
ตวัชี้วัด เป้าหมาย หน่วย ผลการด าเนินงาน

ตวัชี้วัดที ่1. 

ร้อยละประชากรกลุ่มเส่ียงในคลินิกโรคทางเดินหายใจ

ได้รับการเฝ้าระวังผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

100 ร้อยละ 100

ตวัชี้วัดที ่2. 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ 

BMI ลดลงจากเดิม

90 ร้อยละ ชะลอโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณ์โรค

ระบาด Covid-19

ตวัชี้วัดที ่3. 

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือมี

การส้ินสุดการต้ังครรภ์ทีไ่ด้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธี

สมัยใหม่ (ภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอดหรือมีการส้ินสุด

การต้ังครรภ์)

40 ร้อยละ 100

มติทิี ่1 ดา้นประสิทธิผลตามพันธกิจ

1. ภารกิจเชงิยุทธศาสตร์



ตวัชี้วัดที ่4. 

ร้อยละของวัยรุ่นทีต้ั่งครรภ์ต่อได้รับการฝากครรภ์และ

คลอดอย่างมีคุณภาพ

40 ร้อยละ 39.259

ตวัชี้วัดที ่5. 

ร้อยละของกลุ่มเส่ียงทีผ่่านการคัดกรองด้วย 2Q และ

พบความเส่ียงได้รับการดูแล/การให้ค าปรึกษา

70 ร้อยละ 100

ตวัชี้วัดที ่6. 

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

11,000 ราย/ปี 11,552

ตวัชี้วัดที ่7. 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานทีไ่ด้รับการดูแลตามเกณฑ์

80 ร้อยละ 37.372



ตวัชี้วัดที ่8. 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีไ่ด้รับการดูแล

ตามเกณฑ์

80 ร้อยละ 70.623

ตวัชี้วัดที ่9. 

อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทีไ่ม่มี

ภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart , CKD , Stroke

1 ร้อยละ 0.005

ตวัชี้วัดที ่10. 

อัตราการตายของผู้ป่วยโรคความ ดันโลหิตสูงด้วย 

Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic 

Stroke

1 ร้อยละ 0.030

ตวัชี้วัดที ่11. 

สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งเต้านม

800 ราย/ปี 452



ตวัชี้วัดที ่12. 

สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก

3,400 ราย/ปี 2,226

ตวัชี้วัดที ่14. 

ร้อยละของการให้บริการวัคซีน  ไข้หวัดใหญ่ใน

กลุ่มเป้าหมาย

90 ร้อยละ ชะลอโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณ์โรค

ระบาด Covid-19

ตวัชี้วัดที ่13. 

ร้อยละของการส่งรง.506 เมื่อพบผู้ป่วยด้วยโรค

ไข้เลือดออก

90 ร้อยละ 94.212



ตวัชี้วัดที ่15. 

ร้อยละของความส าเร็จในการผ่านการตรวจประเมิน

มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- Accreditation)

100 ร้อยละ 50

ตวัชี้วัดที ่16. 

ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

85 ร้อยละ 95.306

ตวัชี้วัดที ่17. 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล

ระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

60 ร้อยละ 33.333



ตวัชี้วัดที ่18. 

ความส าเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย  ระหว่างโรงพยาบาล

กับศูนย์บริการสาธารณสุข

95 ร้อยละ 100

ตวัชี้วัดที ่19. 

จ านวนคลินิกผู้สูงอายุทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน“คลินิก

ผู้สูงอายุคุณภาพ”

100 ร้อยละ 50

ตวัชี้วัดที ่20. 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุทีม่ารับบริการใน

คลินิกผู้สูงอายุ

90 ร้อยละ 100

ตวัชี้วัดที ่21. 

ร้อยละของผู้สูงอายุทีเ่ป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับการคัดกรอง

สุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปี

100 ร้อยละ 100

2. ตวัชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2563



ตวัชี้วัดที ่22. 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานทีส่ามารถควบคุมได้

35 ร้อยละ 35.468



ตวัชี้วัดที ่23. 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมได้

45 ร้อยละ 35.387



ตวัชี้วัดที ่24. 

อัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

> 85 ร้อยละ 92.982

ตวัชี้วัดที ่26. 

ร้อยละความส าเร็จของการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล

ในสังกัด ส านักการแพทย์

95 ร้อยละ 95

35 ร้อยละ อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ

ตวัชี้วัดที ่25. 

ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ทีน่ าไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน



ตวัชี้วัดที ่27. 

ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทีข่อรับบริการทาง

การแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับ

บริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพืน้ฐาน (Basic)

 สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที

30 ขั้นสูง 

(Advanced) 

ร้อยละ30 / 

ขั้นพืน้ฐาน

(Basic) ร้อยละ

 66

76.580

ตวัชี้วัดที ่28. 

จ านวนผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการคัดกรองกลุ่มอาการทีม่ีใน

ผู้สูงอายุ (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก)

5000 ราย/ปี

(ภาพรวม สนพ.)

633

ตวัชี้วัดที ่29. 

จ านวนโลหิตทีไ่ด้รับจากการบริจาค (โครงการบริจาค

โลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก)

1800 unit/ปี 1,932

ตวัชี้วัดตามนโยบาย เชงิพ้ืนทีภ่ารกิจเฉพาะ

มติทิี ่2 ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ



ตวัชี้วัดที ่30. 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ภาพรวม

5 คะแนน 0

ตวัชี้วัดที ่31. 

การจัดท างบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5 คะแนน 5



ตวัชี้วัดที ่32. 

คะแนนของความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปยอด

ทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5 คะแนน 5

ตวัชี้วัดที ่33. 

ระดับความส าเร็จในการจัดการเร่ืองทีไ่ด้รับแจ้งจาก

ประชาชน/ผู้รับบริการ

5 คะแนน 5

มติทิี ่3 ดา้นคุณภาพในการปฏิบัตริาชการ



ตวัชี้วัดที ่34. 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการ ที่

ดีทีสุ่ด (Best Service)

5 คะแนน 5

ตวัชี้วัดที ่35. 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

5 คะแนน

(ภาพรวม สนพ.)

4.009

มติทิี ่4 ดา้นการพัฒนาองค์การ



ตวัชี้วัดที ่36. 

ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

5 คะแนน 2

ตวัชี้วัดที ่37. 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย

5 คะแนน 2



หมายถึง โครงการทีแ่ล้ว

เสร็จ

หมายถึง โครงการทีต้่อง

ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง

หมายถึง โครงการทีย่ังท า

ไม่ได้ตาม

เป้าหมายให้

ระวังเพือ่

ติดตาม

โครงการอย่าง

ใกล้ชิด



โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โครงการที ่1. กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน

มลพิษทางอากาศในกลุ่มเส่ียง

กลุ่มงานอายุรกรรม / ฝ่ายการพยาบาล

 / กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

โครงการที ่2. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมประชาชนทีม่ีน้ าหนัก

เกินเกณฑ์มาตรฐาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน

โครงการที ่3. กิจกรรมการให้ค าแนะน าและ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ในหญิงอายุน้อยกว่า 20

 ปี หลังคลอด/มีการส้ินสุดการต้ังครรภ์ทีม่ารับบริการสุขภาพทาง

เพศและอนามัยเจริญพันธุ ์ในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม

มติทิี ่1 ดา้นประสิทธิผลตามพันธกิจ

1. ภารกิจเชงิยุทธศาสตร์



โครงการที ่4. กิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่ส าหรับหญิงต้ังครรภ์วัยรุ่น กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม

โครงการที ่5. โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงภาวะซึมเศร้า กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

โครงการที ่6. กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต

สูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป

ฝ่ายการพยาบาล / ฝ่ายวิชาการและ

แผนงาน

โครงการที ่7. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่

เป็นโรคเบาหวาน

กลุ่มงานอายุรกรรม



โครงการที ่8. โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูง

กลุ่มงานอายุรกรรม

โครงการที ่9. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่

เป็นโรคเบาหวาน

กลุ่มงานอายุรกรรม

โครงการที ่10. โครงการพัฒนาระบบบริการประชาชนทีเ่ป็นโรค

ความดันโลหิตสูง

กลุ่มงานอายุรกรรม

โครงการที ่11. กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กลุ่มงานศัลยกรรม



โครงการที ่12. กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม

โครงการที ่13. การรายงาน รง.506 เมื่อพบผู้ป่วยมารับบริการ

รักษาในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

โครงการที ่14. กิจกรรมการรณรงค์เพือ่ป้องกันโรคไข้เลือดออก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทาง

การแพทย์

โครงการที ่15. กิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด

ใหญ่ในกลุ่มเส่ียง

กลุ่มงานประกันสุขภาพ / คกก.ควบคุม

โรคติดเชื้อ / กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม



โครงการที ่16. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

โครงการที ่17. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ฝ่ายการพยาบาล

โครงการที ่18. โครงการเพิม่ศักยภาพหน่วยห้องปฏิบัติการสวน

หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ศูนย์ปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอด

เลือด / ฝ่ายพัสดุ

โครงการที ่19. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวช

ศาสตร์ฟืน้ฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ฝ่ายพัสดุ

โครงการที ่20. โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง

 ซักฟอก พัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ฝ่ายพัสดุ



โครงการที ่21. กิจกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่าง

ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ศูนย์ส่งต่อ

โครงการที ่22. การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

โครงการที ่23. กิจกรรมการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพใน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

โครงการที ่24. การตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจ าปี 

2563

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน

2. ตวัชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2563



โครงการที ่25. กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน กลุ่มงานอายุรกรรม



โครงการที ่26. กิจกรรมการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในคลินิก

อายุรกรรมในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กลุ่มงานอายุรกรรม



โครงการที ่27. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

การรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กลุ่มงานอายุรกรรม

โครงการที ่28. โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปีคร้ังที ่18 ส านัก

การแพทย์ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

โครงการที ่29. กิจกรรมส่งเสริมสร้างผลงานนวัตกรรม ผลงาน

วิชาการ และผลงานการท างานวิจัยจากงานประจ า สู่งานวิจัย 

(R2R)

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย

โครงการที ่30. กิจกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากรเพือ่การส่งต่อผู้ป่วย

ศูนย์ส่งต่อ



โครงการที ่31. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเข้าถึงเพือ่ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินEMS.

โครงการที ่32. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

โครงการที ่33. โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจาคโลหิตเฉลิมพระ

เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กลุ่มงานธนาคารเลือด

ตวัชี้วัดตามนโยบาย เชงิพ้ืนทีภ่ารกิจเฉพาะ

มติทิี ่2 ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ



โครงการที ่34. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี

โครงการที ่35. การจัดท างบการเงิน ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี



โครงการที ่36. การจัดท ารายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายพัสดุ

โครงการที ่37. การแก้ไขเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

มติทิี ่3 ดา้นคุณภาพในการปฏิบัตริาชการ



โครงการที ่38. โครงการให้บริการทีดี่ทีสุ่ด (หัวใจคุณให้เราดูแล ปี

 63/ฝากครรภ์ ทันใจ ฉับไว BMA Now ปี 62)

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอด

เลือด / กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม

โครงการที ่39. การส ารวจความพึงพอใจประชาชนผู้มารับบริการ ฝ่ายการพยาบาล

มติทิี ่4 ดา้นการพัฒนาองค์การ



โครงการที ่40. กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ฝ่ายวิชาการฯร่วมกับสพบ.สนพ.

โครงการที ่41. การด าเนินกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานของโรงพยาบาล

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม


