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ลําดับ

ที่
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ

1 รอยละของผูเขารวมโครงการ

อวนลงพุง มีรอบเอวหรือ BMI 

ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ)

รอยละ 80 1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ประชาชน

ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน 

งบประมาณ 

(เงินบํารุง รพ.) (ดําเนินการ) (กง.

เวชศาสตรชุมชน)

ดัชนีมวลกาย ลดลง รอยละ

 81.1 

รอบเอว ลดลง รอยละ 

83.01

2 ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับ

การคัดกรองโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง (ผลผลิต)

11,000 ราย 2 กิจกรรมตรวจคัดกรองและการ

พัฒนาคุณภาพระบบบริการ

ประชาชนที่เปนโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง ไมใชงบประมาณ 

(ดําเนินการ) 

(ฝายการพยาบาล/ฝายวิชาการและ

แผนงาน)

26,090 ราย

3 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป 

ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

เตานม (ผลผลิต)

800 ราย/ป 3 กิจกรรมการใหบริการตรวจคัด

กรองมะเร็งเตานม

ในสถานพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (กง.

ศัลยกรรม)

850 ราย

4 รอยละของความสําเร็จในการ

ยกระดับศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มี

คุณภาพผานเกณฑของสํานัก

การแพทย ตั้งแตระดับ 3  ขึ้นไป 

(ผลลัพธ)

≥ รอยละ 85 4 กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนย

ความเปนเลิศทางการแพทย ไมใช

งบประมาณ (ดําเนินการ) 

(ศูนย BMEC,ศูนยเวช-ศาสตรการ

กีฬา)

5 โครงการเพิ่มศักยภาพหนวย

หองปฏิบัติการ 

สวนหัวใจและหลอดเลือด 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

งบประมาณ 5,000,000.- บาท 

(ดําเนินการ)

(กง.อายุรกรรม)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

1. ศูนยรักษาและผาตัด

ผานกลอง (ระดับ 4)

2. ศูนยเวชศาสตรการกีฬา 

และเวชศาสตรฟนฟู (ระดับ

 3)
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ลําดับ

ที่
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ
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โครงการ/กิจกรรม

5 รอยละของผูปวยที่มีความพึง

พอใจระดับ “มาก” ในบริการ

รักษาพยาบาลของศูนยความเปน

เลิศทางการแพทยของ

กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ)

≥รอยละ 85 6 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทย 

ไมใชงบประมาณ ดําเนินการ)       

(ศูนย BMEC,ศูนยเวชศาสตรการ

กีฬา)

1. ศูนยรักษาและผาตัด

ผานกลอง รอยละ 99.81

2. ศูนยเวชศาสตรการกีฬา 

และเวชศาสตรฟนฟู รอยละ

 100

ภาพรวม คิดเปนรอยละ 

99.88

6 จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปน

เลิศ (Best Practice) ของ

โรงพยาบาล ในสังกัดสํานัก

การแพทย (ผลผลิต)

2 เรื่อง 7 กิจกรรมพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(Best Practice) เพื่อการดูแลรักษา

ผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัด

สํานักการแพทย ไมใชงบประมาณ 

(ดําเนินการ)

(กง.เวชศาสตรผูสูงอายุ/ฝาย

บริหารงานทั่วไป)

2 เรื่อง ไดแก

1. แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ

 ดานอนามัยสิ่งแวดลอม

ในโรงพยาบาลในสังกัด

สํานักการแพทย

ตามเกณฑ Bangkok GEEN

 & CLEAN Hospital Plus

2. การวิเคราะหตนทุนตอ

หนวยบริการ (Unit Cost)

7 รอยละความสําเร็จในการผาน

การตรวจประเมินมาตรฐาน

คุณภาพ โรงพยาบาล (ซ้ํา)

รอยละ 100 8 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไม

ใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (กง.

พัฒนาคุณภาพ)

โรงพยาบาลไดมีการเตรียม

ความพรอมใน การเขารับ

การรับรอง Re 

Accreditation ครั้งที่ 4 

ในปงบประมาณ 2563 

อยางตอเนื่อง คิดเปนรอย

ละ 100
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ลําดับ

ที่
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ
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โครงการ/กิจกรรม

8 ความสําเร็จในการสงตอผูปวย

ระหวางโรงพยาบาลกับ

ศูนยบริการสาธารณสุข (ผลลัพธ)

รอยละ 90 9 กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอ

ระหวางศูนยบริการสาธารณสุขและ

โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินงาน) 

(ศูนยสงตอ)

 - ศูนยบริการสาธารณสุข

สงตอผูปุวยมายัง

โรงพยาบาล จํานวน 

129,775 ราย

 - โรงพยาบาลสามารถรับ

ผูปุวยรับผูปุวยจาก

ศูนยบริการสาธารณสุข

จํานวน 129,775 ราย

คิดเปนรอยละของ

ความสําเร็จ คิดเปนรอยละ

 100

10 โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุประจําป 2562 ไมใช

งบประมาณ (ดําเนินการ)

(กง.เวชศาสตรชุมชน)

11 โครงการสัมมนาสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุ โรงพยาบาลสังกัดสํานัก

การแพทย งบประมาณ 600,000.-

บาท(เงินบํารุง สนพ.) (กง.เวช

ศาสตรชุมชน)

12 โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ 

สํานักการแพทย

งบประมาณ 200,000.- บาท (เงิน

บํารุงสนพ.) (ดําเนินการ) (กง.เวช

ศาสตรชุมชน)

13 โครงการกีฬาสัมพันธรักษสุขภาพ

ผูสูงอายุ 

สํานักการแพทย งบประมาณ 

500,000.- บาท (เงินบํารุง สนพ.) 

(ดําเนินการ) (กง.เวชศาสตรชุมชน)

9 รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิก

ชมรมผูสูงอายุของสํานัก

การแพทย ไดรับการคัดกรอง

สุขภาพหรือตรวจสุขภาพ

ประจําป (ผลลัพธ)

รอยละ 20  - สมาชิกชมรมผูสูงอายุ

ทั้งหมด 250 ราย

 - สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขา

รับการคัดกรอง

หรือตรวจสุขภาพประจําป 

จํานวน 119 ราย

สมาชิกผูสูงอายุที่เขารับ

การตรวจสุขภาพ

คิดเปนรอยละ 47.60
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ลําดับ

ที่
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ
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โครงการ/กิจกรรม

10 รอยละของโรงพยาบาล

กรุงเทพมหานคร มีระบบ

เชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุ

ที่อยูในภาวะพึ่งพิงอยางบูรณา

การระหวางระดับตติยภูมิ ทุติย

ภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพ

และสังคม (ผลลัพธ)

รอยละ 100 14 โครงการกทม.ใสใจผูสูงวัยหัวใจ

แกรง 

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

(กง.เวชศาสตรผูสูงอายุ)

รอยละ 100

11 รอยละของผูดูแลผูปวยและ/

หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจ

ในการดูแลผูปวยหรือตนเองได

ถูกตอง (ผลลัพธ)

รอยละ 80 15 โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและ

ญาติ (Well-being Caring) 

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 

(ฝายการพยาบาล)

ดําเนินการโครงการสราง

เสริมพลังผูปุวยโรคหลอด

เลือด

สมอง และญาติผูปุวย โดย

มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด 

จํานวน 40 คน ผูปุวยและ

ผูดูแลผูปวยมีความรู ความ

เขาใจ และทักษะใน การ

ดูแลผูปวยไดถูกตอง จํานวน

 38 คน

คิดเปนรอยละ 95.00
12 รอยละของบุคลากรมีความพึง

พอใจตอองคกรอยูในระดับดี 

(ผลลัพธ)

รอยละ 80 

(ระดับดีขึ้นไป)

16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากร 

(Happy Work Place) 

งบประมาณ เงินบํารุงรพ. 

(ดําเนินการ) 

(ฝายวิชาการ./ทุกหนวยงาน)

รอยละ 87.80

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพ

การวิจัยแกบุคลากร งบประมาณ 

54,300.-บาท (ดําเนินการ) (กง.วิจัย)
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ที่
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โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง (ผูใหญ) แก

บุคลากรใหมทางการพยาบาล

งบประมาณ 12,100.-บาท 

(ดําเนินการ) 

(ฝายการพยาบาล)

19 โครงการอบรมการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยและฝกซอมดับเพลิง

และหนีไฟ 

งบประมาณ  84,700.-บาท 

(ดําเนินการ) 

(กง.เวช-ศาสตรฉุกเฉินฯ)

20 โครงการอบรมฟนฟูการสงเสริมการ

เลี้ยงลูก

ดวยนมแม งบประมาณ 161,600.-

บาท (ดําเนินการ) (กง.กุมารเวช

กรรม/ศูนยนมแม)

21 โครงการอบรมการพยาบาล

ผูสูงอายุดวยหัวใจความเปนมนุษย 

งบประมาณ 54,700.-บาท 

(ดําเนินการ)(ฝายการพยาบาล)

13 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป 

ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก (ผลผลิต)

3,400 ราย/ป 22 กิจกรรมการใหบริการตรวจคัด

กรองมะเร็ง

ปากมดลูก ในโรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ 

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)

4,148 ราย

14 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวย

วัณโรคปอดรายใหม (ผลลัพธ)

รอยละ 85 23 กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)

รอยละ 92.71
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ลําดับ

ที่
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลสําเร็จ
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โครงการ/กิจกรรม

15 ความพึงพอใจของผูปวยตอการ

ใหบริการของโรงพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ)

รอยละ 90 24 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการของโรงพยาบาลเจริญ

กรุงประชารักษ ไมใชงบประมาณ 

(ดําเนินการ)

ผูปวยนอก รอยละ 94.47

ผูปวยใน รอยละ 98.20

ในภาพรวม รอยละ 96.455

16 จํานวนของนวัตกรรม  ที่ถูก

นํามาใชงานจริงมากกวา 1 สวน

ราชการ (ผลผลิต)

2 เรื่อง 25 โครงการสัมมนาวิชาการประจําป 

ครั้งที่ 17 

สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ 776,800.-บาท 

(ดําเนินการ) (สพบ.)

รพจ. คัดเลือกผลงาน

นวัตกรรมจากโครงการ

สัมมนาวิชาการประจําป

ครั้งที่ 17 สํานักการแพทย 

กรุงเทพมหานคร มาใชใน

โรงพยาบาล จํานวน 3 เรื่อง

 ไดแก 

1. Safety Restrain (รพก.)

2. ฉลากยาใชงายใสใจ

ผูสูงอายุ (รพส.)

3. High Alert Drug Card 

(รพส.)

17 รอยละความสําเร็จของการสงตอ

ผูปวยโรคที่สําคัญ (ผลลัพธ)

รอยละ 93 26 กิจกรรมการสรางเสริม

ความสัมพันธระหวางบุคลากรเพื่อ

การสงตอผูปวย ไมใชงบประมาณ 

ํ ิ

รอยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม

18 ความสําเร็จของสถานพยาบาล

ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มี

บริการแพทยแผนไทย/แพทย

ทางเลือก (ผลผลิต)

รอยละ 100 27 การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทย

และ/หรือแพทยทางเลือก ไมใช

งบประมาณ (ดําเนินการ)

เปดใหบริการคลินิกฝ๎งเข็ม

และคลินิกแพทยแผน

ไทยประยุกต ทุกวันจันทร–

 วันศุกร ในเวลาราชการ 

08.00

- 16.00 น. ณ ศูนย

การแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก ชั้น 5 

อาคารอนุสรณ 20 ปโดยมี

บริการตรวจ วินิจฉัย การ

รักษาดวยการฝ๎งเข็ม(แพทย

แผนจีน) การครอบแกว 

การรมยา การจายยา

สมุนไพรตามศาสตรแพทย

แผนจีน ใหการรักษาดวย

ศาสตรแพทยแผนไทย

การนวดรักษาแบบราชส 

านัก การอบสมุนไพรและ

การจายยาสมุนไพรไทยมี

สถิติผลการด าเนินงาน

ประจําป 256

 ั ี้19 รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่

ขอรับบริการทางการแพทย

ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) 

สามารถไดรับบริการภายใน 10 

นาที และสวนของขั้นพื้นฐาน 

(Basic) สามารถไดรับบริการ

ภายใน 15 นาที

ขั้นสูง 

(Advanced) 

รอยละ 30

ขั้นพื้นฐาน

(Basic)

รอยละ 63

28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึง

เพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินใน

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

กรุงเทพมหานคร ไมใชงบประมาณ 

(ดําเนินการ)

ขั้นสูง (Advanced) รอยละ

 64.18 

ขั้นพื้นฐาน (Basic) รพจ. 

ไมไดดําเนินการในสวนนี้

20 จํานวนคลินิกผูสูงอายุที่ผาน

เกณฑมาตรฐาน“คลินิกผูสูงอายุ

คุณภาพ” (ผลผลิต)

รอยละ 100 29 กิจกรรมพัฒนาคลินิกผูสูงอายุ

คุณภาพของโรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ 

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)

ผานคลินิกคุณภาพระดับเงิน

 (S)

คิดเปนรอยละ 100

21 รอยละความสําเร็จของการกอ
หนี้ผูกพัน

รอยละ 5 30 การกอหนี้ผูกพัน (ฝายพัสดุ) รอยละ 3.28
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โครงการ/กิจกรรม

22 รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม

7 คะแนน 31 การเบิกจายงบประมาณตามแผน 

(ฝายงบประมาณการเงินและบัญช)ี

7 คะแนน

23 รอยละของเงินงบประมาณกันไว
เหลื่อมป

รอยละ 2 32 การกันเงินงบประมาณเหลื่อมป 

(ฝายงบประมาณการเงินและบัญช)ี

รอยละ 2

24 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงิน

รอยละ 6 33 การจัดทํางบการเงิน 

(ฝายงบประมาณการเงินและบัญช)ี

รอยละ 6

25 รอยละความสําเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

รอยละ 100 34 การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน (ศูนย

บริหารความเสี่ยง)

รอยละ 100

26 รอยละความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/
ผูรับบริการ

รอยละ 100 35 การแกไขเรื่องรองเรียนจาก

ประชาชน/ผูรับบริการ (ฝาย

บริหารงานทั่วไป)

รอยละ 100

27 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
 Service)

รอยละ 100 36 โครงการใหบริการที่ดีที่สุด 

(กง.สูติ-นรีเวชกรรม/กง.เวชศาตร

ผูสูงอายุ)

รอยละ 100

28 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

รอยละ 6 37 การสํารวจความพึงพอใจประชาชน

ผูมารับบริการ (ฝายการพยาบาล)

รอยละ 3.962 (กองงาน

ผูตรวจราชการ

กรุงเทพมหานครรวมกับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร (นิดา) ได

สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการความพึงพอใจ

ของผูรับบริการในภาพรวม

ของ สนพ. จํานวน 2 ครั้ง)

29 รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามมาตรการ

เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ

พัฒนาภาพลักษณและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน

รอยละ 100 38 กิจกรรมการสรางเสริมธรรมาภิบาล 

(ฝายบริหารงานทั่วไป)

รอยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม

30 รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม

ในการทํางานของหนวยงาน

รอยละ 100 39 การดําเนินกิจกรรมดานอาชีวอนา

มัยและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานของสํานักการแพทย (กง.อา

ชีวเวชกรรม)

รอยละ 100

31 รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ

ของบุคลากรในหนวยงาน

รอยละ 90

ขึ้นไป

40 กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพบุคลากร 

ในหนวยงาน (กง.เวชศาสตรชุมชน)

บุคลากรตามบัญชีเบิกจาย

เงินเดือนทั้งหมด 1,419 

ราย มีดังนี้ 

1. ขาราชการ จํานวน  963

 ราย  ไดรับการวัดคาดัชนี

    มวลกายทั้งกอน – หลัง 

จํานวน 869 ราย

2. ลูกจางประจํา จํานวน  

290 ราย ไดรับการวัดคา

ดัชนี

    มวลกายทั้งกอน – หลัง 

จํานวน  288 ราย

3. ลูกจางชั่วคราว จํานวน 

166 ราย ไดรับการวัดคา

ดัชนี
มวลกายทั้งกอน – หลัง 

จํานวน 142 ราย

รวมจํานวนบุคลากรไดรับ

การวัดคาดัชนีมวลกาย

ทั้งกอน–หลัง จํานวน 

1,299 ราย คิดเปนรอยละ 

91.54

ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย 

มีดังนี้
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โครงการ/กิจกรรม

กลุมผอม จํานวน  103 ราย 

กลุมปกติ จํานวน 553 ราย 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 

229 ราย 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 

320 ราย  

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 

94 ราย 

หมายเหตุ  

บุคลากรมีการโอนยาย 

ลาออก ตั้งครรภ และลา

ศึกษา
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