากขึ้น
2.เพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอม นักศึกษาแพทยป 5
ดานการเรียนการสอนนักศีกษาแพทย นักศึกษาแพทยป 6
ในอนาคต
แพทย,พยาบาล,ผูสนใจ
3.เพื่อรับการประเมินจากราชวิทยาลัย จํานวน 50 คน

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความรูทาง

ประชุมทบทวนเคส
แผนกศัลยกรรม
กระดูกและขอ

1.คาอาหารกลางวันและคาอาหารวาง 1 มื้อ
1.1 staff ผูเขารวมประชุม
75 บาท
1. 2 แพทยพี่เลี้ยง
75 บาท
1.3 แพทยเพิ่มพูนทักษะ
75 บาท
1.4 นักศึกษาแพทย ป 5
75 บาท
1.5 นักศึกษาแพทย ป 6
75 บาท
1.5 เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ
75 บาท
2.คาเอกสารประกอบกิจกรรมวิชาการ

11 คน
2 คน
2 คน
12 คน
13 คน
10 คน
-

24 ครั้ง
24 ครั้ง
24 ครั้ง
12 ครั้ง
13 ครั้ง
24 ครั้ง
-

กลุมงานศัลยกรรม
กระดูกและขอ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

80,475

รวม

กุมารเวชศาสตรแหงประเทศไทยใหเปน

19,800
3,600
3,600
10,800
12,675
18,000
12,000

เงินบํารุง
วชิรโรงพยาบาล
ะภูเก็ต

สถาบันฝกอบรมแพทยประจําบาน

กลุมงานอายุรกรรม
62 พัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย
สาขาอายุรกรรม ประจําป 2562

1.เพื่อใหเกิดกิจกรรมวิชาการในกลุมงาน

แพทยในกลุมงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความรูทาง

วิชาการมากขึ้น

แพทย Staff
แพทย Staff อายุรกรรม

แพทยพี่เลี้ยง
แพทยเพิ่มพูนทักษะ

2.เพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอม นักศึกษาแพทยป 5
ดานการเรียนการสอนนักศีกษาแพทย นักศึกษาแพทยป 4

ในอนาคต

แพทย,พยาบาล,ผูสนใจ

ต.ค.61 - ก.ย.62

ประชุมทบทวนเคส 1.คาอาหารกลางวันและคาอาหารวาง 1 มื้อ
แผนกอายุรกรรม 1.1 staff ผูเขารวมประชุม
75 บาท
1.2 แพทยเพิ่มพูนทักษะ 1 - 3
75 บาท
1.3 นักศึกษาแพทย ป 4
75 บาท
1.4 นักศึกษาแพทย ป 5
75 บาท
1.5 นักศึกษาแพทย ป 6
75 บาท

รวม

20 คน
10 คน
13 คน
8 คน
4 คน

180 ครั้ง
180 ครั้ง
56 ครั้ง
56 ครั้ง
96 ครั้ง

270,000

135,000
54,600
33,600
28,800
522,000

โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

กลุมงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลําดับ

โครงการ

กลุมงานศัลยกรรม
63 กิจกรรมวิชาการกลุมงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ป 2561 - 2562

วัตถุประสงค

1.เพื่อใหเกิดกิจกรรมวิชาการใน

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
แพทย Staff

ต.ค.61 - ก.ย.62

กลุมงานแพทยในกลุมงานศัลยกรรม แพทย Staff ศัลยกรรม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความรูทาง

แพทยพี่เลี้ยง

วิชาการมากขึ้น

แพทยเพิ่มพูนทักษะ

รายการใชจาย

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

ประชุมทบทวนเคส

1.คาอาหารกลางวันและคาอาหารวาง 1 มื้อ

แผนกศัลยกรรม

1.1 staff ผูเขารวมประชุม

2.เพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอม นักศึกษาแพทยป 5
ดานการเรียนการสอนนักศีกษาแพทย นักศึกษาแพทยป 4

ในอนาคต

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ

แพทย,พยาบาล,ผูสนใจ

3.เพื่อรับการประเมินจากราชวิทยาลัย จํานวน 49 คน

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

เงินบํารุง

๒๐ คน
75 บาท
12 คน
1.2 นักศึกษาแพทย ป 4
75 บาท
8 คน
1.3 นักศึกษาแพทย ป 5
75 บาท
3 คน
1.4 แพทยพี่เลี้ยงกลุมงานศัลยกรรม
75 บาท
1.5 แพทยเพิ่มพูนทักษะที่ผานกลุ75
มงานศั
บาทลยกรรม 4 คน
1 คน
1.6 ผูประสานรายวิชากลุมงานศัล75
ยกรรม
บาท
1 คน
1.7 เลขานุการกลุมงานศัลยกรรม75 บาท

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานศัลยกรรม

96 ครั้ง
96 ครั้ง
96 ครั้ง
96 ครั้ง
96 ครั้ง
96 ครั้ง
96 ครั้ง

144,000
86,400
57,600
21,600
28,800
7,200
7,200

-

-

20,000
372,800

-คาวิทยากร600
บาท/ ชม.

15 คน

7ชม./วัน

-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

30 บาท/มื้อ

325 คน

2 มื้อ

19,500 เทศบาลนครภูเก็ต งานสงเสริมสุขภาพ
ก.เวชกรรมสังคม

-คาอาหารกลางวัน

60 บาท/มื้อ

325 คน

1 มื้อ

19,500

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ศัลยแพทยแหงประเทศไทยใหเปน

2.คาเอกสารประกอบกิจกรรม วิชาการรวม

สถาบันฝกอบรมแพทยประจําบาน
ไดในอานาคต

กลุมงานเวชกรรมสังคม
64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนรุน 1.เพื่อใหนักเรียนและเยาวชนสง นักเรียนจาก
เริมสุขภาพ(อสร./ยสร.มีความรู โรงเรียนระดับ
ใหม ใสใจสุขภาพ
ในการดูแลสุขภาพ

2.เพื่อสรางแกนนํานักเรียน
สงเสริมสุขภาพในโรงเรียน

ประถมศึกษา 5
แหงๆ ละ 60 คน
(3๐๐ คน )

(อาจารย25 คน)

ต.ค. 61 – มิ.ย. 62

-ใหความรูผูนํานักเรียน -คาตอบแทนวิทยากร
และเยาวชนสงเสริม
สุขภาพ (อสร./ยสร.)ใน
การดูแลสุขภาพเบื้องตน

-สรางผูนําสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียน

-คาวัสดุอุปกรณ
รวม

-คาวัสดุอุปกรณ

9,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

15,000
63,000

นางสาวลัดดาจิต
ประไพย

ลําดับ

โครงการ

65 โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการที่ดีใน
เด็กวัยเรียน

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรูเรื่อง
ภาวะโภชนาการที่ดีและการ
เลือกรับประทานอาหารที่
เหมาะสมกับวัยที่ถูกตอง

นักเรียนในเขต
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
รับผิดชอบ รพ.วชิระ
ภูเก็ต ระดับ
ประถมศึกษาจํานวน
4,867 คน และ

ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
วัดรอบเอว คิดคา
BMI ในเด็กนักเรียน

2. เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ถูกตอง

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนจํานวน
3,328 คน

ใหความรูเกี่ยวกับ
ภาวะโภชนาการที่
เหมาะสมกับวัย

-คาวัสดุอุปกรณ

ประเมินและติดตาม
พฤติกรรมการบริโภค
ในนักเรียน

66 โครงการสงเสริมสุขภาพดานรางกายและอารมณ
ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

67 โครงการ เสริมสรางความเขาใจปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรในเด็กวัยรุน

1. เพื่อใหอาจารยประจําชั้นมีความรู อาจารยประจําชั้น ต.ค. 61 – ธ.ค.61
เรื่องภาวะทางอารมณและการดูแล ประถมศึกษาชั้นปที่
ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 1 จํานวน 40 คน

อบรมและฝกปฏิบัติ
อาจารยประจําชั้น เรื่อง
ภาวะทางอารมณและ
การดูแลในเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

2. เพื่อใหอาจารยประจําชั้นสามารถ
ประเมินและดูแลภาวะอารมณของ
นักเรียนไดอยางเหมาะสม

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 25 บาท/
คน

8,195 คน

คาวัสดุอุปกรณ
30,000 บาท

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ
1 มื้อ

(4 ชม./วัน)

รวม

นางสาวลัดดาจิต
ประไพย

30,000 เทศบาลนครภูเก็ต งานสงเสริมสุขภาพ
ก.เวชกรรมสังคม
234,875

- คาวิทยากร600
บาท/ ชม.

5 คน

7 ชม./วัน

ประเมินโดยใชแบบ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สังเกตพฤติกรรม สําหรับ
เด็กสมาธิสั้น ออทิซึม
แอลดี และเด็กเรียนรูชา

- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 30 บาท/
มื้อ

50 คน

2 มื้อ

3,000 เทศบาลนครภูเก็ต งานสงเสริมสุขภาพ
ก.เวชกรรมสังคม

3. เพื่อใหนักเรียนไดรับการประเมิน
สุขภาพดานรางกายและอารมณและ
ไดรับการสงตอในรายที่ผิดปกติ

ประเมิน EQ ใน
นักเรียนป.1

- คาอาหารกลางวัน
60 บาท/มื้อ

50 คน

1 มื้อ

3,000

๑.เพื่อสรางความรูเรื่องเพศศึกษา ตัวแทนนักเรียน ต.ค. 61 – ก.ย. 62
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ฯลฯ
ชั้น ม. 2 และ
ปวช.1 ในเขต
2.เพื่อสรางเครือขายการเฝาระวัง
รับผิดชอบ
ปญหาตางๆในโรงเรียน เชน การ
จํานวน 160 คน
ตั้งครรภในวัยเรียน การมี

-สํารวจการใชถุงยาง - คาวิทยากร
อนามัยในกลุมวัยรุน

เพศสัมพันธกอนัยอันควร

- คาตอบแทนวิทยากร

204,875 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

ผูรับผิดชอบ

คาวัสดุอุปกรณ

- อบรมใหความรูกับ -ค าอาหารวางและเครื่องดื่ม
วัยรุนเกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษา, พัฒนาการ
- คาอาหารกลางวัน
ทางเพศของตนเอง,
- คาวัสดุอุปกรณ
การใชถุงยางอนามัย,
รวม
การใชยาคุมกําเนิด
และโรคติดตอทาง

4,200 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

นางสาวลัดดาจิต
ประไพย

30,000

รวม
- คาวิทยากร600
บาท/ ชม.

5 คน

7 ชม./วัน

30 บาท/มื้อ

175 คน

4 มื้อ

60 บาท/มื้อ

175 คน

2 มื้อ

40,200
8,400 กองทุน
นางสาวลัดดาจิตร
หลักประกัน
ประไพย
สุขภาพ
21,000 เทศบาลนครภูเก็ต งานสงเสริมสุขภาพ
ก.เวชกรรมสังคม
21,000
12,000

62,400

ลําดับ

โครงการ

68 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุม

เสี่ยงตอกลุมโรคเมตาบอลิกชุมชน
สามัคคีสามกอง ปงบประมาณ 2562
ระยะเตรียมการ
1. จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
- ตรวจสุขภาพเบื้องตน วัดรอบเอว
- จัดอบรมใหความรูแกกลุมเสี่ยง
- จัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
- ฐานอาหารจานเดียว
- ฐานชั่ง ตวง วัด
- ฐานอาหารแลกเปลี่ยน
- ฐานฉลากโภชนาการ
- การทําแบบทดสอบความรูกอน- การทําแบบวัดทักษะการปฏิบัติ
กอน-หลังการฝกปฏิบัติ
- การทําแบบประเมินพฤติกรรม
กิจกรรมที่ 2. อบรมใหความรูแ ก
ติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

ผูที่มีความเสี่ยงตอ
โรคอวน โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
และหลอดเลือด
สมองในชุมชน
สามัคคีสามกอง
จํานวน 42 คนซึ่งมี
หลักเกณฑในการ
คัดเลือกผูเขารวม
อบรม ดังนี้ ผูที่มีดัชนี
มวลกายเกิน 25 และ
คารอบเอวผูหญิง
เกิน 80 เซนติเมตร
และผูชายเกิน 90
2. เพื่อใหกลุมเสี่ยงตอกลุมโรคเม
เซนติเมตร และมีคา
ตาบอลิก(โรคอวน โรคเบาหวาน น้ําตาลในเลือด 100 –
โรคความดันโลหิตสูง และหลอด 125 mg%

1. เพื่อใหกลุมเสี่ยงตอกลุมโรคเมตา
บอลิก (โรคอวน โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือด
สมอง)มีความรูเกี่ยวกับโรคเมตา
บอลิกและการปรับแปลี่ยนพฤติ
กรรมเพื่อปองกันโรคเมตาบอลิก

เลือดสมอง) สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดดีขึ้น

รายการใชจาย

ตค.61-ธค.61

คาจัดทําสื่อและ

(25,000บาท)

เอกสารการอบรม

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

คาอาหาร
คาตอบแทนวิทยากรกลุม
คาอาหารวาง
คาตอบแทนวิทยากรกลุม

นครภูเก็ต

5,000

120
600
25
600

42
8 คน
42
4 คน

1 วัน
3 ชม
1 วัน

5,040
14,400
1,050
7,200

3 ชม
รวม

ผูรับผิดชอบ

20,000 งบเทศบาล จุฑามาศ เสริม

คาวัสดุอุปกรณ

มค.62-มีค.62

และคาระดับความ
ดันโลหิต
120/80-139/89mm
Hg ซึ่งตองเปนผูที่มี
ความเสี่ยงทั้ง 3 เรื่อง
จึงจะไดรับคัดเลือก
เขารวมโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ

57,100

ทรัพย

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

69 รูทัน ปองกันไดโรคมะเร็งปากมดลูก 1.เพื่อใหความรูเรื่องมะเร็ง หญิงวัยเจริญ
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม พันธุ
และมะเร็งเตานม ป 2562
ใหกับสตรีกลุมเสี่ยง
2. เพื่อเพิ่มองคความรูในการ
ตรวจเตานมดวยตนเองใหกับ
สตรีกลุมเสี่ยง

ต.ค. 61 – ก.ย. 62

อายุ 30 – 70 ป

รายการใชจาย

1.กิจกรรมอบรมให
คาอาหารวาง
ความรูเรื่องโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม เทคนิคการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง คาอาหารกลางวันสําหรับ

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

35 บาท

220 คน

7,700

70

220 คน

15,400

600

3 คน

2.กิจกรรมการคนหา -คาตอบแทนวิทยากร
สตรีกลุมเสี่ยงที่มีอายุ
30 – 70 ป ใน
ชุมชนใหมารับการ - คาสื่อสิ่งพิมพและ
คัดกรอง
ประชาสัมพันธ

ตําบลตลาดใหญ

5. สงตอในสตรีกลุมเสี่ยงที่
ตรวจพบความผิดปกติไดรับ
การรักษาตอไป

3.กิจกรรมการ - คาวัสดุสํานักงาน
ตรวจคัดกรอง
คาตอบแทนเจาหนาที่
มะเร็งปากมดลูก ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และมะเร็งเตานม
คาตอบแทน อสม.

7 ชม./3วัน

1. เพื่อเพิ่มองคความรูเรื่อง
มะเร็งเตานมผูเขารวม
โครงการ
2. เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในกลุมเปาหมาย
3. เพื่อสงตอกลุมที่ตรวจ
พบความผิดปกติเพื่อพบ
แพทยเฉพาะทาง

กองทุน นางสาวอุบลรัตน
หลักประกัน แกวจําปา
สุขภาพ

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
และสตรีที่มี
อายุ 30 - 70
ปจํานวน 200
คน

พ.ย. 61- ม.ค. 62

- อบรมใหความรู คาอาหารวางเครื่องดื่ม
เรื่องมะเร็งเตานมแก และคาอาหารกลางวัน
กลุมเปาหมาย

37,800

500

5,000
1,390

5 คน

4วัน ×3 เดือน
333,600

2,500

5 คน

120

200 คน

4วัน ×3 เดือน

รวม
70 รอบรมใหความรูและตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานม (Mammogram) เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

ผูรับผิดชอบ

ผูเขารวมอบรม วิทยากรและ
เจาหนาที่

3.เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง 500 คน
ปากมดลูกในสตรีกลุมเสี่ยง
4.เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในสตรีกลุมเสี่ยง

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ

600,000
1,000,000
14,400

- ใหบริการตรวจ คาวัสดุอุปกรณ
เตานมสตรี
กลุ
มเป่พาบความ
หมาย
-ในรายที
คาตกแตงเวทีและสถานที่

5,000
3,000

ผิดปกติสงตรวจเอ็กซเรย
(Mammogram)

สงตอหากพบความ
ผิดปกติจากการตรวจ
เอ็กซเรย
(Mammogram)
เพื่อพบแพทยเฉพาะ
ทางเพื่อทําการรักษา

คาจางจัดทําไวนิลโครงการ
และไวนิลประชาสัมพันธ

1,250/ผืน

2 ผืน

คาตอบแทนวิทยากร

600

2 คน

- คาใชจายอื่นๆ

1,900

รวม

2,500

6 ช.ม.

40,000
1,900
66,800

เงินบํารุง

นางสาวอุบลรัตน
แกวจําปา

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

71 ตรวจคัดกรอง/ตรวจยืนยันมะเร็งลําไสใหญ 1.คนหาและปองกันภาวะ
เสี่ยงจากมะเร็งลําไสใหญ

ประชากรใน ต.ค. 61 – ก.ย.62
เขตตําบลตลาด
ใหญที่ใชสิทธิ
2. เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
รักษาประกัน
เครือขายการคัดกรอง และ
สุขภาพของ
เพื่อสงตอผูปวย
โรงพยาบาล
3. เพื่อลดอัตราการเกิด
วชิระภูเก็ต ที่มี
มะเร็งลําไสใหญระยะลุกลาม อายุ 50 – 70
คน จํานวน
1,051 คน

อบรมใหความรู

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย
- คาอาหารวางเครื่องดื่ม
และคาอาหารกลางวัน

ออกหนวยคัดกรอง - คาวัสดุอุปกรณ
ในชุมชนในเขตพื้นที่
- คาจางจัดทําไวนิล
ตําบลตลาดใหญ
ดวย ชุด FIT test โครงการและไวนิล

มพันธ ทยากร
-ประชาสั
คาตอบแทนวิ
- สงตอในรายที่ -คาชุดตรวจ Fit test
พบความผิดปกติ -คาตอบแทนเจาหนาที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

120

100 คน

1 วัน

5,000

2 ผืน

1วัน

1,250/ผืน
600

2 คน

6 ช.ม.

30

10,51

31,530

13904 ครั้ง/3
เดือน

5 คน

6,950

72,000

133,730

ผูปวยโรคเรื้อรัง ตค.61-ธค.61
1.เพื่อใหสมาชิกชมรมมี
กค.62-กย.62
มค.62-มีค.62
เม.ย.62-มิย.62คาอาหาร คาอาหารกลางวันและ
ในชุ
ม
ชน
ความรู
ใจเกี่ยวกับ
คาอาหารกลางวัน คาอาหารกลางวัน
2.เพื
่อใหความเข
สมาชิกาชมรม
และอาหารว
าง (30 และอาหารวาง (30 กลางวันและอาหารวาง อาหารวาง (30 คน*
สามั
ค
คี
ส
ามกอง
สามารถควบคุ
3.เพื
่อใหสมาชิมกความดั
ชมรมมีนการ
คน*100 บาท*3วัน) คน*100 บาท*3 วัน) (30 คน*100 บาท*3 วัน) 100 บาท*3 วัน)รวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
9,000 บาท
รวม 9,000 บาท
รวม 9,000
รวม 9,000 บาท
73 ตรวจคัดกรองสุขภาพประชากรกลุมเสี่ยง 1. เพี่อใหประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ ผูประชาชนกลุม พย.61-ธค.61
วิธีดําเนินการ
15
ป
ข
น
้
ึ
ไป
ได
ร
บ
ั
การตรวจคั
ด
เสี
ย
่
งอายุ
15
ป
1.
เสนอโครงการเพื่อ
ตอโรคเรื้อรังเชิงรุกแบบบูรณาการ
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ 1 กลอง/960 บาท
ขอรับการสนับสนุน
กรองโรคเบาหวาน ความดัน
ขึ้นไป ในเขต
โรงพยาบาลศูนยวชิระภูเก็ต ป 2562
การแพทย (แถบตรวจ
งบประมาณจากกองทุน
โลหิตสูง ภาวะอวน และอัม
เทศบาลนครภูเก็ต
น้ําตาล
หลักประกันสุขภาพ
พฤกษ อัมพาต
(พื้นที่รับผิดชอบ

72 เสริมสรางความรูเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง (ชมรม
สามกองสู สู พิชิตโรคไมติดตอเรื้อรัง)

2. เพื่อใหประชาชนกลุม

งบเงินบํารุง จุฑามาศเสริม
12,000 โรงพยาบาล ทรัพย
10,000 ศูนยวชิระภูเก็ต
1,250

รวม

36,000

งบเทศบาล
48,000 นครภูเก็ต

50 กลอง

เทศบาลนครภูเก็ต

ของโรงพยาบาล
ศูนยวชิระภูเก็ต)
ประชาชนกลุม
เสี่ยงอายุ 15 ป
ขึ้นไป จํานวน
35,631 คน

2. จัดซื้อและ
-คาวัสดุสํานักงานและ
3. จัดเตรียมแบบ คาใชจายอื่น
4. จัดเตรียม

6,000

5. การประชาสัมพันธ
โครงการ

มค.62-มีค.62

โดยรถประชาสัมพันธของ
โรงพยาบาล แจกใบปลิว
ปายผาประชาสัมพันธ
สถานีวิทยุชุมชนของ
โรงพยาบาล และสถานี
วิทยุชุมชนอื่นๆ

คาตอบแทนออก
หนวยคัดกรอง นอก
เวลาราชการ

ผูรับผิดชอบ

300 บ./คน

4 คน/300
บาท

-วันราชการ
(วันจันทร-พุธ)
เวลา 16.30น. 20.30 น.

21,600

จุฑามาศ เสริม
ทรัพย

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ
3 ชม./วัน
จํานวน 3 ครั้ง /
เดือ( น6 เดือน)

6. เตรียมทีมงานและ
ประชุมทีมงาน
7. เตรียมสถานที่และ
ประสานงาน

8.1 ซักประวัติตาม
เกณฑมาตรฐาน ชั่ง
น้ําหนัก วัดสวนสูง

วันหยุดราชการ
(วันเสาร
อาทิตย หยุด
นักขัตฤกษ)เวลา
08.30น. 16.30น.

8.2 คัดกรองความดัน
โลหิต

จํานวน 1 ครั้ง/
เดือน (6 เดือน)

8. ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชากรกลุม
เสี่ยง อายุ 15 ปขึ้นไป

8.3 วัดรอบเอว รอบ
สะโพก / หาคา BMI
8.4 คัดกรองเบาหวาน
โดยวิธีการเจาะเลือด
ปลายนิ้ว

4 คน/2,400
บาท

8.5 ประเมินและคัด
กรองความเสี่ยงตอโรค
อัมพฤกษ อัมพาต
9. แจงผลการตรวจคัด
กรองสุขภาพให
กลุมเปาหมายทราบ ให
คําแนะนําและคําปรึกษา
ปญหาสุขภาพ

600 บ./คน

14,400

10. ใหคําแนะนําดาน
อาหารสุขภาพ อาหาร
เฉพาะโรค ใหความรูเรื่อง
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอ
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และอัมพฤกษ
อัมพาต (stroke fast
track)

รวม

90,000

ผูรับผิดชอบ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
รายการใชจาย

อัตราหรือ
ราคาตอหนวย
(บาท/หนวย)

จํานวน
(หนวย)

ระยะเวลา งบประมาณ แหลง
(ชม./วัน) (บาท) งบประมาณ

11. จัดนิทรรศการ
เคลื่อนที่และใหความรู
จากเอกสาร
12. บันทึกขอมูลผลการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพใน
Program Hos Xp

13. ประเมินผล
โครงการหลังสิ้นสุด
โครงการ
14. สรุปและรายงาน
ผลโครงการ

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

91,000บาท
16,758,988

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
(Governance Excellence) ระบบบริหารจัดการ

นโยบายของรัฐบาลขอที่.......5...การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน..........................................................................................................................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ขอที่.......1.....การบริการสุขภาพแกประชานชนทั้งดานการสงเสริมปองกันรักษาฟนฟูและคุมครองผูบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน...........................................................................................................................................................................

กลยุทธจังหวัดขอที่.......3.....พัฒนาระบบสวัสดิการสุขภาพ....คุมครอง...สงเสริม...การเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานของ..เด็ก..สตรี..ผูดอยโอกาส..ผูสูงอายุ..และผูพิการ...อยางครอบคลุม...เปนธรรม..และยั่งยืน........................................................................

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขขอที่ .....4.(Governance Excellence) ระบบบริหารจัดการ.....................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตรบูรณการ ขอที่........14...ดานพัฒนาบุคลากร..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ภารกิจพื้นฐาน....ขอที.่ 2...วิชาการ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ผูรับผิดชอบ

กลุมการพยาบาล
1 ประชุม "การจัดการขอมูล NCD"

พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวของ

150

2 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนางานประจํา
การวิจัย (R2R)

พัฒนางานประจําสู
งานวิจัย

100

3 R2R แนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลทารก พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ
Sepsis

20

ตค 61 - กย 62

ประชุม/วางแผน คาอาหาร
ติดตาม
คาตอบแทนวิทยากร
คาพาหนะ
คาที่พัก
คาใชจายอื่น ๆ
รวม
ต.ค. 61- ก.ย. 62 อบรม / ประชุม/ คาอาหาร
(ทุก2ด/ครั้งละ2วัน) เผยแพรผลงาน คาตอบแทนวิทยากร
คาพาหนะ
คาที่พัก
คาจัดทํารูปเลม
คาใชจายอื่น ๆ
รวม
ตค 61 - กย 62 ประชุม/วางแผน/ คาอาหาร
(ทุก 2 เดือน)
ติดตาม
คาใชจายอื่น
รวม

120
1,200
6,000
1,450
10,000
120
1,200
6,000
1,450
15,000
15,000
120
5,600

150
3 วัน
6 ชม / 2 คน 3 วัน
2 คน
ไป-กลับ
2 หอง
3 คืน

100

12 วัน
6 ชม / 1 คน 8 วัน
1 คน / 4 ครั้ง ไป-กลับ
1 หอง
8 คืน

20

6 วัน

54,000
43,200
12,000
8,700
10,000
127,900
144,000
57,600
24,000
11,600
15,000
15,000
267,200
14,400
5,600
20,000

สปสช

คณะทํางานเบาหวาน

เงินบํารุง

คณะกรรมการ
วิชาการพยาบาล

เงินบํารุง

น.ส.ชูศรี ติ้วสกุล

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

4 R2R แนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแล
ผูปวย Septic Shock

พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวของ

60

5 R2R แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให
โภชนบําบัดในผูปวยวิกฤตศัลยกรรม

พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวของ

60

6 การจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกร
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
(Nursing Knowledge Management)
7 วิจัยการทําลายเชื้อ Laryngoscope
ดวยวิธีที่เหมาะสม

พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวของ

100

เพื่อปองกันการติดเชื้อ
ในจากการใชเครื่องชวย
หายใจ

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ตค 61 - กย 62
(ทุก 2 เดือน)

ประชุม/วางแผน/ คาอาหาร
ติดตาม
คาใชจายอื่น
รวม
ตค 61 - กย 62 ประชุม/วางแผน/ คาอาหาร
(ทุก 2 เดือน)
ติดตาม
คาใชจายอื่น
รวม
ตค 61- กย62
อบรม/ประชุม/ คาอาหาร
(ทุก2ด ครั้งละ2วัน) เผยแพร
คาใชจายอื่น ๆ
รวม
ตค 61- กย.62
ประชุม/
คาเอกสาร
คาตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
รวม

120
6,800

60

6 วัน

120
6,800

60

6 วัน

120
6,000

100

12 วัน

5,000
30,000

43,200
6,800
50,000
43,200
6,800
50,000
144,000
6,000
150,000
5,000
30,000
35,000
70,000

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง

ผูปวยหนักศัลยกรรม

เงินบํารุง

ผูปวยหนักศัลยกรรม

เงินบํารุง

คณะกรรมการ
วิชาการพยาบาล

เงินบํารุง

งาน IC

กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ
8 การตรวจราชการและนิเทศงาน
ประจําปงบประมาณ 2562

1. เพื่อใหหนวยงานสาธารณสุข
ในจ.ภูเก็ต
ไดมีการเตรียมความพรอม ใน
ดานขอมูล/พื้นที่ เพื่อใหไดรับการ
ตรวจราชการ และนิเทศงาน ตาม
กําหนดเวลา และสัมฤทธิ์ผล
2. เพื่อติดตามตัวชี้วัดทุกระดับ
อยางตอเนื่อง ทุกเดือน
3. เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
ปญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แกไข แผนการดําเนินงานพัฒนา
สุขภาพ ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของกระทรวง
สาธารณสุข และตามตัวชี้วัด
การตรวจราชการฯ ประจําป
งบประมาณ 2562

1. ผูตรวจราชการ
กระทรวง
สาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ 11 คณะ
ผูนิเทศงานฯ
คณะทํางานจาก
สํานักตรวจราชการ
เขตสุขภาพที1่ 1 /
จํานวน 40 คน
2. บุคลากรใน
หนวยงาน
สาธารณสุข จ.
ภูเก็ต / จํานวน
200 คน
รวมทั้งหมด 240 คน

รอบที่ 1 :
ธ.ค.61 - มี.ค.62
รอบที่ 2 :
พ.ค. - ก.ย.62

1. บรรยายและประชุม - คาอาหาร
กลุมยอยตาม ยุทธศาสตร
4 ดาน
- คาอาหาร
2. นําเสนอผล
- คาอาหารเย็น และเครื่องดื่ม
การดําเนินงาน
ของจังหวัด/คปสอ./รพ (เอกชน)
- คาเอกสาร
ศ./รพท./รพ.สต.
3. การนําเสนอผล
ประกอบการประชุม
การตรวจราชการฯ
ภาพรวมรายประเด็น
ยุทธศาสตร
4. การอภิปราย ผลแสดง
- คาวัสดุ อุปกรณ
ความ คิดเห็น และ
แลกเปลี่ยน
และคาใชจายอื่นๆ
ประสบการณ

120 บาท

240 คน 2 วันx2 ครั้ง

115,200

120 บาท

160 คน

2วันx2ครั้ง

76,800

400 บาท

160 คน

1วันx2ครั้ง

128,000

50 บาท

200 ชุด

2 ครั้ง

20,000

10,000 บาท

-

-

10,000

เงินบํารุง
ก.ยุทธศาสตรฯ
รพ.วชิระภูเก็ต

ลําดับ

โครงการ

9 พัฒนาบุคลากรดานการใชงานและ
วิเคราะหสารสนเทศดานสุขภาพ
(Health Data Center)

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบ
สารสนเทศของ
โรงพยาบาล
2. เพื่อพัฒนาทักษะ

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
บุคลากร
รพ.วชิระ
ภูเก็ต /
จํานวน 150
คน

- เพื่อใหหนวยงาน สามารถ หัวหนากลุม
10 ประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งาน /
เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล นําตัวชี้วัด ที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หัวหนางาน /
(ตัวชี้วัด THIP)
ของหนวยงาน เขาสู
กระบวนการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ กับสถานพยาบาลที่
มีขนาดและศักยภาพ
ใกลเคียงกันซึ่งจะเปนการ
สะทอนใหเห็น ภาพของ
องคกรในมิติตางๆ อันจะ
นํามาสูการ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง

11 ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(ITA)

ฝาย ประธาน
และเลขา
แตละ PCT
จํานวน 100
คน

ต.ค.61 ก.ย.62
(2 ครั้ง
ครั้งละ 2 วัน)

1. ใหความรูเกี่ยวกับ
การใช
ระบบจัดการขอมูล
สารสนเทศดาน
สุขภาพ
(Health Data
Center)

1. ทบทวน และคัดเลือก
ตัวชี้วัดในโครงการ THIP
2. ชี้แจง Time line ใน
การดําเนินงานจัดเก็บ
ขอมูล ตามตัวชี้วัดที่ได
คัดเลือก
3. ติดตามผลการ
ดําเนินงาน
4. นําเสนอผลการ
วิเคราะห และ
เปรียบเทียบผลกับ
รพ.ในระดับเดียวกันหรือ
ใกลเคียง
5. อภิปรายปญหา
อุปสรรค และแนวทาง
การแกไข

เพื่อใหหนวยงานไดรับ หัวหนากลุม ต.ค. 61 -ก.ย. 62 จัดการอบรมให
ทราบแนวทางในการ
งาน /
ความรู
ปรับปรุงหรือพัฒนาใน หัวหนางาน
เรื่องคุณธรรมและความ /ฝาย 100
โปรงใสในการดําเนินงาน
คน

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)
600 บาท

3 คน

7 ชม.x2 วัน
x2 ครั้ง

50,400

- คาที่พัก/คาเดินทางวิทยากร

10,000 บาท

3 คน

2 วัน x 2 ครั้ง

60,000

- คาอาหารกลางวัน
- คาวัสดุ-อุปกรณ
และค
จาสยมาชิก
- คาตาอใช
อายุ

120 บาท
10,000 บาท

- คาตอบแทนวิทยากร

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง
รพ.วชิระภูเก็ต

ก.ยุทธศาสตรฯ

150 คน 2 วัน x 2 ครั้ง
-

72,000
10,000

20,000 บาท
120 บาท

100 คน

20,000 เงินบํารุง
48,000 รพ.วชิระภูเก็ต

ก.ยุทธศาสตรฯ

1. คาอาหาร
2. คาวิทยากร
3. คาที่พัก

120
600
1,450

100 คน
1 คน
1 หอง

4. คาเดินทางไปกลับ
5. ไวนิล
6. วัสดุอุปกรณ

3,000

2 เที่ยว

6,000
500
2,000

50

100 เลม

5,000
31,150

- คาอาหารกลางวัน
อาหารวาง และ
เครื่องดื่ม

7.คูมือ

4 ครั้ง

7 ชม.

12,000
4,200
1,450

เงินบํารุง

ก.ยุทธศาสตร

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ผูรับผิดชอบ

12 Happy OrganiZation

1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุน -คคก.Happy ต.ค. 61 -ก.ย. 62
ใหทุกหนวยงานใน
โรงพยาบาลดําเนินกิจกรรม OrganiZation
สรางเสริมสุขภาวะองคกร
-จนท. รพ.
2. เพื่อติดตามประเมินผล 100 คน
การดําเนินกิจกรรมสราง
เสริมองคกรแหงความสุข

ประชุม จัดกิจกรรม
ใหความรูแก
เจาหนาที่
โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต

อาหารกลางวัน

120

100 คน

2 ครั้ง

24,000

เงินบํารุง

ก.ยุทธศาสตร

13 แผนเงินบํารุง/งบประมาณตางๆ

1. เพื่อประชุมการจัดตั้งแผน หัวหนากลุมงาน ต.ค. 61 -ก.ย. 62 ประชุม คคก. รพ. จัดตั้ง
แผนงบประมาณ จาก
/ หัวหนางาน /
เงินบํารุง/เงินงบประมาณ
หนวยงานตางๆ และ
ฝ
า
ย
100
คน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

อาหารกลางวัน

120

100 คน

8 ครั้ง

96,000

เงินบํารุง

ก.ยุทธศาสตร

- คาตอบแทน
วิ-ทคยากร
าเดินทาง

1,200

2

7 ชม.

เงินบํารุง

ก.ยุทธศาสตร

4,700

2

วิ-ทคยากร
บ
าที่พักไป-กลั
วิทยากร

1,450

2

2 วัน

14,500

- คาอาหารก

120

100

2 วัน

24,000

- คาเอกสาร
ประกอบการประชุม

50

50

รวบรวมแผนครุภัณฑ

14 จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนการกํากับองคกรที่ดี เพื่อเพื่อใหรพ.เปน
บุคลากรใน ตค.61 - กย.62 อภิปรายกลุม
องคกรที่มีการกํากับ
รพ. จํานวน
บรรยาย
ดูแลที่ดี มีคุณภาพ และ 100 คน
กิจกรรมกลุมยอย
มีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ตลอดจน
สรางภาพลักษณที่ดี
เปนที่ยอมรับ เชื่อถือ
ของประชาชน

- คาใชจายอื่นๆ
- คาไวนิล
รวม

16,800
9,400

2,500
3,000

1,200

1,200
71,400

ลําดับ

โครงการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15 การอบรมดับเพลิงขั้นตน

วัตถุประสงค

* เจาหนาที่ทุกคน
สามารถใชถังดับเพลิง

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
เจาหนาที่
600 คน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ตค.61 - ก.ย.62 ปองกันการ
- คาอาหารและ
สูญเสียการไดยิน เครือ่ งดื่ม (คน)
3 วัน / 3 รุน

* เพื่อใหมีความรูในการ
ใชถังดับเพลิง

- ฝกการใชถังดับเพลิง - คาวิทยากร (ชม) (ทีม)
ขั้นตน

- ลงพื้นที่หาจุด - คาวัสดุอุปกรณ/
เสี่ยงหนวยงาน คาทําคูมือ

ไดอยางถูกตอง

- คาเชื้อเพลิง

120

200

3 วัน

72,000

600

3

6 ชม/3 วัน

21,600

6,000

-

-

6,000

32,000

-

-

32,000

รวม
16 สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการขยะ
และน้ําเสียในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

17 การเฝาระวังปญหาดานสิ่งแวดลอม
จังหวัดภูเก็ต

18 สรางเสริมอาชีวสุขศึกษาเจาหนาที่
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

*เพื่อสรางเสริมความรู

ตค.61 - ก.ย.62 - ประชุมวิชาการ - คาอาหารและเครื่องดื่ม

150

2 วัน

36,000

- ลงพื้นที่สํารวจ - คาวิทยากร (ชม)
หนวยงาน

600

2

6 ชม/2 วัน

7,200

ใหกับบุคลากรของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

- คัดแยกขยะ หา
องคประกอบขยะ

- คาวัสดุอุปกรณ

2,800

-

-

2,800

ในการคัดแยกขยะ

- เก็บขยะรอบ

- คาสติกเกอรติดถังขยะ

6,000

-

-

6,000

จากแหลงกําเนิด

โรงพยาบาล

* เพื่อเปนการเฝาระวังปญหาสุขชาวบ
ภาพานในชุมชน ตค.61 - ก.ย.62

- ประชุมวิชาการ - คาอาหารและเครื่องดื่ม

120

120

1 วัน

14,400

ที่ไดรับผลกระทบการ

- ลงพื้นที่ชุมชน

- คาวิทยากร (ชม)

600

1

6 ชม

3,600

เชิงรุก

- คาวัสดุอุปกรณ/สื่อสิ่งพิมพ

4,000

-

-

4,000
22,000

25

500

3 ชั่วโมง

12,500

(ครั้งละ 150
คน)

จังหวัดภูเก็ต 120 คน

สิ่งแวดลอมในพื้นที่

จํานวน 1 ชุมชน

เพื่อใหความรู ความ
เขาใจ และสงเสริม

เจาหนาที่
500 คน

การดูแลสุขภาพตนเอง

(2 ครั้ง/ตอป)

(1 ครั้ง/ตอป)

ต.ต-ก.ย. 62

นายพิตตินันท บังศรี

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม
นายพิตตินันท บังศรี

52,000

-แจงผลการตรวจ คาอาหารวางและ
สุขภาพเจาหนาที่ เครือ่ งดื่ม
พรอมกับใหความรู
การดูแลสุขภาพตนเอง

-ลงพื้นที่ในหนวยงาน

อาชีวเวชกรรม

131,600
120

ความเขาใจ และความตระหนัก

เจาหนาที่
300 คน

เงินบํารุง

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม
นายพิตตินันท บังศรี

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม

น.ส.ซารีนา เบ็ญนา
รวม

12,500

ลําดับ

โครงการ

19 อบรมการอนุรักษพลังงานในเจาหนาที่
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วัตถุประสงค

*เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่ใชไฟฟา
อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)
เจาหนาที่
900 คน

*เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ

การอนุรักษพลังงานใหกับ
สส.พลังงานและเจาหนาที่ในรพ.

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)

ตค.61 - ก.ย.62 - ประชุมวิชาการ - คาอาหารและเครื่องดื่ม
3 วัน/6 รุน
- ลงพื้นที่สํารวจ - คาวิทยากร (ชม)
หนวยงาน
- คาเดินทางวิทยากร
- คาที่พัก
- คาวัสดุอุปกรณ

120
600
10,000
1,500
5,000

150
1
-

3 วัน
6 ชม/ 3 วัน
3
-

54,000
10,800
10,000
4,500
5,000

2
-

84,300
28,800
5,000

ผูรับผิดชอบ

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม
คณะกรรมการ ENV
นายพิตตินันท บังศรี

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม
คณะกรรมการ ENV
นายพิตตินันท บังศรี

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม
คณะกรรมการ ENV
นายพิตตินันท บังศรี

เงินบํารุง

อาชีวเวชกรรม

*เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรม
ลดโลกรอนภายในรพ. อยางตอเนื่อง

20 กิจกรรม สส.พลังงานสัญจรนําความรูสูชุมชน

รวม

*เพื่อเปนการเสรางเครือขายการ ชาวบาน/นักเรียน

ตค.61 - ก.ย.62 - ประชุมวิชาการ - คาอาหารและเครื่องดื่ม
อนุรักษพลังงานไปยังชุมชน
ภูเก็ต
2ครั้ง/ป
- ฐานพลังงาน - คาวัสดุอุปกรณ/
*เผยแพรความรูดานอนุรักษพลังงาน จํานวน 240
และขยะ
สื่อประชาสัมพันธ
ครั้งละ 100
21 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการอนุรักษ *เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสงเสริม เจาหนาที่
- ประชุมวิชาการ - คายานพาหนะ
ตค.61 - ก.ย.62
พลังงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู (ศึกษาดูงาน) ดานการอนุรักษของโรงพยาบาล 50 คน
- แลกเปลี่ยน
- คาเบี้ยเลี้ยง
เรียนรูกับก
- คาที่พัก
หนวยงานภายนอ - คาของที่ระลึก
- คาวัสดุอุปกรณ
22 พัฒนาแกนนํา สส.พลังงาน
ดานการอนุรักษพลังงาน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

*สงเสริมใหความรู ความเขาใจ

สส.พลังงาน

ใหกับ ส.ส.พลังงาน เพื่อ จํานวน 50
ไปถายทอดใหกับ
คน
บุคลากรในหนวยงาน

ตค.61 - ก.ย.62 - ประชุมวิชาการ - คาอาหารและ
เครื่องดื่ม (คน)
เดือนละ 1 ครั้ง - ลงพื้นที่

120
5,000

120
-

15,000
240
1,500
1,200
3,000

1
50
25
4
-

6
6
4
-

120

50

12

33,800
90,000
72,000
150,000
4,800
3,000
319,800
72,000

คณะกรรมการ ENV

หนวยงาน
จํานวน 12 ครั้ง/ป ทุกเดือน
- เดินรณรงคให
ผูมารับบริการ

รวม

72,000

นายพิตตินันท บังศรี

ลําดับ

โครงการ

23 พัฒนาระบบงานดวยการจัดทํา 5ส

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เปาหมาย/ (ระบุ วันเดือน
กิจกรรมหลัก
จํานวน
ปที่จะ
ดําเนินการ)

หนวยงานไดรับการพัฒนา เจาหนาที่
500 คน
ระบบงานดวยการทํา

ตค.61 - ก.ย.62 - ประชุมวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
อัตราหรือ
จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ
แหลง
งบประมาณ
รายการใชจาย ราคาตอหนวย (หนวย) (ชม./วัน) (บาท)
(บาท/หนวย)
- คาอาหารและเครื่องดื่ม

-ลงพื้นที่สํารวจ 5ส - คาวัสดุอุปกรณ

120

500

-

60,000

10,000

-

-

10,000

- จัด BC ใน

5ส. อยางตอเนื่อง

ทุกหนวยงาน

รวมทั้งสิ้น

เงินบํารุง

ผูรับผิดชอบ

อาชีวเวชกรรม
คณะกรรมการ ENV
นายพิตตินันท บังศรี

รวม

70,000
2,366,050

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชือ่ หน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วัน/เดือน/ปี 28 มกราคม 2562
หัวข้อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนงานโครงการต่างๆ)
รายละเอียดข้อมูล แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนงานโครงการต่างๆ)
Linkภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

นิศาชล แซอ๋าง
(นางสาวนิศาชล แซ่อ๋าง)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติว้ สกุล)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ 2562

วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
วุฒิชัย ช่างคิด
(นายวุฒิชัย ช่างคิด)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ 2562

-2คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
หัวข้อ
คาอธิบาย
หน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดทา
และเผยแพร่ข้อมูล
วัน/เดือน/ปี

วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัวข้อ

กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด

รายละเอียดข้อมูล

เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด

Link ภายนอก

ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)

ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน

ผู้อนุมัติรับรอง

ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(Web Master)

ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

