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บทท่ี 1  
บริบททั่วไปของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

 

 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล           
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทางวิชาการทางการแพทย์ และ           
การพยาบาล โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค 
การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดการด้านแพทยศาสตรศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์  พัฒนางานวิชาการและด้านบริการรักษา และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ปัจจุบันโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีจำนวน
เตียงรวมทั้งสิ้น 464 เตียง เปิดให้บริการแก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประชาชนมาใช้บริการ
ผู้ป่วยนอกจำนวน 764,679 ครั้ง ผู้ป่วยใน จำนวน ๒๐,669 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

  โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุน            
การปฏิบัติราชการ ทั้งในด้านแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริการด้านการแพทย์ และแผนงานพัฒนาด้าน
การแพทย์และอนามัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 760,261,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านสองแสน
หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,645 คน ดังนี้   

ตารางท่ี 1 อัตรากำลังบุคลากรในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรงุเทพมหานคร  
(คนครอง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

สังกัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงาน 

ประกันสังคม 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ผู้บริหาร) 3 - - - 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  20 47 21 24 
ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี 27 1 2 9 
ฝ่ายพัสดุ 9 1 1 3 
ฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย 7 21 10 - 
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 28 7 2 24 
ฝ่ายการพยาบาล 625 60 58 59 
ฝ่ายโภชนาการ 5 16 5 5 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 3 12 2 37 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา 3 17 15 10 
กลุ่มงานอายุรกรรม 14 18 7 3 
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 12 11 4 1 
กลุ่มงานศัลยกรรม 16 24 10 - 
กลุ่มงานออโธปิดิกส์ 8 4 4 1 
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สังกัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงาน 

ประกันสังคม 
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 13 16 10 3 
กลุ่มงานจักษุวิทยา 6 - - - 
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 7 - - - 
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 5 2 2 - 
กลุ่มงานจิตเวช 4 - - - 
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 17 4 - 1 
กลุ่มงานรงัสีวิทยา 17 5 4 2 
กลุ่มงานทันตกรรม 20 3 - 1 
กลุ่มงานพยาธิวิทยา 9 4 1 1 
กลุ่มงานธนาคารเลือด 7 1 1 - 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 22 6 1 1 
กลุ่มงานเภสัชกรรม 52 8 4 4 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน 8 2 1 1 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก 

4 - - 1 

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 3 - - - 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 2 - - - 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 1 - - 5 
กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย 4 - - - 
ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย 2 - - - 
ศูนย์บริหารความเสี่ยง 2 - - - 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร                    
ทางการแพทย์ 

3 - - - 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
สาขาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

3 - - 3 

รวม 991 290 165 199 
ข้อมูล :  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
 สำรวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 จากการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พบว่า จำนวนผู้มารับ
บริการในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มมากข้ึนเป็นลำดับ โดยประชาชนที่มารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอกในปี 2562 
สูงสุด 5 อันดับแรก ยังคงเป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม กลุ่มโรคระบบไหลเวียน
โลหิต กลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม กลุ่มโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก และ
กลุ่มโรคโรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ ส่วนกลุ่มโรคที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
กลุ่มโรคความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอ่ืนๆ กลุ่มโรคความดันโลหิตสูง  กลุ่ม
โรคเบาหวาน กลุ่มโรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและภาวะอ่ืนๆ ทางสูติ



~ 5 ~ 
 

(รา่ง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) ณ วันท่ี 30 ก.ค. 63 
งานนโยบายและแผน ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

กรรมที่มิได้ระบุไว้ที่อ่ืน และกลุ่มโรคอ่ืนของระบบย่อยอาหาร ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรกของ
ผู้ป่วยใน ได้แก่ โรคปอดบวม โรคโลหิตเป็นพิษ โรคหลอดลมหรือปอด ที่มิได้ระบุรายละเอียด การติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่งที่ติดเชื้อ และโรคมะเร็งเซลล์ตับ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญใน
ปัจจุบัน ยังคงเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงโรคของคนเมือง 
ได้แก่ โรคอ้วน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ฯลฯ  

  นอกเหนือจากโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมืองแล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใน ระยะที่โครงสร้าง
ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีหรือมากกว่า) มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 
1.21 ล้านคนในปี พ.ศ.2503 ไปเป็น 4.5 – 5.7 ล้านคนในปี พ.ศ.2543 โดยในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมี
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 65,729,098 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 9,455,777 คน ในเขตกรุงเทพมหานครมีจำนวน
ประชากร 5,696,409 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 898,759 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) 
ประมาณการผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 15.77 และในปี พ.ศ.2563 คาดว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
11 ล้านคนตามลำดับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังนำประเทศไทยไปสู่สภาวะที่เรียกว่า“ภาวะประชากร
ผู้สูงอายุ” (Population Aging) ที่สมบูรณ์ โดยสัดส่วนของบุคคลในวัยทำงานลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั ้งในด้านสุขภาพและสังคม  จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการในการ
จัดบริการทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่ครบวงจร ทั้งทางด้านการป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ด้วยการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและการตรวจประเมินคลินิกทุกปี โดยมีการ
ร่วมดำเนินการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นอกจาก
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุแล้วยังเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ การ
ฟ้ืนฟูและส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ การเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ์ ได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักการแพทย์ ในการดำเนินงานจัดทำโครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจ
แกร่ง ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน 3 หน่วยงาน (ไตรภาคี) ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดสำนัก
การแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขต ในการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระดับปานกลางถึงภาวะ
พ่ึงพิงระดับมาก เพ่ือเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่ครบทุกมิติทั้งมิติสุขภาพและสังคม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลต่อเนื่อง
จนถึงบ้าน และมีการขยายผลไปยังโรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  นอกจากนี้ การเปิดเสรีการค้าตามกรอบ "ประชาคมอาเซียน" หรือเออีซี ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา
ได้มีผลต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ทั้งทางด้านบุคลากร การจัดระบบบริการทางการแพทย์ 
การแพร่ระบาดมากขึ้นของโรคติดต่อ ได้แก่ ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่แฝงมากับการพัฒนา และการเคลื่อนย้ายระหว่าง
ประเทศ การลงทุนทางด้านสุขภาพ ฯลฯ จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพอย่าง
รอบคอบ ทั้งนี้  การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนอาจทำให้ความต้องการของผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์               
จากต่างชาติขยายตัว เกิดการแย่งทรัพยากรสาธารณสุขระหว่างคนไทยและต่างชาติ ดังนั้น โรงพยาบาลเจริญกรุง-
ประชารักษ์ จำเป็นต้องเรียนรู้ เตรียมการรองรับและป้องกัน รวมถึง การพิจารณาผลกระทบในเชิงลบไว้ด้วย  ซึ่ง
แนวทางหนึ่งที่ได้มีการริเริ่มดำเนินการคือ โครงการ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ ซึ่งถือเป็นการจัดบริการสุขภาพ
รูปแบบพิเศษเพ่ิมอีก 1 ระบบ ในโรงพยาบาลของรัฐบาลที่มีการบริการที่ให้ความสะดวก สบาย รวดเร็ว เทียบเท่า
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หรือดีกว่าในโรงพยาบาลเอกชน (Premium Services in Public Organization) โดยผู้ป่วยเป็นผู้เลือกว่าจะรับ
บริการในระบบบริการสุขภาพปกติ หรือระบบบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษ ซึ่งการเข้ารับบริการในการบริการ
สุขภาพรูปแบบพิเศษนี้ จะมีค่าบริการที่สูงกว่าระบบปกติ แต่ยังต่ำกว่าในโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานคร 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มาโดยตลอด ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์
รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง และศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ปัจจุบันได้มีการประเมินศักยภาพของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการติดตามการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการอัน
เป็นหลักประกันให้กับประชาชนผู้มารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ว่าได้รับบริการที่ดีจากหน่วยงานที่ได้
มาตรฐานเทียบได้กับสถาบนัชั้นนำระดับประเทศ   
 ส่วนสถานการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติอ่ืนๆ ในเขตเมืองที่ผ่านมาและอาจ
เกิดขึ้นได้อีก เป็นภาวะวิกฤติฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำเป็นต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับภัย
พิบัติ ดังกล่าว รวมถึงการซ้อมแผนเพ่ือรองรับการเกิดสถานการณ์อย่างจริงจัง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติในเขต พ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือ และการให้บริการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือให้
ผู้เจ็บป่วยหรือผู้ประสบภัย ได้รับความปลอดภัยสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วตามมาตรฐานทางการแพทย์
ด้วยการจัดให้มีชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 
เพ่ือให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และยังเป็นการดำเนินงานที่มีความสำคัญตามยุทธศาสตร์            
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2556 - 2559) ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลเพ่ือให้บริการประชาชนแบบครบวงจร 
และมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลได้ผ่านการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน (HA) 
ทั้งนี้  โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ .) เป็นหน่วยงานประเมิน ซึ่งต่อมา           
ได้ปรับเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ก็ยังได้ให้ความสำคัญด้วยการกำหนด
กลยุทธ์ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่  1 "มหานครปลอดภัย” โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล เพ่ือต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ำ) ตามมาตรฐาน โรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้ง
ที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ ที่มุ่งพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง  ที่เชื่อมโยง                 
ในภาพของเครือข่ายบริการรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)  เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่สำคัญใน               
10 สาขา ได้แก่ ๑.) หัวใจ ๒.) มะเร็ง ๓.) อุบัติเหตุ ๔.) ทารกแรกเกิด ๕.) สุขภาพจิตและจิตเวช ๖.) ตาและไต                 
๗.) ๕ สาขาหลัก (สูติ/ศัลย์/Med/เด็ก/Ortho) ๘.) ทันตกรรม ๙.) บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 
๑๐.) Non Communicable Disease: NCD (DM, HT, COPD, Stroke) ซึ่งต่อมาได้มีการขยายสาขาเพ่ิมเติมเป็น 
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(รา่ง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) ณ วันท่ี 30 ก.ค. 63 
งานนโยบายและแผน ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

14 สาขาโดยในส่วนของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นั้น ดำเนินการร่วมกับสำนักการแพทย์ในรูปแบบ
คณะกรรมการพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
 อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์ เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าได้รับบริการที่ดีที่สุด และมีคุณภาพด้วยการประกัน
คุณภาพรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลคุณภาพของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดีเด่น อาทิ การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก การจัดบริการแบบบูรณาการสหสาขาวิชาชีพของศูนย์พัฒนา
เด็กพิเศษ และศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง ทั้งนี้เพ่ือให้การกำหนดทิศทางการพัฒนาบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของโรงพยาบาลเจริญกรุง-ประชารักษ์ เป็นไปตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ที่กำหนด 
 

วิสัยทัศน ์
 

“ เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง ชั้นแนวหน้าของประเทศ 
และเป็นสถาบันทางการแพทย์ ที่มีคุณธรรมด้วยมาตรฐานระดับสากล ” 

 
คำจำกัดความ 

เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิข้ันสูงช้ันนำที่สำคัญของประเทศ หมายถึง โรงพยาบาลตติยภูมิ  ขั้นสูงที่
ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำในระดับประเทศ มีศักยภาพในการจัดการสอน
ระดับอุดมศึกษา การศึกษาหลังปริญญาการศึกษาต่อเนื่อง และการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่มี ความโดด
เด่นได้อย่างครบถว้น 

มุ่งม่ันสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ ที่มีคุณธรรม ด้วยมาตรฐานระดับสากล หมายถึง           
มีศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นและนึกถึงเป็นลำดับต้นๆ เมื่อต้องการรักษาอาการเจ็บป่วย
ที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงในราคาที่คุ้มค่า และเป็นโรงพยาบาลที่ใครๆ อยากมาทำงาน
ด้วย บุคลากรมีความมั่นคงในการทำงาน มีความสัมพันธ์ที่ ดีต่อผู้ร่วมงาน และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนร่วมกับ
ความสำเร็จ 

   เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ในการได้รับบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ และมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับ นั้น การศึกษาและทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวโน้มทางด้าน
สุขภาพ นับเป็นเรื่องทีมี่ความสำคัญ และจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน
ให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง 
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การ
ขับเคลื่อนให้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประสานระบบการให้บริการทางการแพทย์  ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร มีความเป็นเอกภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุดนั้น 
จำเป็นต้องดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ทุก
แห่ง ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยมีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการดังนี้ 
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พันธกิจ 
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  เป็นโรงพยาบาลภาครัฐที่ ให้การรักษาพยาบาลระดับ            
ตติยภูมิระดับสูง ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการด้วยความใส่ใจ บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ
เอ้ืออาทร มีความปลอดภัย มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมทุกสาขาโรค  
มีการวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  
 

ค่านิยม 
  บุคลากรของโรงพยาบาลอาศัยค่านิยมพ้ืนฐาน 7 ข้อต่อไปนี้ในการทำงานร่วมกัน เพ่ือให้องค์กร
ก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

• Customized Service  
สร้างบริการสุขภาพที่มคีุณค่าให้แต่ละกลุ่มลูกค้า 

• KERI Knowledge, Education , Research & Innovation  
หมั่นหาความรู้ พัฒนาการศึกษา สร้างงานวิจัย และสรรค์สร้างนวัตกรรม 

• Professional & Ethics  
เป็นมืออาชีพ มีจริยธรรม รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ 

• Humanized , Harmony & Happiness 
ดูแลผู้อ่ืนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ และผสานการทำงานเป็นทีม 

• Organization Awareness 
มีจิตสำนึกรกั และตระหนักรู้ในสถานการณ์และทิศทางขององค์กร 

• Systems Perspective  
ใช้มุมมองแบบระบบมาพัฒนาองค์กร 

• Process Continuous Improvement  
พัฒนาการทำงานต่อยอดอย่างต่อเน่าอง เพื่อคุณภาพที่ดีกกว่า และยึดมั่นในหลัก                     
แห่งความปลอดภัย 

 

หลักการพืน้ฐาน 
  หลักการพื้นฐานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4 ปี ได้แสดงถึง
ความเชื่อหรือความคาดหวังของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ            
การกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางผลสำเร็จและมาตรการในแผนยุทธศาสตร์ทั้งระดับสำนักและหน่วยงานตั้งอยู่บน
หลักการพื้นฐาน ๕ ข้อ ต่อไปนี้ 

1. คำนึงถึงบทบาทสำคัญของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในการผลักดันให้การจัดบริการ
ทางการแพทย์ในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบมีความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2. ความเสมอภาคของประชาชนทุกคนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ 

3. ระบบบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประชาชนมีความเชื่อถือ และม่ันใจ 
4. ความจำเป็นในการบูรณาการระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับตติยภูมิจนถึงตติยภูมิขั้นสูง 
5. การคิดนอกกรอบในการสร้างภาคีเครือข่ายและทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน 
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การจัดบริการทางการแพทย์เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์องค์กร (จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งท้าทายและโอกาส) 

และนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในปัจจุบัน 
 

ระบบบริการโรงพยาบาล 
จุดแข็ง 

• โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นหนึ่งในสามโรงพยาบาลขนาดใหญ่  (๔64 เตียง) ในสังกัดสำนัก
การแพทย ์กรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยที่ต้องการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ  

• มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ได้แก่ สูติศาสตร์/ศัลยศาสตร์/อายุรศาสตร์/กุมารเวชศาสตร์/จักษุวิทยา/
โสต ศอ นาสิกวิทยา/ออร์โธปิดิกส์/จิตเวชศาสตร์/นิติเวชศาสตร์/พยาธิวิทยา/รังสีวิทยา/วิสัญญีวิทยา/เวช
ปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว/เวชศาสตร์ป้องกัน/เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และทันตกรรม รวมถึงมีแพทย์ 
เฉพาะทางสาขาต่อยอดในหลายสาขา  

• มีคลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาล ซ่ึงเปิดให้บริการ 4 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์-พฤหัสบดี) ตั้งแต่ป ีพ.ศ.2557  
• ให้บริการนอกเวลาราชการ (Extended OPD) เพ่ือรองรับผู้มารับบริการที่ไม่สะดวก มารับบริการในเวลา

ราชการได้  
• มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพ่ือรักษาโรคเฉพาะทางโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาใน

โรงพยาบาล ประกอบด้วย ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ศูนย์นมแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจ หออภิบาลผู้ป่วยหนักไฟไหม้น้ำร้อนลวก 

• มีห้องตรวจเชื้อความดันลบ และแบบเคลื่อนที ่
• โรงพยาบาลผ่านการประเมินคุณภาพการผ่าตัดผ่านกล้องในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
• มีนโยบายชัดเจน ในการขยายสถานที่ สิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับบริการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
• สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี โดยการเน้นจุดให้บริการทีเ่พ่ิมมากข้ึน 
• มีศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา 
• มีกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ให้บริการเชิงรุกในระดับปฐมภูมิด้านการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคในชุมชน 
• มีระบบส่งต่อภายในระหว่างโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์           

ทั้ง 9 แห่ง โดยให้โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่า สามารถรองรับการส่งต่อให้กับ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ เพ่ือการดูแลผู้ป่วยที่ครบวงจร (โรงพยาบาลพี-่โรงพยาบาลน้อง) 

• มีระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กับศูนย์บริการสาธารณสุข 10 แห่ง ในโซนพ้ืนที่
ใกล้เคียง เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของการจัดระบบ (Enhancing) ที่ เน้นโรงพยาบาลในสังกัด               
สำนักการแพทย ์เป็นศูนย์กลาง รวมถึงการทำงานร่วมกัน และการวิจัยร่วมกันในบางกรณี 

• บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ ตั้งใจพัฒนางาน พัฒนาการบริการ  
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จุดอ่อน 
• ให้บริการเกินศักยภาพที่มีอยู่ บุคลากรทำงานเกินภาระงานปกติ ทำให้อัตราการสูญเสียบุคลากร โดยเฉพาะ

ในสายงานพยาบาลสูงขึ้น  
• งานบางสาขามีผู้ป่วยเกนิอยู่ในขัน้วิกฤต ิ 
• อัตราครองเตียงค่อนข้างสูง มีผู้ป่วยถูกทอดทิ้งซึ่งเป็นภาระของโรงพยาบาล 
• ยังขาดสาขาโรคผิวหนัง ซึ่งมีแต่แพทย์ห้วงเวลา เฉพาะ Case นัดทำให้ผู้ป่วยที่ต้องการตรวจ ไม่สามารถรับ

การตรวจรักษาได้ ณ เวลานั้น 
• การใช้บุคลากรคร่อมสายงานโดยเฉพาะทางคลินิก กับทางด้านการบริหาร ทำให้บุคลากร เช่น แพทย์เก่งๆ 

ที่เด่นทางคลินิก ต้องลดบทบาทแพทย์ เพ่ือดำเนินงานด้านการบริหาร ทำให้ไม่มีโอกาสที่โรงพยาบาลจะ
พัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สามารถดึงดูดผู้ป่วยได ้

• ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มีอยู่อาจขาดเสถียรภาพหากไม่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง  

• ผู้ป่วยจากระบบส่งต่อระหว่างเครือขา่ยโรงพยาบาลเพิ่มภาระงานที่มีอยู่แล้ว 
• ระบบสารสนเทศยังไม่มีความแม่นยำเพียงพอ ไม่สามารถประมวลและนำมาวิเคราะห์ ได้เท่าท่ีควร  
• อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
• ขั้นตอนของระเบียบพัสดุที่ละเอียดมากขึ้น ทำให้ล่าช้า และไม่เอ้ืออำนวยความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุที่

จำเป็น 
• ยังไม่สามารถทำงานตติยภูมิได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษาที่อ่ืน จำนวนมากยังคงต้องการ

มารับบริการกับโรงพยาบาล ทำให้ปริมาณงานไม่เหมาะสมกับจำนวนบุคลากรทีมี่ 
• ไมมี่ระบบดูแล หลักประกัน และโอกาสในการพัฒนา ให้กับบุคลากรห้วงเวลา 
• ความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และความครอบคลุม 
• การจัดทำโครงการต่างๆ มีความยุ่งยากซับซ้อน และใช้เวลานาน 

สิ่งท้ายทายและโอกาส 
• ปริมาณผู้ป่วยสูงอายุ และ NCD เพ่ิมมากขึ้น 
• ความคาดหวังของผู้ป่วย และญาติในการรับการรักษาสูงขึ้น 
• งานรักษาพยาบาลที่ต้องควบคู่กับงานวิจัย 
• จำนวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล 
• ความคาดหวังของประชาชนทีม่าใช้บริการ และมีความคาดหวังในระดับสูงต่อบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ 
• เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 ส่งผลต่อ 

การปรับปรุง และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการรักษาพยาบาล      
ในปัจจุบัน อาทิ เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องชนิดไร้แผล ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยหายเร็ว ไม่ต้องนอนรักษา                  
ในโรงพยาบาล อีกท้ังยังลดจำนวนวันนอนค้างในโรงพยาบาลด้วย  

• ความก้าวหน้าด้าน IT ในการสนับสนุนระบบการให้บริการผู้ป่วย  
• เพ่ิม/ขยายบริการด้านทันตกรรม เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการจำนวนมาก 
• เปิดให้บริการ Premium Clinic และขยายไปในศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง และศูนย์                     

การใหบ้ริการอ่ืนที่มีความพร้อม ต่อไป 
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การจัดการศึกษาและค้นคว้าวิจัย 
จุดแข็ง 

• โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นสถาบันร่วมสอน
เพ่ือผลิตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญาต่อเนื่อง 

• แม่ฟ้าหลวง (Undergraduate) 
• Extren 
• โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสถาบันฝึกนักศึกษาแพทย์ ร่วมกับ 

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 4, 5 , 6  
- นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในสาขาสูติศาสตร์ 
  และนรีเวช ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร ์ 
- นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ สาขากุมารเวชศาสตร์  

• โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Resident Training) ในสาขา
ศัลยศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา และสาขากุมาร
เวชศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ 

• โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  เป็นสถาบันฝึกนักเรียนพยาบาล ร่วมกับคณะพยาบาลชศาสตร์           
เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/คณะพยาบาล-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนหลุยส์ 

• โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสถาบันฝึกนักเรียนในสหสาขาอ่ืนๆ เช่น คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล/คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
รังสิต/คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต/คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง/คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว-เฉลิมพระเกียรติ/หลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุข-สิรินธร/หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ 
กรมการแพทย์ทหารเรือ เป็นต้น 

• โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสถาบันฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องร่วมกับ รพ.ระดับภูมิภาค              
ในเอเชีย เช่น มหาวิทยาลัยฉางเกิง ประเทศไต้หวัน 

• บุคลากรจบ PhD ด้านการวิจัย 
• BMEC ผ่านการประเมินด้านการเป็น Training center ในระดับเอเซียแปซิฟิก 
• แพทย์ผ่านการอบรมด้าน Basic Medical Education 100 % 
• ความพร้อมด้านกายภาพ/สื่อการเรียนการสอน 
• การพัฒนาวารสารของโรงพยาบาลให้เลื่อนระดับจากระดับ 2 เป็นระดับ 1 คือ วารสารในระดับปกติ            

ตามระดับของ TCI  
• เป็นสถาบันร่วมสอน มีเครือข่ายหลายองค์กร 
• โรงพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยมาก ซึ่งจะเป็นโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เหมาะกับการเป็นตัวอย่างใน

การศึกษา 
• บุคลากรทุกฝ่ายมีความเข้าใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับ

สากล 
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• มีห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ศึกษา และค้นคว้าข้อมูล  
• มีระบบสารสนเทศ ที่ค้นคว้าทาง Internet ได้ทุกหน่วยงาน 
• มีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกหน่วยงานรับทราบถึงศักยภาพของโรงพยาบาลในการเป็นสถาบัน

ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
การศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของทีม 

• มีระบบ Training ในหลายวิชาชีพ ทั้งระดับปรญิญา ระดับหลังปริญญา การศึกษาต่อเนื่อง 
• มีความร่วมมือทางการแพทย์กับสถาบันทางการแพทย์หลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล 

จุฬาฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลฉางเกิง ไต้หวัน 
 

 

จุดอ่อน 
• การบริหารเวลาอาจารย์แพทย์ที่ต้องทั้งสอน รักษา และค้นคว้าวิจัย 
• การกำหนดหัวข้อวิจัยมีความหลากหลาย ยังไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน 
• ยังขาดการสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร (ผู้ช่วยวิจัย) และทุนเพ่ือใช้ในการค้นคว้าและวิจัยอย่างเพียงพอ 
• การขอทำวิจัยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยมีความยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะการวิจัยที่ต้องมีการทดลอง 

เปรียบเทียบ ต้องผ่านถึงระดับกรุงเทพมหานคร 
• มีข้อจำกัดระหว่างบริการ และการวิจัย 
• การเข้าถึง แหล่งข้อมูล/ความรู้ ไม่เอ้ืออำนวย 
• สื่อการสอนไม่เพียงพอ 

 

สิ่งท้ายทายและโอกาส 
• การเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน WFME 
• การเป็นต้นแบบที่ดีในการทำวิจัย เพ่ือสอนนักศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
• การสอนนักศึกษาให้มีมาตรฐาน มีความสุข และจริยธรรม  
• นโยบายของสำนักการแพทย์มุ่งเน้นการวิจัย สนับสนุนด้านทุนสำหรับบุคลากร 
• โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีผู้ป่วย และโรคที่หลากหลาย ซึ่งมีปริมาณมากสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่

เหมาะกับการทำวิจัย 
• การนำผลงานวิชาการ/ผลการวิจัย นำเสนอในเวทีระดับโรงพยาบาลด้วย (ปกติลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เท่านั้น) เพราะส่วนใหญ่จะนำเสนอผลงานในการประชุมระดับสำนักการแพทย์ (บางผลงาน) 
• งานรักษาพยาบาลที่ต้องควบคู่กับงานวิจัย 
• ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะช่วยให้มี

บุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้การดูแลทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ิมการเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์สำหรับประชาชน และส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ได้มีการพัฒนาทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง  

• การสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับ Undergraduate education และ Post graduate education 
ในทุกสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 

https://www.google.com/search?safe=active&q=post+graduate+education&sa=X&ved=2ahUKEwiEtcqNu7XqAhXnxzgGHXGqCygQ7xYoAHoECAwQKg


~ 14 ~ 
 

(รา่ง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) ณ วันท่ี 30 ก.ค. 63 
งานนโยบายและแผน ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
จุดแข็ง 

• มีเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโรงพยาบาลภาครัฐ
และเอกชน และเครือข่ายมูลนิธิ เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการจัดระบบบริการในพ้ืนที่  

• มีจุดจอดรถพยาบาลในพ้ืนที่ต่างๆ ในพ้ืนที่โซน 4  
• มีรถปฏิบัติการระดับสูง  
• มีรถปฏิบัติการระดับพ้ืนฐาน  
• มีเรอืกูช้ีวิต  
• มีบุคลากรพยาบาลกู้ชีพ ที่ได้รับการฝึกและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านการ

อบรม และเป็นวิทยากรให้กับสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ 
• มีการจัดระบบ Service plan ในระบบส่งต่อ ของโรงพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์  

ทำให้เกิดการบูรณาการการรักษาผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งของสำนักการแพทย์ 
• มีการทบทวนการสร้างท่าเทียบเรือกู้ชีวิตทางน้ำ เพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุด จากทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาล ที่ติด

แม่น้ำ (เป็นโรงพยาบาลเดียวใน 9 โรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์)  
• ได้รับการสนับสนุน และเชื่อถือจากเครือข่าย  
• มีระบบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีทีมบุคลากรที่เข้มแข็ง และมคีวามพร้อม 
• มีระบบประสานงานที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ในฐานะเป็นเจ้าของพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 

จุดอ่อน 
• ระบบสนับสนุน เช่น การจัดหาอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และยาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย รวมทั้งการจัดอาหารให้กับหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้ามาช่วยหรือร่วม
ปฏิบัติการ 

• ระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ 
• ความต้องการการช่วยเหลือของผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
• ระบบการจัดการระบบสำรองอุปกรณ์ (Stockpile หรือ Inventory)  เพ่ือให้มีทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุและสามารถกระจายทรัพยากร เช่น ยาและเวชภัณฑ์ให้ถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที 

• กำลังคนและทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับการรับมือสาธารณภัย 
• ขาดการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็น เพ่ือนำไปสู่การวางแผน และการปฏิบัติ อย่างรวดเร็วถูกต้องทันเวลา 
• ความชัดเจนในระบบการบังคับบัญชาสั่ งการ พร้อมทั้ งโครงสร้างการบังคับบัญชาภายในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร  
สิ่งท้ายทายและโอกาส 

• พัฒนาระบบการปฐมพยาบาล ผ่านระบบ Online เชื่อมต่อกับ Call Center  
• มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูปทางการแพทย์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ที่

จุดเกิดเหตุ หรือระหว่างเดินทางมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 
• ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ Training ทีมอาสากู้ชีพ ที่อยู่ในเครือข่ายให้ได้ความรู้  พัฒนาทักษะอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการกู้ชีพ  
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• นโยบายผู้บริหารสำนักการแพทย์ ให้ความสำคัญกับหน่วยแพทย์กู้ชีวิต  
• ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัย ทั้งประชาชนที่สุขภาวะ

แข็งแรง รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เพ่ือให้สามารถดูแล
ตนเองเบื้องต้น ก่อนที่ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะเข้าถึง ซึ่ งจะช่วยลด
ภาวะแทรกซ้อนและการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินได้มาก 

• ยังขาดความร่วมมือในการปฏิบัติการทางการแพทย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการเดียวกันจากหน่วยงานหลาย
สังกดั ทั้งภาครัฐและเอกชน 

• สาธารณภัย และโรคอุบัติใหม่ที่กรุงเทพมหานคร เคยประสบทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ความรุนแรง และประเภทที่หลากหลายมากขึ้น  

 
 

การบริหารระบบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จุดแข็ง 

กรุงเทพมหานคร เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดให้มีบริการ 
โรงพยาบาล และบริหารระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
จุดอ่อน 

กรุงเทพมหานคร ยังขาดข้อมูลสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการ
วางแผน และบูรณาการ การให้บริการทางการแพทย์ 
 

สิ่งท้ายทายและโอกาส 
1. กรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร 

จัดการบริการสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีหน่วยงานต่าง
สังกัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิสาหกิจ ฯลฯ  

2. โรงพยาบาลในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร ที่มีจำนวน 145 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง โรงพยาบาลรัฐบาล 33 แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 103 แห่ง (สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งพบว่ามีการกระจายตัวไม่เหมาะสมโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือ
โรงเรียนแพทย์ส่วนมากยังคงกระจุกตัวในเขตเมือง และสถานพยาบาลต่างๆ ยังขาดการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกัน 

3. หน่วยงานจัดบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนยังขาดความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล และ 
แบ่งปันข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์  
  4. สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา Covid-19 ที่ผ่านมา พบว่า การให้บริการทางการแพทย์
ในยุคเดิมต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการทางการแพทย์แบบใหม่ โดยมีการพัฒนาการให้บริการแบบ
พบแพทย์ออนไลน์ รับยาใกล้บ้าน หรือการส่งยาทางไปรษณีย์ 
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โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน สำนักการแพทย์ 
ในปจัจุบัน พ.ศ.2563 (นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) 
MSD Moving forward together 
M – Moral & Management 
S – Service Special 
D – Digital & Development 
  1. ขับเคลื่อนองค์กรสู่ “องค์กรคุณธรรม” และองค์กรแห่งความสุข” บุคลากรมีจิตอาสา และ
ให้บริการทีด่ีที่สุดด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ 
  2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขที่ทันสมัยในระดับสากล มีความเป็น
เอกภาพไร้รอยต่อ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การเรียนการ
สอน การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมที่ชี้นำสังคมและตอบสนองต่อการพัฒนาเมือง 
  3. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์มุ่งสู่ Smart Digital Hospital และศูนย์กลางข้อมูลทาง
การแพทยด์้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 การจัดระบบการให้บริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร กำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องโครงสร้างประชากรที่สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น การแพร่ระบาดของโรคท่ีแฝงมากับการพัฒนา ความต้องการ
รับบริการทางการแพทย์จากต่างชาติที่จะตามมากับการเปิดการค้าเสรี และการขยายตัวของประชากรและชุมชน
เมืองในเขตพ้ืนที่รอบนอกซึ่งห่างไกลจากหน่วยบริการของรัฐ รวมถึงการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล รวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ทั้งนี้ เ พ่ือรองรับการอภิบาลระบบ และด้านบริการ
สุขภาพ รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ที่เก่ียวข้องกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
 

ประเด็นท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ 
1. บริการทางสังคมและสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนและมีอายุยืนขึ้น 
2. ภาระด้านสุขภาพที่มาควบคู่กับการมีชีวิตที่สูงวัย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ภาวะซึมเศร้า              

ความเสื่อมของระบบประสาท กระดูก - กล้ามเนื้อ เป็นต้น มีจำนวนเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ 
3. การประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีและยาใหม่ๆ  ให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน 

การคลังและความคาดหวังของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
4. การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติอย่างรวดเร็ว 
5. โรคอุบัติใหม่และอาการดื้อยา 
6. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งมีนัยยะทางสังคมและสุขภาพ 

 

  ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพและตั้งเป้าหมายให้ 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ๑ ใน ๓ ของเอเชียภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 
 

  แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดทิศทางในระดับนโยบาย (Policy Direction) สำหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนบทบาทที่สำคัญของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๒ บทบาท คือ บทบาทในฐานะหน่วยจัดบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน และบทบาท 
ในฐานะผู้มีส่วนในการดูแลระบบการให้บริการทางการแพทย์ ในเขตพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร 
 

  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะต้องดำเนินการตามที่สำนักการแพทย์ ได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้ 



~ 18 ~ 
 

(รา่ง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) ณ วันท่ี 30 ก.ค. 63 
งานนโยบายและแผน ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักการแพทย์ ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ต้องดำเนินการ  
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยคุณธรรม (Moral & Management) 
 
ความสำคัญ 
 การบริหารจัดการแผนฯ ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้มีการสื่อสาร  นโยบายของผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ตัวชี้วัด ของสำนักการแพทย์ และโรงพยาบาลเจริญกรุง-
ประชารักษ์ พร้อมทั้งแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ถ่ายทอดลงไปยังผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และ
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินการยกระดับการรักษาพยาบาลให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลรัฐ
อ่ืนๆ ทำให้โรงพยาบาลเป็นที่ยอมรับ สามารถดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ     
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามกลุ่มอาชีพ เพ่ือนำมารองรับ การรักษาพยาบาลที่ดี 
ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ 
 
เป้าประสงค์ 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน และได้รับการพัฒนาตามแผนหรือเป้าหมายอย่าง
ชดัเจนและเสมอภาค 

2. สนับสนุนระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีความเหมาะสมกับภาระงานและกลุ่มอาชีพของบุคลากร
ประเภทต่างๆ 

3. สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเอ้ืออำนวยให้ทำงานประสบความสำเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ขับเคลื่อน รพจ. สู่องค์กรคุณธรรม ด้วยอัตลักษณ์ “รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ” พร้อมทั้งสืบสาน
ศาสตร์พระราชา และจิตอาสา 

 
กลยุทธ์ 

1. ผลักดันการปรับ/ขยายโครงสร้างส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมรับภารกิจ           
ในอนาคต และสอดคล้องกับภารกิจที่ซับซ้อน และเพ่ิมข้ึน 

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายวิชาชีพ/สายงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักการแพทย์และรูปแบบบริการ 

3. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากรทุกระดับ 
4. ตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับ 
5. ปรับค่าตอบแทน/พัฒนารูปแบบสวัสดิการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
6. พัฒนารูปแบบการทำงานเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 
7. ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม 
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โครงการ / กิจกรรม ได้แก่ 
1. การจัดสรรบุคลากรด้าน IT 
2. การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
3. โครงการอบรมการทำวิจัย  
4. การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย  
5. การให้วัคซีนป้องกันโรคในบุคลากร / การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับบุคลากร  
6. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน  
7. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างปลอดภัยไร้การบาดเจ็บ  
8. Fitness สำหรับบุคลากร  
9. การตรวจสุขภาพประจำปี  
10. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่   
11. กิจกรรมการประกวดบุคลากรดีเด่นประจำปีของ รพจ.  
12. กิจกรรม 5 ส.  
13. โครงการ BEOH (การประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กทม. ครั้งที่ 3)  
14. โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ  
15. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
16. โครงการการยศาสตร์สำหรับบุคลากร  
17. Big Cleaning Day  
18. กิจกรรมฤๅษีดัดตน การออกกำลังกายด้วยมณีเวชในหน่วยงาน  
19. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบของ รพ.  
20. โครงการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (7 ระบบ)  
21. กิจกรรมลดขั้นตอนการพิจารณาทุน/โครงร่างกายวิจัย โดยการพิจารณาผ่านสื่อ Online  
22. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ & ระบายอากาศ ห้องตรวจทันตกรรม 1-12  
23. ดูงานโรงพยาบาลคุณธรรมจริยธรรม  
24. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาจริยธรรมของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  
25. กิจกรรมการนำถุงผ้ามาใส่ยากลับบ้าน  
26. กิจกรรมการลดจุดรั่วไหล ใน รพจ.  
27. กิจกรรม “ทำด ีมีคนเห็น”  
28. กิจกรรม “ของหาย แล้วได้คืน  
29. กิจกรรมทางศาสนา  
30. กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร และวันศุกร์  
31. ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับ  
32. การให้บริการองคร์วม มีการรักษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
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33. ปรับปรุงห้องเจาะเลือด ใช้ระบบบัตรคิวอัจฉริยะ และระบบก่อนการตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Pre-analytical 
System)  

34. กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต  
35. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ของ รพจ.  
36. กิจกรรม 5s Model 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาพยาบาลในโรคเฉพาะทาง หรือโรคที่มีความซับซ้อนสูง  
(Service Special) 
 

ความสำคัญ   
ประชาชนคนกรุงเทพฯ คาดหวังที่จะได้รับบริการที่ดีและคุ้มค่าจากสถานพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร

จึงต้องพัฒนาระบบบริการและจัดรูปแบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การบริการบำบัดรักษาโรคเฉพาะ
ทาง หรือโรคที่มีความซับซ้อนสูง ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ให้ครอบคลุมความต้องการของ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย สำหรับประชาชนทั่วไป ของกรุงเทพมหานคร ควรจะจัดให้มีระบบบริหารจัดการและ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์ การมีส่วนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
ในการผลิตแพทย์ ทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญา ให้มีการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และยกระดับ
ศักยภาพให้สูงขึ้น  

 
เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางสู่ DSC รวมถึงเพ่ิม
ศูนย์ฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มการเจ็บป่วยของประชาชนให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ   

2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถานพยาบาลในโรคสำคัญอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
เพ่ือนำไปสู่ Best Practice Best Service >>>> Go to the BEST 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
4. เพ่ิมศักยภาพ รพ. ในการรองรับโรคเฉพาะทางของผู้สูงอายุ Medical robotics Precision Medicine    
5. พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ เป็นทางเลือกแก่ประชาชน และทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ การเชื่อมต่ออย่าง

ไร้พรมแดน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ กทม. 
7. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
8. พัฒนา รพ. ให้เป็นสถาบันร่วมสอนกับ มหาวิทยาลัย หรือมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต

แพทย์ทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญา 
 

กลยุทธ์ 
1. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางผ่าน DSC 
2. พัฒนาบริการทางการแพทย์สาขาหลักและรองรับโรคสำคัญที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนและ

โรคคนเมือง 
3. สนับสนุนให้ รพ. ดำเนินการ Best Practice Best Service  
4. ผลักดันให้มีการนำผลงานต่างๆ เผยแพร่สู่สาธารณะรวมถึงการเสนอผลงานในระดับประเทศและ

นานาชาติ 
5. สร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่าย Service Plan 20 สาขา 
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6. สนับสนุนการดำเนินงานของ Service Plan ทุกสาขา 
7. พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ ไร้รอยต่อ 
8. ผลักดันและพัฒนาศักยภาพ รพ. ในสังกัดที่มีความพร้อมรองรับโรคเฉพาะทางของผู้สูงอายุ หรือเป็น

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
9. ผลักดันและพัฒนาศักยภาพ รพ. ในสังกัดที่มีความพร้อมรองรับ Precision Medicine , Medical 

robotics และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอ่ืนๆ 
10. ผลักดันและพัฒนาศักยภาพ รพ. ในการให้บริการรูปแบบใหม่ ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ และ         

การเชื่อมต่ออย่างไร้พรมแดน 
11. ผลักดันและพัฒนาให้มีการบริหารแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกเชิงบูรณาการ (ร่วมกับ

การแพทย์แผนปัจจุบัน) 
12. พัฒนาบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้รองรับรูปแบบของสาธารณภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับความ

รนุแรง และประเภทที่หลากหลาย 
13. เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนบริการ หรือการ

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกบัองค์กรเอกชน 
14. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา / เพิ่มศักยภาพบริการด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข 
15. พัฒนาและผลักดันให้รพ.ทุกระดับของ สนพ. เป็นสถาบันร่วมสอนกับมหาวิทยาลัย หรือสมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอน 
 

โครงการ / กิจกรรม ได้แก่ 
1. หัวใจและหลอดเลือด (การขยายหอผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด)  
2. ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและการรักษาครบวงจร  
3. Excellent center ด้านรังสีรว่มรักษา (Intervention radiology)  
4. พัฒนาศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง BMEC  
5. พัฒนาศูนย์เบาหวานครบวงจร 
6. พัฒนาศูนย์โรคหัวใจให้ครบวงจร และมีศักยภาพที่สูงขึ้น  
7. กิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคเรื่องการทำหัตถการผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับ                

การตดัมดลูก การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและการผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ 
8. การปรับปรุงหน่วยอณูชีวิทยา เป็นห้องปฏิบัติการกลางของ สนพ.  
9. พัฒนางานทนัตกรรมรากเทียม  
10. พัฒนางานจัดฟัน ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร  
11. พัฒนาเรื่องหอผู้ป่วยสามัญโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแบบ negative pressure  
12. กิจกรรมรณรงค์ในวันหัวใจโลก / วันเบาหวานโลก / palliative care day / วันตับอักเสบโลก / วันรักษ์ข้อ  
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13. คลินิกโรคอ้วนและโภชนาการเด็ก  
14. โครงการอบรมฟ้ืนฟูการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
15. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแลมารดาหลังคลอด รวมทั้งการให้การรักษาในกลุ่มคนไข้มารดาหลังคลอด 

และสนับสนุนให้เกิด R2R งานวิจัยร่วมกัน  
16. การบริหารจัดการอาชีวอนามัยในสถานพยาบาล  
17. โครงการสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องฯ  
18. โครงการประชุมวิชาการระบบงานเภสัชกรรมและการประยุกต์ใช้  
19. การผ่าตัดมดลูกแบบไร้แผลทางนรีเวช  
20. โครงการ Best practice การให้ยาในผู้ป่วยโรคหืดในผู้ใหญ่  
21. Service Plan ในสาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  
22. Service Plan ในสาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 13 กทม.  
23. เครอืข่าย Service Plan ในสาขาสุขภาพช่องปาก  
24. เครือข่าย Service Plan ในสาขาการป้องกันทารกคลอดก่อนกำหนด  
25. หน่วยงานมีเครือข่าย Service Plan ในสาขา Sepsis MI CHF Stroke TB DM Palliative DUPD HIV VGIB 

วางแผนเพิ่มเรื่อง Arrhythmia  
26. service planในสาขาทารกคลอดก่อนกำหนด / พัฒนาการเด็ก  
27. service planในสาขาRational drug use (RDU) และ Antimicrobial resistance (AMR)  
28. HA / Advance 
29. โครงการมหกรรมคุณภาพ  
30. กิจกรรมการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน  
31. กิจกรรมการรายงานการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  
32. โครงการพัฒนากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากระดับ Basic เป็นระดับ 

Intermediate ตามเกณฑ์ สนพ. กทม. 
33. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย (Inter lab) ระหว่าง รพ. ในสังกัด สนพ.  
34. คลินิกวัยรุ่น และ High Risk clinic  
35. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด  
36. จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
37. โครงการลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยส่งยาให้ผู้ป่วยรับที่ร้านยา  
38. โครงการส่งยาทางไปรษณีย์และระบบโทรเวชกรรม (telemedicine) 
39. หน่วยงานมีการผลักดันและพัฒนาให้มีการบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเชิงบูรณาการ 

(ร่วมกับแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน) ได้แก่ การส่งเภสัชกรเข้าอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์  
40. โครงการเตรียมพร้อมสูงวัยคุณภาพในชุมชนเขตเมือง  
41. กิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า  
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42. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้อง X_ray ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
43. โครงการบ่งต้อด้วยหนามหวาย  
44. งานทันตกรรมป้องกันในผู้สูงอายุ  
45. การรักษา Fracture Liaison ร่วมกับกลุ่มงานผู้สูงอายุ  
46. การพัฒนา Application สำหรับโรคเบาหวาน ไตวาย NCD  
47. เปิดให้บริการคลินิกมลพิษ  
48. ตรวจสอบวัดค่ามลพิษ พร้อมการให้ข้อมูลแก่บุคลากรผ่านสื่อ Online  
49. การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ร่วมกับ สนอ. และสนง.เขตบางคอแหลม  
50. การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยร่วมกับ สนพ. ศนูย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย  
51. โครงการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี (Immunohistochemistry)  
52. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีการตรวจเซลล์วิทยาแบบ Reflex liquid base cytology 

gynecology test ในผู้ป่วยทีม่ีผล High risk HPV ชนิด non 16+ , 18+ โดยการเข้าร่วมกับ สปสช.  
53. ร่วมมือกับ รพต. ในการช่วยวินิจฉัยผลชิ้นเนื้อพยาธิวิทยา  
54. ร่วมมือกบัสถาบันพยาธิวิทยา กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการส่งขอผล 

second opinion ของชิ้นเนื้อ  
55. ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิดีในการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อไต (kidney biopsy)  
56. โครงการอลัตราซาวด์ทางนรีเวชเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส หรือโอกาสพิเศษ เพ่ือเป็นการตรวจคัดกรอง

โรคทางนรีเวช โดยศูนย์ BMEC  
57. กิจกรรมการผลักดันให้เกิด One Stop Service บริการครบจบในที่เดียว ที่ กง.การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก  
58. โครงการดูแลแม่หลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การดูแลแม่หลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์

แผนไทย และการฝังเข็มกระตุ้นน้ำนมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน  
59. กิจกรรมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข  
60. การจัดทำคู่มือรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาธารณสุข  
61. การอบรมภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์-กุมารเวชศาสตร์  
62. โครงการการช่วยชีวิตขั้นสูงผู้ใหญ่สำหรับแพทย์  
63. กิจกรรมการใหค้ำแนะนำและ/หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ในหญิงอายุน้อย

กว่า 20 ปี หลังคลอด/มีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ที่มารับบริการสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ใน รพจ. 
ร่วมกับ สนพ. และ สนอ.  

64. กิจกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข และรพจ.  
65. โครงการ Save Love เพราะรัก ในกลุ่มวัยรุ่นตามโรงเรียน  
66. โครงการฝึกอบรมครอบครัวสมานฉันท์ในชุมชน  
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67. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือ (Quality Learning network : QLN) มี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพของทุกโรงพยาบาล ในสังกัด สนพ. ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพจาก รพ. ในประเทศ
ไทย ผ่าน สรพ.  

68. เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 13 เรื่องระบบการจัดการข้อร้องเรียน ฟ้องร้อง  
69. โครงการออกแบบบริการฝังเข็ม ในผู้ป่วยโรคเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู (Post Stroke) ร่วมกับทีมกายภาพ  
70. โครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ ร่วมกับคลินิกฟ้าใน รพจ. และเครือวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่  
71. ระบบการจัดการทรัพยากรเพ่ือคนไข้ร่วมกันระหว่าง รพ. ในสังกัด สนพ. กทม.  
72.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ สื่อการสอน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ให้เพียงพอ  
73.  จัดตั้งศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางคลินิก  
74.  โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์ และ  

 นรีเวชวิทยา และทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication skill)  
75.  โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  
76.  ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรับนักศึกษาแพทย์มาเรียนและฝึกปฏิบัติงานชั้น  

 คลินิก (ป ี4-6 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)  
77.  ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 มาฝึกปฏิบัติงานในภาควิชา 

 อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และศัลยศาสตร์  
78.  ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 มาฝึกปฏิบัติงาน 

 ใน ภาควิชาศัลยศาสตร์  
79. ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 มาฝึกปฏิบัติงานในภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์  
80. ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์  
81. ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์  
82. ร่วมกับรพ.กลาง และรพ.ตากสิน ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์  
83. เพ่ิมอัตรากำลังบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษาตามภาระงานและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับ

นโยบายของกรุงเทพมหานคร 
84. โครงการก่อสร้างสถานที่เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ณ อาคารเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ชั้น 5  

ไดแ้ก่   
• ห้องเรียนบรรยาย 6 ห้อง  
• ห้องเรียน skill lab 2 ห้อง  
• ห้องประชุมกลุ่มย่อย 6 ห้อง  
• ห้องอาจารย์ประจำภาควิชาต่าง ๆ 9 ห้อง 

85. ขยายขอบเขตความรับผิดชอบงานแพทยศาสตรศึกษาในระดับหลังปริญญาสาขาอายุรศาสตร์ 
86. อบรมศัลยศาสตร์ทันยุค  
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87. เป็นสถานที่ฝึกงาน และดูงานของแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรวิสัญญีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

88. ร่วมมือกับกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ในการสอนแพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวชวิทยา  
89. รว่มมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3  
90. เป็นสถานที่ฝึกงาน และดูงาน ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยรังสิต  
91. วางแผนพัฒนาโครงการร่วมผลิตแพทย์ประจำบ้าน co-affiliate กับ รพต. โดย รพ.หลักคือ รพ.มหาราช 

(โคราช) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
(Digital & Development) 

 
ความสำคัญ 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีความตื่นตัวและค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพ และเพ่ิมศักยภาพให้ รพ. ก้าวสู่ระดับ           
ที่สูงขึ้น 
 
เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการให้บริการและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับศูนย์ความเป็นเลิศการเป็นโรงเรียนแพทย์ เวชศาสตร์

เขตเมือง หรืออ่ืน ๆ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดและจดสิทธิบัตร ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย/
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 

3. เพ่ิมศักยภาพให้ รพ. เป็น รพ.ตติยภูมิระดับสูง เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน  
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนา IT สนับสนนุระบบฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพและสายสนับสนุน 
2. พัฒนา IT สนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 
3. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักการแพทย์ 
4. พัฒนา รพ. สู่ระดับที่สูงขึ้น (ทุติยภูมิ ทุติยภูมิระดับสูง ตติยภูมิ ตติยภูมิระดับสูง) 
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โครงการ / กิจกรรม ได้แก่ 
1. การจัดสรรงบประมาณด้านงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และพัฒนา

งานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
2. การพัฒนา หรือของบประมาณสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาทดแทนการใช้กำลังคน  
3. การจ่ายเงินผ่านระบบ QR Code  
4. การวางแผนปรับปรุงการพัฒนาระบบการประชุม Online (Tele Conference) ระหว่างหน่วยงานนอก รพ.  
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ  
6. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านระบบเวชระเบียนฯ  
7. ระบบคิวอัจฉริยะ  
8. Smart OPD & IPD 
9. Tele Med  
10. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
11. กิจกรรมการให้ความรู้ทางโซเชียลมีเดียผ่านการ Scan QR Code เรื่องการให้คำแนะนำการเตรียมผู้ป่วยก่อน

มารับการผ่าตัดที่ต้องได้รับการระงับความรู้สึกทั้งในส่วนของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  
12. กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลสถิติปริมาณงาน เพ่ือคำนวณอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน และ

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน  
13. กิจกรรมการพฒันาระบบบริหารจัดการคิว ผ่าน Mobile application  
14. กิจกรรมการพัฒนาระบบก่อนการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytical System) ติด Barcode เตรียมตัวอย่าง 

และนำเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ ด้วยกลไกอัตโนมัติ  
15. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก Human error ในการบริการโลหิตทั้ง

กระบวนการ  
16. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านการบริจาคโลหิต  
17. กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการดำเนินงาน  
18. ปรับปรุงการพัฒนาระบบการประมวลผลสารสนเทศกลางของ รพจ.  
19. มี Central Monitor ซึ่งสามารถดึงข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยขณะทำการผ่าตัดจากห้องผ่าตัดต่างๆ มาดูได้ 

เพ่ือให้การรักษาได้ทันท่วงที  
20. กิจกรรมการปรับปรุงการบริหารจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ 

แบบอัตโนมัติครบวงจร (Total Laboratory Automation)  
21. กิจกรรมการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล แบบ Online ผ่าน Middle ware  
22. สนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมที่มีความเกี่ยวข้องทางการแพทย์ เพ่ือนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และนำมา

พัฒนาหน่วยงาน  
23. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรม 
24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร  
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25. กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรม ผลงานวิชาการ และผลงานการทำงานวิจัยจากงาน
ประจำสู่งงานวิจัย (R2R) และจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี ของบุคลากร รพจ. 

26. e-hospital drug list หรือเภสัชตำรับในรูปแบบ file electronic  
27. ศูนย์สำหรับ Radio intervention  
28. การให้บริการ MRI ภายในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
29. กิจกรรมประกันคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โดย 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (ผ่านการประเมินมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 (2561-2563)  
30. ประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอ่ืนๆ ในร่างกาย (non gyne) โดยสมาคมเซลล์วิทยาและ

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (2562-2563)  
31. ประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยานรีเวช (Gyne) โดยสมาคมเซลล์วิทยา และราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์

แห่งประเทศไทย (2561-2563)  
32. พัฒนาศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
33. ปรับปรุงห้องทำงานด้านโรคติดเชื้ออันตราย และโรคอุบัติใหม่ เป็นห้องปฏิบัติการความดันลบ (Negative 

Pressure) ตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของบุคลากรและสิ่งแวดล้อม  
34. ปรับปรุงจุดลงทะเบียนสำหรับผู้มารับบริการเจาะเลือดให้เป็น One Stop Service 
35. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างห้องปฏิบัติการ ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ และวัสดุวิทยาศาสตร์

ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ และปรับปรุงระบบการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติครบวงจร (Total Laboratory 
Automation)  

36. โครงการก่อสร้าง OPD Premium  
37. การตรวจประเมินตามแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานพยาบาลพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 2562  
38. โครงการสร้างหอผู้ป่วย Stroke Unit (รองรับแพทย์อายุรกรรมด้านประสาทวิทยาปี 2565) 
39. โครงการ Palliative Ward และ Intermediate Care เพ่ือรองรับผู้ป่วยประคับประคองและระยะสุดท้าย 
40. จัดตั้งหอผู้ป่วยเคมีบำบัด เลือด และสารประกอบของเลือดเพ่ือรองรับผู้ป่วยทุกสาขาท่ีต้องให้ยาเคมี/เลือด  
41. โครงการคลินิกพิเศษ Premium อายุรกรรม  
42. จัดตั้ง copd clinic/asthma clinic แบบ One stop service  
43. จัดตั้งคลินิกโรคข้อครบวงจร  
44. โครงการปรับปรุงศูนย์เบาหวานให้เป็น Excellent Center  
45. โครงการ non-invasive cardiac center (Echo/EST/Holter TTE, TEE, Back up CATH / CVT)  
46. โครงการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery)  
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บทที่ 4 
การติดตาม และประเมินผล 

 

 การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4 ปี (พ.ศ.2564– 
2567) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ โดยการมอบหมายความรับผิดชอบแก่หน่วยงาน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ต้อง
ดำเนินการในลักษณะความร่วมมือกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ของสำนักการแพทย์ การระดมความคิดเพ่ือจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักการแพทย์ 4 ปี ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และการนำ
แผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้สามารถสนับสนุน
การพัฒนาและการจัดบริการทางการแพทย์ของส่วนราชการได้อย่างเหมาะสม มีการสัมมนาวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสำนักการแพทย์ ซ่ึงผู้บริหารสำนักการแพทย์ได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
4 ปี บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก 6 เดือน (รายงานปีละ 2 ครั้ง) เพ่ือนำไปสรุปภาพรวมทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับแผนฯ ทั้งในระดับหน่วยงาน โรงพยาบาล และระดับสำนักการแพทย์ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสำนักการแพทย์เป็นระยะๆ เพ่ือให้มีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถ
กำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
แนวทางการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) ไปสู่การปฏิบตัิ 

1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล 
ในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยการเชิญประชุมผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนฯ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการ
ดำเนินงาน และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) ทุก 6 เดือน เพ่ือติดตามความคืบหน้าผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้จัดทำผังโครงสร้างของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) เพ่ือสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 3 ประเด็น 
ให้แก่บุคลากรในสังกัดได้เข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกัน 

3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
และบุคลากรในโรงพยาบาล มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์     
4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินการตามแผนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กับสำนักการแพทย์ รวมทั้งการกำกับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานแกห่น่วยงานเป็นระยะ ๆ 
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4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุง-
ประชารักษ์ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) โดยรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในส่วน
ที่หน่วยงานในโรงพยาบาลได้รับมอบหมาย จากสำนักการแพทย์ เพ่ือประมวลผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ที่สอดคล้องกันในภาพรวมของสำนักการแพทย์ และ
รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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ตารางสรุป 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์4 ปี (ปี 2564–2567) 
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ตารางสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4 ปี (ปี 2564 – 2567) 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยคุณธรรม (Moral & Management) 
1.1 การเปิดโอกาสให้บุคลากร

มีความก้าวหน้าตามสาย
งาน และได้รับกรพัฒนา
ตามแผน หรือเป้าหมาย
อย่างชัดเจนและเสมอ
ภาค 

1.1.1 ผลักดันการปรับ/ขยายโครงสร้าง
ส่วนราชการใหม้ีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลงพร้อมรับภารกิจ
ในอนาคต และสอดคล้องกับ
ภารกิจที่ซับซ้อน และเพ่ิมข้ึน 

1. การจดัสรรบุคลากรด้าน IT  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

1.1.2 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามสายวิชาชีพ/สายงาน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสำนักการแพทย์และ
รูปแบบบริการ 

 

2. การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ทุกหน่วยงาน 

3. โครงการอบรมการทำวิจัย  กง.ส่งเสริมการวิจัย 
4. การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพทางด้าน

การวิจัย 
 กง.ส่งเสริมการวิจัย 

1.2 การสนับสนุนระบ
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่มีความ
เหมาะสมกับภาระงาน
และกลุ่มอาชีพของ
บุคลากรประเภทต่างๆ  

  
  

1.2.1 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค         
แก่บุคลากรทุกระดับ 

 

5. การให้วัคซีนป้องกันโรคในบุคลากร /  
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับบุคลากร 

 กง.อาชีวเวชกรรม 

6. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่มี
น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน  

 กง.เวชศาสตร์ชุมชน 

7. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ          
เพ่ือการออกกำลังกายและเล่นกีฬา          
อย่างปลอดภัยไร้การบาดเจ็บ 

 กง.เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

8. Fitness สำหรับบุคลากร   กง.เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

   
  

1.2.2 การตรวจสุขภาพประจำปีแก่
บุคลากรทุกระดับ 

9. การตรวจสุขภาพประจำปี  กง.เวชศาสตร์ชุมชน/กง.
ประกันสุขภาพ 

1.2.3 ปรับค่าตอบแทน/พัฒนารูปแบบ
สวัสดิการอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 

 

10. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร
เจ้าหน้าที่   

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

11. กิจกรรมการประกวดบุคลากรดีเด่น
ประจำปีของ รพจ.  

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1.3 สภาพแวดล้อมการทำงาน
ที่ปลอดภัย และ
เอ้ืออำนวยใหท้ำงาน
ประสบความสำเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.1 พัฒนารูปแบบการทำงานเพ่ือสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 

 

12. กิจกรรม 5 ส.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. โครงการ BEOH (การประชุมวิชาการ

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กทม. 
ครั้งที่ 3) 

 กง.อาชีวเวชกรรม 

14. โครงการอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิง และ        
หนีไฟ  

 กง.เวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ 

15. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน   ทุกหนว่ยงาน 
16. โครงการการยศาสตร์สำหรับบุคลากร   กง.เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

17. Big Cleaning Day   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

18. กิจกรรมฤๅษีดัดตน การออกกำลังกาย
ด้วยมณีเวชในหน่วยงาน  

 กง.การแพทย์แผนไทยฯ 

19. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรรายงาน
อุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระบบของ รพ.  

 คกก.บริหารความเสี่ยง 

20. โครงการตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน

 กง.พัฒนาคุณภาพ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

โรงพยาบาล (7 ระบบ) 
 
 
21. กิจกรรมลดขั้นตอนการพิจารณาทุน/

โครงร่างกายวิจัย โดยการพิจารณา
ผ่านสื่อ Online 

 กง.ส่งเสริมการวิจัย 

22. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ & ระบาย
อากาศ ห้องตรวจทันตกรรม 1-12 

 กง.ทันตกรรม 

1.4 การขับเคลื่อน รพจ. สู่
องค์กรคุณธรรม ด้วยอัต
ลักษณ์ “รับผิดชอบ 
โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 
พร้อมทั้งสืบสานศาสตร์
พระราชา และจิตอาสา 

1.4.1 ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กร
คุณธรรม 

23. ดูงานโรงพยาบาลคุณธรรมจริยธรรม   ฝ่ายการพยาบาล 
24. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา

จริยธรรมของกลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาล 

 ฝ่ายการพยาบาล 

25. กิจกรรมการนำถงุผ้ามาใส่ยากลับบ้าน   ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางการแพทย์ 

26. กิจกรรมการลดจุดรั่วไหล ใน รพจ.   กง.พัฒนาคุณภาพ /  
กง.เภสัชกรรม /  
ฝ่ายงบประมาณฯ 

27. กิจกรรม “ทำดี มีคนเห็น”   ศูนยป์ระชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางการแพทย์ / 
คกก.รพ.คุณธรรม /  
กง.พัฒนาคุณภาพ 

28. กิจกรรม “ของหาย แล้วได้คืน   ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางการแพทย์ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

29. กิจกรรมทางศาสนา   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
30. กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวัน

อังคาร และวันศุกร์  
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

31. ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับ  

 ทุกหน่วยงาน 

32. การให้บริการองค์รวม มีการรักษา
ร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 
เพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

 ทุกหน่วยงาน 

33. ปรับปรุงห้องเจาะเลือด ใช้ระบบบัตร
คิวอัจฉริยะ และระบบก่อนการตรวจ
วิเคราะห์อัตโนมัติ (Pre-analytical 
System)  

 กง.เทคนิคการแพทย์ 

34. กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต   กง.ธนาคารเลือด 
35. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการวิจัยทาง
การแพทย์หรือสาธารณสุข ของ รพจ.  

 กง.ส่งเสริมการวิจัย 

36. กิจกรรม 5s Model  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางการแพทย์ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาพยาบาลในโรคเฉพาะทาง หรือโรคที่มีความซับซ้อนสูง (Service Special)  

2.1 การพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ด้านโรค
เฉพาะทางสู่ DSC รวมถึง
เพ่ิมศูนย์ฯ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและแนวโน้ม
การเจ็บป่วยของประชาชน
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดบัประเทศและ
นานาชาติ   

2.1.1 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านโรคเฉพาะทางผ่าน DSC 

 

37. หัวใจและหลอดเลือด (การขยายหอ
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) 

 กง.อายุรกรรม 

38. ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
และการรักษาครบวงจร 

 กง.ศัลยกรรม 

39. Excellent center ด้านรังสีรว่มรักษา 
(Intervention radiology) 

 กง.รังสีวิทยา 

40. พัฒนาศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง BMEC  กง.สูติ-นรีเวชกรรม 
41. พัฒนาศูนย์เบาหวานครบวงจร  กง.อายุรกรรม 
42. พัฒนาศูนย์โรคหัวใจให้ครบวงจร และ

มีศักยภาพที่สูงขึ้น 
 กง.อายุรกรรม 

2.1.2 พัฒนาบริการทางการแพทย์
สาขาหลักและรองรับโรคสำคัญที่
เป็ น ปั ญ ห าด้ านสุ ขภ าพ ของ
ประชาชนและโรคคนเมือง 

 

43. กิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน
การรับรองเฉพาะโรคเรื่องการทำ
หัตถการผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับการ
ตัดมดลูก การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและ
การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ 

 ศูนย ์BMEC /  
กง.พัฒนาคุณภาพ 

44. การปรับปรุงหน่วยอณูชีวิทยา เป็น
ห้องปฏิบัติการกลางของ สนพ. 

 กง.เทคนิคการแพทย์ 

45. พัฒนางานทันตกรรมรากเทียม   กง.ทันตกรรม 
46. พัฒนางานจัดฟัน ร่วมกับการผ่าตัด

ขากรรไกร  
 กง.ทันตกรรม 
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47. พัฒนาเรื่องหอผู้ป่วยสามัญโรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจแบบ negative 
pressure 

 กง.อายุรกรรม 

48. กิจกรรมรณรงค์ในวันหัวใจโลก / วัน
เบาหวานโลก / palliative care day 
/ วันตับอักเสบโลก / วันรักษ์ข้อ  

 กง.อายุรกรรม 

49. หัตถการผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับการ
ตัดมดลูก การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและ
การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ 

 ศูนย์ BMEC /  
กง.พัฒนาคุณภาพ 

50. คลินิกโรคอ้วนและโภชนาการเด็ก   กง.กุมารเวชกรรม 
2.2 การสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างสถานพยาบาลใน
โรคสำคัญอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่ 
Best Practice Best 
Service >>>> Go to 
the BEST  

2.2.1 สนับสนุนให้ รพ. ดำเนินการ 
Best Practice Best Service  

53. โครงการอบรมฟ้ืนฟูการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 กง.กุมารเวชกรรม 

54. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแล
มารดาหลังคลอด รวมทั้งการให้การ
รักษาในกลุ่มคนไข้มารดาหลังคลอด 
และสนับสนุนให้เกิด R2R งานวิจัย
ร่วมกัน 

 กง.การแพทย์แผนไทยฯ 

55. การบริหารจัดการอาชีวอนามัยใน
สถานพยาบาล 

 กง.อาชีวเวชกรรม 

2.2.2 ผลักดันให้มีการนำผลงานต่างๆ 
เผยแพร่สู่สาธารณะรวมถึงการ
เสนอผลงานในระดับประเทศ
และนานาชาติ 

56. โครงการสัมมนาวิชาการด้านการ
ผ่าตัดผ่านกล้องฯ 

 ศูนย์ BMEC 

57. โครงการประชุมวิชาการระบบงาน
เภสัชกรรมและการประยุกต์ใช้ 

 กง.เภสัชกรรม 
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58. การผ่าตัดมดลูกแบบไร้แผลทางนรีเวช  กง.สูติ-นรีเวชกรรม 
59. โครงการ Best practice การให้ยาใน

ผู้ป่วยโรคหืดในผู้ใหญ่ 
 กง.เภสัชกรรม 

 
2.3 การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan)   

2.3.1 สร้างความเข้มแข็ง และ             
สร้างเครือข่าย Service Plan 
20 สาขา 

 

60. Service Plan ในสาขาการแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์ทางเลือก 

 กง.การแพทย์แผนไทยฯ 

61. Service Plan ในสาขาแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพ
ที่ 13 กทม.  

 กง.การแพทย์แผนไทยฯ 

62. เครือข่าย Service Plan ในสาขา
สุขภาพช่องปาก 

 กง.ทันตกรรม 

63. เครือข่าย Service Plan ในสาขาการ
ป้องกันทารกคลอดก่อนกำหนด 

 กง.สูติ-นรีเวชกรรม 

64. หน่วยงานมีเครือข่าย Service Plan 
ในสาขา Sepsis MI CHF Stroke TB 
DM Palliative DUPD HIV VGIB 
วางแผนเพิ่มเรื่อง Arrhythmia 

 กง.อายุรกรรม 

65. service planในสาขาทารกคลอด
ก่อนกำหนด / พฒันาการเด็ก 

 กง.กุมารเวชกรรม 

66. service planในสาขาRational drug 
use (RDU) และ Antimicrobial 
resistance (AMR) 

 
 

 กง.เภสัชกรรม 
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2.3.2 สนับสนุนการดำเนินงานของ 

Service Plan ทุกสาขา 
 

67. HA / Advance   กง.พัฒนาคุณภาพ 
68. โครงการมหกรรมคุณภาพ  กง.พัฒนาคุณภาพ 
69. กิจกรรมการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน  กง.พัฒนาคุณภาพ 
70. กิจกรรมการรายงานการจัดบริการ

ด้านการแพทยแ์ผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก 

 กง.การแพทย์แผนไทยฯ 

71. โครงการพัฒนากลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจาก
ระดับ Basic เป็นระดับ 
Intermediate ตามเกณฑ์ สนพ. 
กทม. 

 กง.การแพทย์แผนไทยฯ 

72. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย (Inter 
lab) ระหว่าง รพ. ในสังกัด สนพ. 

 กง.เทคนิคการแพทย์ 

73. คลินิกวัยรุ่น และ High Risk clinic  กง.สูติ-นรีเวชกรรม 
74. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด 
 กง.กุมารเวชกรรม 

75. จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการ
แพทย์และผู้ป่วยเรื่องการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 

 กง.เภสัชกรรม 

2.3.3 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ        
ไร้รอยต่อ 

 

76. โครงการลดความแออัดของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลโดยส่งยาให้ผู้ป่วยรับที่
ร้านยา 

 

 กง.เภสัชกรรม 
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77. โครงการส่งยาทางไปรษณีย์และระบบ

โทรเวชกรรม (telemedicine) 
 กง.เภสัชกรรม 

78. หน่วยงานมีการผลักดันและพัฒนาให้
มีการบริการทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเชิงบูรณาการ 
(ร่วมกับแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน) 
ได้แก่ การส่งเภสัชกรเข้าอบรม
หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ 

 กง.เภสัชกรรม 

2.4 การเพ่ิมศักยภาพ รพ. ใน
การรองรรับโรคเฉพาะทาง
ของผู้สูงอายุ Medical 
robotics Precision 
Medicine  

2.4.1 ผลักดันและพัฒนาศักยภาพ รพ. 
ในสังกัดที่มีความพร้อมรองรับ
โรคเฉพาะทางของผู้สูงอายุ หรือ
เป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

 

79. โครงการเตรียมพร้อมสูงวัยคุณภาพใน
ชุมชนเขตเมือง 

 กง.เวชศาสตร์ชุมชน 

80. กิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะ
ซึมเศร้า 

 กง.เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

81. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้อง X_ray 
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

 กง.รังสีวิทยา 
 

82. โครงการบ่งต้อด้วยหนามหวาย  กง.การแพทย์แผนไทยฯ 
83. งานทันตกรรมป้องกันในผู้สูงอายุ   กง.ทันตกรรม 
84. การรักษา Fracture Liaison ร่วมกับ

กลุ่มงานผู้สูงอายุ 
 กง.อายุรกรรม 

2.4.2 ผลักดันและพัฒนาศักยภาพ รพ. 
ในสังกัดที่มีความพร้อมรองรับ 
Precision Medicine , Medical 
robotics และเทคโน โลยีด้ าน
สุขภาพอ่ืนๆ 
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2.5 การพัฒนาบริการรูปแบบ

ใหม่ๆ เป็นทางเลือกแก่
ประชาชน และทันต่อ
กระแสโลกาภิวัตน์ การ
เชื่อมต่ออย่างไร้พรมแดน 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอ่ืน 
ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน 

2.5.1 ผลักดันและพัฒนาศักยภาพ รพ. 
ในการให้บริการรูปแบบใหม่ ทัน
ต่อกระแสโลกาภิวัตน์ และการ
เชื่อมต่ออย่างไร้พรมแดน 

85. การพัฒนา Application สำหรับ
โรคเบาหวาน ไตวาย NCD 

 กง.อายุรกรรม 

86. เปิดให้บริการคลินิกมลพิษ  กง.อาชีวเวชกรรม 
87. ตรวจสอบวัดค่ามลพิษ พร้อมการให้

ข้อมูลแก่บุคลากรผ่านสื่อ Online 
 กง.อาชีวเวชกรรม 

88. การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 
และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ร่วมกับ 
สนอ. และสนง.เขตบางคอแหลม 

 กง.อาชีวเวชกรรม 
 
 

89. การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยร่วมกับ สนพ. ศูนย์
พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย 

 กง.อาชีวเวชกรรม 

90. โครงการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 
ด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี 
(Immunohistochemistry) 

 กง.พยาธิวิทยา 

91. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดยวิธีการตรวจเซลล์วิทยาแบบ 
Reflex liquid base cytology 
gynecology test ในผู้ป่วยทีม่ีผล 
High risk HPV ชนิด non 16+ , 
18+ โดยการเข้าร่วมกับ สปสช. 

 กง.พยาธิวิทยา 

92. ร่วมมือกับ รพต. ในการช่วยวินิจฉัยผล
ชิ้นเนื้อพยาธิวิทยา 

 
 

 กง.พยาธิวิทยา 
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93. ร่วมมือกับสถาบันพยาธิวิทยากระทรวง 

สาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์       
ศิริราชพยาบาล ในการส่งขอผล 
second opinion ของชิ้นเนื้อ 

 กง.พยาธิวิทยา 

94. ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิดีในการตรวจ
วินิจฉัยชิ้นเนื้อไต (kidney biopsy) 

 กง.พยาธิวิทยา 

95. โครงการอัลตราซาวด์ทางนรีเวชเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาส หรือโอกาส
พิเศษ เพ่ือเป็นการตรวจคัดกรองโรค
ทางนรีเวช โดยศูนย์ BMEC 

 กง.สูติ-นรีเวชกรรม 

2.5.2 ผลั กดั น และ พั ฒ นาให้ มี ก าร
บริห ารแพทย์แผน ไทย  และ
การแพทย์ทางเลือกเชิงบูรณา
การ (ร่วมกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน) 

 

96. กิจกรรมการผลักดันให้เกิด One 
Stop Service บริการครบจบในที่
เดียว ที่ กง.การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

 กง.การแพทย์แผนไทยฯ 

97. โครงการดูแลแม่หลังคลอดด้วยศาสตร์
การแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การดูแลแม่
หลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย และการฝังเข็มกระตุ้นน้ำนมด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

 
 
 
 

 กง.การแพทย์แผนไทยฯ 
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2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ 
กทม.  

2.6.1 พัฒนาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้รองรับรูปแบบของสาธารณภัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ งระดับ
ความรุนแรง และประเภทที่
หลากหลาย 

 

98. กิจกรรมซ้อมแผนเตรียมความพร้อม
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

 กง.เวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ 

99. การจัดทำคู่มือรองรับสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข 

 กง.เวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ 

100. การอบรมภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์-
กุมารเวชศาสตร์ 

 กง.เวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ 

101. โครงการการช่วยชีวิตขั้นสูงผู้ใหญ่
สำหรับแพทย์ 

 กง.เวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ 

2.6.2 เพ่ิ มประสิทธิภ าพการเข้ าถึ ง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนบริการ 
หรือการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรเอกชน 

   

2.7 การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข หรือดา้นอื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2.7.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนา / เพ่ิมศักยภาพ
บ ริ ก า รด้ าน ก ารแ พ ท ย์ แ ล ะ
สาธารณสุข 

102. กิจกรรมการให้คำแนะนำและ/หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ในหญิงอายุ
น้อยกว่า 20 ปี หลังคลอด/มีการสิ้นสุด
การตั้งครรภ์ที่มารับบริการสุขภาพทาง
เพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ใน รพจ. 
ร่วมกับ สนพ. และ สนอ. 

 

 กง.สูติ-นรีเวชกรรม 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
103. กิจกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ

ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข และ
รพจ. 

 ศูนย์รับ-ส่งต่อ 

104. โครงการ Save Love เพราะรัก ใน
กลุ่มวัยรุ่นตามโรงเรียน 

 กง.เวชศาสตร์ชุมชน 

105. โครงการฝึกอบรมครอบครัว
สมานฉันท์ในชุมชน 

 กง.เวชศาสตร์ชุมชน 

106. โครงการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลโดยเครือขา่ยความ
ร่วมมือ (Quality Learning network 
: QLN) มีกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพของ
ทุกโรงพยาบาล ในสังกัด สนพ. 
ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพจาก รพ. 
ในประเทศไทย ผ่าน สรพ. 

 กง.พัฒนาคุณภาพ 

107. เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 13 เรื่องระบบ
การจัดการข้อร้องเรียน ฟ้องร้อง 

 คกก.เจรจาไกล่เกลี่ย/ 
กง.พัฒนาคุณภาพ 

108. โครงการออกแบบบริการฝังเข็ม ใน
ผู้ป่วยโรคเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู (Post 
Stroke) ร่วมกับทีมกายภาพ 

 กง.การแพทย์แผนไทยฯ 

109. โครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ ร่วมกับ
คลินิกฟ้าใน รพจ. และเครือวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์เพ่ือสังคมไทยปลอด
บุหรี่ 

 

 กง.เทคนิคการแพทย์ 
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งานนโยบายและแผน ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
110. ระบบการจัดการทรัพยากรเพ่ือคนไข้

ร่วมกันระหว่าง รพ. ในสังกัด สนพ. 
กทม. 

 กง.ธนาคารเลือด 

2.8 การพัฒนา รพ. ให้เป็น
สถาบันร่วมสอนกับ
มหาวิทยาลัย หรือมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อผลิตแพทย์ทั้งใน
ระดบัปริญญาและหลัง
ปริญญา 

2.8.1 พัฒนาและผลักดันให้รพ.ทุก
ระดับของ สนพ. เป็นสถาบัน     
ร่วมสอนกับมหาวิทยาลัย หรือ           
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียน 
การสอน 

 

111. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ สื่อ
การสอน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ 
ให้เพียงพอ 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา 

112. จัดตั้งศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทาง
คลินิก 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา 

113. โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ และแพทย์ประจำบ้าน สาขา
กุมารเวชศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์ และ
นรีเวชวิทยา และทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication 
skill) 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา 

114. โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน 
และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา 
 

115. ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรับ
นักศึกษาแพทย์มาเรียนและฝึก
ปฏิบัติงานชั้นคลินิก (ปี 4-6 ของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

 
 
 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
116. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล โดยรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี
ที่ 6 มาฝึกปฏิบัติงานในภาควิชา
อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และ
ศัลยศาสตร์ 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา 

117. รว่มกับคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 มาฝึก
ปฏิบัติงานในภาควิชาศัลยศาสตร์ 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา/
กง.ศัลยกรรม 

118. ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า โดยรับนักศึกษาแพทย์ชั้น
ปีที่ 6 มาฝึกปฏิบัติงานในภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา/
กง.กมุารเวชกรรม 

119. ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติ-
นรีเวชศาสตร์ 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา/ 
กง.สูติ-นรีเวชกรรม 

120. ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมาร
เวชศาสตร์ 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา/ 
กง.กุมารเวชกรรม 

121. ร่วมกับรพ.กลาง และรพ.ตากสิน 
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ 

 
 
 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา/ 
กง.ศัลยกรรม 
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งานนโยบายและแผน ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
122. เพ่ิมอัตรากำลังบุคลากรด้าน

แพทยศาสตรศึกษาตามภาระงานและ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา 

123. โครงการก่อสร้างสถานที่เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ณ อาคารเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ชั้น 5 
ได้แก่   
- ห้องเรยีนบรรยาย 6 ห้อง  
- ห้องเรียน skill lab 2 ห้อง  
- ห้องประชุมกลุ่มย่อย 6 ห้อง  
- ห้องอาจารย์ประจำภาควิชาต่าง ๆ     

9 ห้อง 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา 

124. ขยายขอบเขตความรับผิดชอบงาน
แพทยศาสตรศึกษาในระดับหลัง
ปริญญาสาขาอายุรศาสตร์ 

 กง.แพทยศาสตรศึกษา/ 
กง.อายุรกรรม 

125. อบรมศัลยศาสตร์ทันยุค  กง.ศัลยกรรม 

126. เป็นสถานที่ฝึกงาน และดูงานของ
แพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรวิสัญญี
วิทยา จากคณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

 

 กง.วิสัญญีวิทยา 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
127. ร่วมมือกับกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 

ในการสอนแพทย์ประจำบ้านสูติ-นรี
เวชวิทยา 

 กง.พยาธิวิทยา 

128. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใน
การสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 

 กง.พยาธิวิทยา 

129. เป็นสถานที่ฝึกงาน และดูงาน ของ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 6 คณะทันต-
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรังสิต  

 กง.ทันตกรรม 

130. วางแผนพัฒนาโครงการร่วมผลิต
แพทย์ประจำบ้าน co-affiliate กับ 
รพต. โดย รพ.หลักคือ รพ.มหาราช 
(โคราช) 

 กง.อายุรกรรม 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน/ส่วนราชการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Digital & Development)  
3.1 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการให้บริการ
และการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

3.1.1 พัฒนา IT สนับสนุนระบบ
ฐานข้อมูล กำลังคนด้านสุขภาพ
และสายสนับสนุน 

 

132. การจัดสรรงบประมาณด้านงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชน และ
พัฒนางานบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  

 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

133. การพัฒนา หรือของบประมาณ
สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาทดแทน
การใช้กำลังคน 

 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

134. การจ่ายเงินผ่านระบบ QR Code  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน/
ฝ่ายงบประมาณการเงิน
และบัญชี 

135. การวางแผนปรับปรุงการพัฒนาระบบ
การประชุม Online (Tele 
Conference) ระหว่างหน่วยงานนอก 
รพ. 

 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

136. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฯ 

 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

137. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้าน
ระบบเวชระเบียนฯ 

 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

138. ระบบคิวอัจฉริยะ   ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
139. Smart OPD & IPD  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงาน/ส่วนราชการ 
140. Tele Med  กง.ประกันสุขภาพ 
141. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Google Sheet)  กง.อาชีวเวชกรรม 
142. กิจกรรมการให้ความรู้ทางโซเชียล

มีเดียผ่านการ Scan QR Code เรื่อง
การให้คำแนะนำการเตรียมผู้ป่วยก่อน
มารับการผ่าตัดที่ต้องได้รับการระงับ
ความรู้สึกทั้งในส่วนของผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก 

 กง.วิสัญญีวิทยา 

143. กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลสถิติปริมาณ
งาน เพื่อคำนวณอัตรากำลังบุคลากร
ให้เหมาะสมกับภาระงาน และ
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 กง.เทคนิคการแพทย์ 

144. กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคิว ผ่าน Mobile application 

 กง.เทคนิคการแพทย์ 

145. กิจกรรมการพัฒนาระบบก่อนการ
ตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytical 
System) ติด Barcode เตรียม
ตัวอย่าง และนำเข้าเครื่องตรวจ
วิเคราะห์ ด้วยกลไกอัตโนมัติ  

 
 
 

 กง.เทคนิคการแพทย์ 
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146. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจาก 
Human error ในการบริการโลหิตทั้ง
กระบวนการ  

 กง.ธนาคารเลือด 
 
 

147. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
การบริจาคโลหิต 

 กง.ธนาคารเลือด 

148. กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วใน
การดำเนินงาน 

 กง.ส่งเสริมการวิจัย 

3 พัฒนา IT สนับสนุนระบบฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพ 

149. ปรับปรุงการพัฒนาระบบการ
ประมวลผลสารสนเทศกลางของ รพจ. 

 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

150. มี Central Monitor ซึ่งสามารถดึง
ข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยขณะทำ
การผ่าตัดจากห้องผ่าตัดต่างๆ มาดูได้ 
เพ่ือให้การรักษาได้ทันท่วงที  

 กง.วิสัญญีวิทยา 

151. กิจกรรมการปรับปรุงการบริหาร
จัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ให้มี
การเชี่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ 
แบบอัตโนมัติครบวงจร (Total 
Laboratory Automation) 

 
 

 กง.เทคนิคการแพทย์ 
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152. กิจกรรมการปรับปรุงระบบการ

เชื่อมโยงข้อมูล แบบ Online ผ่าน 
Middle ware 

 กง.เทคนิคการแพทย์ 
 
 

3.2 สนับสนุนการวิจัย และ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ศูนย์ความเป็นเลิศการเป็น
โรงเรียนแพทย์ เวชศาสตร์
เขตเมือง หรืออ่ืนๆ รวมถึง
การพัฒนาต่อยอดและจด
สิทธิบัตรตลอดจนพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการ
วิจัย/ประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายด้านสุขภาพ 

3.2.1 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา            
สำนักการแพทย์ 

 

153. สนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมที่มี
ความเกีย่วข้องทางการแพทย์ เพื่อนำ
ความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และนำมา
พัฒนาหน่วยงาน 

 ทุกหน่วยงาน 

154. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรม  กง.พัฒนาคุณภาพ 
155. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร 
 กง.ส่งเสริมการวิจัย 

156. กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการ
สร้างผลงานนวัตกรรม ผลงานวิชาการ 
และผลงานการทำงานวิจัยจากงาน
ประจำสู่งงานวิจัย (R2R) และ
จริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี ของ
บุคลากร รพจ. 

 กง.ส่งเสริมการวิจัย 

157. e-hospital drug list หรอืเภสัชตำรับ
ในรูปแบบ file electronic 

 กง.เภสัชกรรม 

3.3 การเพ่ิมศักยภาพให้ รพ. 
เป็น รพ.ตติยภูมิระดบัสูง             
เพ่ือรองรับการให้บริการ
ประชาชน             

3.3.1 พัฒนา รพ. สู่ระดับที่สูงขึ้น   
(ทุตยิภูมิ ทุติยภูมิระดับสูง     
ตติยภูมิ ตติยภูมิระดับสูง) 

 

158. ศูนยส์ำหรับ Radio intervention 
 

 กง.รังสีวิทยา 

159. การให้บริการ MRI ภายใน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
 
 

 กง.รังสีวิทยา 
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160. กิจกรรมประกันคุณภาพภายนอก 

ผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการ
ของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โดย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศ
ไทย (ผ่านการประเมินมาแล้ว 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 2 (2561-2563) 

 กง.พยาธิวิทยา 
 
 
 
 
 

161. ประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์
วิทยาระบบอวัยวะอ่ืนๆ ในร่างกาย 
(non gyne) โดยสมาคมเซลล์วิทยา
และราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง
ประเทศไทย (2562-2563) 

 กง.พยาธิวิทยา 
 
 
 
 

162. ประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์
วิทยานรีเวช (Gyne) โดยสมาคมเซลล์
วิทยา และราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
แห่งประเทศไทย (2561-2563) 

 กง.พยาธิวิทยา 

163. พัฒนาศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 กง.เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

164. ปรับปรุงห้องทำงานด้านโรคติดเชื้อ
อันตราย และโรคอุบัติใหม่ เป็น
ห้องปฏิบัติการความดันลบ (Negative 
Pressure) ตามมาตรฐานสากลด้าน
ความปลอดภัยของบุคลากรและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 กง.เทคนิคการแพทย์ 
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165. ปรับปรุงจุดลงทะเบียนสำหรับผู้มารับ

บริการเจาะเลือดให้เป็น One Stop 
Service 

 กง.เทคนิคการแพทย์ 

166. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างห้องปฏิบัติการ 
ด้วยการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือ และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
มาใช้ และปรับปรุงระบบการทำงาน
เป็นแบบอัตโนมัติครบวงจร (Total 
Laboratory Automation) 

 กง.เทคนิคการแพทย์ 

167. โครงการก่อสร้าง OPD Premium  กง.ประกันสุขภาพ 
168. การตรวจประเมินตามแนวทางการ

จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมสำหรับสถานพยาบาล
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2562 

 กง.อาชีวเวชกรรม 

169. โครงการสร้างหอผู้ป่วย Stroke Unit 
(รองรับแพทย์อายุรกรรมด้านประสาท
วิทยาปี 2565) 

 กง.อายุรกรรม 

170. โครงการ Palliative Ward และ 
Intermediate Care เพ่ือรองรับผู้ป่วย
ประคับประคอง และระยะสุดท้าย 

 กง.อายุรกรรม 

171. จัดตั้งหอผู้ป่วยเคมีบำบัด เลือด และ
สารประกอบของเลือดเพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยทุกสาขาที่ต้องให้ยาเคมี/เลือด 

 กง.อายุรกรรม 
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172. โครงการคลินิกพิเศษ Premium           

อายุรกรรม 
 กง.อายุรกรรม 

173. จัดตั้ง copd clinic/asthma clinic 
แบบ One stop service 

 กง.อายุรกรรม 

174. จัดตั้งคลินิกโรคข้อครบวงจร  กง.อายุรกรรม 
175. โครงการปรับปรุงศูนย์เบาหวานให้เป็น 

Excellent Center 
 กง.อายุรกรรม 

176. โครงการ non-invasive cardiac 
center (Echo/EST/Holter TTE, 
TEE, Back up CATH / CVT) 

 กง.อายุรกรรม 

177. โครงการผ่าตัดวันเดียวกลับ               
(One Day Surgery) 

 กง.ศัลยกรรม 

 


