
เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

1

โครงการคิดถึงพอ ทําความดีดวยการบริจาคโลหิต

ถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จ       

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 บรมนาถบพิตร

300         171          7,500 7,500
จากเหลากาชาด

และผูมีจิตศรัทธา
13 ตค. 62 งานธนาคารเลือด

มีผูบริจาคโลหิต 

จํานวน 185 คน 

สามารถบริจาคได 171

 คน คิดเปน 171 ยูนิต

 และไมผานเกณฑการ

บริจาค 14 คน

2

 โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ

ดูแลรักษาผูติดเชื้อHIV /ผูปวยเอดส รพ.วชิระภูเก็ต

  ป 2563

341,980 กองควบคุมโรค ส.ค.-63 งานเอดส

3

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง และระบบ

รายงานขอมูลการเงินและบัญชี (E-Hos 

Accounting) สําหรับหนวยบริการสาธารณสุขใน

จังหวัดภูเก็ต ประจําป 2563

30           65           31,250 31,000 เงินบํารุง พ.ย.-62
ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ

อยูระหวางชวงจัดทํา

และพัฒนาระบบ 

E-Hos Accounting 

ใหสามารถดําเนินงาน

ดานการเก็บอัตราคา

รักษาพยาบาล  ซึ่ง

ปจจุบันสามารถใช

โปรแกรมได 70 %

4
 โครงการวชิระภูเก็ตรวมใจ ตานภัยมะเร็งเตานม 

ปที่ 5
500         250          3,760 1,200 เงินบํารุง ต.ค.-62

Service Plan    

สาขามะเร็ง

ไดรับการคัดกรอง 174

 คน พบกอนและสง

ตอพบแพทย 20 คน

ไมเบิกงบ

5
 โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย 

สาขาสูติศาสตร - นรีเวชวิทยาคลินิก
32           100,000 หมวดอุดหนุน ก.ย.-63 ศูนยแพทยฯ

รายงานความกาวหนา แผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ
กลุมเปาหมาย งบประมาณ

แหลงงบประมาณ
ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
ผลการดําเนินการ หมายเหตุ



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

รายงานความกาวหนา แผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ
กลุมเปาหมาย งบประมาณ

แหลงงบประมาณ
ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

6

 โครงการการสอบเพื่อประมวลความรูภาคปฏิบัติ 

(OSCE) ทักษะหัตถการ (Manual skill)            

ปการศึกษา 2562

56           53,320 หมวดอุดหนุน พ.ย.-62 ศูนยแพทยฯ

7

 การศึกษาอัตราความชุกกับปจจัยที่เกี่ยวของของ

สมรรถภาพการไดยินที่ผิดปกติในหนวยงานที่สัมผัส

เสียงดัง

60           60           0 0 ม.ค.-63 ก.อาชีวเวชกรรม

พบอาการผิดปกติ 

จํานวน 36 คน      อยู

ในกลุมที่ตองเฝาระวัง 

2 คน

8
การศึกาอัตราความชุกกับปจจัยที่เกี่ยวของกับโรค

ไมติดตอเรื้อรังของบุคลากรทางการแพทย
2,490       1,748       0 0 ม.ค.-63 ก.อาชีวเวชกรรม

พบกลุมเจาหนาที่เปน

โรค NCD 161 คน 

กลุมเสี่ยงโรค NCD 

841 คน  BMI เกิน 

564 คน ไขมันในเลือด

สูง 345 คน HT 109 

คน และ DM 98 คน

9

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเสริม

สมรรถนะทางกายสองศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก ประจําปการศึกษา 2562

64           150,000 หมวดอุดหนุน ก.ย.-63 ศูนยแพทยฯ

10
โครงการประชุมวิชาการการผาตัดลดน้ําหนัก 

ระดับนานาชาติ รงพยาบาลวชิระภูเก็ต
200         205,500 เงินบํารุง ม.ค.-63 ก.ศัลยกรรม

11
 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยจัดเก็บรายได 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
60           172,800 เงินบํารุง ก.ย.-63 ศูนยจัดเก็บรายได



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

รายงานความกาวหนา แผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ
กลุมเปาหมาย งบประมาณ

แหลงงบประมาณ
ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

12
โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย 

สาขากุมารเวชกรรม
50           185,000 เงินบํารุง ก.ย.-63 ก.กุมารเวชกรรม

13

โครงการคิดถึงพอ ทําความดีดวยการบริจาคโลหิต

ถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จ       

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 บรมนาถบพิตร

300         313          37,500 37,500 จากเหลากาชาดและผูมีจิตศรัทธาธ.ค.-62 งานธนาคารเลือด

มีผูบริจาคโลหิต 

จํานวน 352 คน 

สามารถบริจาคได 313

 คน คิดเปน 313 ยูนิต

 และไมผานเกณฑการ

บริจาค 39 คน

14
โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย 

สาขาสูติศาสตร - นรีเวชวิทยาคลินิก
32           100,000 หมวดอุดหนุน ก.ย.-63 ก.สูติ - นรีเวชกรรม

15 โครงการ Happy death Day 400         181,910 เงินบํารุง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 ศูนยใจรักษ

16
โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย 

สาขาศัลยกรรม
31           100,000 หมวดอุดหนุน ก.ย.-63 ก.ศัลยกรรม

17
โครงการพัฒนาทักษะการชวยกูชีพในเด็กแรกเกิด  

 ป 2563
20           20,000 หมวดอุดหนุน ก.ย.-63 NICU

18 โครงการวันเด็กแหงชาติโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2,400       353,000 เงินบํารุง ม.ค.-63 ก.กุมารเวชกรรม

19
โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย  

สาขาอายุรกรรม
30           100,000 หมวดอุดหนุน พ.ย. 62 - ก.ย. 63 ก.อายุรกรรม

20 โครงการในชีวิตการเปนแพทยจากศิษยเกาสู นศพ. 89           28,000 หมวดอุดหนุน พ.ย. 62 - ก.ย. 63 ศูนยแพทยฯ

21 โครงการการตรวจราชการและนิเทศงาน ป 2563 200         280,400 เงินบํารุง ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 ก.ยุทธศาสตร



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

รายงานความกาวหนา แผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ
กลุมเปาหมาย งบประมาณ

แหลงงบประมาณ
ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

22
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัด

ระดับคุณภาพโรงพยาบาล(Thip)
60           49,810 เงินบํารุง ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 ก.ยุทธศาสตร

23

โครงการตรวจสุขภาพประจําปตามความเสี่ยง  

และการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 

แกบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําป 2563

200         2,281,420 เงินบํารุง เม.ย. - ก.ย. 63 ก.อาชีวเวชกรรม

24
โครงการเย่ียมสํารวจหลังการรับรองกระบวนการ

คุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA
200         166,000 เงินบํารุง ธ.ค. 62 - ก.ย. 63

ก.พัฒนาคุณภาพ

บริการและมาตรฐาน

25
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา HA ปงบประมาณ

 2563
100         438,000 เงินบํารุง ธ.ค. 62 - ก.ย. 63

ก.พัฒนาคุณภาพ

บริการและมาตรฐาน

26

โครงการการพัฒนาศักยภาพการดูแลผูปวย

โรคหัวใจและหลอดเลือด และการวิเคราะห

คลื่นไฟฟาหัวใจ

200         155,000 เงินบํารุง ม.ค. - ก.พ. 63 ก.อายุรกรรม

27
โครงการ CPR สัญจรภูเก็ต การชวยฟนคืนชีพ     

ขั้นพื้นฐาน
ธ.ค. 62 - ก.ย. 63 ศูนยนเรนธร ไมมีงบประมาณ

28 โครงการประชุม Sepsis 210 25,200 เงินบํารุง ธ.ค. 62 - ก.ย. 63
คกก.Service plan 

สาขาSepsis

29
โครงการประชุมพัฒนาอาจารยแพทยใน

โรงพยาบาลโดยวิทยากรจากภายนอก ครั้งที่ 1
50 48,000 หมวดอุดหนุน พ.ค.-63 ศูนยแพทยฯ

30
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห         

เชิงยุทธศาสตร
150 205,000 เงินบํารุง ม.ค. - ก.ย. 63 ก.ยุทธศาสตร

31
โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานชวยเหลือคนไข 

กลุมภารกิจดานการพยาบาล
250 103,700 เงินบํารุง ม.ค. - ก.ย. 63 ก.การพยาบาล



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

รายงานความกาวหนา แผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ
กลุมเปาหมาย งบประมาณ

แหลงงบประมาณ
ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

32 โครงการ ACCident Reduction Team 500 15,500 เงินบํารุง ก.พ. - ก.ย. 63 งาน IC

33 โครงการกาวรับวันใหมใสใจผูสูงอายุ 200 24,000 เงินบํารุง ม.ค. - ก.พ. 63 ก.เวชกรรมสังคม

34 โครงการปนใจใหวันมะเร็งโลก ปที่ 5 240 10,000 เงินบํารุง ก.พ. - ก.ย. 63
คกก.Service plan 

สาขามะเร็ง

35
โครงการคัดกรองมะเร็งเตานมเพื่อเฉลิมพระกียรติ  

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
250 16,250 เงินบํารุง เม.ย.-63

คกก.Service plan 

สาขามะเร็ง

36

โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

HIVปละโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต ป 2563

220 94,850 เงินบํารุง ม.ค. - ก.ย. 63 ก.เวชกรรมสังคม

37

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

ประสานงานคุณภาพ (Facillitator) โรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต

50 23,500 เงินบํารุง ม.ค. - ก.ย. 63
ก.พัฒนาคุณภาพ

บริการและมาตรฐาน

38

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานชวยปฏิบัติ

บัติการการแพทยฉุกเฉินสําหรับพนักงานขับรถ

และพนักงานเปล  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

30 0 ม.ค. - ก.ย. 63 ศูนยนเรนธร

39
โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ปงบประมาณ 2563
150 289,600 เงินบํารุง ก.พ. - ก.ย. 63

ก.พัฒนาคุณภาพ

บริการและมาตรฐาน

40 โครงการพัฒนาทักษะผูบริหารยุคใหม ป 2563 110 713,400 เงินบํารุง ก.พ. - ก.ค. 63
ก.พัฒนาทรัพยากร

บุคคล

41
โครงการชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) 

ประจําป 2563
160 19,200 เงินบํารุง ก.พ. - ก.ย. 63 กลุมการพยาบาล



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

รายงานความกาวหนา แผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ
กลุมเปาหมาย งบประมาณ

แหลงงบประมาณ
ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

42

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนศูนย

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระ

ภูเก็ต ป 2563

64 60,000 เงินบํารุง ก.พ. - ก.ย. 63 ศูนยแพทยฯ

43
โครงการรณรงคกําจัดยุงลาย ปองกัน 3 โรค 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ป 2563
35,631 140,000

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาล

นครภูเก็ต

ก.พ. - ก.ย. 63 ก.เวชกรรมสังคม

44

โครงการคัดกรองสุขภาพประชากร กลุมเสี่ยงตอ

โรคเรื้อรังเชิงรุกแบบบูรณาการ โรงพยาบาลวชิระ

ภูเก็ต ป 2563

35,631 82,000

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาล

นครภูเก็ต

ก.พ. - ก.ย. 63 ก.เวชกรรมสังคม

45

โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to

 Research : R2R) ขับเคลื่อนอยางสรางสรรคสูการ

เปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน

110 172,200 เงินบํารุง ก.พ. - ก.ย. 63 ศูนยวิจัย

46 โครงการเติมความรัก เติมโลหิต ดวยหัวใจ

200

ชมรมผูบริจาคโลหิต

 และเหลากาชาด 

จังหวัดภูเก็ต

ก.พ.-63 งานธนาคารเลือด

47
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนวิชาการ             

กลุมการพยาบาล ป 2563
70 25,200 เงินบํารุง ก.พ. - ก.ย. 63 กลุมการพยาบาล

48

โครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง "Update 

Management in Stroke"

200 50,000 เงินบํารุง ก.พ. - ก.ย. 63 Stroke Unit

49 โครงการประชุมแกนสารสนเทศทางการพยาบาล 70 25,200 เงินบํารุง ก.พ. - ก.ย. 63 กลุมการพยาบาล

รวม 82,650     2,607      7,684,950 77,200


