
ลําดับ

ที่
ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลสําเร็จ

1 ตัวชี้วัดที่ 1. 

รอยละประชากรกลุมเสี่ยงในคลินิก

โรคทางเดินหายใจไดรับการเฝาระวัง

ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

รอยละ 

100

โครงการที่ 1. 

กิจกรรมใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการปองกันมลพิษทางอากาศ

ในกลุมเสี่ยง

รอยละ 100

2 ตัวชี้วัดที่ 2. 

รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลง

พุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม

รอยละ 90 โครงการที่ 2.

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ประชาชนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ

มาตรฐาน

ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ

ระบาด

ของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เหตุผล

ในการ

ขอยกเลิกโครงการ

1.การจัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอง

ใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

 และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัด

กิจกรรม emmpowerment ซึ่งตอง

ใชกระบวน

การกลุม 

2. ไมสามารถจัดฝกอบรมไดเพราะ

ไมตรงกับ social distancing

3 ตัวชี้วัดที่ 3. 

รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป 

หลังคลอดหรือมีการสิ้นสุดการ

ตั้งครรภที่ไดรับการคุมกําเนิดดวยวิธี

สมัยใหม (ภายใน 6 สัปดาหหลัง

คลอดหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ)

รอยละ 40 โครงการที่ 3. 

กิจกรรมการใหคําแนะนําและ/หรือ

กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ

คุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหมในหญิง

อายุนอยกวา 20 ป หลังคลอด/มี

การสิ้นสุดการตั้งครรภที่มารับ

บริการสุขภาพทางเพศและอนามัย

เจริญพันธุ ในโรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ

รอยละ 100

4 ตัวชี้วัดที่ 4. 

รอยละของวัยรุนที่ตั้งครรภตอไดรับ

การฝากครรภและคลอดอยางมี

คุณภาพ

รอยละ 40 โครงการที่ 4. 

กิจกรรมโรงเรียนพอ-แมสําหรับหญิง

ตั้งครรภวัยรุน

รอยละ 38.636

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

1. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร
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5 ตัวชี้วัดที่ 5. 

รอยละของกลุมเสี่ยงที่ผานการคัด

กรองดวย 2Q และพบความเสี่ยง

ไดรับการดูแล/การใหคําปรึกษา

รอยละ 70 โครงการที่ 5. 

โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยงภาวะ

ซึมเศรา

รอยละ 100

6 ตัวชี้วัดที่ 6. 

ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการ

คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูง

11,250

ราย/ป

โครงการที่ 6. 

กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 

15 ป ขึ้นไป

20,189 ราย/ป

7 ตัวชี้วัดที่ 7. 

รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับ

การดูแลตามเกณฑ

รอยละ 80 โครงการที่ 7. 

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการประชาชนที่เปนโรคเบาหวาน

รอยละ 82.538

8 ตัวชี้วัดที่ 8. 

รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิต

สูงที่ไดรับการดูแลตามเกณฑ

รอยละ 80 โครงการที่ 8. 

โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแล

ผูปวยความดันโลหิตสูง

รอยละ 80

9 ตัวชี้วัดที่ 9. 

อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน

 ที่ไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic 

Heart , CKD , Stroke

< รอยละ 1 โครงการที่ 9. 

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการประชาชนที่เปนโรคเบาหวาน

รอยละ 0.003

10 ตัวชี้วัดที่ 10. 

อัตราการตายของผูปวยโรคความ ดัน

โลหิตสูงดวย Intracerebral 

Hemorrhage หรือ Hemorrhagic 

Stroke

< รอยละ 1 โครงการที่ 10. 

โครงการพัฒนาระบบบริการ

ประชาชนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง

รอยละ 0.022

11 ตัวชี้วัดที่ 11. 

สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

800

ราย/ป

โครงการที่ 11. 

กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรอง

มะเร็งเตานมในโรงพยาบาลเจริญ

กรุงประชารักษ

806 ราย/ป

12 ตัวชี้วัดที่ 12. 

สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

3,400

ราย/ป

โครงการที่ 12. 

กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาล

เจริญกรุง-

ประชารักษ

3,508 ราย/ป
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โครงการที่ 13. 

การรายงาน รง.506 เมื่อพบผูปวย

มารับบริการรักษาในโรงพยาบาล

เจริญกรุง-ประชารักษ

โครงการที่ 14. 

กิจกรรมการรณรงคเพื่อปองกันโรค

ไขเลือดออก

14 ตัวชี้วัดที่ 14. 

รอยละของการใหบริการวัคซีน 

ไขหวัดใหญในกลุมเปาหมาย

รอยละ 90 โครงการที่ 15. 

กิจกรรมการใหบริการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญในกลุมเสี่ยง

รอยละ 100

15 ตัวชี้วัดที่ 15. 

รอยละของความสําเร็จในการผาน

การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ

โรงพยาบาล (Re- Accreditation)

รอยละ 

100

โครงการที่ 16. 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล

ผานการตรวจประเมินคุณภาพ (ซ้ํา)

ครั้งที่ 4 เรียบรอยแลว รับรองตั้งแต

วันที่ 26 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 66

16 ตัวชี้วัดที่ 16. 

ความพึงพอใจของผูปวยตอการ

ใหบริการของโรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ

รอยละ 85 โครงการที่ 17. 

กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการของโรงพยาบาลเจริญ

กรุงประชารักษ

รอยละ 96.562

โครงการที่ 18. 

โครงการเพิ่มศักยภาพหนวย

หองปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอด

เลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา

รักษ

โครงการที่ 19. 

โครงการกอสรางศูนยเวชศาสตรการ

กีฬาและเวชศาสตรฟนฟู หอพัก

แพทย หอพักพยาบาล และอาคาร

จอดรถยนต โรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ

โครงการที่ 20. 

โครงการกอสรางอาคารโภชนาการ 

เวชภัณฑกลาง ซักฟอก พัสดุ ศูนย

ผูสูงอายุและศูนยเด็กเล็กนาอยูคูนม

แม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

17 ตัวชี้วัดที่ 17. 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ

ระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

รอยละ 60 รอยละ 100

13 ตัวชี้วัดที่ 13. 

รอยละของการสงรง.506 เมื่อพบ

ผูปวยดวยโรคไขเลือดออก

รอยละ 90 รอยละ 94.912
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18 ตัวชี้วัดที่ 18. 

ความสําเร็จในการสงตอผูปวย 

ระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการ

สาธารณสุข

รอยละ 95 โครงการที่ 21. 

กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอ

ระหวางศูนยบริการสาธารณสุขและ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

รอยละ 100

19 ตัวชี้วัดที่ 19. 

จํานวนคลินิกผูสูงอายุที่ผานเกณฑ

มาตรฐาน“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”

รอยละ 

100

โครงการที่ 22. 

การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพใน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

รอยละ 100

20 ตัวชี้วัดที่ 20. 

รอยละความพึงพอใจของผูสูงอายุ

ที่มารับบริการในคลินิกผูสูงอายุ

รอยละ 90 โครงการที่ 23. 

กิจกรรมการพัฒนาคลินิกผูสูงอายุ

คุณภาพในโรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ

รอยละ 100

21 ตัวชี้วัดที่ 21. 

รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิก

ชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาลเจริญ

กรุงประชารักษ ไดรับการคัดกรอง

สุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป

รอยละ 

100

โครงการที่ 24. 

การตรวจสุขภาพสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุประจําป 2563

รอยละ 100

22 ตัวชี้วัดที่ 22. 

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่

สามารถควบคุมได

รอยละ 35 โครงการที่ 25. 

กิจกรรมการดูแลผูปวยเบาหวานใน

คลินิกเบาหวาน

รอยละ 44.794

23 ตัวชี้วัดที่ 23. 

รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิต

สูงที่ควบคุมได

รอยละ 45 โครงการที่ 26. 

กิจกรรมการรักษาผูปวยความดัน

โลหิตสูงในคลินิกอายุรกรรมใน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

รอยละ 79.963

24 ตัวชี้วัดที่ 24. 

อัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวย

วัณโรครายใหม

> รอยละ 

85

โครงการที่ 27. 

กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

รอยละ 87.5

2. ตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2563
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โครงการที่ 28. 

โครงการสัมมนาวิชาการประจําป

ครั้งที่ 18 สํานักการแพทย 

กรุงเทพมหานคร

โครงการที่ 29. 

กิจกรรมสงเสริมสรางผลงาน

นวัตกรรม ผลงานวิชาการ และ

ผลงานการทํางานวิจัยจากงานประจํา

 สูงานวิจัย (R2R) 

26 ตัวชี้วัดที่ 26. 

รอยละความสําเร็จของการสงตอ

ระหวางโรงพยาบาลในสังกัด สํานัก

การแพทย

รอยละ 95 โครงการที่ 30. 

กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธ

ระหวางบุคลากรเพื่อการสงตอผูปวย

รอยละ 100

27 ตัวชี้วัดที่ 27. 

รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่

ขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉิน

ขั้นสูง (Advanced) สามารถไดรับ

บริการภายใน 10 นาที และสวนของ

ขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถไดรับ

บริการภายใน 15 นาที

รอยละ 30 โครงการที่ 31. 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึง

เพื่อชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉิน

กรุงเทพมหานคร

รอยละ 77.583

28 ตัวชี้วัดที่ 28. 

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรอง

กลุมอาการที่มีในผูสูงอายุ (โครงการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก)

700

ราย/ป

โครงการที่ 32. 

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

744 ราย/ป

ตัวชี้วัดตามนโยบาย เชิงพื้นที่ภารกิจเฉพาะ

25 ตัวชี้วัดที่ 25. 

รอยละของผลงานวิจัย/

Innovation/R2R 

ที่นําไปใชในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 35                        รอยละ 100

นวัตกรรม ที่นํามาใชภายในหนวยงาน

จํานวน 3 เรื่อง ไดแก

1.Wound Sponge (ฟองน้ําลดการ

เกิด

แผลกดทับที่ใบหูจากการผูกเชือกทอ

ชวยหายใจ)

2.ปาย Falling time (การปองกัน

การพลัดตกหกลมในมารดาหลัง

คลอด 24 ชั่วโมงแรก)

3.คานสื่อรัก (นวัตกรรมที่ชวย

ปองกันทอหายใจเลื่อนหลุดในผูปวย

เด็ก)



ลําดับ

ที่
ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลสําเร็จ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

29 ตัวชี้วัดที่ 29. 

จํานวนโลหิตที่ไดรับจากการบริจาค 

(โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก)

1,800

Unit/ป

โครงการที่ 33. 

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกจาคโลหิต

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2,558 Unit/ป

30 ตัวชี้วัดที่ 30. 

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย

งบประมาณในภาพรวม

รอยละ 

100

โครงการที่ 34. 

การเบิกจายงบประมาณตามแผน

รอยละ 100

31 ตัวชี้วัดที่ 31. 

การจัดทํางบการเงินประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562

รอยละ 

100

โครงการที่ 35. 

การจัดทํางบการเงิน

รอยละ 100

32 ตัวชี้วัดที่ 32. 

คะแนนของความสําเร็จของการ

จัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ

ทรัพยสิน) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562

รอยละ 

100

โครงการที่ 36. 

การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน 

(งบทรัพยสิน) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562

รอยละ 100

33 ตัวชี้วัดที่ 33. 

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง

ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ

รอยละ 

100

โครงการที่ 37. 

การแกไขเรื่องรองเรียนจาก

ประชาชน/ผูรับบริการ

รอยละ 100

34 ตัวชี้วัดที่ 34. 

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการใหบริการ ที่ดีที่สุด (Best 

Service)

รอยละ 

100

โครงการที่ 38. 

โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (หัวใจคุณ

ใหเราดูแล ป 63/ฝากครรภ ทันใจ 

ฉับไว BMA Now ป 62)

รอยละ 100

35 ตัวชี้วัดที่ 35. 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

5 คะแนน โครงการที่ 39. 

การสํารวจความพึงพอใจประชาชนผู

มารับบริการ

3.828 คะแนน

36 ตัวชี้วัดที่ 36. 

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา

ฐานขอมูล

5 คะแนน โครงการที่ 40. 

กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล

5 คะแนน

มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 3 ดานคุณภาพในการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ



ลําดับ

ที่
ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลสําเร็จ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

37 ตัวชี้วัดที่ 37. 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย

5 คะแนน โครงการที่ 41. 

การดําเนินกิจกรรมดานอาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางานของ

โรงพยาบาล

5 คะแนน

หมายเหต ุกรณีตัวชี้วัดไมผานเปาหมายที่ตั้งไว ไดแก

ตัวชี้วัดที่ 4   รอยละของวัยรุนที่ตงครรภตอไดรับการฝากครรภและคลอดอยางมีคุณภาพ 

                   เนื่องจาก เปนปจจัยภายนอกที่ รพ. ไมสามารถควบคุมการฝากครรภของผูปวยได 

ตัวชี้วัดที่ 35 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

                   เนื่องจาก เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยกองงานผูตรวจราชการ แต รพจ. 

                                ยังคงพัฒนารูปแบบการบริการ และการอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับผูรับบริการอยางตอเนื่อง
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