- ร่าง - แผนปฏิบัติราชการประจำาป พ.ศ.2560
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สาระสำาคัญญของแผนปฏิบบัญติบราชการประจำำาปพ พ.ศ.2560
โรงพยาบัาลเจำรบญกรุงประชารญกษ์
ข้อมูลทญ่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่
โรงพยาบัาลเจำรบ ญ กรุ ง ประชารญ ก ษ์ เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ในสั ง กั ด สำ า นั ก การแพทย์
กรุงเทพมหานคร ที่มีอำานาจหนาาที่เกี่ยวกับการใหาบริการบำาบัดรักษาผปาปยวย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ป้องกันโรค ส่งเสริม สนั บสนุน คานควาา และวิ จั ยทางการแพทย์ และปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั นหรื อ สนั บสนุ นการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวขาองหรือไดารับมอบหมาย และปฏิบัติหนาาที่อื่นที่เกี่ยวขาอง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีจำานวนเตียงรวมทังงสิงน 434 เตียง โดยในปงบประมาณ
พ.ศ.2558 มีประชาชนมาใชาบริการผปาปยวยนอกจำานวน 119,859 คน ผปาปยวยใน จำานวน 21,132 คน สำาหรับ
ป งบประมาณ พ.ศ.2559 มี ป ระชาชนมาใชา บ ริ ก ารผปา ปย ว ยนอกจำ า นวน 118,987 คน ผปา ปย ว ยใน จำ า นวน
20,963 คน (ขาอมปล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

แผนทีแ่ สดงที่ติญ้งของโรงพยาบัาลเจำรบญกรุงประชารญกษ์
อย่างไรก็ตาม ในส่วนภารกิจทางดาานการศึกษายังคงเป็นภารกิจตามอำานาจหนาาที่ความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทังงการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาหลัง
ปริญญา โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ไดามีการลงนามบันทึกขาอตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์
ระหว่างกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 โดยทังงสองฝยายไดาตกลง
ร่วมกันในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อใชาในการดำาเนินการและร่วมกันบริหารจัดการในการผลิต
แพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สปงสุด เพื่อรับใชาสังคมโดยเฉพาะในพืงนที่เขตภาคเหนือตอนบน
โดยรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนชังนคลินิก และไดารับการตรวจประเมินหลักสปตรแพทยศาสตร์บัณฑิิต
และสถาบันร่วมผลิตจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เรียบราอยแลาว โดยนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1
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ไดาเขาามาเรียนในระดับคลินิก (ชังนปที่ 4-6) ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในป 2559 ซึ่งความร่วมมือ
ในการผลิตแพทย์ร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังกล่าว จะช่วยใหามี
บุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถใหาการดปแลทางดาานสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป เพิ่มการเขาาถึงบริการทางการ
แพทย์สำาหรับประชาชน และส่งเสริมใหาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ไดามีการพัฒนาทางวิ ชาการอย่ างต่ อ
เนื่ อง ทังงนีง ในส่วนของการผลิตแพทย์ในระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ไดาเป็นสถาบัน
หลักในการผลิตแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการผลิตแพทย์ เพื่อ
รองรับการจัดบริการดาานสุขภาพของสังคมไทยในอนาคตแลาว ยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการใหาบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เพื่อใหาบริการสุขภาพแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ที่มีคณ
ุ ภาพยิ่งขึงน
นอกจากนีง ยังมีการจั ด ทำ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการโรงพยาบาลเจริ ญ กรุ ง ประชารั ก ษ์ กำา กับ
ติดตามการดำาเนินโครงการ และปฏิบัติหนาาที่อื่นที่เกี่ยวขาอง โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ไดารับงบ
ประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ทังงในดาานแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริการ
ดาา นการแพทย์ และแผนงานพัฒ นาดาา นการแพทย์ และอนามั ย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทัง ง สิง น
39,164,600 บาท (สามสิบเกาาลาานหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกราอยบาทถาวน) มีอัตรากำาลังขาาราชการ ลปกจาาง
ประจำา ลปกจาางชัว่ คราว และพนักงานประกันสังคม รวมทังง สิงน 1,474 คน ดังนีง
ติารางที่ 1

อัตรากำาลังบุคลากรในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สังกัดสำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
(คนครอง) ปงบประมาณ พ.ศ.2559
สญงกญด

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ผปา
บริหาร)
ฝยายบริหารงานทั่วไป
ฝยายงบประมาณการเงินและบัญชี
ฝยายพัสดุ
ฝยายซ่อมบำารุงและกำาจัดของเสีย
ฝยายวิชาการ
ฝยายการพยาบาล
ฝยายโภชนาการ
กลุ่มงานผปาปยวยนอก
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
วิทยา
กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
กลุ่มงานศัลยกรรม
กลุ่มงานศัลยกรรมกระดปก
กลุ่มงานสปติ-นรีเวชกรรม

ข้าราชการ

ลูกจำ้างประจำำา

ลูกจำ้าง
ชญ่วคัราว
-

พนญกงาน
ประกญนสญงคัม
-

3

-

28
25
8
6
24
553
4
1
4

49
1
1
20
5
49
18
12
20

16
1
1
10
4
83
2
2
12

24
10
3
25
57
7
9

10
8
13
5
10

19
10
24
4
20

4
5
7
2
8

3
1
-

3
สญงกญด
กลุ่มงานจักษุวทิ ยา
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
กลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยา
กลุ่มงานจิตเวช
กลุ่มงานเวชกรรมฟืน้ ฟป
กลุ่มงานรังสีวทิ ยา
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานพยาธิวทิ ยา
กลุ่มงานธนาคารเลือด
กลุ่มงานชันสปตรโรคกลาง
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานอนามัยชุมชน
ศปนย์ประกันสุขภาพ
ศปนย์พฒ
ั นาคุณภาพโรงพยาบาล
ศปนย์ส่งเสริมการวิจัย
ศปนย์รบั ส่งต่อผปาปยวย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ศปนย์ประชาสัมพันธ์
ศปนย์แพทยศาสตรศึกษาชังนคลินิก
สาขาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
รวม

ข้าราชการ

ลูกจำ้างประจำำา

2
3
4
2
5
12
16
7
6
21
32
12
-

2
4
7
2
4
6
8
2
-

824

287

ลูกจำ้าง
ชญ่วคัราว
1
3
1
1
2
1
4
1
171

พนญกงาน
ประกญนสญงคัม
1
1
2
1
1
3
1
34
5
1
1
2
192

ขาอมปล : กลุ่มงานการเจาาหนาาที่ ฝยายบริหารงานทัว่ ไป โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สำารวจ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
จากการใหาบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พบว่า จำานวนผปามารับ
บริการในโรงพยาบาลมีจำานวนเพิ่มมากขึงนเป็นลำาดับ โดยประชาชนที่มารับการรักษาประเภทผปา ปย วยนอกในป
2559 สป งสุ ด 5 อั นดั บแรก ไดา แก่ โรคความดั นโลหิ ต สป ง โรคไขมั นในเลื อ ดสป ง โรคเบาหวาน โรคไตวาย
และโรคระบบทางเดินหายใจ ส่วนโรคที่เขาารับการรักษาประเภทผปาปยวยในสปงสุด 5 อันดับแรกไดาแก่ โรคติดเชืงอ
ในกระแสเลือด โรครปปผิดปกติ แต่กำาเนิดแบบอื่นของลิงน ปาก และคอหอย ภาวะหายใจลำาบากในทารกแรก
เกิด โรคปอดบวม และภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ส่วนโรคที่ ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสปงสุด 5 อันดับ
แรก ไดาแก่ โรคปอดบวม โรคติดเชืงอในกระแสเลือด โรคมะเร็งปอด โรคติดเชืง อระบบทางเดินปัสสาวะ และ
โรคหัวใจขาดเลือดเรืงอรัง จะเห็นไดาว่าภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหาสำาคัญในปัจจุบัน ยังคงเป็นโรคที่เกี่ยวขาองกับ
พฤติกรรมสุขภาพและเวชศาสตร์เขตเมือง ซึ่งหมายถึงการแพทย์ที่เกี่ยวขาองกับปัญหาที่เกิดขึงนเฉพาะในเขต
เมือง หรือชุมชนเมือง ไดาแก่ โรคอาวน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง ฯลฯ นอกจากนีง
ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความขัดแยางในสังคม ความขัดแยางในครอบครัว ความแออัดของประชากร ความเสี่ยงจาก
สถานประกอบการ ทีพ่ ักอาศัย ภาวะมลพิษทางอากาศ เด็ก วัยรุ่น และผปาสปงอายุ
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นอกเหนือจากโรคต่างๆ ที่เกี่ยวขาองกับเวชศาสตร์เขตเมืองแลาว การเปลี่ยนแปลงโครงสราาง
ประชากรของประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรใหาความสำาคัญ เนื่องจากประเทศไทยอยป่ในระยะที่โครงสราาง
ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยประชากรผปาสปงอายุ (อายุ 60 ปหรือมากกว่า) มีจำานวนเพิ่มขึง น
จาก 1.21 ลา า นคนในป พ.ศ.2503 ไปเป็ น 4.5 – 5.7 ลา า นคนในป พ.ศ.2543 โดยในป พ.ศ.2558
ประเทศไทยมีจำา นวนประชากรทังงสิงน 65,729,098 คน มี ประชากรผปา สป ง อายุ 9,455,777 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครมีจำานวนประชากร 5,696,409 คน มีประชากรผปาสปงอายุ 898,759 คน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2558) ประมาณการผปาสป งอายุคิด เป็ นรา อยละ 15.77 และในป พ.ศ.2563 คาดว่า
จำานวนประชากรผปาสปงอายุจะเพิ่มขึงนเป็น 11 ลาานคนตามลำาดับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กำาลังนำาประเทศไทย
ไปสป่สภาวะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (Population Aging) โดยสัดส่วนของบุคคลในวัยทำางานลด
ลง ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบต่ อ การใชา ท รั พ ยากรต่ า งๆ ทัง ง ในดา า นสุ ข ภาพและสั ง คม
จึ ง จำาเป็นตาองมีการเตรียมการในการจัดบริการทางการแพทย์สำาหรับผปาสปงอายุที่ครบวงจร ทังงทางดาานการ
ป้ อ งกั นโรค การสราา งเสริม สุข ภาพ การรั ก ษาพยาบาล และการฟื้ น ฟป สุ ข ภาพ ซึ่ ง การใหา บ ริ ก ารดั ง กล่ า ว
นอกเหนือจากบริการที่จัดใหาแก่ผปาสปงอายุดาวยการพัฒนาคลินิกผปาสปงอายุคุณภาพและการตรวจประเมินคลินิก
ทุกปแลาว ยังเนานเรื่องการเตรียมความพราอมสป่การเป็นผปาสปงอายุ การฟื้นฟปและส่งเสริมสมรรถภาพผปาสปงอายุ
การเป็นสถาบันฝึกอบรมทางดาานเวชศาสตร์ผปาสปงอายุ และการพัฒนาผปาดปแลผปาสปงอายุ ใหาสามารถดปแล และ
ใหาความช่วยเหลือแก่ผปาสปงอายุไดาอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีง การเปิดเสรีการคาาตามกรอบ "ประชาคมอาเซียน" หรือเออีซี ตังงแต่ป 2558 ที่
ผ่านมาไดามีผลต่อระบบการใหาบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ทังงทางดาานบุคลากร การจัดระบบบริการ
ทางการแพทย์ การแพร่ระบาดมากขึงนของโรคติดต่อ ไดาแก่ ไขาหวัดนก ไขาหวัดใหญ่ โรคติดเชืงอไวรัสอีโบลา
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่แฝงมากับการพัฒนา และ
การเคลื่อนยาายระหว่างประเทศ การลงทุนทางดาานสุขภาพ ฯลฯ จะตาองมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
ทางดาานสุขภาพอย่างรอบคอบ ทังงนีง การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนอาจทำาใหาความตาองการของผปาเขาารับ
บริการทางการแพทย์จากต่างชาติขยายตัว เกิดการแย่งทรัพยากรสาธารณสุขระหว่างคนไทยและต่างชาติ ดังนังน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จึงควรเรียนรปา เตรียมการรองรับและป้องกัน รวมถึง การพิจารณาผลกระทบ
ในเชิงลบไวาดวา ย
การพัฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาล ถื อ ว่ า เป็ นหั ว ใจสำ า คั ญ ของการพั ฒ นาระบบบริ ก ารทาง
การแพทย์ เพื่อใหาบริการที่มีคณ
ุ ภาพแก่ประชาชนผปามารับบริการ และยังเป็นการดำาเนินงานที่มีความสำาคัญตาม
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตังงแต่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2559) ซึ่งไดากำาหนดกลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อใหาบริการประชาชน
แบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบไดากับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะตาองผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑิ์มาตรฐาน (HA) ทังงนีง โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เป็นหน่วย
งานประเมิน ซึ่งต่อมาไดาปรับเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 – 2575) ก็ยังไดาใหา
ความสำาคัญดาวยการกำาหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการเขาาถึงระบบบริการ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพืงนที่
กรุงเทพมหานคร ไวาในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 "มหานครปลอดภัย” โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ตาองผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซงำา) ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Re Accreditation)
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบริการดาานการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อใหาบรรลุเป้าหมายวิสัย
ทัศน์กรุงเทพฯ 2575 : กรุงเทพฯ มหานครแห่งเอเชีย (Bangkok : Vibrant of Asia) เพื่อสราางความมั่นใจใหา
แก่ประชาชนในการไดารับบริการดาานการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ไดารับการยอมรับนังน
การศึกษาและทำาความเขาาใจถึงสถานการณ์และแนาวโนามทางดาานสุขภาพ นับเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญและ
จำาเป็นเป็นอย่างยิ่ง องค์ประกอบที่สำาคัญประการหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนใหากรุงเทพมหานคร บรรลุตามเป้า
หมายดังกล่าว จึงจำาเป็นตาองมีการดำาเนินการอย่างจริงจัง ครอบคลุมตังงแต่เกิดจนถึงวัยสปงอายุ เพื่อใหาประชาชน
มีสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบปรณ์ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนใหากรุงเทพมหานครเป็น
มหานครแห่งความปลอดภัยและมหานครแห่งความสุขนังน จำาเป็นตาองดำาเนินการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนของสังคม รวมถึงหน่วยงานในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ที่ตาองร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อนำาไปสป่การมี
ระดับสังคมสุขภาวะที่ดีขึงน
วบสญยทญศน์
“ภายในปี 2560 เราจะเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูง ที่ได้รับความเชื่อมั่นด้านการให้บริการที่คุ้มค่า และ
เป็นโรงพยาบาลชั้นนำาในระดับภูมิภาคด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการแพทย””
(To become a renowned Super Tertiary Care Hospital for providing value-for-money services
and a Leading Center in the Region in developing competent medical services personnel by
the year 2017)
พญนธกบจำ
เราคือผปานำาของกรุงเทพมหานคร ที่ใหาบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ครบทุกสาขา
To be a leader in providing high quality healthcare services in all medical specialties
for the people of Bangkok
 ใชาความรปา เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ทันสมัย
 เป็นสถาบันร่วมสอนและฝึกปฏิบัติงาน

 เป็นศปนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกลาอง
ศปนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟป
 พัฒนาการวิจัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรปา
 ทำางานเป็นทีม
 บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 ใหาคุณค่าบุคลากร
 พัฒนาเครือข่ายบริการทางการแพทย์
 เนานความปลอดภัย
 ดปแลผปาปยวยดาวยหัวใจของความเป็นมนุษย์
 ส่งเสริมใหาประชาชนมีส่วนร่วมในการดปแลตนเอง

 Use up-to-date knowledge, technology
and modern medical instruments
 Cooperate with the other medical
institutes in being a co-teaching hospital
for medical personnel to provide them
with healthcare experience
 Develop the Center of Laparoscopic Excellent,
Sports Medicine and Rehabilitation Center
 Move forward to develop medical
research and become a learning Organization
 Support teamwork
 Result based
 Realise our staff’s value
 Management and achivement motivation
 healthcare network development
 safety management
 humanized healthcare and patient’s self-care
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วญติถุประสงคั์
1. ยกระดับโรงพยาบาลสป่การเป็นสถาบันหลักในการ
ผลิตแพทย์ ที่ไดาคุณภาพและมีมาตรฐานที่แพทยสภา
รับรอง
2. พัฒนาโรงพยาบาลสป่การเป็นโรงพยาบาลระดับ
ตติยภปมิขังนสปงที่มีคุณภาพยั่งยืน
2.1 Medical Structure
2.2 Medical Service quality
3. เพิ่มขีดความสามารถในการดปแลรักษาผ่าตัด
ผ่านกลาอง
4. ยกระดับสถาบันใหาเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีชื่อเสียงใน
ระดับภปมิภาค
5. เพิ่มความพึงพอใจของผปาที่ไดารับการผ่าตัดผ่านกลาอง
6. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม
7. เพิ่มประสิทธิภาพของผปาสปงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ใหาสามารถดำารงชีวิตอยป่กับครอบครัวในชุมชน
ไดาอย่างมีคุณภาพ
8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบในการใหาบริการผปาสปงอายุ
ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหาไดารับบริการอย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที
9. พัฒนาการใหาบริการทางการแพทย์และบริการ
ดาานสังคม เพื่อใหาครอบคลุมและไดามาตรฐาน
10. ยกระดับทักษะการทำางานของบุคลากรในองค์กร
11. เพิ่มแรงจปงใจใหาบุคลากรคงอยป่ในองค์กร
คั่านบยม
C: People Center (Patient/Staff)
K: Knowledge-Based Society
P: Professional Standard and Ethics
H: Humanized Healthcare
O: Learning Organization and Teamwork
S: Systems Perspective
P: Process Continuous Improvement

1. Elevate the Hospital to be a medical institution
in medical student training and meet quality
standards of the Medical Council of Thailand
2. Develop hospital into a quality tertiary care hospital
2.1 Medical Structure
2.2 Medical Service quality
3. Increase capability of laparoscopic surgery treatment
4. Make the institute to be regionally-renowned
training facility
5. Increase satisfaction laparoscopic surgery patients
6. Support research and innovation
7. Support dependent seniors to be able to live with
their families in communities
8. Optimize service system to promptly serve the
elderly in emergency needs
9. Provide standardized and comprehensive medical
and social services
10. Raise skills of people in the organization
11. Increase incentives to retain personnel
ผปาปยวยเป็นศปนย์กลางบุคลากรทุกคนมีคุณค่า
อาางอิงขาอมปลวิชาการและมุ่งเนานผลลัพธ์
มีมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม
ดปแลดาวยหัวใจของความเป็นมนุษย์
องค์กรแห่งการเรียนรปาและทำางานเป็นทีม
มองทุกอย่างเป็นระบบ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงคั์
1. เพิ่มศักยภาพการเป็นศปนย์การเรียนรปาเชิงปฏิบัติการเพื่อสราางและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ
ไดาอย่างต่อเนื่อง
Enhance quality of the learning center workshop to produce and continuously develop
healthcare personnel
2. เสริมสราางศักยภาพความเป็น excellent center และผลักดันใหาเป็นที่รปาจักอย่างกวาางขวางทังงในและนอก
ประเทศ (Medical Excellence center)
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3.
4.

Empower an excellent center to be widely known both locally and internationally (Medical
Excellence center)
พัฒนาระบบบริการผปาสปงอายุเพื่อรองรับความตาองการที่เพิ่มขึงนในอนาคต
Develop services to support aging society
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อใหาเอืงอต่อการปฏิบัติหนาาที่และใหาบริการไดาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
Develop management systems to facilitate performance to improve sustainable service quality

เข็มมุ่ง (ปพ 2559-2564)
Engagement for patient Safety (ปลอดภญยจำากเหติุการณ์ไม่พึงประสงคั์ที่ป้องกญนได้)
หลักในการพัฒนาสป่ Engagement for Patient Safety สามารถทำาไดาโดย
1. Reliable
ระบบการทำางานเชื่อถือไดาหรือไม่
2. Responsiveness มีระบบการแกาไขเมื่อเกิดขาอผิดพลาด
3. Assurance
นำาสป่การมีมาตรฐานที่ดี..สำาหรับใหาทุกคนปฏิบัติตาม
4. Empathy
ใชา Humanized Healthcare, สราาง Happy Work place

ยุทธศาสติร์การพญฒนา
ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
1.1) สถานการณ์และการประเมบน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ใหาบริการแก่ประชาชน ในรอบ ๑๐ ป ที่ผ่านมามีผปามาใชาบริการทังง
ผปาปยวยนอกและผปาปยวยในเพิ่มขึงนอย่างต่อเนื่อง ผปาปยวยนอกมีแนวโนามเพิ่มขึงนเฉลี่ยราอยละ 6.08 ต่อป เฉพาะใน
ป งบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่ ม ขึง น จากป พ.ศ.2556 ถึ ง รา อ ยละ 0.067 จาก 716,363 ราย เป็ น
721,177 ราย ในจำานวนนีงมีผปาปยวยรายใหม่ ราอยละ 15.93 ของผปามารับบริการทังงหมด และราอยละ 84.55
เป็ น ผปา มี ภป มิ ลำ า เนาอยป่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร ในป พ.ศ.2558 มี ผปา ม ารั บ บริ ก ารผปา ปย ว ยนอก (OPD) จำ า นวน
768,409 ราย ป พ.ศ.2559 จำานวน 779,088 ราย (ขาอมปล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559)
ส่วนผปาปยวยใน (IPD) มีแนวโนามเพิ่มขึงนเฉลี่ ย ราอ ยละ ๑ – ๒ ต่อป โดยในป พ.ศ.2559 มีจำานวน
ผปา ปย ว ยในทัง ง สิง น 20,848 ราย อั ต ราครองเตี ย งของผปา ปย ว ยในอยป่ ร ะหว่ า งรา อ ยละ ๘๐ - ๙๐ เฉพาะในป
พ.ศ.๒๕๕๗ มีอัตราครองเตียงเฉลี่ยสปงถึงราอยละ 88.63 จากจำานวนเตียงล่าสุด 434 เตียง ผปาปยวยส่วนใหญ่
ราอยละ 79.42 มีภมป ลิ าำ เนาอยปใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
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ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในของ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ในรอบ 10 ปี
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หมายเหตุ : ขาอมปลป 2559 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ประชาชนที่มารับการรักษาพยาบาลประเภทผปานอกในป พ.ศ.2559 สปงสปด ๕ ภอันดับแรก ยังคงเป็นโรค
ความดันโลหิตสปง โรคไขมันในเลือดสปง โรคเบาหวาน โรคไตวายเรืงอรัง และการติดเชืงอทางเดินหายใจ ส่วนโรคที่
เขาารับการรักษาประเภทผปาปยวยในสปงสปด ๕ อันดับแรก ไดาแก่ การติดเชืงอในกระแสโลหิต รปปผิดปกติ แต่กำาเนิน
แบบอื่นของลิงน ปาก และคอหอย ภาวะหายใจลำาบากในทารกแรกเกิด โรคปอดบวม และภาวะตัวเหลือง
ในทารกแรกเกิด
ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสปงสุด ๕ อันดับแรก ไดาแก่ โรคปอดบวม การติดเชืงอ โรคมะเร็งปอด การติดเชืงอ
ระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคหัวใจขาดเลือดเรืงอรัง
นอกเหนือจากโรคต่างๆ ที่เกี่ยวขาองกับเวชศาสตร์เขตเมืองแลาว การเปลี่ยนโครงสราางของประชากรที่กำาลัง
นำาประเทศไทยไปสป่ าภาวะประชากรผปาสปงอายุ” ก็ดี การเขาาสป่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ดี
ลาวนแลาวแต่จะทำาใหาเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการใหาบริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมือง
หลวงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดา ไม่วา่ จะเป็นการเตรียมการจัดบริการทางการแพทย์สำาหรับผปาสปงอายุที่ครบวงจร การ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และการรักษาโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซงำาที่แฝงมากับการพัฒนา
และการเคลื่อนยาายระหว่างประเทศ จะทำาใหาความตาองการของผปาเขาารับบริการขยายตัว การจัดบริการทางการ
แพทย์ที่ครอบคลุมพืงนที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใหาประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงเป็นประเด็นปัญหาที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง ในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะ
ที่ 1 (พ.ศ.2556 – 2560) และการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการสำานักการแพทย์ประจำาป พ.ศ.2560
ส่วนนโยบายผปาบริหารกรุงเทพมหานครนังน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ไดารับเลือกตังงเป็นผปาว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นสมัยที่ 2 ดำารงตำาแหน่งในวาระ 4 ป นับตังงแต่เดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม
2560 มีนโยบายตามที่ประกาศไวาในการหาเสียงเลือกตังงผปาว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2556 ประกอบดาวย มาตรการเร่งด่วน 10 มาตรการ และนโยบายการพัฒนาฯ 6 นโยบาย ภายใตาคำาขวัญ
ารักกรุงเทพฯ ร่วมสราางกรุงเทพฯ” โดยหนึง่ ในหกนโยบายดังกล่าว คือ การทำาใหากรุงเทพมหานครเป็นมหานคร
แห่งความสุขมากขึนง โดยดำาเนินการทำาใหาประชาชนมีสุขภาพดี ดาวยการส่งเสริมใหาประชาชนดปแลสุขภาพของ
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ตนเองโดยการสราางแรงจปงใจกรณีไม่ปยวยทังงปรับฟรี 1,000 บาท แถมตรวจสุขภาพฟรี การดปแลผปาสปงอายุครบ
วงจร การยกระดับศปนย์ผปาสปงอายุใกลาบาาน การเพิ่มบริการสุขภาพ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทุกพืงนที่
และการสราางศปนย์กีฬาทันสมัยครบวงจร 4 มุมเมือง พราอมยกระดับลานกีฬาเดิม 200 แห่ง
ดาวยเหตุนีง ผปวา ่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริ พั ต ร) จึ ง ไดากำาหนดนโยบายทีจ่ ะพัฒ นา
กรุงเทพมหานครใหาเป็น ามหานครแห่งความสุข” โดยสนับสนุนใหาประชาชนสามารถเขาาถึงระบบบริการสุขภาพเมือ่
เกิดการเจ็บปยวย ดาวยการพัฒนาใหามโี รงพยาบาลครอบคลุมพืนง ทีก่ รุงเทพมหานคร 4 มุมเมือง ทังง พืนง ทีฝ่ งั่ ใตา ฝัง่ เหนือ
ฝัง่ ตะวันออก และฝัง่ ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า โรงพยาบาลในสังกัดสำานักการแพทย์ยังมีการกระจายไม่ครอบคลุมพืงนที่
กรุงเทพมหานคร จึงไดามีการขยายการใหาบริการใหามีความครอบคลุมพืงนที่ทางฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานคร
ไดาแก่ โรงพยาบาลในเขตดอนเมือง และพืงนที่ทางฝั่งตะวันออก ไดาแก่ โรงพยาบาลในเขตคลองสามวา ทางฝั่งใตา
ไดาแก่ โรงพยาบาลในเขตบางนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสราางประชากรของประเทศ ที่กำาลัง
เขาาสป่สภาวะทีเ่ รียกว่า าภาวะประชากรผปาสปงอายุ” (Population Aging) ทำาใหากรุงเทพมหานครตาองมีการเตรียม
การรองรับสภาวะดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงไดามีการจัดตังงโรงพยาบาลผปาสปงอายุบางขุนเทียนขึงน โดยโรงพยาบาล
ดังกล่าวนอกจากจะใหาบริการดาานการรักษาพยาบาลแก่ประชาฃนทัว่ ไปในเขตบางขุนเทียนและเขตใกลาเคียงแลาว ยัง
เป็นศปนย์เวชศาสตร์ผปาสปงอายุ เป็นการขยายโอกาสการเขาาถึงบริการทางการแพทย์แก่ผปาสปงอายุ ในการไดารับบริการ
ดาานการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟปสุขภาพ ตลอดจนการบปรณการองค์
ความรปทา างดาานเวชศาสตร์ผปาสปงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพราอมสป่การเป็นสังคมผปาสปงอายุในอนาคต
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เป้าหมายด้านที่เกี่ยวข้องกญบัภารกบจำของสำานญกการแพทย์
1. ด้านที่ 3 เมืองที่มีความเขามแข็งทางสังคมและเอืงออาทร
มบติทบ ี่ 3.3 ผปาสปงอายุ ผปาพกิ าร และผปาดาอยโอกาส
เป้าประสงคั์ที่ 3.3.3 จัดสิ่งอำานวยความสะดวกใหาแก่คนพิการและผปาสปงอายุ
สถานการณ์ผปาสปงอายุมีแนวโนามเพิ่มมากขึงนอย่างต่อเนื่อง ประมาณปละ ๑.๑๙ ลาานคน หาก
เทียบกับเด็กเกิดใหม่ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีเพียง ๗.๗ แสนคน ขณะที่จำานวนประชากรไทยกำาลังเพิ่มชาาลงนังน ไดา
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราางอายุของประชากรอย่างใหญ่หลวง เมื่ออัตราเกิดลดตำ่าลงอย่างมากและผปาคน
มีอายุยืนยาวนังน สังคมไทยจึงกำาลังกาาวเขาาสป่สังคมผปาสปงอายุอย่างรวดเร็ว จากโครงสราางประชากรที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทำาใหาปัจจุบัน ผปาสปงอายุทั่วประเทศมีประมาณ ๙.๙ ลาานคน จากจำานวนประชากรประมาณ ๖๔.๘ ลาานคน
กรณีผปาสปงอายุเพิ่มขึงนต่อเนื่อง อีก ๑๐ ปขาางหนาาจะมีผปาสปงอายุ ๑๕.๑ ลาานคน นั่นหมายความว่า ค่าใชาจ่ายของรัฐ
เพื่อสนับสนุนสวัสดิการใหาผปาสปงอายุตาองเพิ่มขึงนตามมา การดปแลผปาสปงอายุอาจไดารับบริการไม่ทั่วถึงและส่งผลใหา
คุณภาพชีวิตลดลง ดังนังนการเตรียมการจะตาองเสริมสราางหลักประกันชีวิตของผปาสปงอายุและผปาดาอยโอกาสในเรื่อง
สุขภาพ รายไดา ที่อยป่อาศัย ผปาดปแล สภาพแวดลาอมและความมั่นคง รวมทังงความรปาและการเขาาถึงขาอมปลข่าวสาร
การจัดสวัสดิการตาองเตรียมการระยะยาว โดยใหาครอบครัวและชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดปแลและเกืงอกปลผปา
สปงอายุ และผปาดาอยโอกาส นอกจากนีง การจัดสวัสดิการจะตาองขยายใหามีความครอบคลุมมากขึงนโดยเฉพาะหลัก
ประกันความสปงวัยและความมั่นคงซึ่งตาองทำาในเชิงบปรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และ
ครอบคลุมการช่วยเหลือทุกคนในสังคมใหาไดารับการตอบสนองและพัฒนาศักยภาพใหาสามารถพึ่งตนเองไดาอย่าง
ยั่งยืน
ในขณะเดียวกันปัญหาคนพิการก็ไดารับความสนใจจากสัง คมในวงกวาา งมาเป็ นเวลานาน
สำาหรับประเทศไทยการดำาเนินการดาานสงเคราะห์ พัฒนา และฟื้นฟปคนพิการ กล่าวไดาว่า ส่วนหนึ่งไดารบั อิทธิพล
และแรงผลักดันจากภายนอกประเทศทังงระดับโลกและระดับภปมิภาค ทิศทางและแนวโนามการจัดสวัสดิการ
สำาหรับคนพิการในอนาคตจะตาองเนานการกระจายบริการอย่างทั่วถึงและไดามาตรฐาน มีการพัฒนารปปแบบการ
จัดบริการใหาเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความตาองการของคนพิการและครอบครัว ส่งเสริมใหาครอบครัวและ
ชุมชนมีบทบาทในการดปแลคนพิการใหามากขึงน รวมทังงส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนใหาเขาามามีบทบาทร่วม
ในการดำาเนินงานอย่างเป็นรปปธรรม ตลอดจนสราางเครือข่ายการดำาเนินงานดาานการสงเคราะห์ พัฒนา ฟื้นฟป
และคุามครองสิทธิคนพิการทุกระดับ เพื่อใหาคนพิการไดารับสิทธิและโอกาสอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมคนปกติ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กี่ยวขาองอาจตาองไดารบั การปรับปรุงแกาไขใหามีความเหมาะสมมากยิ่งขึงนกว่าที่เป็น
อยป่ในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาผปาดาอยโอกาสในสังคมปัจจุบัน การถปกกีดกัน ถปกเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมขาดการ
ยอมรับจากสังคม (ไม่มีตัวตน อยป่ในภาวะยากลำาบาก) สังคมมีทัศนคติเชิงลบ การใหาบริการของหน่วยงานภาค
รัฐยังจำากัดและไม่ครอบคลุม ผปาดาอยโอกาสมีทัศนคติเชิงลบต่อตนเอง และขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาดาานการจัดบริการสังคมดาานสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผปาสปงอายุ ผปาพิการ และผปาดาอยโอกาส มุ่งดำาเนิน
การภายใตากรอบของกฎกระทรวงว่า ดาว ยการกำาหนดสิ่ง อำานวยความสะดวกในอาคารสำา หรับผปาพิ การหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นหลัก อาทิ หาองนำงา ป้าย สัญลักษณ์และทางลาด ลิฟท์ บันได ทางเขาาสป่
อาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคารและทางเดินนอกอาคารและการจัดอุปกรณ์อำานวยความสะดวก ฯลฯ โดย
คำานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการดำาเนินงานโดยภาครัฐ รปปแบบการจัดสวัสดิการ
เพื่อกลุ่มผปาสปงอายุ ผปาพิการที่มีอยป่ยังคงใหาความสำาคัญกับการสงเคราะห์หรือเป็นผปารับมากกว่าการเป็นผปาใหาผล
ประโยชน์แก่สังคมโดยที่ยังไม่คำานึงถึงหลักของการพึ่งพาตนเองไดาอย่างมีศักดิ์ศรี ในส่วนของการจัดสวัสดิการ
สำาหรับผปาพิการและผปาสปงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองไดา ยังขาดการบปรณาการกลไกต่างๆ ที่มีอยป่ในระดับ
พืนง ที่ และยังไม่มีการเชื่อมโยงการดปแลโดยครอบครัวซึ่งเป็นหลักสำาคัญ รวมถึงขาดการเชื่อมโยงกับการดปแลโดย
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ชุ ม ชนในรป ป แบบของการบริ ก ารเยี่ ย มบา า นของอาสาสมั ค ร แต่ จ ากการที่ ป ระเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลก รวมทัง ง
ประเทศไทย กาาวเขาาสป่สังคมผปาสปงอายุ และเขาาสป่ประชาคมอาเซียน ส่งผลใหาภาคเอกชนไทยเริ่มคำานึงถึงการ
ออกแบบสิ่งอำานวยความสะดวกรองรับประชากรสปงอายุมากขึงน โดยเฉพาะในภาคบริการและการท่องเที่ยว
เพื่อเอืงอใหาผปาสปงอายุและผปาพิการสามารถเขาามาใชาบริการไดาเพิ่มมาขึงน เช่น ธุรกิจโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และ
หาางสรรพสินคาา
ดังนังน ดาวยความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดบริการสังคมดาานสิ่งอำานวย
ความสะดวกสำาหรับผปาสปงอายุ ผปาพิการ และผปาดาอยโอกาส และตระหนักในขาอกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 รวมถึงกฎกระทรวงว่าดาวยการกำาหนดสิ่งอำานวยความ
สะดวกในอาคารสำาหรับผปาพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงกำาหนดลักษณะหรือ
การจัดใหามีอุปกรณ์สิ่งอำานวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ เพื่อใหาคน
พิการสามารถเขาาถึงและใชาประโยชน์ไดา พ.ศ.2555 ดังนังน โรงพยาบาลในสังกัดสำานักการแพทย์ทุกแห่ง
จึงดำาเนินการจัดบริการสิ่งอำานวยความสะดวกในอาคารโรงพยาบาล อาทิ หาองนำงา ป้าย สัญลักษณ์และทางลาด
ลิฟท์ บันได ทางเขาาสป่อาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคารและทางเดินนอกอาคารและการจัดอุปกรณ์อำานวย
ความสะดวกฯลฯ โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของผปาสปงอายุ ผปาพกิ าร ผปาดอา ยโอกาส ผปาปยวย และญาติที่มารับบริการ
เป็นหลัก
2. ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มบติทบ ี่ 8.1 การสราางเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เป้าประสงคั์ที่ 8.1.2 คานหาภาวะสุขภาพของประชาชน กลุ่มปกติ และกลุ่มปยวย
การพัฒนาบริการตรวจคัดกรองโรคที่สำาคัญใหากับประชาชน ดำาเนินการตรวจคัดกรองโรคที่
สำาคัญใหากับประชาชนที่ขึงนทะเบียนตามหลักประกันสุขภาพถาวนหนาาและประกันสังคมของโรงพยาบาลใน
สังกัดสำานักการแพทย์ โดยมีโรคที่ดำาเนินการ ไดาแก่ โรคความดันโลหิตสปง โรคเบาหวาน ภาวะนงำาหนักเกิน
เกณฑิ์ และโรคมะเร็งตับ เพื่อสราางความตระหนัก และใหาคำาแนะนำาเกี่ยวกับสุขภาพ พราอมแจกแผ่นพับความรปา
ทำาใหาประชาชนรับรปาถึงอันตรายวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรค โดยดำาเนินการ คัดกรองโรคใหากับ
ประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาล และคัดกรองนอกสถานที่เมื่อมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่างๆ โดยมี
ประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายที่ โ รงพยาบาลรั บ ผิ ด ชอบ ไดา แ ก่ กลุ่ ม ประกั น สุ ข ภาพ จำ า นวน 111,269 ราย
กลุ่มประกันสังคม จำานวน 39,720 ราย รวมทังงสิงน จำานวน 150,989 ราย ไดารับการตรวจคัดกรองทังงสิงน
จำานวน 30,657 ราย คิดเป็นราอยละ 20.30 (ค่าเป้าหมายราอยละ 20)
เป้าประสงคั์ที่ 8.1.3 ส่งเสริมใหาประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ ปัญหาภาวะสุขภาพของประชาชนยังคงเป็นเรื่องที่
เกี่ยวขาองกับเวชศาสตร์เขตเมือง โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวขาองกับพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากวิถีชีวิตคนเมืองที่ขาด
ปัจจัยส่งเสริมภายใน (ความรปา ความเขาาใจ ความตระหนักฯลฯ ต่อโรคคนเมือง) และขาดปัจจัยส่งเสริมภายนอก
เช่น สิ่งแวดลาอม ราานอาหาร fast food ที่มีมากมายในกรุงเทพมหานครและเป็นที่นิยมของเด็ก วัยรุ่น และ
ผปาปกครองที่ตาองการความสะดวกสบายทำาใหาเด็กเกิดโรคอาวน ผปาใหญ่อาวนลงพุง ไดาแก่ โรคอาวน โรคความดัน
โลหิตสปง โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง ฯลฯ รวมถึง สภาวะแวดลาอม ทังงมลพิษทางอากาศ ความแออัด
ของประชากร จากสถิติความชุกของโรคไม่ติดต่อของคนกรุงเทพฯ เช่น โรคความดันโลหิตสปง โรคเบาหวาน
โรคไขมันในเลือดสปง และโรคหลอดเลือดหัวใจสปงที่สุด เมื่อเทียบกับภปมิภาคอื่นของประเทศไทย (ความชุกของ
โรคความดันโลหิตสปง ราอยละ ๒๙.๘ ความชุกของโรคเบาหวาน ราอยละ ๙.๒)
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การดำาเนินการที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครไดาส่งเสริมใหาประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคไม่ตดิ ต่อ ไดาแก่ พัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสปงเพื่อลดอัตราการตายของผปาปยวย
โรคความดันโลหิต สปงที่เสีย ชีวิต ดาว ย Intracerebral Hemorrhage หรื อ Hemorrhagic Stroke และพั ฒ นา
คุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวานเพื่อลดอัตราการตายของผปาปยวยโรคเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะ
แทรกซาอน Ischemic Heart, CKD, Stroke ที่เขาารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสำานักการแพทย์ พัฒนา
คุณภาพระบบบริการประชาชนที่มีนำงาหนักเกินเกณฑิ์มาตรฐาน บริการคัดกรองโรคที่สำาคัญใหากับประชาชน
รวมทังง การใหาความรปา ความเขาาใจในการดปแลผปาปยวยหรือตนเองไดาถปกตาอง (Care Giver) นอกจากนีง ยังมีการ
สราางเครือข่ายการใหาบริการระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำานักการแพทย์ และศปนย์บริการสาธารณสุข ตลอด
จนการแลกเปลี่ยนเรียนรปาในเรื่องดังกล่าว เพื่อใหาบุคลากรไดามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ทำางาน และไดาองค์ความรปาที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างในการใหาบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม แนวโนามโรคไม่ติดต่อยังคงเพิ่มมากขึงนในทุกกลุ่มวัย ดังนังน การพัฒนาระบบ
สุขภาพเชิงรุกใหามีประสิทธิภาพ เช่น การสราางวัฒนธรรมสุขภาพและส่งเสริมการเรียนรปาที่เอืงอต่อการสราางเสริม
ทีพ่ ึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย การเสริมสราางบรรยากาศและสภาพแวดลาอมที่เอืงอต่อการสราางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย กำาหนด ควบคุมกำากับการใชากฎระเบียบ และมาตรการทางสังคมที่เอืงอต่อการสราาง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย ไดาแก่ การกำาหนดกฎระเบียบ ควบคุม กำากับ การบังคับใชา
กฎหมาย การสือ่ สารเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ การจัดทำาระบบขาอมปล คลังความรปาดาา นพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อ
รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถใหาประชาชนดปแลสุขภาพตนเองไดาและมีสุขภาวะที่ดี
ต่อไป
มบติทบ ี่ 8.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง
เป้าประสงคั์ที่ 8.2.2 ควบคุมวัณโรค
ผปาปยวยวัณโรครายใหม่ในพืงนที่กรุงเทพมหานครมีไม่นาอยกว่าปละ ๑๐,๐๐๐ ราย กระจายไป
รักษาในสถานพยาบาลทังงภาครัฐและเอกชน ๑๑๕ แห่ง ซึ่งมีระบบในการดำาเนินงานแตกต่างกัน ดังนังนการจะ
ดำาเนินงานควบคุมวัณโรคใหามีประสิทธิภาพ จึงตาองอาศัยความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งในการรักษา
วั ณ โรคใหา ห ายและติ ด ตามผปา ปย ว ยที่ ข าดยามารั บ การรั ก ษาใหา ค รบทุ ก ราย ผปา ปย ว ยวั ณ โรครายใหม่ ใ นพืง น ที่
กรุงเทพมหานคร ที่อยป่ในความดปแลของสำานักอนามัยประมาณราอยละ ๑๐ ส่วนโรงพยาบาลในสังกัดสำานัก
การแพทย์ ทุกแห่ง ไดามกี ารดำาเนินการพัฒนาระบบเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรคมาอย่า งต่อ เนื่ อง
โดยกำาหนดตัวชีงวัดราอยละความสำาเร็จของการรักษาผปาปยวยวัณโรคที่ขึงนทะเบียนรักษา ≥ ราอยละ 87 ซึ่งผลการ
ดำาเนินงานที่ผ่านมาในป พ.ศ.2559 พบว่ามีผลลัพธ์อัตรา ความสำาเร็จในการรักษา (Success Rate) ของ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เท่ากับ ราอยละ 90.14 โดยมีมาตรการดังนีง
1.) ประสานเครือข่ายการควบคุมวัณโรค
2.) จัดงานรณรงค์วันวัณโรคโลก
เป้าประสงคั์ที่ 8.2.4 เพิ่มอัตราความครอบคลุมของการไดารับวัควีนป้องกันโรคติดต่อทีส่ ำาคัญ
ไวรัสไขาหวัดใหญ่เป็นสาเหตุที่สำาคัญของการติดเชืงอระบบทางเดินหายใจแบบเฉีย บพลัน
พบไดาบ่อยในประชากรทุกกลุ่มอายุ อาการแสดงมีตังงแต่อาการไขา นงำามปกไหล จนถึงภาวะแทรกซาอนที่รุนแรง
เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ กลาามเนืงอหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราปยวยประมาณราอยละ 10-20
ของประชากร กลุ่มหญิงตังงครรภ์ เด็กเล็ก ผปาสปงอายุ ผปามีโรคเรืงอรัง และผปาที่เป็นโรคอาวน มีความเสี่ยงต่อการเจ็บ
ปยวย และเกิดภาวะแทรกซาอนที่รุนแรง สำาหรับประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของ

13
โรคไขาหวัดนกทังงในคนและสัตว์จึงตาองป้องกันการผสมขาามสายพันธุ์ (re-assortment) ระหว่างเชืงอไขาหวัดใหญ่
และไขาหวัดนกที่อาจทำาใหาเกิดเชืงอไขาหวัดใหญ่กลายพันธุ์ที่สามารถทำาใหาเกิดโรครุนแรงเหมือนเชืงอไขาหวัดนกแต่
สามารถแพร่กระจายระหว่างบุคคลไดาดีเหมือนเชืงอไขาหวัดใหญ่ จากขาอมปลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและผล
การศึกษาวิจยั ในประเทศไทยคาดประมาณจำานวนผปาปยวยโรคไขาหวัดใหญ่ทังงประเทศไดา 700,000 - 900,000
รายต่อป และมีผปาปยวยที่มีภาวะแทรกซาอนรุนแรง เช่นปอดบวมตาองรับไวาในโรงพยาบาลประมาณ 12,575 75,801 รายต่อป ซึ่งก่อใหาเกิดความสปญเสียในดาานเศรษฐกิจคิดเป็นมปลค่า 913 - 2,453 ลาานบาทต่อป
โดยครึ่งหนึ่งเป็นค่าใชาจ่ายที่ตาองสปญเสียไปในการรักษาพยาบาล ดังนังนในทุกปกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดใหามี
การใหาวัคซีนไขาหวัดใหญ่ในบุคลากรสาธารณสุขและผปาทำาหนาาที่กำาจัดสัตว์ปกเพื่อการควบคุมโรคไขาหวัดนก ปละ
4 แสนโด๊ส เพื่อลดโอกาสที่บุคคลเหล่านีงจะติดเชืงอไขาหวัดใหญ่และไขาหวัดนกในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นเหตุใหา
เกิดการผสมขาามสายพันธุข์ องไขาหวัดใหญ่และไขาหวัดนก ในขณะเดียวกันสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จะสนับสนุนวัคซีนไขาหวัดใหญ่ใหากับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประกอบดาวยหญิงตังงครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึงนไป
เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ป ผปามีโรคเรืงอรัง (ปอดอุดกังนเรืงอรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผปาปยวยมะเร็ง
ที่อยป่ระหว่างการไดารับเคมีบำาบัด และเบาหวาน) บุคคลอายุ 65 ปขึงนไป ผปาพิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่
ไดา ธาลัสซีเมียและผปาที่มีภปมิคุามกันบกพร่อง (รวมผปาติดเชืงอ HIV ที่มีอาการ) และบุคคลโรคอาวน (นงำาหนักมากกว่า
100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ทังงนีงสำาหรับประชาชนทั่วไปใหาพิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยโรงพยาบาลในสังกัดสำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเป็นส่วนราชการหนึ่งที่ไดารับจัดสรร
จำานวนวัคซีนดังกล่าว เพื่อใหาบริการฉีดแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นประจำาทุกป ทังงนีง เพื่อลดการแพร่กระจายโรคไขา
หวัดใหญ่ผ่านบุคลากรทางการแพทย์ ลดโอกาสการกลายพันธุ์ของเชืงอไขาหวัดนก และลดอัตราการเกิดโรคจาก
ไวรัสไขาหวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญของการเกิดโรคติดเชืงอระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเด็ก หญิงตังงครรภ์ และผปาสปงอายุ
มบติทบ ี่ 8.6 การใหาบริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าประสงคั์ที่ 8.6.1 เพิ่มการเขาาถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ไดามกี ารพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศปนย์บริการสาธารณสุขใน
เครือข่าย เพือ่ ส่งเสริมการเขาาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพืนง ทีก่ รุงเทพมหานคร และเพือ่
เป็นการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศปนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่าย ร่วมกับโรงพยาบา โดยมีการประชุมร่วมกันทังง
สินง 2 ครังง ในปงบประมาณ 2559 มีการส่งต่อผปปา ยวยจากศปนย์บริการสาธารณสุขมายังโรงพยาบาล จำานวน
169,882 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผปปา วย ยรับผปปา วย ยจากศปนย์บริการสาธารณสุข จำานวน 166,777 ราย คิดเป็น
ราอยละของความสำาเร็จ 98.17
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลถือ เป็ นการดำา เนิ นงานที่มี สำา คัญตามยุท ธศาสตร์ในแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2559) โดยกำาหนด กลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาโรง
พยาบาลเพื่อใหาบริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบไดากับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะ
ตาองผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑิ์มาตรฐาน (HA) ทังงนีง โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
องค์การมหาชน (สรพ.) เป็นหน่วยงานผปาประเมิน ซึ่งต่อมาไดาปรับเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2556 – 2575) ก็ไดากำาหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการเขาาถึงระบบบริการ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขใน
พืงนที่กรุงเทพมหานคร ไวาในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 "มหานครปลอดภัย” โดยในป 2560 โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ จะตาองผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซงำา)
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เป้าประสงคั์ที่ 8.6.2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการใหาบริการ
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการใหาบริการ คือการส่งต่อผปปา วย ยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นับว่ามีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิง่ หากไม่ไดารบั การรักษาอย่างทันท่วงทีอาจก่อใหาเกิดปัญหาหรือการสปญเสีย
ถึงแก่ชวี ติ ไดา เนือ่ งจากปัญหาสภาวะสุขภาพและสภาวะสิง่ แวดลาอมทีเ่ ปลีย่ นไป ก่อใหาเกิดผลกระทบ ทังง นียง งั พบปัญหา
และอุปสรรคในการส่งต่อผปปา วย ย เช่น การส่งผปปา วย ยทีม่ คี วามรุนแรงของโรคมากและมีความจำาเป็นตาองส่งต่อไปยังโรง
พยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพและความพราอมสปงกว่า หรือการส่งต่อเนือ่ งจากสิทธิการรักษาโรคโดยตรง จากระบบขาอมปลทาง
สถิตกิ ารรายงานผปปา วย ยระบบส่งต่อของสำานักการแพทย์ พบว่า โรคทีเ่ ป็นปัญหาสำาคัญในการส่งต่อผปปา วย ยสปงสุด ไดาแก่
อุบตั เิ หตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ ทารกคลอดก่อนกำาหนด และออร์โธปิดกิ ส์ ดังนันง เพือ่ ใหามี
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วขาอง และประชาชนไดารบั บริการทีค่ รบวงจร จึงไดามกี ารแต่งตังง คณะ
กรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และมีการจัดทำาคปม่ อื การส่งต่อผปปา วย ย 5 กลุม่ โรค ระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกรุงเทพมหานคร
เพือ่ ใหามแี นวทางในการปฏิบตั เิ ป็นไปทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประชุมเพือ่ ติดตามรายงานผล
ความสำาเร็จผลการรับและส่งต่อผปปา วย ยเป็นระยะๆ โดยมีสถิตผิ ลการดำาเนินงานในปงบประมาณ 2559 คิดเป็น
ความสำาเร็จของการส่งต่อผปปา วย ยราอยละ 74.32
เป้าประสงคั์ที่ 8.6.3 ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาวิชาการทางการแพทย์
ผปาบริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ใหาความสำาคัญและสนับสนุนผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ ผลงานนวัตกรรม โดยกำาหนดใหามีการสัมมนาวิชาการประจำาป ของสำานักการแพทย์เป็นประจำาทุกป
เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมใหาบุคลากรในสังกัดสำานักการแพทย์ไดามีการดำาเนินการวิจัย สราางผลงานนวัตกรรม และ
การพัฒนางานประจำา สป่งานวิจัย (R2R) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรปาร่วมกันในองค์กร และสามารถนำาความรปทา ี่ไดา
รับไปพัฒนาหรือปรับใชาในองค์กร โดยมีการนำาเสนอผลงานนวัตกรรม จำานวน 2 เรื่อง
เป้าประสงคั์ที่ 8.6.4 แนะนำาและเผยแพร่ความรปใา นการดปแลสุขภาพแก่ผปามารับบริการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีการดำาเนินการสราางเสริมพลังผปาปยวยและญาติ โดยการใหา
ความรปใา นการดปแลตนเอง/ผปาปยวยไดาถปกตาองในโรคเรืงอรังต่างๆ โดยในปงบประมาณ 2559 ผปาดปแลผปาปยวยและ/หรือ
ผปาดแป ลผปาปยวยมีความรปคา วามเขาาใจในการดปแลผปาปยวยหรือตนเองไดาถปกตาอง ราอยละ 85.71
เป้าประสงคั์ที่ 8.6.5 ประชาชนไดารับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปยวยขังนวิกฤติ
นอกเหนือภารกิจทางดาานการรักษาพยาบาลแลาว ยังมีหน่วยงานใหาบริการทางการแพทย์
อีกหน่วยงานหนึ่งคือ ศปนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งบริหารจัดการระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพืงนที่
รับผิดชอบ โดยเป็นศปนย์รับแจางเหตุดาานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์
ฉุกเฉินทังงในสถานการณ์ปกติและกรณีสาธารณภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ซึ่งปัจจุบันมีแนวโนาม
จำานวนผปารับบริการการแพทย์ฉุกเฉินมากขึงน ในขณะที่อัตรากำาลังบุคลากรยังไม่เพียงพอสำาหรับการใหาบริการ
ประกอบกับสถานการณ์การจราจรในกรุงเทพมหานคร ยังเป็นปัญหาที่ตาองรอรับการแกาไข
โดยมีผปาปยวยที่ไดารับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน คิดเป็น จำานวนครังงที่ออกใหาบริการ ณ
จุดเกิดเหตุทังงหมด 595 ครังง จำานวนครังงที่ออกใหาบริการ ณ จุดเกิดเหตุภายในเวลา ๑๐ นาที จำานวน 434 ครังง
คิดเป็นราอยละ 72.94 (จากค่าเป้าหมายราอยละ 45)
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มบติทบ ี่ 8.8 สุขาภิบาลสิ่งแวดลาอมและอาชีวอนามัย
เป้าประสงคั์ที่ 8.8.4 ป้องกันโรคที่เกิดจากการการประกอบอาชีพและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำางาน
สถานประกอบการแรงงานในสถานประกอบการนอกจากจะตาองผจญภัยกับโรคและการบาด
เจ็บที่เกี่ยวขาองกับการทำางานแลาว ยังมีปัญหาโรคภัยไขาเจ็บที่ไม่เกี่ยวขาองกับการทำางานอีกจำานวนมาก เช่น
อุบัติเหตุจากการเดินทาง โรคติดต่อทางเดินอาหาร เอดส์ โรคความดันโลหิตสปง โรคหัวใจ และหลอดเลือด และ
โรคที่มีผลสืบเนื่องมาจากการสปบบุหรี่ เป็นตาน นอกจากนีง แรงงานในสถานประกอบการยังอยป่ภายใตาภาวะที่
กดดันทังงทางดาานเศรษฐกิจและสังคม ทำาใหามีความเครียดสปง ยังคงตาองไดารับการดปแลปรับปรุงใหามีคุณภาพชีวิต
ใหาดขี ึงนต่อไป
3. ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีมธี รรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มบติทบ ี่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงคั์ที่ 9.2.1 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานใหาสอดคลาองกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
เป็นกรอบและทิศทางดาานการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหาการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตอบสนองและมี
ความสอดคลาองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป แผนยุทธศาสตร์ฯดังกล่าว ประกอบดาวย ๕ ยุทธศาสตร์
ไดาแก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดสมรรถนะทรัพยากรบุคคลสป่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางาน (Quality of Work Life)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสราางความเขามแข็งดาานการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำานักการแพทย์ไดามุ่งเนานพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานใหาสอดคลาองกับมาตรฐานและสมรรถนะ
วิชาชีพ นอกจากนังน สำานักการแพทย์ไดาดำาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
(Happy Work Place) ดาวยการเสริมสราางความรัก ความผปกพัน ความเชื่อมั่นในองค์กร พัฒนาขวัญและกำาลัง
ใจแก่บุคลากรอีกดาวย
ผลการดำาเนบนงานหลญก (ติญวชี้วญดติามภารกบจำเชบงยุทธศาสติร์)
1. จำานวนสตรีไดารับบริการตรวจมะเร็งเตาานมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใชาจา่ ย
2. จำานวนสตรีไดารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลปกในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใชาจา่ ย
3. อัตราการตายของผปาปยวยโรคเบาหวาน (ผปปา วย ยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซาอน Ischemic Heart , CKD ,
Stroke) ที่เขาารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด สำานักการแพทย์
4. อัตราการตายของผปาปยวยโรคความดันโลหิตสปง (ผปาปยวยความดันโลหิตสปงที่เสียชีวิตดาวย Intracerebral
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)
5. ราอยละของผปาเขาาร่วมโครงการอาวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
6. ราอยละของวัคซีนที่ฉีดไดาเทียบกับวัคซีนที่ไดารับการสนับสนุน
7. ราอยละของความสำาเร็จในการยกระดับศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ดาานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพ
ผ่านเกณฑิ์ของสำานักการแพทย์ ตังงแต่ระดับ 3 ขึงนไป
8. ราอยละของผปาปยวยที่มีความพึงพอใจระดับ ามาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศปนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
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9. ความสำาเร็จของการผ่านเกณฑิ์การประเมินคลินิกผปาสปงอายุคุณภาพ
10. ราอยละของความสำาเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซงำา)
ผลการดำาเนบนงานหลญก (ติญวชี้วญดติามงานประจำำาพื้นฐาน)
1. ราอยละของโรงพยาบาลที่จดั ใหามีสิ่งอำานวยความสะดวกแก่ผปาพิการ ผปาสปงอายุและผปาดาอยโอกาส
2. ราอยละความสำาเร็จของการรักษาผปาปยวยวัณโรคที่ขึงนทะเบียนรักษา
3. ราอยละของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก
(สนับสนุนตัวชีงวดั แผนพัฒนาคุณภาพผปาสปงอายุกรุงเทพมหานคร)
4. ราอยละความครอบคลุมของการเขาาถึงบริการในการดปแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
5. ราอยละความสำาเร็จของการส่งต่อผปาปยวยโรคสำาคัญ
6. ราอยละผลงานวิจยั / Innovation /R2R ทีน่ ำาไปใชาในการปฏิบัติงาน
7. ราอยละของผปาดปแลผปาปยวยและ/หรือผปาปยวย มีความรปา ความเขาาใจในการดปแลผปาปยวยหรือตนเองไดาถปกตาอง
8. ราอยละของผปาบาดเจ็บฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไดารับการดปแลจากทีมสุขภาพของ
โรงพยาบาล
9.ราอยละของผปาปยวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขังนสปง (Advance) สามารถไดารับ
บริการภายใน 10 นาที และส่วนของขังนพืงนฐาน (Basic) สามารถไดารับบริการภายใน 15 นาที
10.ราอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยป่ในระดับดี
ผลการดำาเนบนงานหลญก (ติญวชี้วญดติามมบติบที่ 2 - 4)
1. ราอยละความสำาเร็จของการก่อหนีงผปกพัน
2. ราอยละความสำาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
3. ราอยละของเงินงบประมาณกันไวาเหลือมป
4. คะแนนความสำาเร็จในการจัดทำางบการเงินทันเวลาและถปกตาอง
5. คะแนนความสำาเร็จของการจัดทำารายงานบัญชีมปลค่าทรัพย์สินประจำาป 2559 ทันเวลาและถปกตาอง
6. ราอยละความสำาเร็จของการจัดทำาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
7. ระดับความสำาเร็จในการแกาไขเรื่องราองเรียนจากประชาชน/ผปารับบริการ
8. ระดับความพึงพอใจของผปารับบริการ
9. ราอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสราางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
10.ราอยละความสำาเร็จของการดำาเนินการดาานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลาอมในการ
ทำางานของหน่วยงาน
11.ราอยละของบุคลากรไดารับการตรวจสุขภาพประจำาป
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มาติรการและโคัรงการ/กบจำกรรม
ส่วนที่ 1 การบัรบการสาธารณะ
ด้านที่ 3 เมืองที่มีความเขามแข็งทางสังคมและเอืงออาทร
มบติทบ ี่ 3.3 ผปาสปงอายุ ผปาพิการ และผปาดาอยโอกาส
เป้าประสงคั์ที่ 3.3.3 จัดสิ่งอำานวยความสะดวกใหาแก่คนพิการและผปาสปงอายุ
มาตรการของสำานักการแพทย์
ส่งเสริมระบบและการจัดบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
เด็ก สตรี ผปาสปงอายุ
โคัรงการ/กบจำกรรมพื้นฐาน
1. กิจกรรมการปรับปรุงสิ่งอำานวยความสะดวก
แก่ผปาพกิ าร ผปาสปงอายุ ผปาดอา ยโอกาส

งบัประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

หน่วยงาน
ฝยายบริหาร
งานทัว่ ไป

เชื่อมโยงมาติรการ
มาตรการของ
สำานักการแพทย์

ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มบติทบ ี่ 8.1 การสราางเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
เป้าประสงคั์ที่ 8.1.2 คานหาภาวะสุขภาพของประชาชน กลุม่ ปกติ และกลุ่มปยวย
มาตรการที่ 8.1.2.2 คัดกรองมะเร็งเตาานมในโรงพยาบาล
มาตรการที่ 8.1.2.3 คัดกรองมะเร็งปากมดลปกในโรงพยาบาล
มาตรการที่ 8.1.2.5 ประเมินภาวะแทรกซาอนผปาปยวยเบาหวานและความดันโลหิตสปง
โคัรงการ/กบจำกรรมยุทธศาสติร์
2. กิจกรรมการใหาบริการตรวจ คัดกรองมะเร็ง
เตาานมในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
3. กิจกรรมการใหาบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลปกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
4. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน
5. กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการประชาชน
ที่เป็นโรคความดันโลหิตสปง

งบัประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

หน่วยงาน
กง.ศัลยกรรม

เชื่อมโยงมาติรการ
8.1.2.2

ไม่ใชางบ
ประมาณ

กง.สปต-ิ นรีเวชกรรม

8.1.2.3

ไม่ใชางบ
ประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

กง.อายุรกรรม

8.1.2.5

กง.อายุรกรรม

8.1.2.5
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เป้าประสงคั์ที่ 8.1.3 ส่งเสริมใหาประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
มาตรการที่ 8.1.3.1 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดเี พื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในโรคอาวน
มาตรการที่ 8.1.3.4 สราางแรงจปงใจในการดปแลสุขภาพตนเอง
โคัรงการ/กบจำกรรมยุทธศาสติร์
งบัประมาณ
1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่
70,000
มีนงำาหนักเกินเกณฑิ์มาตรฐาน
(เงินบำารุง รพจ.)

หน่วยงาน
กง.อชช.

เชื่อมโยงมาติรการ
8.1.3.1

มบติทบ ี่ 8.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง
เป้าประสงคั์ที่ 8.2.4 เพิ่มอัตราความครอบคลุมของการไดารับวัควีนป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญ
มาตรการที่ 8.2.4.1 ฉีดวัควีนป้องกันไขาหวัดใหญ่
มาตรการของสำานักการแพทย์ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญ
ในผปาปยวยและญาติ
โคัรงการ/กบจำกรรมยุทธศาสติร์
1. กิจกรรมไขาหวัดใหญ่ป้องกันไดาดวา ยวัคซีน

งบัประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

หน่วยงาน
คกก. IC

เชื่อมโยงมาติรการ
8.2.4.1

โคัรงการ/กบจำกรรมพื้นฐาน
งบัประมาณ
หน่วยงาน
เชื่อมโยงมาติรการ
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ไม่ใชางบ
กง.อายุรกรรม
มาตรการของ
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
ประมาณ
สำานักการแพทย์
โรงพยาบาลในสังกัดสำานักการแพทย์
มบติทบ ี่ 8.6 การใหาบริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าประสงคั์ที่ 8.6.1 เพิ่มการเขาาถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ
มาตรการที่ 8.6.1.1 ขยายศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
มาตรการที่ 8.6.1.2 เปิดคลินิกผปาสปงอายุคุณภาพ
มาตรการที่ 8.6.1.3 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการประยุกต์ใชามาตรฐาน HA Advance
มาตรการที่ 8.6.1.4 สราางโรงพยาบาล 4 มุมเมือง
มาตรการของสำานักการแพทย์ ส่งเสริมใหาสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครมีบริการแพทย์
แผนไทย/แพทย์ทางเลือก
โคัรงการ/กบจำกรรมยุทธศาสติร์
งบัประมาณ
หน่วยงาน
เชื่อมโยงมาติรการ
1. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศปนย์ความเป็น
ไม่ใชางบ
- ศปนย์เวชศาสตร์
8.6.1.1
เลิศทางการแพทย์
ประมาณ
การกีฬาและ
เวชศาสตร์ฟนื้ ฟป
- ศปนย์ตรวจรักษา
และผ่าตัด
ผ่านกลาอง
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โคัรงการ/กบจำกรรมยุทธศาสติร์
2. กิจกรรมสำารวจความพึงพอใจของผปารับ
บริการศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

งบัประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

3. การพัฒนาคลินิกผปาสปงอายุคุณภาพในโรง
พยาบาลสังกัดสำานักการแพทย์

ไม่ใชางบ
ประมาณ

4. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ไม่ใชางบ
ประมาณ

โคัรงการ/กบจำกรรมพื้นฐาน
1. หน่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

งบัประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

หน่วยงาน
- ศปนย์เวชศาสตร์
การกีฬาและ
เวชศาสตร์ฟนื้ ฟป
- ศปนย์ตรวจรักษา
และผ่าตัด
ผ่านกลาอง
- คกก.จัดตังง
คลินิกผปาสปงอายุ
- พญ.พัชรา
ศปนย์พัฒนา
คุณภาพ

เชื่อมโยงมาติรการ
8.6.1.1

หน่วยงาน
คลินิกแพทย์
แผนไทย และ
แพทย์ทางเลือก

เชื่อมโยงมาติรการ
มาตรการของ
สำานักการแพทย์

8.6.1.2
8.6.1.3

เป้าประสงคั์ที่ 8.6.2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการใหาบริการ
มาตรการที่ 8.6.2.1 เชื่อมโยงระบบการดปแลผปาปยวยอย่างต่อเนื่องกับศปนย์บริการสาธารณสุข
มาตรการของสำานักการแพทย์ พัฒนาระบบการส่งต่อและ Mobile – Care Units ใหามีความ
สะดวก และตอบสนองความตาองการไดาอย่างรวดเร็ว
โคัรงการ/กบจำกรรมพื้นฐาน
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่าง
ศปนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
สังกัด สำานักการแพทย์
2. กิจกรรมสราางความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรเพื่อการส่งต่อผปาปยวย

งบัประมาณ
หน่วยงาน
ไม่ใชางบ
- นพ.วิสุทธิ์
ประมาณ - ศปนย์ส่งต่อ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

- นพ.วิสุทธิ์
- ศปนย์ส่งต่อ

เชื่อมโยงมาติรการ
8.6.2.1
มาตรการของ
สำานักการแพทย์

เป้าประสงคั์ที่ 8.6.3 ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาวิชาการทางการแพทย์
มาตรการที่ 8.6.3.1 จัดประชุมวิชาการเพื่อนำาเสนอผลงานวิจัย
มาตรการที่ 8.6.3.2 จัดทุนสนับสนุนงานวิจัย
โคัรงการ/กบจำกรรมพื้นฐาน
1. โครงการประชุมวิชาการประจำาป
ครังงที่ 15 สำานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

งบัประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

หน่วยงาน
ศปนย์วิจัย

เชื่อมโยงมาติรการ
8.6.3.2
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เป้าประสงคั์ที่ 8.6.4 แนะนำาและเผยแพร่ความรปใา นการดปแลสุขภาพแก่ผปามารับบริการโรงพยาบาล
มาตรการของสำานักการแพทย์ ใหาความรปแา ละสราางแรงจปงใจในการดปแลผปาปยวยและญาติ
โคัรงการ/กบจำกรรมพื้นฐาน
1. โครงการสราางเสริมพลังผปาปยวยและญาติ
(Well being Caring)

งบัประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

หน่วยงาน
ฝยายการพยาบาล

เชื่อมโยงมาติรการ
มาตรการของ
สำานักการแพทย์

เป้าประสงคั์ที่ 8.6.5 ประชาชนไดารับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปยวยขังนวิกฤติ
มาตรการที่ 8.6.5.1 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
มาตรการที่ 8.6.5.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการใหาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โคัรงการลงทุน
1. โครงการศปนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาาอยป่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2554

งบัประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

หน่วยงาน
ER.

เชื่อมโยงมาติรการ
8.6.5.1

โคัรงการ/กบจำกรรมพื้นฐาน
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาาถึงเพื่อ
ช่วยเหลือผปาปยวยฉุกเฉินในระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

งบัประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

หน่วยงาน
EMS.

เชื่อมโยงมาติรการ
8.6.5.2

ส่วนที่ 2 การบัรบหารจำญดการ
ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีมธี รรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มบติทบ ี่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงคั์ที่ 9.2.1.2 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานใหาสอดคลาองกับมาตรฐานและสมรรถนะ
วิชาชีพ
โคัรงการ/กบจำกรรมพื้นฐาน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
(Happy Work Place)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร
3. โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผปา
ปยวยเด็กและทารกแรกเกิด
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ฟื้นคืนชีพขังนสปง (ผปาใหญ่)

งบัประมาณ
ไม่ใชางบประมาณ

หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

เชื่อมโยงมาติรการ
9.2.1.2

50,500.-

ศปนย์วจิ ัย

9.2.1.2

34,400.-

กง.กุมารเวชกรรม

9.2.1.2

24,400.-

ฝยายการพยาบาล

9.2.1.2
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โคัรงการ/กบจำกรรมพื้นฐาน
5. โครงการอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซาอมดับเพลิงและ
หนีไฟ
6. โครงการมหกรรมคุณภาพ
7. โครงการสัมมนาวิชาการดาานการ
ผ่าตัดผ่านกลาองประจำาป 2560
(Bangkok Annual Congress in
Minimally Invasive Surgery :
BMIS 2017)

งบัประมาณ
75,700.-

หน่วยงาน
กง.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และนิติเวชวิทยา

เชื่อมโยงมาติรการ
9.2.1.2

51,600.335,500.(เงินบำารุง รพจ.)

ศปนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
ศปนย์ตรวจรักษาและ
ผ่าตัดผ่านกลาอง

9.2.1.2
มาตรการของ
โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์
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สรุปโคัรงการ/กบจำกรรมและงบัประมาณ
โคัรงการยุทธศาสติร์
ลำาดญบั

ชื่อโคัรงการ

งบัประมาณ

1

กิจกรรมการใหาบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตาานมในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร (8.1.2.2)
กิจกรรมการใหาบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลปกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร (8.1.2.3)
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน (8.1.2.5)
กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่
เป็นโรคความดันโลหิตสปง (8.1.2.5)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มี
นงำาหนักเกินเกณฑิ์มาตรฐาน (8.1.3.1)
โครงการไม่ปยวย...เราดปแล (8.1.3.4)

ไม่ใชางบ
ประมาณ

2

แหล่งงบัประมาณ หน่วยงาน
กทม./รญฐบัาล/ ที่รญบัผบดชอบั
อื่นๆ
กง.ศัลยกรรม

ไม่ใชางบ
ประมาณ

-

กง.สปต-ิ
นรีเวชกรรม

ไม่ใชางบ
ประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ
70,000.-

-

กง.อายุรกรรม

-

กง.อายุรกรรม

เงินบำารุง รพจ.

กง.อชช.

-

กิจกรรมไขาหวัดใหญ่ป้องกันไดาดวา ยวัคซีน
(8.2.4.1)
กิจกรรมการพัฒนาและขยายศปนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ (8.6.1.1)

ไม่ใชางบ
ประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ
ไม่ใชางบ
ประมาณ

ศปนย์ประกัน
สุขภาพ
คกก.IC

9

กิจกรรมสำารวจความพึงพอใจของผปารับบริการ
ศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (8.6.1.1)

ไม่ใชางบ
ประมาณ

-

10

การพัฒนาคลินิกผปาสปงอายุคุณภาพในโรง
พยาบาลสังกัดสำานักการแพทย์ 8.6.1.2)

ไม่ใชางบ
ประมาณ

-

11

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (8.6.1.3)

ไม่ใชางบ
ประมาณ
70,000

-

3
4
5
6
7
8

รวมงบัประมาณทญ้งสบ้น

-

เงินบำารุง รพจ.

- ศปนย์เวชศาสตร์
การกีฬาและ
เวชศาสตร์ฟื้นฟป
- ศปนย์ตรวจรักษา
และผ่าตัด
ผ่านกลาอง
- ศปนย์เวชศาสตร์
การกีฬาและ
เวชศาสตร์ฟื้นฟป
- ศปนย์ตรวจรักษา
และผ่าตัด
ผ่านกลาอง
- คกก.จัดตังง
คลินิกผปาสปงอายุ
- พญ.พัชรา

ศปนย์พฒ
ั นา
คุณภาพ
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โคัรงการประจำำาพื้นฐาน
ลำาดญบั

ชื่อโคัรงการ

งบัประมาณ

แหล่งงบัประมาณ
กทม./รญฐบัาล/
อื่นๆ

1

กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาวัณโรคในสังกัด สนพ. (8.2.2.3)
กิจกรรมพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศปนย์บริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัด สนพ.
(8.6.2.1)
กิจกรรมสราางเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรเพื่อการส่งต่อผปาปยวย (8.6.2.4)

ไม่ใชางบประมาณ

-

กง.อายุรกรรม

ไม่ใชางบประมาณ

-

- นพ.วิสุทธิ์
- ศปนย์ส่งต่อ

ไม่ใชางบประมาณ

-

4

โครงการประชุมวิชาการประจำาป ครังงที่ 15
สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ไม่ใชางบประมาณ

-

5

โครงการสราางเสริมพลังผปาปยวยและญาติ
(Well being Caring) (8.6.4.4)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาาถึง
เพื่อช่วยเหลือผปาปยวยฉุกเฉินในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (8.6.5.2)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
(Happy Work Place) (9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยแก่บุคลากร (9.2.1.2)
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผปาปยวยเด็ก
และทารกแรกเกิด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพ
ขันง สปง (ผปาใหญ่) (9.2.1.2)
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซาอมดับเพลิงและหนีไฟ (9.2.1.2)
โครงการมหกรรมคุณภาพ (9.2.1.2)

ไม่ใชางบประมาณ

-

ไม่ใชางบประมาณ

-

- นพ.วิสุทธิ์
- ศปนย์ส่งต่อ
ศปนย์พัฒนา
คุณภาพ
ฝยายการ
พยาบาล
EMS.

ไม่ใชางบประมาณ

-

ทุกหน่วยงาน

50,500.-

กทม.

ศปนย์วิจัย

34,400.-

กทม.

24,400.-

กทม.

75,700.-

กทม.

51,600.-

กทม.

กิจกรรมการปรับปรุงสิ่งอำานวยความสะดวก
แก่ผปาพิการ ผปาสปงอายุ ผปาดาอยโอกาส (3.3.3.6)
หน่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
(8.6.1.5)

ไม่ใชางบประมาณ

-

ไม่ใชางบประมาณ

-

กง.กุมาร
เวชกรรม
ฝยายการ
พยาบาล
กง.เวชศาสตร์
ฉุกเฉินฯ
ศปนย์พัฒนา
คุณภาพ
ฝยายบริหาร
งานทั่วไป
คลินิกแพทย์
แผนไทย และ
แพทย์
ทางเลือก

โครงการสัมมนาวิชาการดาานการผ่าตัด
ผ่านกลาองประจำาป 2560 (Bangkok Annual

335,500.-

เงินบำารุง รพจ.

รวมงบัประมาณทญ้งสบ้น

572,100.-

2
3

6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2017)

หน่วยงาน
ที่รญบัผบดชอบั

ศปนย์ตรวจรักษา
และผ่าตัด
ผ่านกลาอง
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โคัรงการลงทุน
ลำาดญบั

ชื่อโคัรงการ

งบัประมาณ

1

โครงการศปนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาาอยป่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554
รวมงบัประมาณทญ้งสบ้น

ไม่ใชางบประมาณ

แหล่งงบั
ประมาณ
กทม./รญฐบัาล/
อื่นๆ
-

-

-

หน่วยงาน
ที่รญบัผบดชอบั
ER.

- ร่าง - แผนปฏิบัติราชการ ประจำาป พ.ศ.2560
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
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แนวทางการประเมบนผลการปฏิบบัญติบราชการติามคัำารญบัรองการปฏิบบัญติบราชการประจำำาปพ พ.ศ.2560
มบติบที่ 1 ด้านประสบทธบผลติามพญนธกบจำ
ภารกบจำเชบงยุทธศาสติร์
ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มบติบที่ 8.1 การสราางเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เป้าประสงคั์ที่ 8.1.2 คานหาภาวะสุขภาพของประชาชน กลุ่มปกติ และกลุ่มปยวย
มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
คัดกรองมะเร็งเตาานมในโรงพยาบาล
(ม.8.1.2.2)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. จำานวนสตรีไดารับบริการตรวจมะเร็ง
เตาานมในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใชาจา่ ย
(ผลผลิต)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

นบยาม/คัำาอธบบัาย
1. กิจกรรมการใหาบริการตรวจ
- การตรวจคัดกรองมะเร็งเตาานม หมายถึง
คัดกรองมะเร็งเตาานมในสถาน
การตรวจคัดกรองโดยการสังเกตความผิด
พยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปกติดวา ยการดปลกั ษณะภายนอกของเตาานม
ไม่ใชางบประมาณ
และการคลำา (ไม่รวมการตรวจ
(ดำาเนินการ)
mammogram และ u/s breast)
(กง.ศญลยกรรม)
- สตรีที่ไดารบั บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตาานม หมายถึง สตรีไทยอายุ 35 ปขึงนไป
ไดารบั บริการตรวจมะเร็งเตาานมโดยไม่เสียค่า
ใชาจา่ ย (ไม่รวมการตรวจ mammogram
และ u/s breast)
คั่าเป้าหมาย/ผลสญมฤทธบ์
จำานวนผปารับบริการ 800 คน/ป
วบธีคัำานวณ
นับจำานวน (ราย)

26
มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
คัดกรองมะเร็งปากมดลปกในโรงพยาบาล
(ม.8.1.2.3)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
2. จำานวนสตรีไดารับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลปกในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใชาจา่ ย
(ผลผลิต)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
นบยาม/คัำาอธบบัาย
- การตรวจมะเร็งปากมดลปก หมายถึง การ
ตรวจโดยการทำา Pap smear ตามเกณฑิ์
ราชวิทยาลัยสปตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
- สตรีที่ไดารบั บริการตรวจมะเร็งปากมดลปก
หมายถึง สตรีไทยอายุ 15 ปขึงนไปที่มีเพศ
สัมพันธ์ หรืออายุ 30 ป กรณียังไม่มีเพศ
สัมพันธ์ (การตรวจเซลล์วิทยาของปาก
มดลปก (Cervical Cytology) แบบ
(Conventional Papanicolaou Smear
คั่าเป้าหมาย
จำานวนผปารับบริการ 1,200 คน/ป
วบธีคัำานวณ
นับจำานวน (ราย)

โคัรงการ/กบจำกรรม
2. การใหาบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลปกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ไม่ใชางบประมาณ
(ดำาเนินการ)
(กง.สูติบ-นรีเวชกรรม)
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มาติรการ
ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ประเมินภาวะแทรกซาอนผปาปยวยเบาหวาน 3. อัตราการตายของผปาปยวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสปง
(ผปปา วย ยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซาอน
(ม.8.1.2.5)
Ischemic Heart , CKD , Stroke)
ที่เขาารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
สำานักการแพทย์ (ผลลัพธ์)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

นบยาม
3. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบ
ผปาปยวยโรคเบาหวาน หมายถึง ผปาปยวยโรคเบา
บริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน
หวานที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
ไม่ใชางบประมาณ
สำานักการแพทย์และไดารับการวินิจฉัยว่าเป็น
(ดำาเนินการ)
โรคเบาหวาน และเสียชีวิตโดยไม่มีภาวะ
(กง.อายุรกรรม)
Ischemic heart , Chronic kidney
disease , Stroke ร่วมดาวย
คั่าเป้าหมาย/ผลสญมฤทธบ์
< ราอยละ 5
วบธีการคัำานวณ
จำานวนผปาปยวยที่เสียชีวิตดาวยโรคเบาหวานที่
ไม่มีภาวะแทรกซาอนของ Ischemic heart ,
Chronic kidney disease , Stroke ร่วม
ดาวย หารดาวย จำานวนผปาปยวยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการรักษาในปงบประมาณ
เดียวกัน คปณ 100
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
4. อัตราการตายของผปาปยวยโรคความดัน
โลหิตสปง (ผปาปยวยความดันโลหิตสปงที่เสีย
ชีวติ ดาวย Intracerebral
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic
Stroke) (ผลลัพธ์)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

นบยาม
ผปาปยวยโรคความดันโลหิตสปง หมายถึง ผปาปยวย
โรคความดันโลหิตสปงที่เสียชีวิตในโรง
พยาบาลสังกัดสำานักการแพทย์ดวา ย
Intracerebral Hemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke
คั่าเป้าหมาย
< ราอยละ 3.3
วบธีการคัำานวณ
ผปาปยวยความดันโลหิตสปงที่เสียชีวติ ดาวย
Intracerebral Hemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke หารดาวย จำานวน
ผปปา วย ยโรคความดันโลหิตสปงที่มารับการรักษา
ในปงบประมาณเดียวกัน คปณ 100

4. การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่
เป็นโรคความดันโลหิตสปง
ไม่ใชางบประมาณ
(ดำาเนินการ)
(กง.อายุรกรรม)

29
ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มบติบที่ 8.1 การสราางเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เป้าประสงคั์ที่ 8.1.3 ส่งเสริมใหาประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคอาวน (ม.8.1.3.1)

ติญวชี้วญดมาติรการ
นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
โคัรงการ/กบจำกรรม
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
5. ราอยละของผปาเขาาร่วมโครงการอาวน
นบยาม
5. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม - ผปาเขาาร่วมโครงการอาวน ลงพุง หมายถึง
ประชาชนที่มีนงำาหนักเกินเกณฑิ์
(ผลลัพธ์)
บุคลากรในสังกัดสำานักการแพทย์และหรือ
มาตรฐาน
ประชาชนทัว่ ไป
งบประมาณ 70,000.- บาท
- รอบเอว หรือ BMI ลดลง หมายถึง ผปาเขาา
(เงินบำารุง รพจ.)
ร่วมโครงการที่วัดรอบเอวหรือ BMI หลัง
(ดำาเนินการ)
เขาาร่วมโครงการลดลงจากก่อนเขาาร่วม
(กง.อชช.)
โครงการ
คั่าเป้าหมาย
ราอยละ 75
วบธีการคัำานวณ
จำานวนผปาเขาาร่วมโครงการอาวนลงพุงที่มีรอบ
เอวหรือ BMI ลดลง คปณ 100 หารดาวย
จำานวนผปาเขาาร่วมโครงการอาวนลงพุงทังงหมด
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ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มบติบที่ 8.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง
เป้าประสงคั์ที่ 8.2.4 เพิ่มอัตราการครอบคลุมของการไดารบั วัคซีนป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญ
มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ฉีดวัคซีนไขาหวัดใหญ่
(ม.8.2.4.1)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
6. ราอยละของวัคซีนที่ฉีดไดาเทียบกับ
วัคซีนที่ไดารบั การสนับสนุน (ผลลัพธ์)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
นบยาม
วัคซีนที่ฉีดไดา หมายถึง การฉีดวัคซีน
ไขาหวัดใหญ่ตามฤดปกาลใหากับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ดังนีง
1. บุคลากรทางการแพทย์ และเจาาหนาาที่
ทีเ่ กี่ยวขาองกับผปาปยวย
2. ผปาที่มีโรคเรืงอรัง คือ ปอดอุดกังนเรืงอรัง
หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย
มะเร็งที่กำาลังใหาเคมีบำาบัด เบาหวาน
ธาลัสซีเมีย ภปมิคุามกันบกพร่อง (รวมถึง
ผปาตดิ เชืงอเอชไอวี ที่มีอาการ)
3. บุคคลที่มีอายุ 65 ป ขึงนไป
4. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือน ขึงนไป
5. ผปาที่มีนงำาหนักมากกว่า 100 กก. ขึงนไป
6. ผปาพกิ ารทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ไดา
7. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ป

โคัรงการ/กบจำกรรม
6. กิจกรรมไขาหวัดใหญ่ป้องกันไดา
ดาวยวัคซีน
ไม่ใชางบประมาณ
(ดำาเนินการ)
(คักก. IC)
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
วญคัซีนที่ได้รญบัการสนญบัสนุน หมายถึง
วัคซีนไขาหวัดใหญ่ที่ไดารบั การสนับสนุน
จากกรมควบคุมโรคสำาหรับบุคลากรทาง
การแพทย์และขาาราชการและเจาาหนาาที่
ที่เกี่ยวขาองกับผปาปยวย และวัคซีนไขาหวัดใหญ่
ที่ไดารับการสนับสนุนจากสปสช. สำาหรับ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
คั่าเป้าหมาย
ราอยละ 80
วบธีการคัำานวณ
จำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ไดารับการฉีดวัคซีน
ไขาหวัดใหญ่ หารดาวยจำานวนวัคซีนที่ไดารับ
การสนับสนุนการกระทรงสาธารณสุข
(กรมควบคุมโรคและสปสช. (Dose)
ทังงหมด คปณ 100

โคัรงการ/กบจำกรรม
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ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มบติบที่ 8.6 การใหาบริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าประสงคั์ที่ 8.6.1 ขยายศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ขยายศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
(ม.8.6.1.1)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
7. ราอยละของความสำาเร็จในการยกระดับ
ศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ดาา น
โรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑิ์
ของสำานักการแพทย์ ตังงแต่ระดับ 3
ขึงนไป (ผลลัพธ์)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

นบยาม
7. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศปนย์
คุณภาพตามเกณฑิ์ หมายถึง ศปนย์ความเป็น
ความเป็นเลิศทางการแพทย์
เลิศทางการแพทย์ดาา นโรคเฉพาะทางที่มี
ไม่ใชางบประมาณ
คุณภาพผ่านเกณฑิ์ของสำานักการแพทย์ใน
(ดำาเนินการ)
ระดับ 3 ขึงนไป อย่างนาอย 7 ใน 10 ขาอ
(- ศูนย์เวชศาสติร์การกีฬาและ
ประกอบดาวย
เวชศาสติร์ฟื้นฟู
- ศูนย์ติรวจำรญกษาและผ่าติญด
-บุคลากร
ผ่านกล้อง)
มีบุคลากรหรือผปาเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่
จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของศปนย์
-สถานที่/คลินิกเฉพาะครบวงจร
มีการใหาบริการคลินิกเฉพาะโรคครบทุก
สาขาทีจ่ ำาเป็น
-เครื่องมือ / ครุภัณฑิ์ทางการแพทย์
มีเครื่องมือและครุภัณฑิ์ทางการแพทย์ที่
จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของศปนย์
-สหสาขาวิชาชีพในองค์กร
มีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
-ศปนย์กลางการใหาบริการและเครือข่ายการ
ส่ ง ต่ อ เป็ น ศป น ย์ ก ลางการใหา บ ริ ก ารและ
เครื อ ข่ า ยการส่ ง ต่อ จากโรงพยาบาลใน
เครือข่าย (สนพ./สนอ)
-ศปนย์กลางการฝึกอบรม / หลักสปตรไดารับ
การยอมรับ เป็นศปนย์ฝึกอบรมแพทย์
หลักสปตรระยะสังนหรือเป็นสถาบันสมทบ
-ความสำาเร็จของการรักษา
สามารถใหาการรักษาโรคทีซ่ ับซาอนไดาแต่
ไม่ครบถาวน
-ศปนย์กลางขาอมปลผปาปยวย
มีศปนย์กลางเก็บรวบรวมขาอมปลแหล่งเดียว
-จำานวนผลงานวิจัยที่ชีงนำาสังคม
มีผลงานวิจยั ที่ไดารบั การนำาเสนอหรือตี
พิมพ์ในวารสารระดับชาติ
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรปาในเครือข่ายกับ
องค์กรวิชาชีพ
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรปาในระดับสำานัก
(Inter hospital Conference)
คั่าเป้าหมาย
≥ ราอยละ 85

โคัรงการ/กบจำกรรม
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

วบธีการคัำานวณ
ศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ดาา นโรค
เฉพาะทางคุณภาพผ่านเกณฑิ์ของสำานักการ
แพทย์ในระดับ 3 ขึงนไป 7 ใน 10 ขาอ ใน
แต่ละป คปณ 100 หารดาวย จำานวนศปนย์
ทังงหมด
นบยาม
8. ราอยละของผปาปยวยที่มีความพึงพอใจ
8. กิจกรรมสำารวจความพึงพอใจของ
ระดับ ามาก” ในบริการรักษาพยาบาล - ความพึงพอใจระดับ ามาก” ขึงนไปของผปาใชา
ผปารับบริการศปนย์ความเป็นเลิศ
บริ
ก
ารศป
น
ย์
ค
วามเป็
น
เลิ
ศ
ทางการแพทย์
ของศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ทางการแพทย์
ของกรุงเทพมหานครที่มากกว่าหรือเท่ากับ
ของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
ไม่ใชางบประมาณ
ราอยละ 85 ตามแบบประเมินความพึง
(ดำาเนินการ)
พอใจสำานักการแพทย์
(- ศูนย์เวชศาสติร์การกีฬาและ
- ศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ
เวชศาสติร์ฟื้นฟู
กรุงเทพมหานคร หมายถึง
- ศูนย์ติรวจำรญกษาและผ่าติญด
1.ศปนย์จกั ษุวิทยา
ผ่านกล้อง)
2.ศปนย์ผา่ ตัดกระดปกและขาอ
3.ศปนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
4.ศปนย์เบาหวาน
5.ศปนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกลาอง
6.ศปนย์เวชศาสตร์การกีฬาและ
เวชศาสตร์ฟนื้ ฟป
7.ศปนย์โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม
คั่าเป้าหมาย
≥ราอยละ 85
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

เปิดคลินิกผปาสปงอายุคุณภาพ
(ม.8.6.1.2)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

9. ความสำาเร็จของการผ่านเกณฑิ์การ
ประเมินคลินิกผปาสปงอายุคุณภาพ
(ผลลัพธ์)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
วบธีการคัำานวณ
จำานวนแบบสอบถามที่มีคะแนน
ความพึงพอใจในระดับมากของผปาใชาบริการ
ศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ
กรุงเทพมหานครหาร ดาวยจำานวน
แบบสอบถามความพึงพอใจทังง หมด
ในช่วงเวลาเดียวกัน คปณ 100
นบยาม
คลินิกผปาสปงอายุคณ
ุ ภาพโรงพยาบาลสังกัด
สำานักการแพทย์ หมายถึง คลินิกทีด่ ำาเนิน
กิจกรรม ดังนีง
1. มีสถานที่ชดั เจนเป็นสัดส่วนในแบบการ
บริการผปาปยวยนอก
2. สิ่งแวดลาอมที่เหมาะสม เช่น ป้าย ราว
จับ ทางลาด หาองนงำา
3. เปิดบริการอย่างนาอย 1 ครังง ต่อสัปดาห์
4. พยาบาลทีด่ ำาเนินงานเคยผ่านการฝึก
อบรมเวชศาสตร์ผปาสปงอายุ
5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์
กายภาพบำาบัด เภสัชกร
6. รวบรวมจำานวน case geriatric
syndrome ทุก 3 เดือน

โคัรงการ/กบจำกรรม

9. การพัฒนาคลินิกผปาสปงอายุคุณภาพ
ในโรงพยาบาลสังกัดสำานักการแพทย์
ไม่ใชางบประมาณ
(ดำาเนินการ)
(- คักก.จำญดติญ้งคัลบนบกผู้สูงอายุ
- พญ.พญชรา)
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
7. Geriatric Assessment ; ADL
8. Geriatric Assessment ; cognitive
impairment
9. ประเมินความพึงพอใจของผปาสปงอายุที่มา
รับบริการทีค่ ลินิกผปาสปงอายุ
10.บุคลากรที่ใหาการดปแลผปาปยวยในคลินิกผปา
สปงอายุ ไดารับการฝึกอบรมอย่างนาอย
ปละ 1 ครังง
11. คัดกรอง incontinence
12. คัดกรอง fall
13. คัดกรอง malnutrition
14. คัดกรอง depression
15. มีแพทย์รบั ผิดชอบ
16. มีฐานขาอมปลผปาสปงอายุในเขตรับผิดชอบ
(เป็นฐานขาอมปลผปาสปงอายุของโรง
พยาบาล ไดาแก่ ประชากรผปาสปงอายุ UC
/catch up area /กลุ่มชมรมผปาสปง
อายุ)
17. ความครอบคลุมของ vaccine ไขาหวัด
ใหญ่ในกลุ่มผปาสปงอายุ
18. งานวิชาการ / วิจัยเกี่ยวกับผปาสปงอายุ /
นำาเสนอ presentation (ทีมสหสาขา
วิชาชีพที่รว่ มดปแลงานคลินิกผปาสปงอายุ

โคัรงการ/กบจำกรรม
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

เป็น co)
19. นวัตกรรมเกี่ยวกับผปาสปงอายุ
20. ส่งปรึกษาภายในโรงพยาบาล กับทีม
คลินิกผปาสปงอายุ
เกณฑิ์การประเมินคลินิกผปาสปงอายุ ตาองผ่าน
เกณฑิ์การประเมินดังกล่าวตามมาตรฐานที่
กำาหนดอย่างนาอย 15 ขาอใน 20 ขาอ
คั่าเป้าหมาย/ผลสญมฤทธบ์
ราอยละ 100 (9 แห่ง)

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการ
ประยุกต์ใชามาตรฐาน HA Advance
(ม.8.6.1.3)

วบธีการคัำานวณ
จำานวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑิ์ประเมิน
คลินิกผปาสปงอายุคณ
ุ ภาพโรงพยาบาลสังกัด
สำานักการแพทย์ตามเกณฑิ์ที่กำาหนด หาร
ดาวย จำานวน โรงพยาบาลทังงหมด คปณ
ดาวย 100
10. ราอยละของความสำาเร็จในการผ่าน นบยาม
การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล (ซงำา) (ผลลัพธ์)
โรงพยาบาล หมายถึง ผ่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และ
บริการสุขภาพ โดยรับการตรวจประเมิน
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์กรมหาชน) หรือพราอมรับการตรวจ

10. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ไม่ใชางบประมาณ
(ดำาเนินการ)
(ศูนย์พญฒนาคัุณภาพ)
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล โดยส่งหนังสือ
ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
ไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์กรมหาชน) เพื่อกำาหนดวันเขาาตรวจ
ประเมิน
คั่าเป้าหมาย
ราอยละ 100
วบธีการคัำานวณ
โรงพยาบาลในสังกัดสำานักการแพทย์ที่ขอรับ
การตรวจประเมินคุณภาพ (ซงำา) ตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลฯ คปณ 100 หารดาวย
โรงพยาบาลที่ตอา งรับการตรวจประเมิน (ซงำา)
ในป 2560

โคัรงการ/กบจำกรรม
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ภารกบจำประจำำาพื้นฐาน
ด้านที่ 3 เมืองที่มีความเขามแข็งทางสังคมและเอืงออาทร
มบติบที่ 3.3 ผปาสปงอายุ ผปาพกิ าร และผปาดาอยโอกาส
เป้าประสงคั์ที่ 3.3.3 จัดสิ่งอำานวยความสะดวกใหาแก่ผปาพิการ และผปาสปงอายุ
มาติรการ
ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมระบบและการจัดบริการ
11. ราอยละของโรงพยาบาลที่จดั ใหามีสิ่ง
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็ก
อำานวยความสะดวกแก่ผปาพกิ าร ผปาสปง
เยาวชน สตรี ผปาสปงอายุ (นม.3.3.3.6)
อายุและผปาดาอยโอกาส (ผลลัพธ์)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

นบยาม
11. กิจกรรมการปรับปรุงสิ่งอำานวย
ความสะดวกแก่ผปาพิการ ผปาสปงอายุ
- โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยายาล
ผปาดาอยโอกาส
ในสังกัดสำานักการแพทย์ทังง 9 แห่ง
ไม่ใชางบประมาณ
- สิ่งอำานวยความสะดวกแก่ผปาพกิ าร
(ดำาเนินการ)
ผปาสปงอายุ ผปาดอา ยโอกาส หมายถึง การจัด
(ฝ่ายบัรบหารงานทญว่ ไป)
ใหามี หรือ มีการปรับปรุงสิ่งอำานวยความ
สะดวกต่างๆ ใหาแก่ ผปาพกิ ารฯ สอดคลาอง
กับพระราชบัญญัติผปาสปงอายุ พ.ศ.2546
เช่น ช่องทางการพิเศษ ที่นั่งรอรับบริการ
รถเข็นนั่ง ราวจับ พืงนยางกันลื่น หาองนงำา
สำาหรับผปาสปงอายุ เป็นตาน
คั่าเป้าหมาย
ราอยละ 100
วบธีการคัำานวณ
โรงพยาบาลที่จดั ใหามีสิ่งอำานวยความสะดวก
แก่ผปาพิการ ผปาสปงอายุและผปาดาอยโอกาส หาร
ดาวย จำานวนโรงพยาบาลในสังกัดสำานักการ
แพทย์ทังงหมดคปณ 100
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ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มบติบที่ 8.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง
เป้าประสงคั์ที่ 8.2.2 ควบคุมวัณโรค
มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญในผปาปยวย
และญาติ (มน.8.2.2.3)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
12. ราอยละความสำาเร็จของการรักษา
ผปาปยวยวัณโรคที่ขึงนทะเบียนรักษา
(ผลลัพธ์)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

นบยาม
12. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
อัตราผลสำาเร็จในการรักษาผปาปยวยวัณโรค
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค
(Success Rate) มาจากอัตราการรักษาหาย
ของโรงพยาบาลในสังกัดสำานัก
(Cure Rate) และรักษาครบ (Complete
การแพทย์
Rate)
ไม่ใชางบประมาณ
(ดำาเนินการ)
คั่าเป้าหมาย/ผลสญมฤทธบ์
(กง.อายุรกรรม)
≥ราอยละ 87
วบธีการคัำานวณ
อัตราผลสำาเร็จในการรักษา เท่ากับจำานวน
ผปาปยวยที่รกั ษาหาย (ผปาปยวยใหม่เสมหะบวก)
รวมกับจำานวนผปาปยวยที่รกั ษาครบ (ผปาปยวยใหม่
เสมหะบวก) ที่ขึงนทะเบียนรักษาตังงแต่รอบ
ที่ 1-4 /2559 หารดาวย จำานวนผปาปยวย
ที่ขึงนทะเบียน (ผปาปยวยใหม่เสมหะบวก)
หารดาวย จำานวนผปาปยวยใหม่เสมหะบวกที่
ขึงนทะเบียนทังงหมดในรอบดังกล่าว
คปณ 100
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ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มบติบที่ 8.6 การใหาบริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าประสงคั์ที่ 8.6.1 เพิ่มการเขาาถึงการรักษาพยาบาลทีเ่ ท่าเทียมและมีคุณภาพ
มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมใหาสถานพยาบาลของ
กรุงเทพมหานครมีบริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก (นม.8.6.1.5)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
13. ราอยละของสถานพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์
แผนไทย/แพทย์ทางเลือก (ผลลัพธ์)
* สนับสนุนตัวชีงวดั แผนพัฒนา
คุณภาพผปาสปงอายุกรุงเทพมหานคร

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

การแพทย์แผนไทย หมายถึง กระบวนการ 13. การจัดตังงหน่วยแพทย์แผนไทย
ทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย
และแพทย์ทางเลือก
บำบา ำา บัด รักษา ป้ป้ องกันโรค หรือการส่ง
ไม่ใชางบประมาณ
เสริมและฟื้นฟปสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์
(ดำาเนินงาน)
การผดุงครรภ์ การนวดไทย และใหา
(คัลบนบกแพทย์แผนไทย และ
หมายความรวมถึงการเตรียม การผลิตยา
แพทย์ทางเลือก)
แผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ ทังง นีง โดยอาศัย
ความรปาหรือตำตา ำา ราที่ไดาถ่ายทอดและพัฒนา
สืบต่อกันมา (ตาม พ.ร.บ. คุามครองและส่ง
เสริมภปมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.
2542)
การแพทย์ทางเลือก หมายถึง การแพทย์ที่
ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์พืงนบาานไทย โดยใหาการ
แพทย์อื่นๆ ที่เหลือถือเป็นการแพทย์ทาง
เลือกทังงหมด
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
โรงพยาบัาลสญงกญดสำานญกการแพทย์ที่มี
บัรบการการแพทย์แผนไทย / การแพทย์
ทางเลือก หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดสำานัก
การแพทย์ที่มีบริการการแพทย์แผนไทย
หรือ การแพทย์ทางเลือก (ตาม พ.ร.บ.
คุามครองและส่งเสริมภปมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542) โดยอาจมีหน่วย
บริการการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์
ทางเลือกดังกล่าว
คั่าเป้าหมาย/ผลสญมฤทธบ์
ราอยละ 100
วบธกี ารคัำานวณ
จำานวนโรงพยาบาลสังกัดสำานักการแพทย์ทมี่ ี
บริการแพทย์ แผนไทย / แพทย์ทางเลือก
หารดาวย จำานวนโรงพยาบาลสังกัด
สำานักการแพทย์ทังงหมด คปณ 100
(รพจำ. รายงานจำำานวนผู้รญบับัรบการในแติ่ละ
รายการที่ให้บัรบการ นญบัเป็นจำำานวนคัรญ้ง
และราย แยกรายเดือน)

โคัรงการ/กบจำกรรม
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ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มบติบที่ 8.6 การใหาบริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าประสงคั์ที่ 8.6.2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการใหาบริการ
เป้าประสงคั์ที่ 8.6.3 ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาวิชาการทางการแพทย์
เป้าประสงคั์ที่ 8.6.4 แนะนำาเผยแพร่ความรปใา นการดปแลสุขภาพแก่ผปามารับบริการโรงพยาบาล
เป้าประสงคั์ที่ 8.6.5 ประชาชนไดารับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปยวยขังนวิกฤติ
มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เชื่อมโยงระบบการดปแลผปาปยวยอย่างต่อ
เนื่องกับศปนย์บริการสาธารณสุข
(ม.8.6.2.1)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
14. ราอยละความครอบคลุมของการเขาา
ถึงบริการในการดปแลรักษาสุขภาพ
ชาวกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

นบยาม/คัำาอธบบัาย
14. กิจกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ
ความครอบคลุมของการเขาาถึงบริการในการ
ระหว่างศปนย์บริการสาธารณสุข
ดปแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
และโรงพยาบาลสังกัดสำานัก
หมายถึง ความสามารถในการรับผปาปยวยที่ถปก
การแพทย์
ส่งต่อมาจากศปนย์บริการสาธารณสุขเพื่อการ
ไม่ใชางบประมาณ
รักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลสังกัดสำานักการ
(ดำาเนินงาน)
แพทย์
(- นพ.วบสุทธบ์
- ศูนย์ส่งติ่อ)
คั่าเป้าหมาย
ราอยละ 80
วบธีการคัำานวณ
จำานวนผปาปยวยที่ส่งต่อสำาเร็จจากศปนย์บริการ
สาธารณสุขมารับบริการรักษาใน รพ.สังกัด
สำานักการแพทย์ หารดาวย จำานวนผปาปยวยที่ส่ง
ต่อทังงหมดจากศปนย์บริการสาธารณสุข
ทังงหมด คปณ 100

44
มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
พัฒนาระบบการส่งต่อและ Mobile –
Care Units ใหามีความสะดวก และตอบ
สนองความตาองการไดาอย่างรวดเร็ว
(มน.8.6.2.4)

จัดประชุมวิชาการเพื่อนำาเสนอผลงาน
วิจัย (ม.8.6.3.1)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
15. ราอยละความสำาเร็จของการส่งต่อผปา
ปยวยโรคสำาคัญ (ผลลัพธ์)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
นบยาม
ระบบส่งต่อ หมายถึง การประสานงานส่ง
ต่อผปาปยวยระหว่างโรงพยาบาลสังกัดสำานัก
การแพทย์ ซึง่ ประกอบดาวยโรคสำาคัญ 4 โรค
ไดาแก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและ
สมอง ทารกเกิดก่อนกำาหนดและ
ออร์โธปิดิกส์
คั่าเป้าหมาย
ราอยละ 70

วบธีการคัำานวณ
จำานวนผปาปยวยโรคสำาคัญ 4 โรค ไดาแก่
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง
ทารกเกิดก่อนกำาหนด และ ออร์โธปิดิกส์ที่
ส่งต่อสำาเร็จทังงในและนอกโรงพยาบาลสังกัด
สำานักการแพทย์ หารดาวย จำานวนผปาปยวย 4
โรคสำาคัญ ที่ตอา งการส่งต่อทังงหมด คปณ
100
16. ราอยละผลงานวิจยั / Innovation /R2R นบยาม
ทีน่ ำาไปใชาในการปฏิบัติงาน
- ผลงานวิจยั / Innovation / R2R หมาย
(ผลลัพธ์)
ถึง งานวิจยั (Research) นวัตกรรม
(Innovation) และการทำางานวิจัยจากงาน
ประจำาสป่งานวิจัย (R2R) ที่บุคลากรในสังกัด
เป็นผปาดำาเนินการหรือร่วมดำาเนินการ ไดารับ

โคัรงการ/กบจำกรรม
15. กิจกรรมการสราางเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการ
ส่งต่อผปาปยวย
ไม่ใชางบประมาณ
(ดำาเนินการ)
(- นพ.วบสุทธบ์
- ศูนย์ส่งติ่อ)

16. กิจกรรมการนำาเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการประจำาปครังงที่ 15
สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ไม่ใชางบประมาณ
(ดำาเนินการ)
(ศูนย์พญฒนาคัุณภาพ)
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
การเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือใชาใน
การสัมมนาวิชาการประจำาป สำานักการ
แพทย์
- ใชาในการปฏิบัติงาน หมายถึง มีการนำาผล
งานวิจยั / Innovation / R2R ไปใชาในการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดสำานัก
การแพทย์หรือส่วนราชการนังนๆ หรือหน่วย
งานภายนอก
คั่าเป้าหมาย
2 เรื่อง / ป
วบธีการคัำานวณ
จำานวนผลงานวิจัย / Innovation /R2R
ที่นำาไปใชาในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
ในสังกัดสำานักการแพทย์ หารดาวย จำานวน
ผลงานวิจยั / Innovation /R 2R
ของโรงพยาบาลในสังกัดสำานักการแพทย์ย์
ที่ใชาในการสัมมนาวิชาการประจำาป
สำานักการแพทย์ คปณดาวย 100

โคัรงการ/กบจำกรรม
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มาติรการ
ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ใหาความรปาและสราางแรงจปงใจในการดปแลผปา 17. ราอยละของผปาดปแลผปาปยวยและ/หรือ
ปยวยและญาติ (นม. 8.6.4.4)
ผปาปยวย มีความรปา ความเขาาใจในการ
ดปแลผปาปยวย หรือตนเองไดาถปกตาอง
(ผลลัพธ์)

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ม.8.6.5.1)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

นบยาม
17. โครงการสราางเสริมพลังผปาปยวย
ความรปาความเขาาใจในการดปแล หมายถึง การ
และญาติ (Well-being Caring)
ใหาความรปา ความเขาาใจ ในการส่งเสริม
ไม่ใชางบประมาณ
ป้องกัน รักษา ฟืน้ ฟปสมรรถนะเพื่อใหาผปาดปแล
(ดำาเนินการ)
และ/หรือผปาปยวยมีความรปา ความเขาาใจในการ
(ฝ่ายการพยาบัาล)
ดปแลตนเอง

คั่าเป้าหมาย
ราอยละ 80
วบธีการคัำานวณ
จำานวนผปาดปแลผปาปยวยและ/หรือผปาปยวยทีม่ ีความ
รปา ความเขาาใจในการดปแลผปาปยวยหรือตนเอง
ถปกตาอง หารดาวยจำานวนผปาดปแลผปาปยวย และ/
หรือผปาปยวยที่ไดารับความรปใา นการดปแลทังงหมด
คปณ 100
18. ราอยละของผปาบาดเจ็บฉุกเฉินใน
นบยาม
18. โครงการศปนย์บริการการแพทย์
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไดารบั ผปาบาดเจ็บฉุกเฉิน หมายถึง ผปาบาดเจ็บ
ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาท
การดปแลจากทีมสุขภาพของโรง
ฉุกเฉิน ระดับวิกฤต เร่งด่วน และไม่รนุ แรง
สมเด็จพระเจาาอยป่หัว เนื่องใน
พยาบาล (ผลลัพธ์)
ที่ไดารับการนำาส่งโรงพยาบาลในสังกัดสำานัก
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
การแพทย์ดวา ยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ธันวาคม 2554
กรุงเทพหมานคร
ไม่ใชางบประมาณ
ทีมสุขภาพโรงพยาบาล หมายถึง บุคลากร
(ดำาเนินการ)
ทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรง
(ER.)
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม

พยาบาลในสังกัดสำานักการแพทย์
การดปแล หมายถึง การประเมินอาการ หรือ
การตรวจร่างกายหรือการตรวจทางหาอง
ปฏิบัติการ หรือการตรวจทางรังสี หรือการ
วินิจฉัยโรค หรือ การรักษา หรือการส่งต่อ
ภายหลังจากไดารบั การประเมิน หรือตาม
ความเหมาะสมกับสภาพผปาบาดเจ็บ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการใหาบริการการ 19. ราอยละของผปาปยวยวิกฤติฉุกเฉินที่
แพทย์ฉุกเฉิน (ม.8.6.5.2)
ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ขังนสปง (Advance) สามารถไดารับ
บริการภายใน 10 นาที และส่วน
ของขังนพืงนฐาน (Basic) สามารถไดา
รับบริการภายใน 15 นาที
(ผลลัพธ์)

คั่าเป้าหมาย
ราอยละ 100
วบธีการคัำานวณ
ผปาบาดเจ็บฉุกเฉินที่ไดารับการดุแลจากทีมโรง
พยาบาล หารดาวย ผปาบาดเจ็บฉุกเฉินทังงหมด
คปณดาวย 100
นบยาม/คัำาอธบบัาย
19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาา
ผปาปยวยวิกฤติฉุกเฉินในเขตพืงนที่รับผิดชอบที่
ถึงเพื่อช่วยเหลือผปาปยวยฉุกเฉินใน
ขอรับบริการศปนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เป็นบริการพืงนฐาน ไดารบั บริการภายใน
กรุงเทพมหานคร
15 นาที ส่วนที่เป็นบริการขังนสปง ไดารับ
ไม่ใชางบประมาณ
บริการภายใน 10 นาที
(ดำาเนินการ)
(EMS.)
คั่าเป้าหมาย
ราอยละ 45
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มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
วบธีการคัำานวณ
จำานวนผปาปยวยที่ไดารับบริการขังนพืงนฐาน
ภายใน 15 นาที บวกดาวยจำานวนผปาปยวย
ที่รับบริการขังนสปงภายใน 10 นาที หารดาวย
จำานวนผปาปยวยที่ขอรับบริการทังงหมด
คปณ 100

โคัรงการ/กบจำกรรม
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ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีมธี รรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มบติบที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงคั์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานใหาสอดคลาองกับมาตรฐานวิชาชีพ
มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
พัฒนาคุณภาพของบุคลกรทุกสายใหา
สอดคลาองกับมาตรฐานและสมรรถนะ
วิชาชีพ (9.2.1.2)

ติญวชี้วญดมาติรการ
นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
20. ราอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ นบยาม
ต่อองค์กรอยป่ในระดับดี (ผลลัพธ์)
-คัวามพึงพอใจำติ่อองคั์กร หมายถึง
ผลที่ไดาจากการทีบ่ ุคลากรเขาาไปมีส่วนร่วมใน
องค์กร โดยทัศนคติดาา นบวกจะแสดงใหาเห็น
สภาพความพึงพอใจและทัศนคติดาา นลบจะ
แสดงใหาเห็นสภาพความไม่พึงพอใจ
-ระดญบัน้ำาหนญกของคัวามพึงพอใจำ คือ
5 ให้คั่าน้ำาหนญก เท่ากญบั เห็นด้วยมากที่สุด
4 ใหาคา่ นงำาหนัก เท่ากับเห็นดาวย มาก
3 ใหาคา่ นงำาหนัก เท่ากับ ปานกลาง
2 ใหาคา่ นงำาหนัก เท่ากับ นาอย
1 ใหาคา่ นงำาหนัก เท่ากับ นาอยที่สดุ
-ระดญบัดี หมายถึง ความพึงพอใจดาานบวก
ที่มีค่านงำาหนักตังงแต่ 4 ขึงนไป
และความพึงพอใจดาานลบ ทีม่ ีค่านงำาหนัก
ตังงแต่ 2 ลงไป
คั่าเป้าหมาย
ระดับดีขึงนไป

โคัรงการ/กบจำกรรม
20. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
บุคลากร (Happy Work Place)
งบประมาณ เงินบำารุงรพ.
(ดำาเนินการ) (ทุกหน่วยงาน)
21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร
งบประมาณ 50,500.- บาท
(ดำาเนินการ) (ศูนย์วบจำญย)
22. โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
ผปาปยวยเด็กและทารกแรกเกิด งบ
ประมาณ 34,400.- บาท
(ดำาเนินการ) (กง.กุมารเวชกรรม)
23. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การฟื้นคืนชีพขังนสปง (ผปาใหญ่)
งบประมาณ 24,400.- บาท
(ดำาเนินการ) (ฝ่ายการพยาบัาล)
24. โครงการอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและฝึกซาอม ดับเพลิง
และหนีไฟ

50
มาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ติญวชี้วญดมาติรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด
วบธีการคัำานวณ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ หาร 5
คปณ 100

โคัรงการ/กบจำกรรม
งบประมาณ 75,700.- บาท
(ดำาเนินการ)
(กง.เวชศาสติร์ฉุกเฉบนฯ)
25. โครงการมหกรรมคุณภาพ
งบประมาณ 51,600.- บาท
(ดำาเนินการ)
(ศูนย์พญฒนาคัุณภาพ)
26. โครงการสัมมนาวิชาการ
ดาานการผ่าตัดผ่านกลาองประจำาป
2560 (Bangkok Annual
Congress in Minimally Invasive
Surgery : BMIS 2017)
งบประมาณ 335,500.- บาท
(เงินบำารุง รพจ.) (ดำาเนินการ)
(ศูนย์ติรวจำรญกษา และผ่าติญด
ผ่านกล้อง)

51
มบติบที่ 2 ด้านประสบทธบภาพของการปฏิบบัญติบราชการ
ติญวชี้วญด

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม และหน่วยงาน

มบติบที่ 2.1 ร้อยละคัวามสำาเร็จำในการใช้จำ่ายงบัประมาณ
21. ร้อยละความสำาเร็จของการก่อหนีงผปกพัน

ตามที่ สงม. กำาหนด

22. ราอยละความสำาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม
23. ราอยละของเงินงบประมาณกันไวาเหลือมป

ตามที่ สงม. กำาหนด
ตามที่ สงม. กำาหนด

27. การก่อหนีงผปกพัน
(ฝ่ายพญสดุ/ฝ่ายงบัประมาณฯ)
28. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
(ฝ่ายงบัประมาณฯ)
29. การกันเงินงบประมาณเหลื่อมป
(ฝ่ายงบัประมาณฯ)

มบติบที่ 2.2 คัะแนนคัวามสำาเร็จำในการจำญดทำางบัการเงบน
24. คะแนนความสำาเร็จในการจัดทำางบการเงินทันเวลา
และถปกตาอง
25. คะแนนความสำาเร็จของการจัดทำารายงานบัญชีมปลค่า
ทรัพย์สินประจำาป 2559 ทันเวลาและถปกตาอง
มบติบที่ 2.3
26. ราอยละความสำาเร็จของการจัดทำาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตามที่ สนค. กำาหนด
ตามที่ สนค. กำาหนด
ตามที่ สตน. กำาหนด

30. การจัดทำางบการเงิน
(ฝ่ายงบัประมาณฯ)
31. การจัดทำารายงานบัญชีมปลค่าทรัพย์สิน
(ฝ่ายพญสดุ)
32. การจัดทำาระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
(คักก.บัรบหารคัวามเสี่ยง)

52
มบติบที่ 3 ด้านคัุณภาพในการปฏิบบัญติบราชการ
ติญวชี้วญด

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม และหน่วยงาน

27. ระดับความสำาเร็จในการแกาไขเรื่องราองเรียนจาก
ประชาชน/ผปารับบริการ

ตามที่ สนป.กำาหนด

33. การแกาไขเรื่องราองเรียนจากประชาชน/
ผปารับบริการ
(ฝ่ายบัรบหารฯ)

28. ระดับความพึงพอใจของผปารับบริการ

ตามที่ กงต. กำาหนด

34. การสำารวจความพึงพอใจประชาชน
ผปามารับบริการ
(ฝ่ายการพยาบัาล)

53
มบติทบ ี่ 4 ด้านการพญฒนาองคั์การ
ติญวชี้วญด

นบยาม/คัำาอธบบัายติญวชี้วญด

โคัรงการ/กบจำกรรม และหน่วยงาน

29. ราอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ตามที่ สกก. กำาหนด
สราางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
มบติบที่ 4.2 ร้อยละคัวามสำาเร็จำของการพญฒนาคัุณภาพ
ชีวบติในการทำางาน (Quality of work Life)

35. กิจกรรมการสราางราชการใสสะอาด
(ฝ่ายบัรบหารฯ)

30. ราอยละความสำาเร็จของการดำาเนินการดาานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลาอมในการ
ทำางานของหน่วยงาน
31. ราอยละของบุคลากรไดารับการตรวจสุขภาพประจำาป

36. การดำาเนินกิจกรรมดาานอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลาอมในการทำางานของสำานักการ
แพทย์ (คักก.ENV)
37. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำาปใหาแก่
ขาาราชการและลปกจาางประจำากรุงเทพมหานคร
ในสังกัดสำานักการแพทย์ (กง.อชช.)

ตามที่ สกก. กำาหนด
ตามที่ สกก. กำาหนด
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ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ/กบจำกรรม (เฉพาะภารกบจำเชบงยุทธศาสติร์)
ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

สตรีไดารบั บริการตรวจมะเร็งเตาานมในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใชาจา่ ย
โครงการใหาบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตาานมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (กง.ศญลยกรรม)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 จัดทำาโครงการ
ขญ้นติอนที่ 2 แต่งตังง คณะกรรมการดำาเนินงาน
ขญ้นติอนที่ 3 จัดหาผปาปฏิบัติงาน
ขญ้นติอนที่ 4 ใหาบริการแก่ผปารบั บริการ
ขญ้นติอนที่ 5 รายงานผลการดำาเนินงาน
ขญ้นติอนที่ 6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการใหาบริการ
รวม ….6.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

สตรีไดารบั บริการตรวจมะเร็งปากมดลปกในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใชาจา่ ย
โครงการใหาบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลปกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (กง.สูติ-บ นรีเวชกรรม)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 จัดทำาโครงการ
ขญ้นติอนที่ 2 แต่งตังง คณะกรรมการดำาเนินงาน
ขญ้นติอนที่ 3 จัดหาผปาปฏิบัติงาน
ขญ้นติอนที่ 4 ใหาบริการแก่ผปารบั บริการ
ขญ้นติอนที่ 5 รายงานผลการดำาเนินงาน
ขญ้นติอนที่ 6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการใหาบริการ
รวม ….6.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ อัตราการตายของผปาปยวยโรคเบาหวาน (ผปปา วย ยเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะแทรกซาอน Ischemic Heart , CKD , Stroke) ที่เขาารับการรักษาในโรงพยาบาล
สังกัดสำานักการแพทย์
ชื่อโคัรงการ
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน (กง.อายุรกรรม)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 จัดทำาโครงการเพื่อขออนุมัติตอ่ ผปาบริหาร
ขญ้นติอนที่ 2 นำาเสนอโครงการต่อที่ประชุม ทีมพัฒนา
คุณภาพ การดปแลผปาปยวยเบาหวาน และ PCT
MED
ขญ้นติอนที่ 3 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติต่อผปาบริหาร
ขญ้นติอนที่ 4 จัดทำาคำาสั่งแต่งตังงคณะกรรมการดำาเนินงาน
ขญ้นติอนที่ 5 จัดประชุมคณะทำางานเพื่อมอบหมายหนาาที่
ขญ้นติอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำา
กิจกรรม
ขญ้นติอนที่ 7 ดำาเนินการทำากิจกรรมหลัก
ขญ้นติอนที่ 8 จัดทำาฎีกาเบิกค่าใชาจา่ ย
ขญ้นติอนที่ 9 ประเมินผลและสรุปผลการประเมินเสนอ
ผปาบริหาร
รวม ...9.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

อัตราการตายของผปาปยวยโรคความดันโลหิตสปง (ผปาปยวยความดันโลหิตสปงที่เสียชีวติ ดาวย Intracerebral Haemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)
การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสปง (กง.อายุรกรรม)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 ประสานขอรายชื่อคณะกรรมการจาก
โรงพยาบาลในสังกัดสำานักการแพทย์
ขญ้นติอนที่ 2 จัดทำาคำาสั่งแต่งตังงคณะกรรมการ
ขญ้นติอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ
เพื่อจัดทำาแผนและมอบหมายงาน
ขญ้นติอนที่ 4 ดำาเนินการตามแผนงานทีว่ างไวา
ขญ้นติอนที่ 5 รายงานผลการดำาเนินการทุกไตรมาส
รวม ...5.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละของผปาเขาาร่วมโครงการอาวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
ชื่อโคัรงการ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีนงำาหนักเกินเกณฑิ์มาตรฐาน (กง.อนามญยชุมชน)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 จัดทำาคำาสั่งแต่งตังงคณะกรรมการ
ขญ้นติอนที่ 2 เสนอขออนุมัติโครงการต่อผปาบริหาร
ขญ้นติอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำาหนดแนวทางใน
การดปแลประชาชนที่มีนงำาหนักเกินเกณฑิ์
มาตรฐาน
ขญ้นติอนที่ 4 จัดทำาคป่มือแนวทางในการดปแลผปาปยวย
ขญ้นติอนที่ 5 ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำาหนด
ขญ้นติอนที่ 6 จัดใหามีการแลกเปลี่ยนเรียนรปาแนวทางในการ
ดปแลผปาปยวย
ขญ้นติอนที่ 7 ประเมินผลการปฏิบัติและขอแนวทางแกาไข
เสนอผปาบริหาร
รวม ...7.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละของวัคซีนที่ฉีดไดากับวัคซีนที่ไดารบั การสนับสนุน
ชื่อโคัรงการ กิจกรรมไขาหวัดใหญ่ป้องกันดาวยวัคซีน (คักก.IC)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1
ขญ้นติอนที่ 2
ขญ้นติอนที่ 3
ขญ้นติอนที่ 4
ขญ้นติอนที่ 5

ประชุมผปาที่เกี่ยวขาอง
ดำาเนินโครงการ
ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำาหนด
รายงานไตรมาส
ประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวทางแกาไข
เสนอผปาบริหาร
รวม ...5.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละของความสำาเร็จในการยกระดับศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ดาา นโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑิ์ของสำานักการแพทย์ ตังงแต่ระดับ 3 ขึงนไป
ชื่อโคัรงการ การพัฒนาและขยายศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (ศูนย์เวชศาสติร์การกีฬา และเวชศาสติร์ฟื้นฟู / ศูนย์ติรวจำรญกษา และผ่าติญดผ่านกล้อง)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศปนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์
ขญ้นติอนที่ 2 จัดทำาแนวทางในการพัฒนาศปนย์ฯ ในป 2558
ขญ้นติอนที่ 3 ดำาเนินการตามแนวทางพัฒนาทีก่ ำาหนดไวา
ขญ้นติอนที่ 4 ติดตามและปรับปรุงผลการดำาเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาเป็นระยะ
ขญ้นติอนที่ 5 รับการประเมินการพัฒนาศปนย์ฯในป 2558
ขญ้นติอนที่ 6 จัดทำาสรุปผลการประเมินการพัฒนาศปนย์ฯเสนอ
ผปาบริหาร
รวม ...5.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละของผปาปยวยที่มีความพึงพอใจระดับ ามาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
ชื่อโคัรงการ
สำารวจความพึงพอใจของผปารับบริการศปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (ศูนย์เวชศาสติร์การกีฬา และเวชศาสติร์ฟื้นฟู / ศูนย์ติรวจำรญกษา และผ่าติญดผ่านกล้อง)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผปาปยวยผปารับ
บริการทีศ่ ปนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ขญ้นติอนที่ 2 สรุปผลการสำารวจความพึงพอใจ
ขญ้นติอนที่ 3 นำาขาอคิดเห็นจากผลการสำารวจไปปรับปรุงแกาไข
ขญ้นติอนที่ 4 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงบริการ
ขญ้นติอนที่ 5 สรุปผลการดำาเนินงานและรายงานใหาผปาบริหาร
ทราบ
รวม ...5.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

ความสำาเร็จของการผ่านเกณฑิ์การประเมินคลินิกผปาสปงอายุคุณภาพโรงพยาบาล สังกัดสำานักการแพทย์
การพัฒนาคลินิกผปาสปงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดสำานักการแพทย์ (คัณะกรรมการจำญดติญ้งคัลบนบกผู้สูงอายุ)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการคลินิกผปาสปงอายุ เพื่อ
วางแผนดำาเนินการ
ขญ้นติอนที่ 2 รวบรวมขาอมปลผปาสปงอายุที่มารับบริการในโรง
พยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม
การบริการที่ครอบคลุมและตอบสนองความ
ตาองการดาานสุขภาพผปาสปงอายุ โดยกระบวนการที่
เหมาะสม ภายใตาบริบทของโรงพยาบาล
ขญ้นติอนที่ 3 นำาขาอมปลเสนอคณะกรรมการผปาสปงอายุและผปา
บริหารเพื่อขยายพืงนที่บริการดาวยทีมสหวิชาชีพ
ขญ้นติอนที่ 4 ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนและสราางตัวชีง
วัดร่วมกันในการดำาเนินการ
ขญ้นติอนที่ 5 ดำาเนินการตรวจรักษาในคลินิกผปาสปงอายุ
ขญ้นติอนที่ 6 สรุปประเมินผลการดำาเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...6.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละของความสำาเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซงำา)
ชื่อโคัรงการ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ศูนย์พญฒนาคัุณภาพ)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 ประชุมวางแผนการพัฒนา

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15
15

ขญ้นติอนที่ 2 เสนอโครงการตามขังนตอน
ขญ้นติอนที่ 3 ดำาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
- สราางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรปาในการ
พัฒนาคุณภาพกับทุกหน่วยงาน
- กิจกรรมเยี่ยมสำารวจภายใน
- ติดตามรายงานความกาาวหนาาอย่าง
สม่ำาเสมอทุกเดือน
- พัฒนาระบบงาน
- กิจกรรมเยี่ยมสำารวจภายใน
ขญ้นติอนที่ 4 ประสานงานสรพ.เพื่อขอประเมินรับรอง
คุณภาพรพ.
ขญ้นติอนที่ 5 ขอรับรองคุณภาพรพ.
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ขญ้นติอนที่ 6 ประเมินผลการดำาเนินโครงการ
รวม ...6.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

5
100

100
100

64
ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

ราอยละของโรงพยาบาลที่จดั ใหามีสิ่งอำานวยความสะดวกแก่ผปาพิการ ผปาสปงอายุและผปาดาอยโอกาส
กิจกรรมการปรับปรุงสิ่งอำานวยความสะดวกแก่ผปาพิการ ผปาสปงอายุ ผปาดาอยโอกาส (ฝ่ายบัรบหารงานทญ่วไป)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 แผนการปฏิบัติงาน
ขญ้นติอนที่ 2 ขอเห็นชอบดำาเนินการ
ขญ้นติอนที่ 3 ขออนุมัตดิ ำาเนินการถึงลงนามใบสั่งจาาง
ขญ้นติอนที่ 4 ลงนามใบสั่งจาางถึงสิงนสุดสัญญา
รวม ...4.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละความสำาเร็จของการรักษาผปาปยวย วัณโรคที่ขึงนทะเบียนรักษา
ชื่อโคัรงการ การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำานักการแพทย์ (กง.อายุรกรรม)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการวัณโรค
ขญ้นติอนที่ 2 จัดสัปดาห์รณรงค์วณ
ั โรคโลกเฉลิมพระเกียรติ
ขญ้นติอนที่ 3 รายงานความกาาวหนาาในการรักษาวัณโรคทุก
6 เดือน
ขญ้นติอนที่ 4 ประชุม พัฒนาดปแลผปาปยวยวัณโรค ขาอมปลผปาปยวย
วัณโรคในโรงพยาบาล กทม. - สำานักวัณโรค
รพ.ปอด
ขญ้นติอนที่ 5 ลงทะเบียนผปาปยวยวัณโรคทุกราย
ขญ้นติอนที่ 6 ใหาสุขศึกษาคำาแนะนำาผปาปยวย ครอบครัว
ขญ้นติอนที่ 7 ตรวจ HIV ในผปาปยวยวัณโรค
ขญ้นติอนที่ 8 ทำา DOT ในผปาปยวยวัณโรคในระยะ 2 เดือนแรก
ของการรักษา
ขญ้นติอนที่ 9 สรุปผลการดำาเนินงานรายงาน
รายไตรมาส
รวม ...9.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

ราอยละของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก
หน่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (คัลบนบกแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก เพื่อวางแผนดำาเนินการและ
สราางตัวชีงวดั
ร่วมกันในการดำาเนินการ
ขญ้นติอนที่ 2 รวบรวมขาอมปลผปาใชาบริการที่มารับบริการภายใน
โรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาลราช
พิพัฒน์ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการบริการที่
ครอบคลุมและตอบสนองความตาองการดาาน
สุขภาพ โดยกระบวนการที่เหมาะสม ภาย
ใตาบริบทของโรงพยาบาล
ขญ้นติอนที่ 3 ดำาเนินการตรวจ วินิจฉัย บำาบัด รักษา ป้องกัน
โรคและการฟื้นฟปส่งเสริมสุขภาพ
ขญ้นติอนที่ 4 สรุปประเมินผลการดำาเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...4.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ระยะเวลาดำาเนบนการ
ขังนตอน ของโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ราอยละ)
(ราอยละ)
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ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

ราอยละความครอบคลุมของการเขาาถึงบริการในการดปแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศปนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสำานักการแพทย์ (นพ.วบสุทธบ์ / ศูนย์ส่งติ่อ)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 ดำาเนินการเขียนโครงการ
ขญ้นติอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการเสนอผปาบริหาร
ขญ้นติอนที่ 3 ขอแต่งตังงคณะกรรมการและกรรมการร่วม
ขญ้นติอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการภายใน
ขญ้นติอนที่ 5 จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติร่วมกับภายนอก
ขญ้นติอนที่ 6 ดำาเนินการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ
ขญ้นติอนที่ 7 เก็บรวบรวมขาอมปล
ขญ้นติอนที่ 8 สรุปและรายงานสำานักการแพทย์
ขญ้นติอนที่ 9 รายงานไตรมาส
รวม ...9.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

ราอยละความสำาเร็จของการส่งต่อผปาปยวยโรคสำาคัญ
โครงการสราางเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่งต่อผปาปยวย (นพ.วบสุทธบ์ / ศูนย์ส่งติ่อ)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 ประชุมคณะทำางานคณะทำางานพัฒนา
เครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบ
ส่งต่อ
ขญ้นติอนที่ 2 ปรับปรุงแนวทางในการรับส่งต่อผปาปยวย
ขญ้นติอนที่ 3 จัดหาทรัพยากรทีจ่ ำาเป็นในการดำาเนินการ
ขญ้นติอนที่ 4 ประชุมชีงแจงแนวทางในการรับส่งต่อผปาปยวยใหา
บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
ขญ้นติอนที่ 5 ดำาเนินการรับส่งต่อผปาปยวยตามคป่มือและแนวทาง
ที่กำาหนด
ขญ้นติอนที่ 6 กำากับ ติดตาม การแกาไขปัญหาอุปสรรคในการ
ดำาเนินงาน
ขญ้นติอนที่ 7 รายงานผลการดำาเนินงาน พราอมปัญหาและ
อุปสรรคใหาผปาบริหารทราบ
รวม ....7... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

ราอยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ทีน่ ำาไปใชาในการปฏิบัติงาน
โครงการสัมมนาวิชาการประจำาป ครังง ที่ 15 สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ศูนย์พญฒนาคัุณภาพ)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1
ขญ้นติอนที่ 2
ขญ้นติอนที่ 3
ขญ้นติอนที่ 4

จัดทำาคำาสั่งแต่งตังงคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่
จัดทำาคำาสั่งแต่งตังงคณะทำางาน(ชุดย่อย)
ประชุมคณะทำางานชุดย่อยแต่ละชุด
4.1 ชุดวิชาการ
4.2 ชุดหารายไดา
4.3 ชุดประกวด Oral
4.4 ชุดประกวด Poster
4.5 ชุดประกวดนวัตกรรม
4.6 ชุดจัดทำาหนังสือ
4.7 ชุดประชาสัมพันธ์และสิ่งตีพิมพ์
4.8 ชุดสถานที่และโสตทัศนปปกรณ์
4.9 ชุดประเมินผล
4.10 ชุดตาอนรับ
4.11 ชุดเลขานุการ
ขญ้นติอนที่ 5 ขอเสนอรายชื่อเขาาร่วมประชุม
ขญ้นติอนที่ 6 จัดทำาโครงการ คำาสั่งแต่งตังง คณะกรรมการ คำา
สั่งใหาเขาาประชุม และบัญชีรายชื่อ
ขญ้นติอนที่ 7 เสนอขออนุมัติโครงการและคำาสั่ง

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5
5
5
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3
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ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 8 เวียนแจางคำาสั่ง และบัญชีรายชื่อ
ขญ้นติอนที่ 9 ขอคะแนน CNE / CME
ขญ้นติอนที่10 ดำาเนินการสัมมนาวิชาการตามกำาหนด
ขญ้นติอนที่11 ประสานทำาหนังสือเชิยวิทยากร
ขญ้นติอนที่12 ประสานโรงพิมพ์ ทำาเล่มประกอบการสัมนา
ขญ้นติอนที่13 ยืมเงินทดรองจ่ายในโครงการ
ขญ้นติอนที่14 ประเมินผลโครงการ
ขญ้นติอนที่15 จัดทำาแบบ สพข.2
ขญ้นติอนที่16 คืนเงินยืมโครงการ
รวม ...16.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละของผปาดปแลผปาปยวยและ/หรือผปาปยวย มีความรปา ความเขาาใจในการดปแลผปาปยวยหรือตนเองไดาถปกตาอง
ชื่อโคัรงการ
โครงการสราางเสริมพลังผปาปยวยและญาติ (Well-being Caring) (ฝ่ายการพยาบัาล)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 จัดทำาโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
ขญ้นติอนที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน
ขญ้นติอนที่ 3 ประสานงานกับวิทยากร
ขญ้นติอนที่ 4 จัดทำากำาหนดการอบรม
ขญ้นติอนที่ 5 ดำาเนินการจัดการอบรมตามแผน
ขญ้นติอนที่ 6 วิเคราะห์ผลโครงการ
ขญ้นติอนที่ 7 ประเมินผลการจัดอบรมเสนอผปาบริหาร
รวม ...7.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละของผปาปยวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขังนสปง (Advance) สามารถไดารับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขังนพืงนฐาน
(Basic) สามารถไดารับบริการภายใน 15 นาที
ชื่อโคัรงการ โครงการศปนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาาอยป่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2557 (ER.)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ

ขญ้นติอนที่ 1 สัญญาเลขที่ สนพ.๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๙
ตรวจรับงานตามงวดที่ ๑ ตามขอบเขตของงาน
(TOR) ดังนีง
ตรวจรับรายงานภาพรวมและแผนการ
ดำาเนินงานโดยละเอียด ซึ่งประกอบดาวย การจัด
ทำาแผนงานโครงการรายละเอียดกิจกรรม
ระยะเวลาดำาเนินงาน โครงสราางบริหารจัดการ
ผลลัพธ์การดำาเนินงาน แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
และแผนจัดการคุณภาพ จำานวนไม่นาอยกว่า ๑๐ ชุด
ขญ้นติอนที่ 2 ตรวจรับงานตามงวดที่ ๒ ตามขอบเขตของงาน
(TOR) ดังนีง
ตรวจรับรายงานสรุปความตาองการระบบ
(Requirement Specification) ซึ่งประกอบ

ความ
ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองาน
กาาวหนาา
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
ของขังน
ของ
ตอน
โครงการ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ราอยละ)
(ราอยละ)
10
10

10

20
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ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ดาวย การศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบระบบสารสนเทศสำาหรับระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามหลักวิชาการ และผลการ
ศึกษาคตาองเสนอและไดารับการยอมรับจากคณะ
กรรมการฯ
ขญ้นติอนที่ 3 ตรวจรับงานตามงวดที่ ๓ ตามขอบเขตของงาน
(TOR) ดังนีง
๓.๑ ตรวจรับการร่างรายงานการ
ออกแบบ (System Design Specification)
และรายงาน การออกแบบ (System Design
Specification) ฉบับสมบปรณ์
๓.๒ ตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบงาน จำานวน ๒๗ รายการ
ขญ้นติอนที่ 4 ตรวจรับงานตามงวดที่ ๔ ตามขอบเขตของงาน
(TOR) ดังนีง
๔.๑ ตรวจรับระบบ
งาน(Application) จำานวน ๑๕ ระบบงาน
๔.๒ ตรวจรับงานพัฒนาขาอมปลและ
สารสนเทศ จำานวน ๕ รายการ
๔.๓ ตรวจรับงานเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่ายและการสื่อสาร จำานวน ๕ รายการ
๔.๔ ตรวจรับงานนำาเขาาขาอมปลที่

เนืงองาน ความ
ระยะเวลาดำาเนินการ
ของขังน กาาวหนาา
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
ตอน
ของ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ราอยละ) โครงการ
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ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
จำาเป็นในการพัฒนาและจัดการและวิเคราะห์
จำานวน ๕ รายการ
๔.๕ ตรวจรับงานทดสอบระบบ
จำานวน ๒ รายการ
๔.๖ ตรวจรับงานระบบโทรศัพท์รบั
แจางเหตุ ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย และระบบ
ไฟฟ้า
ขญ้นติอนที่ 5 ตรวจรับงานตามงวดที่ ๕ ตามขอบเขตของงาน
(TOR) ดังนีง
๕.๑ ตรวจรับผลการอบรมบุคลากร
หลักและการพัฒนาบุคลากร
๕.๒ ตรวจรับคป่มือสำาหรับเจาาที่ดปแล
ระบบ (System Manual) และคป่มือผปาใชา ระบบ
(User Manual) ฉบับสมบปรณ์
รวม ...5.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

เนืงองาน ความ
ระยะเวลาดำาเนินการ
ของขังน กาาวหนาา
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
ตอน
ของ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ราอยละ) โครงการ
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ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละของผปาปยวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขังนสปง (Advance) สามารถไดารับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขังนพืงนฐาน (Basic)
สามารถไดารับบริการภายใน 15 นาที
ชื่อโคัรงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาาถึงเพื่อช่วยเหลือผปาปยวยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (EMS.)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 จัดทำาโครงการเพื่อขออนุมัติผปามีอำานาจ
ขญ้นติอนที่ 2 ประสานงานรับบุคลากรจากเครือข่ายในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือ
บุคคลภายนอก
ขญ้นติอนที่ 3 จัดทำาสัญญาจาางบุคคลภายนอกที่สมัครเขาาร่วม
โครงการ
ขญ้นติอนที่ 4 ขออนุมัติโครงการ
ขญ้นติอนที่ 5 ขออนุมัติงบประมาณ
ขญ้นติอนที่ 6 จัดเตรียมรถพยาบาลเพื่อใชาตามโครงการ
ขญ้นติอนที่ 7 จัดใหามีการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานตาม
โครงการเพื่อการซักซาอมแนวทางปฏิบัติ
ขญ้นติอนที่ 8 ดำาเนินการจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติงานตาม
โครงการ
ขญ้นติอนที่ 9 เบิกจ่ายค่าตอบแทนใหาแก่บุคคลเมื่อสิงนสุดการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน
ขญ้นติอนที่10 ประเมินผลโครงการทุกเดือน
ขญ้นติอนที่11 จัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการทุกเดือน
ขญ้นติอนที่12 จัดหาพืงนทีส่ ำาหรับจุดจอดที่ 6

เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ระยะเวลาดำาเนบนการ
ขังนตอน ของโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ราอยละ)
(ราอยละ)
5
5
5
10
10

20

10
5
10
5

30
35
45
50

10

60

5

65

10
5
10

75
80
90
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ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่13 กำาหนดจุดจอดที่ 6
ขญ้นติอนที่14 เปิดใหาบริการจุดจอดที่ 6
รวม ...14.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ระยะเวลาดำาเนบนการ
ขังนตอน ของโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ราอ5ยละ)
(ราอ95
ยละ)
5
100
100 100

77
ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

ราอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยป่ในระดับดี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Place) (ทุกหน่วยงาน)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 ดำาเนินการเขียนโครงการ
ขญ้นติอนที่ 2 ประชุมแต่งตังงคณะกรรมการ
ขญ้นติอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผปาบริหาร
ขญ้นติอนที่ 4 แจางคณะกรรมการ
ขญ้นติอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขญ้นติอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขญ้นติอนที่ 7 ดำาเนินการ
ขญ้นติอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขญ้นติอนที่ 9 สรุปและรายงานสำานักการแพทย์
รวม ...9.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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20
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ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

ราอยละของการนำาจำานวนผลงานวิจัย / Innovation / R 2R ไปใชาในการปฏิบัติงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจยั แก่บุคลากร (ศูนย์วบจำญย)

ระยะเวลาดำาเนบนการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขญ้นติอนที่ 1 จัดทำาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผปาบริหาร
40
40
1) จัดทำาคำาสั่งแต่งตังงคณะกรรมการอำานวยการ
(5)
คณะกรรมการดำาเนินงานและคณะกรรมการ
รับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน
2) จัดประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน
(5)
เพื่อจัดทำาแผนการอบรมและมอบหมายงาน
3) ประสานงานกับวิทยากร ส่วนราชการใส
สังกัดเพื่อขอรายชื่อผปาเขาารับการอบรม
(20)
4) จัดทำาคำาสั่งใหาบุคลากรเขาารับการอบรม
การพัฒนาศักยภาพดาานการวิจัยแก่บุคลากร
(10)
ขญ้นติอนที่ 2 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการอบรม
10
50
ขญ้นติอนที่ 3 ดำาเนินการอบรม
20
70
ขญ้นติอนที่ 4 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมิน
10
80
เสนอคณะกรรมการบริหาร รพจ. และเสนอต่อ
ผปาบริหาร สนพ.
ขญ้นติอนที่ 5 จัดทำาฎีกาเบิกเงินงบประมาณฯ ประจำาป
20
100
2558
รวม ...5.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100
100
100
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ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

ราอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยป่ในระดับดี
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผปาปยวยเด็กและทารกแรกเกิด (กง.กุมารเวชกรรม)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 จัดทำาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผปาบริหาร
ขญ้นติอนที่ 2 จัดทำาคำาสั่งต่างๆ
ขญ้นติอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน
ขญ้นติอนที่ 4 ประสานวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขาอง
ขญ้นติอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการอบรม
ขญ้นติอนที่ 6 ดำาเนินการอบรม
ขญ้นติอนที่ 7 จัดทำาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ขญ้นติอนที่ 8 สรุปผลการดำาเนินการนำาเสนอผปาบริหาร
รวม ...8.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20
20
20
30
20
40
10
50
10
65
10
80
5
90
5
100
100
100
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ติญวชี้วญดโคัรงการ
ชื่อโคัรงการ

ราอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยป่ในระดับดี
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขังนสปง (ผปาใหญ่) (ฝ่ายการพยาบัาล)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 จัดทำาหลักสปตร ประสานวิทยากร จองหาอง
ประชุม ขอรายชื่อผปาเขาาร่วมโครงการ
ขญ้นติอนที่ 2 จัดทำาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผปาบริหาร
ขญ้นติอนที่ 3 จัดทำาคำาสั่งแต่งตังงคณะกรรมการดำาเนินงาน คำา
สั่งผปาเขาาร่วมโครงการ
ขญ้นติอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อมอบหมายหนาาที่
ขญ้นติอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการอบรม
ขญ้นติอนที่ 6 ดำาเนินการอบรม
ขญ้นติอนที่ 7 จัดทำาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ขญ้นติอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปการประเมินผล
เสนอผปาบริหาร
รวม ...8.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20
20
10
10
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100

100
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ชื่อโคัรงการ การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซาอมดับเพลิง และหนีไฟ
ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยป่ในระดับดี (กง.เวชศาสติร์ฉุกเฉบน และนบติบเวชวบทยา)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 ขังนเตรียมการดำาเนินงาน
1.1 เสนอแผนงาน/โครงการ
1.2 เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์
1.3 ประสานงานกับสำานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวขาอง
ขญ้นติอนที่ 2 ขังนดำาเนินการ
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
2.2 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
2.3 จัดฝึกอบรมฯ
ขญ้นติอนที่ 3 ขังนประเมินผล
ขญ้นติอนที่ 4 ขังนสรุปและรายงานผล
รวม ...4... ขญ้นติอน

ระยะเวลาดำาเนินการ
เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ขังนตอน
ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ราอยละ)
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25
25

40

65

25
10
100

90
100
100
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ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยป่ในระดับดี
ชื่อโคัรงการ โครงการมหกรรมคุณภาพ (ศูนย์พญฒนาคัุณภาพ)

ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 จัดทำาหลักสปตร ประสานวิทยากร จองหาองประชุม
ขอรายชื่อผปาเขาาร่วมโครงการ
ขญ้นติอนที่ 2 จัดทำาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผปาบริหาร
ขญ้นติอนที่ 3 จัดทำาคำาสั่งแต่งตังงคณะกรรมการดำาเนินงาน คำา
สั่งผปาเขาาร่วมโครงการ
ขญ้นติอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อมอบหมายหนาาที่
ขญ้นติอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการอบรม
ขญ้นติอนที่ 6 ดำาเนินการอบรม
ขญ้นติอนที่ 7 จัดทำาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ขญ้นติอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปการประเมินผล เสนอผปา
บริหาร
รวม ...8.... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

เนืงองาน
ระยะเวลาดำาเนินการ
ความกาาวหนาา
ของขังน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ของโครงการ
ตอน
(ราอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ราอยละ)
20
20
20
20

40
60
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5
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80
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100

100
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ติญวชี้วญดโคัรงการ ราอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยป่ในระดับดี
ชื่อโคัรงการ โครงการสัมมนาวิชาการดาานการผ่าตัดผ่านกลาองประจำาป 2560 (Bangkok Annual congress in Minimally Invasive surgery : BMIS 2017)
ขญ้นติอนการปฏิบบัญติบงานของโคัรงการ
ขญ้นติอนที่ 1 เขียนโครงการเสนอผปาบริหาร
ขญ้นติอนที่ 2 เชิญวิทยากรผปาทรงคุณวุฒิ
ขญ้นติอนที่ 3 ลงรายชื่อผปาเขาารับการอบรม
ขญ้นติอนที่ 4 จัดตังงคณะทำางาน
ขญ้นติอนที่ 5 ประชุมคณะทำางาน
ขญ้นติอนที่ 6 จัดประชุมตามแผน
รวม ....... ขญ้นติอน คับดเป็นร้อยละ 100

เนืงองานของ ความกาาวหนาา
ระยะเวลาดำาเนบนการ
ขังนตอน ของโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ราอยละ)
(ราอยละ)

100

100

