คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปงบประมาณ 2564
ประกอบดวย 4 Excellence
1. PP&P Excellence
2. Service Excellence
3. People Excellence
4. Governance Excellence

ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด

23 โครงการ เปนเงิน
17 โครงการ เปนเงิน
19 โครงการ เปนเงิน
36 โครงการ เปนเงิน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

3,063,350
2,742,200
4,256,430
4,116,700
14,178,680

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 1 : PP&P Excellence การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

1 โครงการสตรียุคใหม รูทัน ปองกันภัยหางไกลมะเร็งปากมดลูก ต.ค. 63 - ก.ย.64 เปนการคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ในสตรีกลุมเสี่ยงและสงตอสตรีกลุมเสี่ยงรายใหม

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)

เพื่อตรวจความผิดปกติและติดตามการรักษาตอไป

กลุมเปาหมาย จํานวน
สตรีกลุมเสี่ยง

400

อายุ 30 - 70 ป

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

23,900

สตรีกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สปสช.

และมะเร็งเตานม รวมทั้งคนที่เสี่ยงไดรับการติดตามอาการ

ผูรับผิดชอบ
เวชกรรมสังคม
สาขาหยี่เตง

เทศบาลนคร และคนที่เปนโรคไดรับการรักษา
ภูเก็ต

2 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ต.ค. 63 - ก.ย.64 ประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 35 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรอง

หนวยบริการปฐมภูมิ รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เตง ประจําป 2564

และหากพบความผิดปกติไดรับการสงตอ

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)

เพื่อตรวจวินิจฉัยตอไป

ประชาชน

8,398

อายุ 35 ปขึ้นไป

91,000

ประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 35 ปขึ้นไปไดรับการตรวจคัดกรอง

สปสช.

และหากผิดปกติไดรับการสงตอเพื่อตรวจวินิจฉัยตอไป

เวชกรรมสังคม
สาขาหยี่เตง

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

3 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแกผูสูงอายุหนวยบริการปฐมภูมิ ต.ค. 63 - ก.ย.64 เพื่อใหความรูอสม.และผูสูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพ
รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เตงประจําป 2564

ผูสูงอายุไดรับการตรวจประเมินสุขภาพ

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)

ผูสูงอายุที่พบปญหาดานสุขภาพไดรับการสงตอ

อสม.

250

และผูสูงอายุ

ต.ค. 63 - ก.ย.64 เพื่อเปนการลดแหลงเพาะพันธุยุง และเพื่อใหนักเรียน

ในพื้นที่รับผิดชอบหนวยบริการปฐมภูมิ

มีความรูในการจัดการแหลงเพาะพันธุยุง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เตง ป 2564

และโรคที่เกิดจากยุง

ปงบประมาณ 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)

สปสช.

อสม.มีความรูในการดูแล และประเมินสุขภาพผูสูงอายุ

เวชกรรมสังคม
สาขาหยี่เตง

ภูเก็ต
ประชาชน

500

อสม.

100,000 ประชาชน อสม. และนักเรียนในเขตพื้นที่ตลาดเหนือมีความรู เวชกรรมสังคม
สปสช.

นักเรียน

ในการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงและลดอัตราการเกิดโรค

สาขาหยี่เตง

เทศบาลนคร ไขเลือดออกในพื้นที่ต.ตลาดเหนือ

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.4)
5 โครงการเฝาระวังภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัย 0-6 ป

ผูสูงอายุไดรับการตรวจประเมินสุขภาพ

เทศบาลนคร

เพื่อทําการรักษา
4 โครงการรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย 3 เก็บ 3โรค

51,300

ภูเก็ต
ต.ค. 63 - ก.ย.64 พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงผูดูแลเด็ก
เฝาระวังและติดตามทางโภชนาการของเด็ก 0-6 ป

ครูพี่เลี้ยง

1,550

100,000 ครูพี่เลี้ยงไดรับการพัฒนาศักยภาพและเด็กอายุ 0-6 ป

เด็กอายุ 0-6 ป

สปสช.

ในเขตพื้นที่

เทศบาลนคร

รับผิดชอบ

ภูเก็ต

ไดรับการติดตามภาวะทางโภชนาการ

เวชกรรมสังคม
รพ.วชิระภูเก็ต

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 1 : PP&P Excellence การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

6 โรงเรียนพอแม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตปงบประมาณ 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)

7 โครงการสงเสริมสุขภาพดานรางกายและอารมณ

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

กลุมเปาหมาย จํานวน

ต.ค. 63 - ก.ย.64 เพื่อใหหญิงตั้งครรภใหความสําคัญในการมาฝากครรภ หญิงตั้งครรภ
กอน 12 เดือน หญิงตั้งครรภและสามี สามารถ

สามี อสม.

ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมและถูกตอง และอสม.

และมารดา

สามารถใหความรูแมหลังคลอดไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลังคลอด

ต.ค. 63 - ก.ย.64 เพื่อใหครูประจําชั้นสามารถเขาใจ

ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ถึงภาวะทางดานอารมณ สามารถประเมิน

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)

และรับมือกับภาวะทางอารมณของนักเรียนได

ครูประจําชั้น

200

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

อื่นๆระบุ

110,550 หญิงตั้งครรภฝากครรภกอน 12 สัปดาหแมหลังคลอด
สปสช.

ผูรับผิดชอบ
เวชกรรมสังคม

และสามีมีความรูที่ถูกตอง อสม.มีความรูและสามารถใหความรู รพ.วชิระภูเก็ต

เทศบาลนคร แกหญิงตั้งครรภและแมหลังคลอดได
ภูเก็ต
40

17,000

นักเรียนไดรับการประเมินภาวะทางอารมณที่เหมาะสม

เวชกรรมสังคม

สปสช.

ครูสามารถจัดการและรับมือกับภาวะทางอารมณ

รพ.วชิระภูเก็ต

เทศบาลนคร ของนักเรียนได
ภูเก็ต

8 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน

ต.ค. 63 - ก.ย.64 เพื่อใหประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป

ประชาชน

กลุมเสี่ยงตอโรคเรื้อรังเชิงรุกแบบบูรณาการ รพ.วชิระภูเก็ต

ไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพและหากพบความผิดปกติ อายุ 15 ปขึ้นไป

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)

ไดรับการสงตอเพื่อวินิจฉัยและรักษาตอไป

35,631

81,800

ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรองโรค

เวชกรรมสังคม

สปสช.

และประชาชนที่เสี่ยงเปนโรคไดรับการสงตอ

รพ.วชิระภูเก็ต

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

9 โครงการคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ 10 เรื่องเชิงรุก
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)

ต.ค. 63 - ก.ย.64 เพื่อสงเสริมใหกลุมผูสูงอายุไดรับการคัดกรองสุขภาพ
และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได

ผูสูงอายุ

200

60,000

ผูสูงอายุไดรับการคัดกรองสุขภาพและสามารถใชชีวิตประจําวัน เวชกรรมสังคม

ในพื้นที่รับผิดชอบ

สปสช.

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รพ.วชิระภูเก็ต

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

รพ.วชิระภูเก็ต

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 1 : PP&P Excellence การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

กลุมเปาหมาย จํานวน

10 โครงการออกกําลังกายถูกหลัก รางกายปลอดภัย ป 2564 ต.ค. 63 - ก.ย.64 เพื่อใหสมาชิกชมรมผูสูงอายุรพ.วชิระภูเก็ต สมาชิกชมรม 150
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)
มีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ถูกตอง ผูสูงอายุ
และมีความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน รพ.วชิระภูเก็ต
เมื่อเกิดการบาดเจ็บ
11 โครงการผูหญิงยุคใหม ใสใจไกลมะเร็ง ป 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)

ต.ค. 63 - ก.ย.64 เพื่อใหสตรีที่มีอายุ 30 -70 ป

สตรีอายุ 30-70ป

400

ไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานม
และมะเร็งปากมดลูกและสตรีกลุมเสี่ยงไดรับการ
สงตอเพื่อวินิจฉัยและรักษาตอไป

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

40,000 สมาชิกชมรมผูสูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถ เวชกรรมสังคม
สปสช. ปฐมพยาบาลเบื้องตนได
รพ.วชิระภูเก็ต
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

65000 สตรีอายุ 30 - 70 ปไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานม
สปสช. และมะเร็งปากมดลูก

เวชกรรมสังคม
รพ.วชิระภูเก็ต

ภูเก็ต

และลดอัตราการเกิดมะเร็งลําไสใหญระยะลุกลาม
ต.ค. 63 - ก.ย.64 เพื่อใหอสม.มีความรูในบทบาทของผูนํา

บํารุง

เทศบาลนคร

12 โครงการมะเร็งลําไสใหญ ตรวจรูผลไวไมใชเรื่องไกลตัว ต.ค. 63 - ก.ย.64 เปนการคนหาและปองกันภาวะเสี่ยง
ประชาชน
500
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)
จากมะเร็งลําไสใหญ รวมทั้งเปนการสนับสนุน ต.ตลาดใหญ
ใหเครือขายสามารถคัดกรอง เพื่อสงตอผูปวย อายุ 50 - 70 ป

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟูความรู

คาใชจาย (บาท)

60000 อัตราการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญในระยะลุกลามลดลง เวชกรรมสังคม
สปสช. อสม.สามารถคัดกรองและสงตอผูปวยไดถูกตอง
รพ.วชิระภูเก็ต
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

อสม.ในพื้นที่

และพัฒนาทักษะดานการสงเสริมสุขภาพ

ดานสุขภาพของชุมชน รวมทั้งเปนการเพิ่มทักษะ ต.ตลาดใหญ

และการปองกันโรคแกอาสาสมัครสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.2)

และการปองกันโรค

70

19300 อสม.สามารถเปนผูนํา ดานสุขภาพของชุมชน
สปสช.

รวมทั้งเปนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

เทศบาลนคร ดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
ภูเก็ต

เวชกรรมสังคม
รพ.วชิระภูเก็ต

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 1 : PP&P Excellence การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

14 โครงการรณรงคกําจัดยุงลาย ปองกัน 3 โรค
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ป 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.3)

15 โครงการคัดกรองตรวจสุขภาพของผูสัมผัสอาหาร
ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ป 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.3)

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

ต.ค. 63 - ก.ย.64 1.เพื่อลดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของรพ.วชิระภูเก็ต
2.เพื่อใหนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข
และประชาชนในพื้นที่มีความรูเรื่องยุงลาย
และโรคที่เกิดจากยุงลาย
3.เพื่อใหนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข
และประชาชนในพื้นที่ใหความรวมมือกําจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
ต.ค. 63 - ก.ย.64 1.ตรวจสุขภาพผูประกอบกิจการ

ที่เกี่ยวของดานอาหาร, ผูปรุง, ผูเสิรฟ
เพื่อจําหนายในรานอาหาร

กลุมเปาหมาย จํานวน

ประชาชน
สถานศึกษา
ถนน
นักเรียน
อสม.

11 แหง
24 สาย
250 คน
50 คน

ผูประกอบการ 600
พอคา แมคา
ผูชวยผูขาย

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

165,500 1. แหลงเพาะพันธยุงลายลดลง
สปสช. 2. นักเรียน และอสม. มีสวนรวมและมีความรู

ผูรับผิดชอบ

เวชกรรมสังคม
รพ.วชิระภูเก็ต

เทศบาลนคร
ภูเก็ต

405,000 ผูประกอบการ ไดรับการตรวจเอ็กซเรยปอด,
เวชกรรมสังคม
สปสช. ตรวจอุจจาระหาตัว และไขพยาธิ (stool exam
รพ.วชิระภูเก็ต
เทศบาลนคร for oval parasite) เพาะเชื้อจากชองทวารหนัก
ภูเก็ต (rectal swab culture) และสงตรวจ sensitivity test
กรณีที่ตรวจพบเชื้อที่อาจทําใหเกิดโรคที่เกิดจากอาหาร
และน้ําเปนเหตุ สงตอผูสัมผัสอาหารที่ตรวจ
พบวาเปนเปนพาหะนําโรคติดเชื้อ
ที่เกิดจากอาหารและน้ําเปนเหตุไปรับบริการ
รักษาทุกราย

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 1 : PP&P Excellence การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

16 บูรณาการภาคีเครือขายรวมใจสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0 - 5 ป ในชุมชนปงบประมาณ 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.2)

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

ต.ค. 63 - ก.ย.64 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุข

กลุมเปาหมาย จํานวน

เจาหนาที่รพ. 60 คน
ที่รับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก ใหมีความรู ผูนําชุมชน
80 คน
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการสงเสริม
เด็ก 0-5 ป 100 คน
การกระตุน และการสงตอดานพัฒนาการ
สมาชิกชมรม
เด็ก 0 - 5 ป
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน อสม./
จิตอาสาแมและเด็กในการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กอายุ 0 – 5 ป ในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเด็ก 0 – 5 ป ไดรับการประเมิน
พัฒนาการ การกระตุนพัฒนาการที่ถูกตอง
ตามวัย และมีพัฒนาการสมวัย
พรอมสงตอในรายที่มีพัฒนาการลาชา
4. เพื่อสนับสนุนใหสมาชิกในชมรม
ดานอนามัยแมและเด็กรวมกลุมกันจัดกิจกรรม
ในการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

200,000 1. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก
สปสช. มีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
เทศบาลนคร 2. เด็ก 0-5 ป ไดรับการประเมินพัฒนาการ
ภูเก็ต

ผูรับผิดชอบ

เวชกรรมสังคม
รพ.วชิระภูเก็ต

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 1 : PP&P Excellence การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

17 โรงเรียนสงเสริมพัฒนาการ ปงบประมาณ 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

กลุมเปาหมาย จํานวน

ต.ค. 63 - ก.ย.64 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงผูดูแลเด็ก

ครูผูดูแลเด็ก 100 คน
ผูปกครองผูเลี้ยงดู ในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก เด็กปฐมวัย 1,000 คน
อายุ 30,42,60 เดือน อยางมีประสิทธิภาพ ผูปกครอง 200 คน
2. เพื่อใหเด็ก อายุ 30,42,60 เดือน
ในโรงเรียนไดรับการประเมินพัฒนาการ

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

180,000 1. เด็กไดรับการประเมินพัฒนาพัฒนาการตามวัย
สปสช. 2. เด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติไดรับการรักษาทันที

ผูรับผิดชอบ

เวชกรรมสังคม
รพ.วชิระภูเก็ต

เทศบาลนคร 3. เด็กที่มีพัฒนาการลาชาไดรับการติดตามอยางตอเนื่อง
ภูเก็ต

3. เพื่อใหเกิดการคนหาเด็ก อายุ 30,42,60 เดือน

ที่มีภาวะผิดปกติดานพัฒนาการเบื้องตน
นําไปสูกระบวนการรักษาไดทันทวงที
4. เพื่อใหเด็ก อายุ 30,42,60 เดือน
ที่สงสัยพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนติดตาม
พัฒนาการ และในกรณีพบพัฒนาการลาชา
จะไดรับการสงตอไดอยางเปนระบบ
เพื่อใหเด็ก อายุ 30,42,60 เดือน
กลับมามีพัฒนาการสมวัย
18 โรงเรียนปลอดเหา ปงบประมาณ 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.1)

ต.ค. 63 - ก.ย.64 1. เพื่อกําจัดเหานักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ เด็กนักเรียน

รับผิดชอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ปฐมวัย
2. เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
กับเด็กปฐมวัยในการแกปญหาโรคเหาในวัยเรียน

500 คน

70,000 คุณภาพชีวิตของนักเรียนปฐมวัยดีขึ้น
สปสช.
เทศบาลนคร
ภูเก็ต

เวชกรรมสังคม
รพ.วชิระภูเก็ต

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 1 : PP&P Excellence การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

19 โครงการ "งานวันเด็กแหงชาติ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

20 บรูณาการทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน และการฝกซอม
อพยพหนีไฟยามค่ําคืน ประจําป 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.3)
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
- คาที่พัก/คาเดินทางวิทยากร
- คาอุปกรณ
- คาใชจายเบ็ดเตล็ด
- คาพิธีเปด - ปด

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

กลุมเปาหมาย จํานวน

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

9-ม.ค.-64 1. เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญ 1. เด็กและผูปกครอง 2300 คน 353,000
ของเด็ก ใหความสนใจในการดูแลเด็ก
2. คณะทํางาน 100 คน
และชวยเหลือสงเคราะหเด็กเปนพิเศษ
2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต
และใกลเคียงไดเขารวมกิจกรรมของโรงพยาบาล
3. เพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชุมชน
กับโรงพยาบาล
4. เพื่อเผยแพรผลงานและสรางภาพลักษณที่ดี
ของโรงพยาบาล
ต.ค. 63- ก.ย. 64 1. เตรียมความพรอมใหเจาหนาที่

2. ทบทวนความรู เกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน
3. ประเมินการใชแผนฉุกเฉิน

บุคลากร
200 400,000
รพ.วชิระภูเก็ต
100,000
100,000
100,000
50,000
30,000
20,000

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตและใกลเคียง
ไดเขารวมกิจกรรมวันเด็กของโรงพยาบาล
2. เด็ก - เยาวชนและผูปกครองที่มารวมงาน
มีความพึงพอใจในกิจกรรมของโรงพยาบาล
3. โรงพยาบาลไดเผยแพรภาพลักษณที่ดีตอชุมชน
4. โรงพยาบาลและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

เจาหนาที่มีความพรอมในการรับมือเมื่อเกิด
สถานการณฉุกเฉิน

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

คกก.อัคคีภัย

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 1 : PP&P Excellence การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

ระยะเวลาดําเนินการ

21 พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ในการเตรียมพรอมรับเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.3)
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
(95 บาท × 2,000 คน×2วัน)
- คาวัสดุ อุปกรณ
22 การซอมแผนอุบัติภัยหมู
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.3)

ต.ค. 63 ก.ย.-64

23 โครงการนักกายภาพบําบัด พบปะประชาชน
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.2)

ต.ค. 63 ก.ย.-64

เหตุผลความจําเปน

1.มีความรูและเขาใจหลักการดับเพลิงขั้นตน
2. เขาใจบทบาทหนาที่ของทีมตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉิน

กลุมเปาหมาย จํานวน

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

อื่นๆระบุ

บุคลากร 2,000 400,000
รพ.วชิระภูเก็ต

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่มีความเขาใจในหลักการดับเพลิงขั้นตน

คกก.อัคคีภัย

เจาหนาที่ในโรงพยาบาลรูบทบาทหนาที่ของตนเอง
และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

งานเวชศาสตร
ฉุกเฉิน

ผูสูงอายุมีสุขภาพดี มีสมรรถภาพทางกายที่ดี
สามารถทรงตัวไดดีขึ้น

งานกายภาพบําบัด

380,000

2 วัน

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเจาหนาที่
เมื่อเกิดอุบัติภัยหมู

เพื่อประเมินสมรรถภาพของรางกาย
เชน ความแข็งแรงของกลามเนื้อ
และความสามารถในการทรงตัว
และเปนการใหคําแนะนํา/สงเสริม
และสอนการออกกําลังกายของผูสูงอายุ

บุคลากร
200
ในโรงพยาบาล
ผูสูงอายุ
ต.ตลาดเหนือ

60

20,000
60,000

10,000

1,223,000

1,840,350

สาขาหยี่เตง

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 2 : Service Excellence พัฒนาระบบบริการ
ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
คาใชจาย

1

โครงการ "Update Diabetes
Care Network Phuket"
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)

2

2nd and 3rd Prevention in Diabetes
and Hypertension Muang Phuket
Network 2021 (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)

3

แลกเปลี่ยนเรียนรู : วันเบาหวานโลก
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)

4

คายเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)

5

การประชุมวิชาการวันความดันโลก
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เหตุผลคําวามจําเปน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของ
(ต.ค. 63 -ก.ย. 64) ในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน

2 วัน
(ต.ค 63 ม.ค.64)

จํานวน

คาใชจาย(บาท)
บํารุง

3 วัน

ต.ค63 ก.ย.-64

กลุมเปาหมาย
บุคลากร
ทุกระดับ
และเครือขาย

150

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

อื่นๆระบุ
250,000 ผูเขารับการอบรมสามารถดูแลผูปวยเบาหวาน
สปสช ไดครอบคลุมทั้งในและนอกโรงพยาบาล

คณะทํางาน
เบาหวาน
กลุมการพยาบาล

เพิ่มการเขาถึงบริการใหประชาชนและเพิ่ม ผูปวยเบาหวาน 8,000
ความดันโลหิตสูง
ความสามารถในการดูแล

600,000 ผูปวยไดรับการประเมินภาวะแทรกซอนเรื้อรัง
สปสช และพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง

คณะทํางาน
เบาหวาน
กลุมการพยาบาล

แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานเกี่ยวของกับ
โรคเบาหวาน และพัฒนาความรู

บุคลากร
ทุกระดับ
และเครือขาย

150

100,000 ผูเกี่ยวของไดรับการแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ
สปสช และเผยแพร ในการจัดบริการผูปวยเบาหวาน

คณะทํางาน
เบาหวาน
กลุมการพยาบาล

2 วัน X 3 ครั้ง พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง
(ต.ค. 63 -ก.ย. 64) ของผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูง
(3 กลุม) และผูปวยเบาหวานเด็กและครอบครัว
(สถานที่โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต)

ผูปวยผูใหญ
เด็กและผูดูแล/
บุคลากร
สาธารณสุข

240

300,000 ผูเขารับการอบรมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
สปสช และความดันโลหิตได

คณะทํางาน
เบาหวาน
กลุมการพยาบาล

1 วัน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของ
(เม.ย. - ส.ค. 64) ในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

บุคลากร
ทุกระดับ
และเครือขาย

150

100,000 ผูรับการอบรมไดพัฒนาความรู และทักษะ
สปสช ในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

คณะทํางาน
เบาหวาน
กลุมการพยาบาล

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 2 : Service Excellence พัฒนาระบบบริการ
ลําดับ
6

ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
คาใชจาย
Sepsis Day 2021
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เหตุผลคําวามจําเปน

กลุมเปาหมาย

จํานวน

คาใชจาย(บาท)
บํารุง

2 วัน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของ
(ก.ค. - ก.ย.64) ในการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด

พยาบาล
และผูเกี่ยวของ

120

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

อื่นๆระบุ
250,000 ผูเขารับการอบรมสามารถใหการดูแลผูปวยติดเชื้อ
สปสช. ในกระแสเลือดไดเหมาะสม

ทั้งเครือขาย
โครงการ Jounal Club
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)

ต.ค.63 - ก.ย.64 เพื่อพัฒนาการดูแลผูปวย
5 ครั้ง
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนการพัฒนาคน

พยาบาล

30

18,000

8

ประชุมแกน Sepsis
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)

พยาบาล

100

72,000

9

ประชุมแกน NCD
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)

ต.ค.63 - ก.ย.64 เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด
ใหมีประสิทธิภาพ
ต.ค.63 - ก.ย.64 เพื่อเปนการติดตามการทํางานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการดูแลผูปวย NCD
ใหมีประสิทธิภาพ

พยาบาล

100

72,000

200

50,000

12 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใหทุกสาขามีแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง คณะกรรมการ

(4 ครั้ง)

กับทิศทางของ Service Plan

Service Plan

คณะทํางาน
เบาหวาน
กลุมการพยาบาล

7

10 ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการดูแลผูปวย ต.ค.63 - ก.ย. 64 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการการดูแลผูปวย แพทย พยาบาล
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง
และสหวิชาชีพ
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)
11 โครงการ "ศูนยดูแลมารดาและทารกในครรภ ต.ค.63 - ก.ย.64 1. เพื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติ
มารดาตั้งครรภ
ของทารกในครรภและดูแลมารดา
ตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)
ที่มีความเสี่ยงสูง

ผูรับผิดชอบ

สงเสริมใหเกิดงานวิจัย และนําผลงานวิจัย
มาใชประโยชนในงานประจํา

คณะทํางาน
เบาหวาน
กลุมการพยาบาล
การดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดมีประสิทธิภาพ คณะทํางาน
มากยิ่งขึ้น
เบาหวาน
กลุมการพยาบาล
การดําเนินงานโรคไมเรื้อรังและดูแลผูปวย
คณะทํางาน
มีประสิทธิภาพ
เบาหวาน
กลุมการพยาบาล
บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ

Strok Unit
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

100 ราย/เดือน

120,000

หญิงตั้งครรภในเขตจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกลเคียง กลุมงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
ไดรับการตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

กอนคลอด
80

20,000

1. ทุกสาขามีแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลอง
กับทิศทางของ Service Plan
2. มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ก.ยุทธศาสตร

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 2 : Service Excellence พัฒนาระบบบริการ
ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
คาใชจาย

13 โครงการประชุมคณะกรรมการทีมนํา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เหตุผลคําวามจําเปน

กลุมเปาหมาย

จํานวน

คาใชจาย(บาท)
บํารุง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1. เพื่อใหทีมนําคุณภาพรพ.วชิระภูเก็ต

ทีมนํา/

60

19,000

รพ.วชิระภูเก็ต (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1) เดือนละ 1 ครั้ง ไดมีการวางแผนและกําหนดทิศทางรวมกัน คกก.บริหาร
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
- คาวัสดุอุปกรณและคาใชสอยอื่นๆ
14 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําคุณภาพ
ปงบประมาณ 2564(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

(12 ครั้ง)

18,000

ใหขอเสนอแนะและรวมแกไขปญหา

ใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน

1. แกนนําคุณภาพ

100

489,900

(Clinic)

2. สงเสริมใหเกิดกระบวนการ

(Back office)

พัฒนางานคุณภาพ

3. แกน สส.พลังงาน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1. เพื่อใหคกก.วิเคราะหในภาพรวมของรพ. 1. คกก.

คณะกรรมการ และรวมกันวางระบบบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง 2. เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
(ไตรมาสละ 1 ครั้ง) บริหารจัดการความเสี่ยงของรพ.
แกน RM ระดับ และระดับหนวยงาน
หนวยงาน
2 เดือน/1ครั้งๆ
(10 ครั้ง)

อื่นๆระบุ
ทีมนํามีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู วางแผน

ศูนยคุณภาพ

ผลการดําเนินการของแตละทีมและรวมแกไขปญหา

1,000

และสามารถถายทอดความรูสูผูปฏิบัติงาน 2. แกนนําคุณภาพ

15 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและแกนบริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
- อาหารวาง และเครื่องดื่ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อาหารวาง และเครื่องดื่ม
แกน RM ระดับหนวยงาน
- คาวัสดุอุปกรณ

ผูรับผิดชอบ

และกําหนดทิศทางคุณภาพรวมกันและมีการติดตาม

2. เพื่อติดตามผลการดําเนินการของแตละทีม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําคุณภาพ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ศูนยคุณภาพ

และสามารถถายทอดความรูสูผูปฏิบัติ
50

กอใหเกิดกระบวนการพัฒนางานคุณภาพ

40
100

16,000

บริหารความเสี่ยง

40คน
2. แกน RM
ระดับหนวยงาน
60 คน

แกนนําคุณภาพเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน

4,000
9,000
3,000

ความเสี่ยงของโรงพยาบาลไดรับการติดตาม
และไดรับการจัดการ

ศูนยคุณภาพ

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 2 : Service Excellence พัฒนาระบบบริการ
ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
คาใชจาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เหตุผลคําวามจําเปน

16 โครงการอบรมการจัดทําคุณลักษณะของยา ต.ค.63 - ก.ย.64 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขาย
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
17 โครงการประชุมวิชาการผาตัดลดน้ําหนัก
เพื่อรักษาโรคอวนทุพพลภาพ
และรักษาโรคเมตาบอลิก
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 2.2)

ม.ค.- ก.ย.64 เพื่อใหศัลยแพทยมีความรูและทักษะ
ในการผาตัดลดโรคอวน รวมทั้ง
เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณจากการรักษาโรคอวน
จากโรงพยาบาลตางๆ

กลุมเปาหมาย

จํานวน

คาใชจาย(บาท)
บํารุง

เภสัชกร เจาหนาที่

200

350

65,300

เภสัชกร เจาหนาที่ และบุคลากรเครือขาย
มีความรูและทักษะเพิ่มขึ้น

200,000

ผูเขารวมโครงการมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการผาตัดลดโรคอวน ประสบการณ
ในการรักษาโรคอวนและเปนการประชาสัมพันธ
การรักษาโรคอวนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

พยาบาลศัลยกรรม

เจาหนาที่ที่สนใจ

1,142,200

ผูรับผิดชอบ

อื่นๆระบุ

และบุคลากรเครือขาย

ศัลยแพทย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1,600,000

กลุมงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ก.ศัลยกรรม

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 3 : People Excellence การพัฒนาคน
คาใชจาย (บาท)
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
กลุมเปาหมาย จํานวน
เหตุผลความจําเปน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบ
ที่
ดําเนินการ
รายละเอียดคาใชจาย
บํารุง อื่นๆระบุ
1 ปฐมนิเทศบุคลากรเขาทํางานใหม (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
3 วัน
200 236,750
เพื่อใหบุคลากรเขาใจนโยบายตางๆของ รพ. รูจักบทบาทหนาที่ บุคลากร
1) บุคลากรใหม มีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎเกณฑ กลุม งานHRD
ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติสิทธิประโยชน สวัสดิการ เขาทํางานใหม
- คาตอบแทนวิทยากร = 126,000
นโยบายแนวทางปฏิบัติ สิทธิประโยชน
(1,200 บ./ชม. x 7 ชม. x 5 คน x 3 วัน)
2) บุคลากรใหมตระหนักในบทบาท หนาที่ วินัย
สรางจริยธรรม เจตคติในการทํางาน เกิดความผูกพันตอองคกร
พัฒนาตนเองในการทํางานไดอยางเหมาะสม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคานิยม
- คาที่พัก = 21,750 (1,450 บ/คืน x 3 คืน x 5 คน)
- คาพาหนะ = 35000 (3,500 บ/คน/เที่ยว x 5 คน x 2 เที่ยว)

3) บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน กอใหเกิด

- คาพิธีเปด - ปด = 10,000
- คาอาหารกลางวัน + อาหารวาง = 24000
(120 บ/คน x 200 คน)
- คาวัสดุอุปกรณ = 20,000

ประสิทธิภาพ
4) บุคลากรทํางานเปนทีม

2 อบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
2 วัน
เพื่อใหบุคลากรมีความรู ทักษะในการใชภาษาอังกฤษ บุคลากรของ รพ. 150
- คาตอบแทนวิทยากร = 16800
มิ.ย. - ส.ค. 64 เพือ่ สื่อสารในการปฏิบัติงาน
(1200 บ/ชม x 7 ชม x 2 วัน x 1 คน)
- คาอาหาร (120 บ x 150 คน x 2 วัน) = 36000
- คาวัสดุอุปกรณ = 3000
3 ผูบริหารพบเจาหนาที่ (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
- คาอาหารวาง = 62500 (25 บ x 250 คน/รุน x 10 รุน)

- คาวัสดุอุปกรณ = 2000

75,000

5 วัน
เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดพบปะพูดคุยผูบริหารระดับสูง บุคลากร รพ. 2,500 64,500
วันละ 2 รุน ไดมกี ารถายทอดขอมูลนโยบายตางๆ จากผูบริหาร
เกิดปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

1) บุคลากรสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร กลุมงานHRD
ในชีวิตประจํานวันเพื่อปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) บุคลากรสามารถสื่อสารกับผูมารับบริการ
ของชาวตางชาติได

1) บุคลากรไดพบปะผูบริหาร
2) ไดรับฟงปญหา และถายทอดนโยบายตางๆ
3) เกิดปฏิสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

กลุมงานHRD

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 3 : People Excellence การพัฒนาคน
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ที่
ดําเนินการ
รายละเอียดคาใชจาย
4 ปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม
10 วัน
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
เม.ย. - ก.ย. 64
- คาตอบแทนวิทยากร = 386,400
(1,200 บ/ชม x 7 ชม x 6 คน x 6 วัน)
(600 บ/ชม x 7 ชม x 5 คน x 4 วัน)
- คาที่พัก = 52,200 (1450 บ/คืน x 6 คืน x 6 คน)
- คาพาหนะ = 42,000
(3,500 บ/เที่ยว/คน x 6 คน x 2 เที่ยว)
- คาพิธีเปด = 10,000
- คาอาหารกลางวัน + อาหารวาง = 120,000
(120 บ/คน x 100 คน x 10 วัน)
- คาอาหารเย็น + เครื่องดื่ม = 35,000
(350 บ/คน x 100 คน)
- คาวัสดุอุปกรณ = 10,000
- คาตกแตงสถานที่ = 10,000
- คาศึกษาดูงาน = 4,500
(3 แหง x 1,500 บ)
- คาจัดทําประกาศนียบัตร = 9,000
- คาเข็มกนกคอ = 10,000
(100 คน x 100 บ/กลอง)

เหตุผลความจําเปน
เพื่อใหขาราชการบรรจุใหม มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรชาติ ดานสาธารณสุข
และทิศทางการทํางานของ รพ./จังหวัด/
กระทรวงสาธารณสุข ปลูกฝงคานิยมและปรัญชา
การเปนขาราชการที่ดี

คาใชจาย (บาท)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบ
บํารุง อื่นๆระบุ
100 689,100
ขาราชการบรรจุใหมไดรับความรู ความเขาใจ กลุม งานHRD
แผนยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข และทิศทาง
การทํางาน มีคานิยมมีทัศนคติที่ดี นําความรู
ไปประยุกตใชกับการปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนขาราชการที่ดี

กลุมเปาหมาย จํานวน

ขาราชการ
บรรจุใหม
กระทรวง
สาธารณสุข

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 3 : People Excellence การพัฒนาคน
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
รายละเอียดคาใชจาย
5 พัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
- คาตอบแทนวิทยากร = 33600
(1200 บ/ชม x 7 ชม. x 2 คน x 2 วัน)
- คาอาหารกลางวัน + อาหารวาง = 24000
(120 บ x 100 คน x 2 วัน)
- คาวัสดุอุปกรณ = 2,000
- คาพาหนะ = 14,000 (3500 บ x 2 เที่ยว x 2 คน)
- คาที่พัก = 5,800 (1450 บ/คืน x 2 คืน x 2 คน)

บุคลากร รพ.

100

คาใชจาย (บาท)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบ
บํารุง อื่นๆระบุ
79,400
1) บุคลากรเขาใจวิธีการและเกิดทักษะการบริการที่ดี กลุม งานHRD
2) บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนเอง

บุคลากร รพ.

150

300,000

บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานคุณภาพ

ศูนยคุณภาพ

7 โครงการ “ศึกษาดูงานดานการพัฒนาคุณภาพบริการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1. เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีโอกาสเรียนรู แนวคิด/
เจาหนาที่ รพ.
และรวมงาน HA National Forum ครั้งที่ 22”
1 รุน/ป นวัตกรรมใหมๆ จากแหลงศึกษาดูงานนํามาพัฒนา
ทุกระดับ
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
และประยุกตใชในหนวยงานที่รับผิดชอบ
2. เพื่อใหเจาหนาที่ในรพ.วชิระภูเก็ตไดมีการแลกเปลี่ยน
- คาลงทะเบียน
- คาที่พัก
ประสบการณ ในการปฏิบัติงานกับโรงพยาบาล
ที่ศึกษาดูงานและโรงพยาบาลที่ไดรวมงาน HA National
- คาศึกษาดูงาน
- คาเบี้ยเลี้ยง
Forum ครั้งที่ 22
- คายานพาหนะ
3. เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีโอกาสนําผลงาน / นิทรรศการ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง เชาเหมารถ
และนวัตกรรมคุณภาพของ รพ. ไปเผยแพร
- คาใชจายอื่นๆ
สูเวที HA National Forum ครั้งที่ 22
และเวทีคุณภาพอื่นๆ

70

699,800

บุคลากรโรงพยาบาลไดมีโอกาสในการนําเสนอ
ผลงานในเวทีระดับประเทศ มีโอกาสไดเรียนรู
แนวคิด/นวัตกรรมใหมๆ

ศูนยคุณภาพ

6 โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ป 2564 (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2 วัน
ก.ค. 64

เหตุผลความจําเปน
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริการ ลดความขัดแยง
สงผลใหเกิดภาพลักษณที่ดีขององคกร
สรางจิตสํานึกที่ดีตอหนาที่และความรับผิดชอบ
ตามบทบาทการใหบริการปรับทัศนคติที่ดี
ตอการใหบริการ เขาใจธรรมชาติและความตองการ
ของผูรับบริการ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนรูประสบการณ

กลุมเปาหมาย จํานวน

(2 ครั้งๆละ 2 วัน) ใหเกิดการเรียนรูงานคณภาพสงเสริมและกระตุนใหเกิด

งานคุณภาพอยางตอเนื่อง

75,000
336,000
3,000
100,800
162,000
18,000
5,000

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 3 : People Excellence การพัฒนาคน
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
รายละเอียดคาใชจาย
8 โครงการพัฒนาศักยภาพเจาพนักงานเภสัชกรรม
และบุคลากรกลุมงานเภสัชกรรม
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
9 โครงการ "พัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย
สาขากุมารเวชศาสตร ประจําป 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานเภสัชกรรม

และบุคลากรกลุมงานเภสัชกรรม

กลุมเปาหมาย จํานวน
จพ.เภสัชกรรม
และบุคลากร

40

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1.เพื่อใหเกิดกิจกรรมวิชาการในกลุมงานกุมารเวชกรรม แพทย Staff

2.เพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอมดานการเรียนการสอน

218,880

แพทยกุมารศัลยกรรม

นักศึกษาแพทยในอนาคต
แพทยพี่เลี้ยง
3.เพื่อรับการประเมินจากราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร แพทยเพิ่มพูนทักษะ
แหงประเทศไทยใหเปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบาน

นักศึกษาแพทยป 6

ไดในอานาคต

นักศึกษาแพทยป 5
นักศึกษาแพทยป 4

เจาหนาที่

คาใชจาย (บาท)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บํารุง อื่นๆระบุ
50,000
เจาพนักงานเภสัชกรรมและบุคลากร
กลุมงานเภสัชกรรมมีความรูและทักษะเพิ่มขึ้น

50

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

1.แพทย Staff และแพทยประจํา

กลุมงานกุมารเวชกรรม

กลุมงานกุมารเวชกรรมไดความรูทางวิชาการมากขึ้น

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

และการทํางานมีบรรยากาศทางวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น
2.แพทย Staff ประจํากลุมงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตไดรับการพัฒนา
และเตรียมความพรอมดานจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทยแพทยเพิ่มพูนทักษะ
และแพทยประจําบาน
3.ไดผานการประเมินจากราชวิทยาลัย
กุมารเวชศาสตรแหงประเทศไทย
ใหเปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานไดในอนาคต

4.สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางแพทยดวยกัน
ไดมีโอกาสปรึกษาปญหาทางวิชาการ
ในการดูแลรักษาผูปวยไดมากขึ้น

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 3 : People Excellence การพัฒนาคน
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
รายละเอียดคาใชจาย
10 โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย
กลุมงานศัลยกรรมกระดูกและขอ ประจําป 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Trends and
Practices in Gynecologic cancer”
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

กลุมเปาหมาย จํานวน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1.เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูใหม เกี่ยวกับ 1.แพทย Staff
การวินิจฉัย การรักษา การใชยาของผูปวยโรคกระดูกและขอ 2.แพทยพี่เลี้ยง
3.แพทยเพิ่มพูนทักษะ
อยางถูกตองและเหมาะสม
2.เพื่อใหผูเขารับการอบรมตระหนักถึงความสําคัญ 4.นักศึกษาแพทย ป5
ของการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเกิดแรงบันดาลใจ 5.นักศึกษาแพทย ป6
ที่จะแสวงหาความรูใหมๆ อันจะธํารงไว
ซึ่งมาตรฐานแหงวิชาชีพ
3.เพื่อสรางมาตรฐานในการดูแลรักษาผูปวยของกลุมงาน
ศัลยกรรมกระดูกและขอ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผูเขาประชุมใหมีความรู

12
2
2
12
12

คาใชจาย (บาท)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบ
บํารุง อื่นๆระบุ
87,000
1. แพทยมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
กลุมงานศัลยกรรม
การวินิจฉัย การรักษา การใชยา
กระดูกและขอ
โรคทางกระดูกและขอที่ถูกตอง
2.แพทยมีความรูตามมาตรฐานดูแลผูปวย
ศัลยกรรมกระดูกและขอเปนไปตามแพทยสภา
และราชวิทยาลัยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย

นรีแพทย 200 ราย 112,000

ความเขาใจที่ทันสมัยตามแนวทางการรักษาแบบใหม และพยาบาลวิชาชีพ
2.เพิ่มพูนทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ในรพศ.และรพช.
ในจังหวัดภูเก็ต
ดวยการผาตัดสองกลองในโรคทางนรีเวช
และมะเร็งทางนรีเวชที่ทันสมัยใหกับทีมสูตินรีแพทย
และพยาบาลที่เกี่ยวของ

1.ผูรับการอบรมไดรับการถายทอดความรู
เรื่องการดูแลแนวทางการรักษาใหม
ของโรคมะเร็งทางนรีเวช
2.เพิ่มพูนทักษะการตรวจวินิจฉัยการรักษา
ผาตัดผานกลองโรคมะเร็งทางนรีเวชที่ทันสมัย

ก.สูต-ิ นรีเวชกรรม

รพ.วชิระภูเก็ต

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 3 : People Excellence การพัฒนาคน
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
กลุมเปาหมาย จํานวน
เหตุผลความจําเปน
ที่
ดําเนินการ
รายละเอียดคาใชจาย
12 ปฐมนิเทศพยาบาลใหม ประจําปงบประมาณ 2564 ต.ค..63 - ก.ย. 64 - เตรียมพยาบาลใหมสรางสัมพันธภาพพยาบาล
พยาบาลใหม 130
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
รุนพี่รุนนอง
และพยาบาล 150
คาอาหาร(เอกชน)
รุนพี่
คาอาหาร
คาตอบแทนวิทยากร
คาเดินทางวิทยากร
คาที่พักวิทยากร
คาที่พักนอกสถานที่
คาใชจายอื่นๆ
13 การประเมินสมรรถนะเฉพาะทางการพยาบาล
100
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เปนการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาล พยาบาล
(Spacific Competency) (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
และวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คาอาหาร (120 บาท × 100 คน ×12 ครั้ง)
คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท × 6ชม.× 4 ครั้ง)
คาเดินทางวิทยากร
คาที่พักวิทยากร (1,450 บาท× 4 ครั้ง)
คาจัดทําเอกสาร
คาใชจายอื่นๆ
14 การจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลเกิดกระบวนการเรียนรู พยาบาล
100
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
(5 ครั้ง
เพกี่ยวการปฏิบัติหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ สามารถบูรณาการ
คาอาหาร (120 บาท × 100 คน ×10 ครั้ง)
ครั้งละ 2วัน) การจัดการความรูสูการพัฒนางาน
คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท × 6ชม.× 4ครั้ง)
คาเดินทางวิทยากร
คาที่พักวิทยากร (1,450 บาท× 4 ครั้ง)
คาใชจายอื่นๆ

คาใชจาย (บาท)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบ
บํารุง อื่นๆระบุ
377,100
สงเสริมใหบุคลากรแตละหนวยงานมีสมรรถนะ คกก.วิชาการ
ในการทํางาน
กลุมการพยาบาล
112,500
78,000
28,800
12,000
5,800
120,000
20,000
210,600
บุคลากรมีสมรรถภาพตามมาตรฐานทางการพยาบาล คกก.วิจัย
กลุมการพยาบาล

144,000
28,800
12,000
5,800
10,000
10,000
161,800
120,000
14,000
12,000
5,800
10,000

เกิดการพัฒนาระบบการจัดการความรูของงาน คกก.วิชาการ
พยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาลสามารถ
นําความรูมาแลกเปลี่ยนเพื่อนําไปสูการพัฒนางาน คกก.วิจัย

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 3 : People Excellence การพัฒนาคน
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
รายละเอียดคาใชจาย
15 ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรพยาบาล
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
คาพาหนะ (13,000 บาท × 6 วัน)
คาที่พัก (700 บาท × 50 คน × 6 วัน)
คาเบี้ยเลี้ยง (240 บาท× 50 คน× 6วัน)
คากระเปา
คาศึกษาดูงาน
16 ประชุมแกนวิชาการ (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 แลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะ และเทคโนโลยี

กลุมเปาหมาย จํานวน

พยาบาล

50

พยาบาล

80

ทางการพยาบาล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใหแกนนําวิชาการทางการพยาบาลไดมีเวที

คาใชจาย (บาท)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บํารุง อื่นๆระบุ
414,500
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะและเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล
78,000
210,000
72,000
50,000
4,500
100,000

เกิดกระบวนการพัฒนางานทางการพยาบาล
ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
พยาบาลสามารถคนหาและปองกันภาวะเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะ cardiacarrest ในผูปวยได

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานทางดานวิชาการทางการพยาบาล

17 โครงการอบรมฟนฟูการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
สําหรับพยาบาล (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

2 วัน
(10 รุน)

เพื่อฟนฟูความรูและทักษะในการปฏิบัติงานชวยแพทย พยาบาล
600 180,000
ระหวางการชวยชีวิตขั้นสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในโรงพยาบาล

ผูรับผิดชอบ
คกก.วิชาการ
คกก.IT
คกก.วิจัย

คกก.วิชาการ
งานเวชศาสตร
ฉุกเฉิน

และมีทักษะในการปฏิบัติงานในการชวยชีวิตขั้นสูงได

18 การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางการพยาบาล
ดานการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน"
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

5 วัน

1
(10 รุน)

เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน พยาบาล
ของจังหวัดภูเก็ตมีสมรรถนะที่เพียงพอและเหมาะสม ในจ.ภูเก็ต
กับความตองการของพื้นที่

เพื่อพัฒนาทีมชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ

60

80,000

เพื่อใหพยาบาลในจ.ภูเก็ตที่รับผิดชอบ
ดานการแพทยฉุกเฉิน มีสมรรถนะที่เพียงพอ
และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

งานเวชศาสตร
ฉุกเฉิน

บุคลากร 1,000 120,000
ในโรงพยาบาล

บุคลากรในโรงพยาบาลมีความรูและทักษะ
เกี่ยวกับการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและสามารถ
ประยุกตใชไดเมื่อเกิดสถานการณจริง

งานเวชศาสตร
ฉุกฌฉิน

######

0

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 4 : Governance Excellence ระบบบริหารจัดการ
ลําดับที่

1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย
โครงการเฝาระวังสภาพแวดลอม
ในการทํางานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ต.ค. 63 ก.ย.-64

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.4)
2

3

เพื่อเฝาระวังและตรวจวัดสิ่งแวดลอมในการทํางาน

กลุมเปาหมาย จํานวน
บุคลากร

เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศระบบระบายอากาศ

บุคลากร

หองแยกโรค และหองผาตัดรองรับโรคติดเชื้อ

ก.ย. 64

อบรมใหความรูสรางความตระหนักลดความเสี่ยง

รพ.วชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ดานสิ่งแวดลอม ปรับปรุงและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.4)

ในการทํางาน

โครงการจัดทํามาตรฐานการจัดการ
ของเสียและวัสดุอันตราย

บํารุง
35,200

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการเฝาระวังความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ
ก.อาชีวเวชกรรม

ทางดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน

และปรับปรุง แกไขสิ่งแวดลอมในการทํางาน
ต.ค. 63 -

โครงการการจัดสถานที่ทํางานนาอยู

100

คาใชจาย (บาท)

อบรมใหความรูสรางความตระหนัก ลดความเสี่ยง รพ.วชิระภูเก็ต

โครงการตรวจสอบคุณภาพตูความดันลบ

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.4)
4

เหตุผลความจําเปน

ระยะเวลาดําเนินการ

ต.ค. 63 ก.ย. 64
ต.ค. 63 -

พัฒนาสถานที่ทํางานใหนาอยูนาทํางาน

บุคลากร

100

45,600

ก.ย. 64

บุคลากร

ก.อาชีวเวชกรรม

และระบบระบายอากาศที่ไดมาตรฐาน

100

61,200

ตามเกณฑกรมอนามัยสงเสริมความปลอดภัยดาน 5 ส รพ.วชิระภูเก็ต

พัฒนาการจัดการของเสียอันตรายตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลไดรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศ

สถานที่ทํางานมีความปลอดภัยดาน 5 ส

ก.อาชีวเวชกรรม

และตามเกณฑกรมอนามัย
100

24,300

โรงพยาบาลมีการจัดการของเสียอันตรายตามมาตรฐาน ก.อาชีวเวชกรรม

2,500

800,000

เจาหนาที่ไดรับการตรวจสุขภาพและเจาหนาที่

รพ.วชิระภูเก็ต

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.4)
5 โครงการตรวจสุขภาพประจําปตามปจจัยเสี่ยง
และไวรัสตับอักเสบบีของเจาหนาที่
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

ต.ค. 63 ก.ย. 64

เพื่อเฝาระวัง คนหาปญหาสุขภาพและเจาหนาที่
ที่เสี่ยงไดรับการรักษาอยางถูกตอง

บุคลากร
รพ.วชิระภูเก็ต

ที่เปนกลุมเสี่ยงไดรับการรักษา

ก.อาชีวเวชกรรม

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 4 : Governance Excellence ระบบบริหารจัดการ
ลําดับที่

6

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

โครงการสรางเสริมสุขภาพวัยทํางาน
เจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.1(3))
โครงการประชุมติดตามงานคุณภาพ
ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ดานเครื่องมือแพทย
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.4)
โครงการพัฒนาศักยภาพผูมีสวนรวม
การจัดการขยะและน้ําเสีย ในรพ.
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

ต.ค. 63 ก.ย. 64

เพื่อสรางเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

โครงการการเฝาระวังปญหาดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาล (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.4)

รายละเอียดคาใชจาย

กลุมเปาหมาย จํานวน

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

200

46,200

ของเจาหนาที่

บุคลากร
รพ.วชิระภูเก็ต

เจาหนาที่ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ ก.อาชีวเวชกรรม
ไดรับการติดตามและประเมินสุขภาพอยางตอเนื่อง

ต.ค. 63 ก.ย. 64

เพื่อกํากับ ติดตาม การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยดานเครื่องมือแพทย

คกก.
เครื่องมือแพทย

30

27,000

เครื่องมือแพทยมีความพรอมใชไดรับการประเมิน
ตามมาตรฐาน

ก.อาชีวเวชกรรม

ต.ค. 63 ก.ย. 64

พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานขยะและน้ําเสีย
รวมทั้งเฝาระวัง กํากับติดตามคุณภาพน้ําเสีย
ตามมาตรฐาน

บุคลากร
รพ.วชิระภูเก็ต

200

29,600

คุณภาพน้ําเสียและขยะของโรงพยาบาลผานเกณฑ
มาตรฐาน

ก.อาชีวเวชกรรม

ต.ค. 63 ก.ย. 64

คนหา และเฝาระวังปญหาสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ประชาชน
ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล ในพื้นที่
ต.ตลาดใหญ

50

12,800

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไดรับการความรู
ก.อาชีวเวชกรรม
ในการปองกันปญหาทั้งทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม

10 โครงการอนุรักษพลังงาน
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.4)

ต.ค. 63 ก.ย. 64

สงเสริมการอนุรักษพลังงานลดการใชพลังงาน
และประเมินและติดตามการใชพลังงานของ รพ.

บุคลากร
รพ.วชิระภูเก็ต

200

53,400

1. เจาหนาที่มีความตระหนักในการใชพลังงาน
2. การใชพลังงานของรพ.ลดลง

ก.อาชีวเวชกรรม

11 โครงการพัฒนาแกนนํา สส.พลังงาน
ดานการอนุรักษพลังงาน
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)
12 โครงการวชิระภูเก็ตรวมใจ ใสใจงาน 5 ส
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 1.4)

ต.ค. 63 ก.ย. 64

เพื่อใหแกนนํา สส.พลังงานสามารถถายทอดความรู
และสามารถคนหาปญหา

แกนนํา
สส.พลังงาน

60

92,400

แกนนํา สส.พลังงานสามารถถายทอดความรู
และทราบปญหาดานพลังงาน

ก.อาชีวเวชกรรม

ต.ค. 63 ก.ย. 64

เพื่อใหสถานที่ในการทํางานนาอยูและมีความปลอดภัย บุคลากร
ตามหลัก 5 ส
รพ.วชิระภูเก็ต

100

68,950

สถานที่ทํางานนาอยูและปลอดภัยตามหลัก 5 ส

ก.อาชีวเวชกรรม

7

8

9

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 4 : Governance Excellence ระบบบริหารจัดการ
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

13 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร
สําหรับการบริการตติยภูมิในรพ.วชิระภูเก็ต
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

ระยะเวลาดําเนินการ

ต.ค. 63 ก.ย. 64

เหตุผลความจําเปน
เพื่อดูแล รักษา ฟนฟู และสรางเสริม
สุขภาพใหกับผูประกันตนในเครือขาย

กลุมเปาหมาย จํานวน

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

ประชาชน
สิทธิประกันตน
สถานบริการ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับผิดชอบ
อื่นๆระบุ
350,000 ผูประกันตนในเขตรับผิดชอบไดรับการดูแล รักษา ฟนฟู ก.อาชรวเวชกรรม
และสงเสริมสุขภาพ

ในเขตรับผิดชอบ

14 ประชุมวิชาการพัฒนางาน
อาชีวเวชกรรมและความปลอดภัย
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

ต.ค. 63 ก.ย. 64

เพื่อพัฒนาองคความรูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สรางเครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานอาชีวเวชกรรมและความปลอดภัย

บุคลากร
รพ.วชิระภูเก็ต

60

15 โครงการประชุมและพัฒนาศักยภาพ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1. เพื่อใหทีม FA ไดเรียนรูแนวคิดและเครื่องมือใหมๆ ผูประสาน
คณะกรรมการ ประสานงานคุณภาพ
เดือนละ 2 ครั้ง ในการพัฒนาคุณภาพ
งานคุณภาพ
(Facilitator) (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1) ครั้งละ 1 วัน 2. เพื่อรวมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
- คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
(24 ครัง้ ) ระดับโรงพยาบาลและนําสูการปฏิบัติ
- คาวัสดุอุปกรณและคาใชสอยอื่นๆ
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาล และรวบรวมนําเสนอตอทีมนํา

50

16 โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1 ครั้ง 2 วัน เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคในการสรางผลงาน
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.4
นวัตกรรมของหนวยงานอื่น
2. เรียนรูแนวทางการสรางและผลักดันใหเกิดนวัตกรรม
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม
ในองคกร
- คาวัสดุอุปกรณ
3. กระตุนใหเกิดกระบวนการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
- คาวิทยากร
สูองคกร
- คาที่พักและคาเดินทางวิทยากร

80

บุคลากร
ทุกระดับ
ของรพ.

92,400

31,000

ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจดานอาชีวอนามัย ก.อาชีวเวชกรรม
และความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ทีม FA ไดเรียนรูแนวคิดและเครื่องมือใหมๆ
ศูนยคุณภาพ
ในการพัฒนางานคุณภาพ เกิดแผนพัฒนางานคุณภาพ
และมีการติดตาม ประเมินผลของการพัฒนางานคุณภาพ

30,000
1,000

241,600

19,200
10,000
92,400
120,000

โรงพยาบาลมีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน
และในการดูแลผูปวย

ศูนยคุณภาพ

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 4 : Governance Excellence ระบบบริหารจัดการ
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

17 โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
โดยเครือขายความรวมมือในพื้นที่ QLN
เครือขายรพ.วชิระภูเก็ต ป 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.1(2))
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม

เหตุผลความจําเปน

ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมเปาหมาย จํานวน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1. เพื่อใหเครือขายเขมแข็ง สามารถดําเนินกิจกรรมที่ดี บุคลากร
เครือขาย
1 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ดานการพัฒนาคุณภาพในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน
มีพันธมิตรที่ดี
รพ.วชิระภูเก็ต
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับการสงเสริมกระตุน
การพัฒนาระหวางโรงพยาบาลในพื้นที่

200

คาใชจาย (บาท)
บํารุง
178,000

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีเครือขายที่เขมแข็ง
2. มีการกระตุนการพัฒนาระหวางรพ.
3. พี่เลี้ยงไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

48,000

3. เพื่อยกระดับโรงพยาบาลในเครือขายใหมีลําดับ

- คาวัสดุอุปกรณ

การพัฒนาที่สูงขึ้น ผานการรับรองคุณภาพหรือตออายุ

10,000

- คาวิทยากร/ที่ปรึกษา
- คาที่พักและคาเดินทางวิทยากร

การรับรองคุณภาพ
4. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกลุมเครือขายอยางบูรณาการ
ตามมาตรฐานและจิตตปญญา เพื่อสรางแรงบันดาลใจ

80,000
40,000

ใหโรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องโดยสอดคลอง

กับปญหาพื้นที่
18 โครงการตออายุการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล(Re-accreditation):
รพ.วชิระภูเก็ต (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.1(2))

คาใชจายสําหรับผูเยี่ยมสํารวจ
เพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ
คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจัดทําเอกสารประกอบการเยี่ยม
และจัดประชุม สื่อประชาสัมพันธ
คาวัสดุ/อุปกรณ และคาใชสอยอื่นๆ

คาเดินทางผูเยี่ยมสํารวจ

ต.ค. 63 - เม.ย. 64 1. เพื่อสงเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภพอยางตอเนื่อง 1. ทีมนํา/

และเปนไปตามมาตรฐานฯ
2. เพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของระบบหลักตางๆในโรงพยาบาล

คกก.บริหาร
2. ผูประสาน
งานคุณภาพ
3. แกนนํา
คุณภาพHA

200

258,000

180,000
48,000
5,000
5,000
20,000

1. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่องและเปนไปตามมาตรฐาน HA
2. บุคลากรโรงพยาบาลมีการเรียนรูวัฒนธรรม
ความปลอดภัยและคุณภาพ
3. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตไดรับการประเมินประสิทธิภาพ
และคุณภาพจากองคกรภายนอกตามมาตรฐานสากล

ผูรับผิดชอบ
ศูนยคุณภาพ

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 4 : Governance Excellence ระบบบริหารจัดการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

19 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ

ม.ค. -

เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

ระเบียบ หลักเกณฑขอบังคับ และแนวทาง

ก.พ.-64

และสามารถเรียกเก็บไดอยางมีประสิทธิภาพ

พ.ค. -

เพื่อนํามาพัฒนางานประกันสังคมของรพ.วชิระภูเก็ต

มิ.ย.-64

ใหมีประสิทธิภาพ

ลําดับที่

รายละเอียดคาใชจาย

กลุมเปาหมาย จํานวน
บุคลากร

100

คาใชจาย (บาท)
บํารุง
16,000

ในโรงพยาบาล

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรมีความรู ความเขาใจ ระเบียบ หลักเกณฑ

ผูรับผิดชอบ
ประกันสุขภาพ

ขอบังคับ และแนวทางการเบิกจาย 4 กองทุน

การเบิกจาย 4 กองทุน
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.3)
20 ศึกษาดูงานการจัดการระบบงานประกันสังคม
โรงพยาบาลชลบุรี

เจาหนาที่

20

70,000

เจาหนาที่งานประกันสังคมสามารถนําความรูมาปรับปรุง ประกันสุขภาพ

และพัฒนาระบบงานประกันสังคม รพ.วชิระภูเก็ต

งานประกันสังคม

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.3)
21 โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัย

ต.ค. 63 -

ในมนุษยและการปกปองผูรับการวิจัย

ก.ย.-64

ผูเขารวมประชุมเขาใจแนวทางมาตรฐาน
การดําเนินงานจริยธรรมการวิจัย

เจาหนาที่

200

167,000

รพ.วชิระภูเก็ต

ทําใหผูวิจัยมีความรูความเขาใจดานจริยธรรม

ศูนยวิจัย

การวิจัยในมนุษยและมีการปกปองสิทธิของผูรวมวิจัย

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.4)
22 โครงการอบรมสถิติในการวิจัยทางการแพทย

ต.ค. 63 -

และสาธารณสุข (ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.4)

ก.ย.-64

นักวิจัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถิติที่ใช และผูวิจัย

สามารถใชโปแกรมสถิติในงานวิจัยไดอยางถูกตอง

เจาหนาที่

200

95,000

รพ.วชิระภูเก็ต

ทําใหนักวิจัยสามารถเลือกใชสถิติและโปรแกรม

ศูนยวิจัย

ดานการคํานาณสถิติไดอยางแมนยํา

และเหมาะสม
23 โครงการเขียนอยางไรใหไดทุน
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.4)

ต.ค. 63 ก.ย.-64

เพื่อใหนักวิจัยสามารถเขียนวิจัยไดถูกตอง และสามารถ

ขอทุนจากหนวยงานตางๆได

เจาหนาที่
รพ.วชิระภูเก็ต

120

60,000

นักวิจัยเขียนวิจัยไดถูกตอง และสามารถ
ขอทุนจากหนวยงานตางๆได

ศูนยวิจัย

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 4 : Governance Excellence ระบบบริหารจัดการ
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

กลุมเปาหมาย จํานวน

24 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใหบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเกิดความรู และนํา เจาหนาที่ รพ.
มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติงาน
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ 2563 : รพ.วชิระภูเก็ต

ของแตละหนวยงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.1(1))

ตามหลักธรรมาภิบาล

1. คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม

100

คาใชจาย (บาท)
บํารุง
49,300

24,000
8,400

(600 บาท × 7ชม. × 2 วัน)
3. คาเดินทางวิทยากร

7,000

(7,000 บาท × 1 คน)
4. คาที่พักวิทยากร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

2,900

(1,450 บาท × 2 วัน × 1คน)
5. คาเอกสารประกอบการประชุม

5,000

6. คาใชจายอื่นๆ

2,000

ผูรับผิดชอบ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ก.ยุทธศาสตร
ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

(120 บาท × 100 คน × 2 วัน)
2. คาตอบแทนวิทยากร

อื่นๆระบุ

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 4 : Governance Excellence ระบบบริหารจัดการ
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

กลุมเปาหมาย จํานวน

25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปองกัน ตค. 63 - กย. 64 เพื่อใหบุคลากรในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความเขาใจ เจาหนาที่ รพ.
(1 วัน)
ในมาตรการการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
และปราบปรามทุจริตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.1(1))
ที่สาํ คัญของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

บํารุง
27,650

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีจิตสํานึกยึดมั่นใน ก.ยุทธศาสตร
ความซื่อสัตยสุจริต ตามคานิยมการตอตานการทุจริต
ของโรงพยาบาล

12,000
4,200

1. คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม

(120 บาท× 100 คน × 1 วัน)
2. คาตอบแทนวิทยากร
(600 บาท × 7 ชั่วโมง)
3. คาเดินทางวิทยากร
(7,000 บาท × 1 คน)
4. คาที่พักวิทยากร
(1,450 บาท × 1 วัน × 1คน)
5. คาใชจายอื่นๆ
26 การตรวจราชการและนิเทศงาน
ประจําปงบประมาณ 2562
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

100

คาใชจาย (บาท)

7,000
1,450
3,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อเตรียมความพรอมของขอมูลเพื่อรับการตรวจราชการ เจาหนาที่ รพ.
(2 ครั้ง/ป) และรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดปญหา
และเครือขาย
และอุปสรรค แผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการตอไป

350,000

ผูนิเทศงานไดรับทราบผลการดําเนินงาน
ก.ยุทธศาสตร
ผูรับนิเทศงานไดรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงงาน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อใหมีขอมูลผลการดําเนินงานในการเปรียบเทียบ เจาหนาที่ รพ.
ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ
ระหวางโรงพยาบาลระดับเดียวกัน
โรงพยาบาล (THIP)
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.2(2))

50,000

โรงพยาบาลมีขอมูลผลการดําเนินงานในการเปรียบเทียบ ก.ยุทธศาสตร

27 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระหวางโรงพยาบาลระดับเดียวกัน

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 4 : Governance Excellence ระบบบริหารจัดการ
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

28 โครงการเยี่ยมสํารวจงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลและระบบยาของสมาคม
เภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.1(2))

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1.เพื่อติดตามความกาวหนาของการพัฒนา
งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา
2.เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเยี่ยมสํารวจ
และการประเมินของสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

กลุมเปาหมาย จํานวน
บุคลากร
250 คน
รพ.วชิระภูเก็ต
ทีมนํา/

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

76,400

1.งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา
มีการพัฒนาและมีความกาวหนาตามขอเสนอแนะ
2.มีความพรอมการเยี่ยมสํารวจของสถาบัน
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ก.เภสัชกรรม

57,100

1บุคลากรมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบยาเพิ่มขึ้น
2.ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ดานยาอยางมีประสิทธิภาพ

ก.เภสัชกรรม

คกก.บริหาร รพ.

แกน HA
29 โครงการพัฒนาระบบยา รพ.วชิระภูเก็ต
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.1(2))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายในการจัดการ แพทย เภสัชกร 150 คน
และพัฒนาระบบยา
พยาบาล
และบุคลากร
เครือขายสุขภาพ

ในจ.ภูเก็ต
30 ประชุม "การจัดการขอมูล NCD"
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.2(2))

2 วัน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการ
(ม.ค - ส.ค. 64) ขอมูล NCD

บุคลากร
ทุกระดับ
และเครือขาย

31 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนางานประจํา

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ให ้ผลิตผลงานเชิงวิจัยออกมาได
้
พยาบาล

150

100

100,000 ผูเขารับการอบรมสามารถบริหารจัดการขอมูลเกี่ยวของ การพยาบาล
สปสช กับ NCD เพื่อเพิ่มความสมบูรณใน HDC

220,600

ดวยการวิจัย (R2R)(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.4)

คาอาหาร (120 บาท × 100 คน ×12 ครั้ง)
คาตอบแทนวิทยากร
คาเดินทางวิทยากร
คาที่พักวิทยากร
คาจัดทําเอกสาร
คาใชจายอื่นๆ

144,000
28,800
12,000
5,800
15,000
15,000

พัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนางาน คกก.วิจัย
ประจําดวยงานวิจัย
การพยาบาล

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 4 : Governance Excellence ระบบบริหารจัดการ
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

กลุมเปาหมาย จํานวน

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

32 การเผยแพรสารสนเทศทางการพยาบาล
ประจําป 2564
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 4.2(2))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล และสารสนเทศทางการพยาบาล
รวมทั้งนวัตกรรมใหมๆ ทางการพยาบาล ใหบุคลากร
ในโรงพยาบาลไดเรียนรู

พยาบาล

100

150,000

มีฐานขอมูลสารสนเทศทางการพยาบาล

คกก.IT
การพยาบาล

33 ประชุมแกนสารสนเทศทางการพยาบาล
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล
ใหมีความรอบรู เทาทันทางดานเทคโนโลยีใหมๆ

พยาบาล

50

36,000

บุคลากรทางการพยาบาลสามารถนําองคความรู

การพยาบาล

34 ประชุมแกน RM

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อเปนการกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง

พยาบาล

(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาล

ทางดานเทคโนโลยี มาปรับใชกับศาสตรทางการพยาบาล

40

28,800

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลไดรับการแกไข การพยาบาล
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

คําขอตั้งแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ ) ปงบประมาณ 2564
Excellence ที่ 4 : Governance Excellence ระบบบริหารจัดการ
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย

35 ประชุมแกน IC
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

36 ประชุมแกน QA
(ยุทธศาสตร รพ. ขอที่ 3.1)

ระยะเวลาดําเนินการ

เหตุผลความจําเปน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการปองกัน

กลุมเปาหมาย จํานวน

คาใชจาย (บาท)
บํารุง

อื่นๆระบุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ

พยาบาล

40

28,800

อัตราการติดเชื้อจากการทํางานในโรงพยาบาลลดลง การพยาบาล

พยาบาล

60

86,400

บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีทักษะในการดูแลรักษา การพยาบาล

และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ตค. 63 - กย. 64 เพื่อใหบุคลากรพยาบาลไดเพิ่มพูนความรูและความกาวหนา

พยาบาลผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ

ดานการพยาบาล ที่ทันสมัย นําความรูที่ไดไปพัฒนางาน

ดานการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ

3,666,700 450,000

สรุปผลการติดตามแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ) ปงบประมาณ 2564
ประจําเดือน ธันวาคม 2563 ( ขอมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563)

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

1 พัฒนาคุณภาพและตออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 2
(Re-accreditation ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผูรับผิดชอบ
ก.พัฒนาคุณภาพ

สถานะ
ในแผน ไมอยูในแผน

วันที่อนุมัติ

23-พ.ย.-63 พ.ย.63 - พ.ค.64

P

งบประมาณ
งบที่ตั้ง

งบที่อนุมัติ

298,000

287,000

25,000

27,500

เบิกจาย

แหลงงบประมาณ
เงินบํารุง

26-27 พ.ย. 63

บริการและมาตรฐาน

2 โครงการพอนี้มีบุญคุณอันใหญหลวง บริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล งานธนาคารเลือด

ระยะเวลา
ดําเนินการ

4-ธ.ค.-63

P

5-ธ.ค.-63

แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

22,000

สนับสนุนประชุมวิชาการ 22,000 บาท

ผูมีจิตศรัทธา 5,500 บาท

บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และวันพอแหงชาติ

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบทางเภสัชกรรมและระบบบริการ

ก.เภสัชกรรม

P

15-ม.ค.-63

95,000

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 11

ทางหองปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 11 ปงบประมาณ 2564
4 พัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย สาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

ศูนยแพทยฯ

P

21-ธ.ค.-63 ธ.ค.63 - ก.ย. 64

180,000

150,000

หมวดอุดหนุนทั่วไป

5 พัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย สาขาอายุรกรรม ปงบประมาณ 2564 ศูนยแพทยฯ

P

21-ธ.ค.-63 ธ.ค.63 - ก.ย. 64

180,000

150,000

หมวดอุดหนุนทั่วไป

6 พัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย สาขาศัลยกรรม ปงบประมาณ 2564 ศูนยแพทยฯ

P

ธ.ค.63 - ก.ย.64

180,000

155,000

หมวดอุดหนุนทั่วไป

7 พัฒนาศักยภาพศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ศูนยแพทยฯ

P

ธ.ค.63 - ก.ย. 64

120,000

120,000

หมวดอุดหนุนทั่วไป

P

ม.ค. - ก.ย. 64

136,000

ปงบประมาณ 2564

ปงบประมาณ 2564
8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ปงบประมาณ 2564

ก.การพยาบาล

เงินบํารุง

สรุปผลการติดตามแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ) ปงบประมาณ 2564
ประจําเดือน ธันวาคม 2563 ( ขอมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563)

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

9 ประชุมวิชาการ เพื่อสงเสริมและพํฒนาการผาตัดลดน้ําหนักเพื่อรักษา

ผูรับผิดชอบ
ก.ศัลยกรรม

สถานะ
ในแผน ไมอยูในแผน

วันที่อนุมัติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
งบที่ตั้ง

งบที่อนุมัติ

ม.ค.-64 119,980

P

เบิกจาย

แหลงงบประมาณ
เงินบํารุง

โรคอวนทุพพลภาพและรักษาโรคเมตาบอลิก ในโรงพยาบาลระดับภูมิภาค
ใหยั่งยืน ครั้งที่ 1
10 ประชุมวิชาการ: องคกรแพทย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปงบประมาณ 2564 องคกรแพทย

P

ธ.ค. 63-ก.ย.64

11 การประเมินความรอบรูเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ในบุคลากร ก.อาชีวเวชกรรม

P

ธ.ค. 63-ก.ย.64

P

พ.ย. 63 - ก.พ.64

150,000

สนับสนุนประชุมวิชาการ

70,000

หมวดอุดหนุนทั่วไป

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (นักศึกษาฝกงาน)
12 มาตรฐานสถานกักกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบการ :

ก.อาชีวเวชกรรม

การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (นักศึกษาฝกงาน)
13 การสอบเพื่อประมวลความรอบรูภาคปฏิบัติ (OSCE) ปการศึกษา 2563

ศูนยแพทยฯ

P

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64

80,000

P

ธ.ค.63 - ก.ย.64

43,700

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
14 รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย 3 เก็บ 3 โรค ในพื้นที่รับผิดชอบหนวยบริการปฐมภูมิ เวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เตง ป 2564
15 พัฒนาศักยภาพการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ประกันสุขภาพ
เทศบาลนครภูเก็ต

หยี่เตง
การพยาบาล

P

ธ.ค.63 - ก.ย.64

50,000

เวชกรรมสังคม

P

ธ.ค.63 - ก.พ.64

18,000

เงินบํารุง

“Update management in Stroke”
16 กาวรับวันใหม สูงวัยอยางมีคุณคา ป 2564

หยี่เตง

15,000

เงินบํารุง

สรุปผลการติดตามแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ) ปงบประมาณ 2564
ประจําเดือน ธันวาคม 2563 ( ขอมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563)

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบ

17 กาวรับวันใหมใสใจผูสูงอายุ ป 2564

งานสงเสริมสุขภาพ

สถานะ
ในแผน ไมอยูในแผน
P

18 จัดจางบุคลากรเจาหนาที่ผูสนับสนุนงานวิจัยของศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ศูนยแพทยฯ

P

วันที่อนุมัติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
งบที่ตั้ง

งบที่อนุมัติ

เบิกจาย

แหลงงบประมาณ

ธ.ค.63 - ก.พ.64

18,000

เงินบํารุง

ม.ค. - ก.ย.64

135,000

งบประมาณ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําป ๒๕๖๔

เพื่อจางเหมาผูวิจัย
1,583,680

1,219,500

22,000

สรุปยอดเดือนธันวาคม 2563 ผานการอนุมัติ 4 โครงการ

ประกอบดวย

- เงินบํารุง

เปนเงิน

287,000

บาท

HA

จํานวน 1 โครงการ

287,000 บาท

- เงินสนับสนุนประชุมวิชาการ + ผูมีจิตศรัทธา จํานวน 1 โครงการ

เปนเงิน

27,500

บาท

ธนาคารเลือด

จํานวน 1 โครงการ

27,500 บาท

- หมวดอุดหนุนทั่วไป (ศูนยแพทยฯ)

เปนเงิน

300,000

บาท

ศูนยแพทยฯ

จํานวน 2 โครงการ

300,000 บาท

จํานวน 1 โครงการ
จํานวน 2 โครงการ

สรุปผลการติดตามแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ) ปงบประมาณ 2564
ประจําเดือน ตุลาคม 2563

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

1 ศึกษาดูงานบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2564
: ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเลและศูนยสุขภาพดีวัยทํางาน
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Best Practice to Quality improvement

ผูรับผิดชอบ

ในแผน ไมอยูในแผน

HRD
LAB

of Blood Gas and Lactate analysis in Critical ill
3 คิดถึงพอ บริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จ
ธนาคารเลือด
พระบรมชนกาธเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563
4 เตรียมความพรอมการเยี่ยมสํารวจงานเภสัชกรรมและระบบยา
เภสัชกรรม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
5 พัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระบบคุณภาพโรงพยาบาล(THIP) ยุทธศาสตรฯ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2564
6 โครงการพัฒนาความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยใน ปงบประมาณ 2564 คกก.เวชระเบียน
7 การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
ประจําป 2564
8 พัฒนาศักยภาพแกนนําคุณภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ปงบประมาณ 2564
9 อบรมเชิงปฏิบัติการและเสริมสรางความรูทางคลินิก(Clinical Science)
สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 ประจําปกาศึกษา 2563

สถานะ
P

วันที่อนุมัติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
งบที่ตั้ง

งบที่อนุมัติ

5-ต.ค.-63 9-10 ต.ค.63

เบิกจาย

แหลงงบประมาณ

125,300

73,060 เงินสนับสนุน
ประชุมวิชาการ

P

5-ต.ค.-63

9-ต.ค.-63

0

0

0 ไมมีงบประมาณ

P

12-ต.ค.-63

13-ต.ค.-63

0

0

P

20-ต.ค.-63 26-27 ต.ค. 63

76,400

71,400

0 ไดรับการสนับสนุน
จากเหลากาชาด
จังหวัดภูเก็ต
เงินบํารุง

P

29-ต.ค.-63 ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

45,000

33,010

9-พ.ย.-63 พ.ย. 63-ก.ย.64 2,000,000

1,080,000

P

เงินบํารุง
เงินประกันสังคม

การพยาบาล

P

16-พ.ย.-63 ต.ค.63-ก.ย.64

86,400

84,000

เงินบํารุง

HA

P

13-พ.ย.-63 ต.ค.63-ก.ย.64 489,900

299,000

เงินบํารุง

ศูนยแพทยฯ

P

27-พ.ย.-63 ธ.ค.63-เม.ย.64

80,000

80,000

หมวดอุดหนุนทั่วไป

สรุปผลการติดตามแผนเงินบํารุงหมวดคาใชสอย (โครงการตางๆ) ปงบประมาณ 2564
ประจําเดือน ตุลาคม 2563

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

10 พัฒนาทักษะการชวยกูชีพในเด็กแรกเกิด ป 2564
11 พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแรงงานตางดาว

ผูรับผิดชอบ
ศูนยแพทยฯ

สถานะ
ในแผน ไมอยูในแผน
P

ประกันสุขภาพ

P

วันที่อนุมัติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

27-พ.ย.-63 พ.ย.63-ก.ย.64
27-พ.ย.-63 ธ.ค.63 - มี.ค.65

งบประมาณ
งบที่ตั้ง
20,000

งบที่อนุมัติ

เบิกจาย

20,000
11,956,202

แหลงงบประมาณ
หมวดอุดหนุนทั่วไป

คาบริหารจัดการ

จังหวัดภูเก็ต ปงบประมาณ 2564

และสงเสริมปองกัน

คาประกันสุขภาพ
แรงงานตางดาว
13,748,912
สรุปยอดเดือนต.ค. - พ.ย. 63 ผานการอนุมัติทั้งหมด 11 โครงการ

เปนเงิน

13,748,912 บาท

- เงินบํารุง

เปนเงิน

487,410 บาท

จํานวน 4 โครงการ

- เงินสนับสนุนประชุมวิชาการ

จํานวน 1 โครงการ

เปนเงิน

125,300 บาท

- เงินประกันสังคม

จํานวน 1 โครงการ

เปนเงิน

1,080,000 บาท

- หมวดอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 2 โครงการ

เปนเงิน

100,000 บาท

เปนเงิน

11,956,202 บาท

- คาบริหารจัดการและสงเสริมปองกัน
คาประกันสุขภาพแรงงานตางดาว

จํานวน 1 โครงการ

ประกอบดวย

73,060

