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ขอมูลท่ัวไป/สถานการณของพ้ืนท่ี 
 

 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค บริหารจัดการ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน การจัดการศึกษา ฝกอบรม และพัฒนาทางวิชาการทางการแพทยและการ
พยาบาล  โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดท้ังสิ้น จํานวน 10 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน  
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ และโรงพยาบาลสิรินธร มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการใหบริการบําบัดรักษา
ผูปวยการสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทยฉุกเฉิน  
จัดการดานแพทยศาสตรศึกษา สงเสริม สนับสนุน คนควาและวิจัยทางการแพทย พัฒนางานวิชาการและ
ดานบริการรักษา และปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ สวนโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ  โรงพยาบาล    
เวชการุณยรัศมิ์  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
การใหบริการบําบัดรักษาผูปวย การสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ 
บริการการแพทยฉุกเฉิน สงเสริม สนับสนุน คนควาและวิจัยทางการแพทย ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของสวน
โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียนและโรงพยาบาลคลองสามวา มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการใหบริการ
บําบัดรักษาผูปวย งานเวชศาสตรผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพและ
สมรรถภาพ สงเสริม สนับสนุน คนควาและวิจัยทางการแพทย ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการอ่ืนท่ี เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย และปฏิบั ติหนาท่ี อ่ืนท่ี เก่ียวของ ทําใหปจจุบัน              
สํานักการแพทยมีจํานวนเตียงรวมท้ังสิ้น 2,049 เตียง เปดใหบริการแกประชาชนครอบคลุมจํานวนเตียงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประมาณรอยละ 6.00 ของจํานวนเตียงในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนท้ังหมด โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประชาชนมาใชบริการผูปวยนอกจํานวน 3,816,907 คน ผูปวยใน จํานวน 
95,098 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560) 
 
 นอกเหนือภารกิจทางดานการรักษาพยาบาลแลว ยังมีหนวยงานท่ีใหบริการทางการแพทยอีก
หนวยงานหนึ่งคือ ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เปนศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ให
คําปรึกษาแนะนําดานปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน และใหบริการสายดวนทางการแพทย เปนศูนยกลาง
ประสานงานและพัฒนาเครือขายเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉิน ท้ังในสถานการณปกติและ
กรณีสาธารณภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงภัยจากการกอการราย ศึกษา วิจัย จัดทําสถิติขอมูลและสารสนเทศ เผยแพรประชาสัมพันธ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน การบริหารจัดการดานการเงินในระบบการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีสถิติการใหความ
ชวยเหลือรวมท้ังสิ้น จํานวน 72,011 ครั้ง (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560) 
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แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
 
   

 นอกจากหนวยงานท่ีใหบริการทางการแพทยแลว สํานักการแพทยยังมีหนวยงานสนับสนุนสอง
หนวยงานคือ สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย และสํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย โดย
สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย การไดรับการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ การกําหนด
อํานาจหนาท่ี และกรอบอัตรากําลัง เปนสํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย ตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 97) ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการวางแผน กํากับ ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลแผนยุทธศาสตรดานการแพทยและสาธารณสุข  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณภาพบริการ และสรางเครือขายทางการแพทยและสาธารณสุข  เปนศูนยขอมูล
สารสนเทศทางการแพทย  สงเสริมความรูทางการแพทยและสาธารณสุขและบริการทางวิชาการ พัฒนา
บุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนดานบริหารทางการแพทย  สงเสริม ดําเนินการวิจัย และสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร  บริหารจัดการและสนับสนุนการ
จัดการเรียน การสอนแพทยศาสตรศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  โดยมี
ผลตั้งแตวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป  ทําใหปจจุบันสํานักการแพทยมีสวนราชการในสังกัดท้ังสิ้น 
13 สวนราชการ ประกอบดวยโรงพยาบาล 10 แหง ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร       
(ศูนยเอราวัณ) สํานักงานเลขานุการสํานักการแพทย และสํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย      
โดยโรงพยาบาลคลองสามวาไดเปดใหบริการผูปวยนอกที่อาคารผูปวยนอก (OPD ชั่วคราว) เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2560 โดยสํานักการแพทยไดรับงบประมาณกรุงเทพมหานครเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการ     
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ท้ังในดานแผนงานบริหารท่ัวไป แผนงานบริการดานการแพทย และแผนงานพัฒนาดานการแพทยและอนามัย 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมท้ังสิ้น 3,414,918,000.- บาท (สามพันสี่รอยสิบสี่ลานเกาแสนหนึ่งหม่ืน
แปดพันบาทถวน) มีอัตรากําลังรวมท้ังสิ้น จํานวน 7,438 คน ดังนี้   
 

ตารางท่ี 1 อัตรากําลังบุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร (อัตราเต็ม)  
  ปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

สังกัด ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว 

สํานักการแพทย (ผูบริหาร)       5       0     0 
สํานักงานเลขานุการ      60        12         7 
สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย      39       3     2 
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร      11     25   17 
โรงพยาบาลกลาง     1,070       335   200 
โรงพยาบาลตากสิน     1,102     381  242 
โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ     1,087    298  211 

โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ     238      70   70 
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ     237      58   25 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร    222      56   34 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน    258     66    64 
โรงพยาบาลสิรินธร     696     80 114 
โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน      26          0   18 

รวม 5,050   1,384  1,004 

ขอมูล :  กลุมงานการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย 
 สํารวจ ณ วันท่ี 1 กันยายน 2560 

 
  จากการใหบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย พบวา จํานวนผูมา
รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ โดยประชาชนท่ีมารับการรักษา
ประเภทผูปวยนอกในป 2560 สูงสุด 5 อันดับแรก ยังคงเปนกลุมโรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการ และ       
เมตาบอลิซึม กลุมโรคระบบไหลเวียนโลหิต กลุมโรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม กลุมโรค
ระบบหายใจ และกลุมโรคระบบยอยอาหาร สวนกลุมโรคท่ีเขารับการรักษาประเภทผูปวยในสูงสุด 5 อันดับ
แรก ไดแก กลุมโรคความผิดปกติเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอ่ืนๆ กลุมโรคแทรกซอนในการ
ตั้งครรภ โรคความดันโลหิตสูง  กลุมโรคเลือดและระบบภูมิคุมกัน และกลุมโรคในระยะปริกําเนิด  สวนโรคที่มี
อัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรกของผูปวยนอก ไดแก โรคโรคหัวใจวายเฉียบพลัน  โรคกลามเนื้อหัวใจขาด
เลือด โรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร สวนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรกของผูปวยใน ไดแก 
โรคปอดติดเชื้อ การติดเชื้อในกระแสโลหิต โรคมะเร็งปอด โรคไตเรื้อรัง  โรคมะเร็งตับ เปนตน จะเห็นไดวา
ภาวะสุขภาพท่ีเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน ยังคงเปนโรคท่ีเก่ียวของกับการถายทอดทางพันธุกรรม และ
พฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงโรคของคนเมือง ไดแก โรคอวน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ ฯลฯ 
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นอกจากนี้ ยังมีปญหาเก่ียวกับความขัดแยงในสังคม ความขัดแยงในครอบครัว ความแออัดของประชากร ความ
เสี่ยงจากสถานประกอบการ ท่ีพักอาศัย ภาวะมลพิษทางอากาศ เด็ก วัยรุน และผูสูงอายุ เปนตน 
 

 นอกเหนือจากโรคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเวชศาสตรเขตเมืองแลว การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรของประเทศ เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีควรใหความสําคัญ เนื่องจากประเทศไทยอยูในระยะท่ีโครงสราง
ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยประชากรผูสูงอายุ (อายุ 60 ปหรือมากกวา) มีจํานวนเพิ่มขึ้น
จาก 1.21 ลานคนในป พ.ศ.2503 ไปเปน 4.5 – 5.7 ลานคนในป พ.ศ.2543 โดยในป พ.ศ.2558 
ประเทศไทยมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 65,729,098 คน มีประชากรผูสูงอายุ 9,455,777 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครมีจํานวนประชากร 5,696,409 คน มีประชากรผูสูงอายุ 898,759 คน (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2558) ประมาณการผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 15.77 และในป พ.ศ.2563  คาดวา
จํานวนประชากรผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปน 11 ลานคนตามลําดับ ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังนําประเทศไทย
ไปสูสภาวะท่ีเรียกวา“ภาวะประชากรผูสูงอายุ” (Population Aging) ท่ีสมบูรณ โดยสัดสวนของบุคคลในวัย
ทํางานลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการใชทรัพยากรตาง ๆ ทั้งในดานสุขภาพและ
สังคม จึงจําเปนตองมีการเตรียมการในการจัดบริการทางการแพทยสําหรับผูสูงอายุท่ีครบวงจร ท้ังทางดาน
การปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ซ่ึงการใหบริการดังกลาว 
นอกเหนือจากบริการท่ีจัดใหแกผูสูงอายุดวยการพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพและการตรวจประเมินคลินิกทุกปแลว  
ยังเนนเรื่องการเตรียมความพรอมสูการเปนผูสูงอายุ การฟนฟูและสงเสริมสมรรถภาพผูสูงอายุ การเปนสถาบัน
ฝกอบรมทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ และการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ ใหสามารถดูแลและใหความชวยเหลือแก
ผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ 5 นโยบาย ผลักดันทันใจ แกไขทันที ของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (พลตํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) สํานักการแพทยไดนํานโยบายท่ี ๔ “คุณภาพชีวิตดี” 
(CARE) ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ไปสูการปฏิบัติ โดยภารกิจดานท่ี 3 “Bangkok Special Care ดูแล
ผูสูงอายุเปนพิเศษ” ดวยการเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และความใสใจเปนพิเศษ ในการบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข  ซ่ึงภารกิจในสวนนี้ สํานักการแพทยไดใหความสําคัญกับการดูแลผูสูงอายุท่ีมีความเปราะบาง
และตองการการดูแลเปนพิเศษดวยโครงการ “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” จึงไดพัฒนาแนวคิดท่ีจะจัดชองทางดวน 
(Fast Track) เพ่ือใหบริการเปนกรณีพิเศษแกผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ป ข้ึนไปตามเง่ือนไขในการดูแลรักษา 
 

นอกจากนี้ การเปดเสรีการคาตามกรอบประชาคมอาเซียน ตั้งแตป 2558 ไดมีผลตอระบบการ
ใหบริการทางการแพทยในประเทศไทย ท้ังทางดานบุคลากร การจัดระบบบริการทางการแพทย การแพร
ระบาดของโรคติดตอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคท่ีแฝงมากับการพัฒนา และการเคลื่อนยายระหวางประเทศ การ
ลงทุนทางดานสุขภาพ ฯลฯ ซ่ึงจะตองมีการวิเคราะหและประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ ปญหาสุขภาพคน
เมือง และการตลาดอยางรอบคอบ ท้ังนี้ การเปดเสรีของประชาคมอาเซียนอาจทําใหความตองการของผูเขารับ
บริการทางการแพทยจากตางชาติขยายตัว เกิดการแยงทรัพยากรสาธารณสุขระหวางคนไทยและตางชาติ ดังนั้น 
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร จึงควรเรียนรู เตรียมการรองรับและปองกัน รวมถึงการ
พิจารณาผลกระทบในเชิงลบไวดวย  ซ่ึงแนวทางหนึ่งท่ีไดมีการริเริ่มดําเนินการคือ โครงการ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ  
ซ่ึงถือเปนการจัดบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษเพ่ิมอีก 1 ระบบในโรงพยาบาลของรัฐบาลท่ีมีการบริการท่ีให
ความสะดวก สบาย รวดเร็ว เทียบเทาหรือดีกวาในโรงพยาบาลเอกชน (Premium Services in Public 
Organization) โดยผูปวยเปนผูเลือกวาจะรับบริการในระบบบริการสุขภาพปกติหรือระบบบริการสุขภาพ
รูปแบบพิเศษ ซ่ึงการเขารับบริการในการบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษนี้ จะมีคาบริการท่ีสูงกวาระบบปกติ     
แตยังต่ํากวาในโรงพยาบาลเอกชนท่ัวไป ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ
กรุงเทพมหานคร  



5                 แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

 

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา กรุงเทพมหานครไดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทยของสํานักการแพทยมาโดยตลอด ซ่ึงประกอบดวย 1.) ศูนยจักษุวิทยา 2.) ศูนยโรค
กระดูกและขอ โรงพยาบาลกลาง 3.) ศูนยเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ 4.) ศูนยเบาหวาน และ         
5.) ศูนยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม  โรงพยาบาลตากสิน  6.) ศูนยรักษาและผาตัดผานกลอง และ 
7.) ศูนยเวชศาสตรการกีฬาและเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ปจจุบันไดมีการประเมิน
ศักยภาพของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยมาอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการติดตามการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการใหบริการอันเปนหลักประกันใหกับประชาชนผูมารับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข        
วาไดรับบริการท่ีดีจากหนวยงานท่ีไดมาตรฐานเทียบไดกับสถาบันชั้นนําระดับประเทศ   

 

 การจัดบริการทางการแพทยท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและมาตรฐานการใหบริการ 
เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีตองมีการพิจารณาอยางถ่ีถวน ดังจะเห็นไดวา โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 
9 แหง ยังมีการกระจายตัวท่ีไมเหมาะสมและไมครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีทางฝงเหนือ
ของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานครในการขยายการใหบริการทาง
การแพทยใหครบ 4 มุมเมือง โดยมีโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลใน
เขตดอนเมือง (อยูระหวางการจัดหาพ้ืนท่ี) และโรงพยาบาลในเขตบางนา ซ่ึงจะเปนโรงพยาบาล 4 แหงท่ี
ใหบริการทางการแพทยครอบคลุมประชากรในพ้ืนท่ีใกลเคียงและปริมณฑล ดังนั้น การขยายการใหบริการทาง
การแพทย จึงจําเปนตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทาง   
การแพทยและบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีจํานวนท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการใหบริการประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพดวย 
 

    สวนสถานการณอุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติอ่ืนๆ ในเขตเมืองท่ีผานมาและอาจ
เกิดข้ึนไดอีก เปนภาวะวิกฤติฉุกเฉินท่ีสํานักการแพทยจําเปนตองมีการเตรียมการเพ่ือรองรับภัยพิบัติดังกลาว 
รวมถึงการซอมแผนเพ่ือรองรับการเกิดสถานการณอยางจริงจัง เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน เพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินและสถานการณวิกฤตหรือภัยพิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการใหความชวยเหลือ และการใหบริการทางดานการแพทยฉุกเฉิน 
เพ่ือใหผูเจ็บปวยหรือผูประสบภัย ไดรับความปลอดภัยสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วตามมาตรฐาน
ทางการแพทย  ดวยการจัดใหมีชุดปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support) ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 1 จุด (จากเดิม 5 จุด) ไดแก จุดจอดใตทางดวนข้ันท่ี 2 (ดวนประชาชื่น) จุดจอด
หางบิ๊กซีรามอินทรา จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน จุดจอดสํานักงานเขตลาดพราว จุดจอดสํานักงาน
เขตบางนา จุดจอดวัดเทพลีลา เปนตน 
 

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลถือหัวใจสําคัญของการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย เพ่ือ
ใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชนผูมารับบริการ และยังเปนการดําเนินงานท่ีมีความสําคัญตามยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครมาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป ระยะท่ี 2 
(พ.ศ.2556 - 2559)  ซ่ึงไดกําหนดกลยุทธเรงรัดการพัฒนาโรงพยาบาลเพ่ือใหบริการประชาชนแบบครบ
วงจรและมีคุณภาพเทียบไดกับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะตองผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน (HA) โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) ซ่ึงเปนหนวยงานภายนอก
ท่ีมาประเมินตอมาในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 – 2575) ก็ยังไดใหความสําคัญ
ดวยการกําหนดกลยุทธสงเสริมการเขาถึงระบบบริการ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ไวในประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 "มหานครปลอดภัย” โดยโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
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ตองผานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล เพ่ือตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Re Accreditation) อยางตอเนื่อง 

   ตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนมา กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแนวทางการพัฒนาหนวย
บริการสุขภาพท่ีมุงพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนยความ
เชี่ยวชาญระดับสูงท่ีเชื่อมโยงในภาพของเครือขายบริการรวมท้ังกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนพัฒนาระบบ
บริการ (Service Plan) เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มพัฒนาระบบบริการท่ี
ตอบสนองตอปญหาสุขภาพท่ีสําคัญใน 10 สาขา ไดแก  ๑.) หัวใจ  ๒.) มะเร็ง  ๓.) อุบัติเหตุ  ๔.) ทารกแรกเกิด  
๕.) สุขภาพจิตและจิตเวช   ๖.) ตาและไต  ๗.) ๕ สาขาหลัก  ๘.) ทันตกรรม  ๙.) บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
สุขภาพองครวม ๑๐.) Non Communicable Disease : NCD ( DM, HT, COPD, Stroke) ซ่ึงตอมาไดมีการ
ขยายสาขาเพ่ิมเติมเปน 14 สาขา โดยในสวนของสํานักการแพทยนั้น ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

 อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา สํานักการแพทยไดมุงม่ันท่ีจะพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทยเพ่ือใหประชาชนมีความม่ันใจวาไดรับบริการท่ีดีท่ีสุดและมีคุณภาพ ดวยการประกันคุณภาพรางวัล
ตางๆจํานวนมากมาย ท้ังในระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ไดแก  รางวัลคุณภาพของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดีเดนหลายปติดตอกัน อาทิ นวัตกรรมการลดข้ันตอนการเจาะเลือด โรงพยาบาลกลาง  
การพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก Stroke เสนทางลัดท่ีไรรอยตอ โรงพยาบาลตากสิน การจัดบริการแบบ
บูรณาการสหสาขาวิชาชีพของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูปวยมะเร็งเตานมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกลาง  การใหคําปรึกษาเปนคู มุงสูลูกนอยปลอดเอดส  
โรงพยาบาลตากสิน  นวัตกรรมคืนความสุขใหเทาเธอ โรงพยาบาลตากสิน  และเครื่องกระตุนการเคลื่อนไหว
ขอเขาสําหรับผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ  รวมถึงการไดรับรางวัลการ
ใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) ของกรุงเทพมหานคร อาทิ โครงการพัฒนาครัวฮาลาลสูมาตรฐาน GMP 
เพ่ือภาพลักษณท่ีดีในการใหบริการสูมาตรฐานสากล โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ  การดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองและระยะสุดทาย โรงพยาบาลตากสิน เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือใหการกําหนดทิศทางการพัฒนา
บริการดานการแพทยและสาธารณสุขของสํานักการแพทยเปนไปตามเปาหมายของวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
 
วิสัยทัศน 
 

“เรามุงม่ันท่ีจะทําใหระบบการใหบริการทางการแพทยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
มีความเปนเอกภาพ เพ่ือใหประชาชนทุกคนเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีดีและคุมคาท่ีสุด” 
 

คําจํากัดความ 
ความเปนเอกภาพในระบบการใหบริการทางการแพทย หมายถึง การใหบริการ

รักษาพยาบาลตั้งแตระดับปฐมภูมิข้ึนไป ซ่ึงจัดใหโดยสถานพยาบาล ไมวาจะเปนกรุงเทพมหานคร หนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนมีการประสานงานกันใหการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

 

ประชาชนทุกคน หมายถึง ประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไมวาจะมีภูมิลําเนาอยูใน 
กรุงเทพมหานครหรือไม หากเขามาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครยอมมีความเสมอภาคในการเขาถึงบริการ
รักษาพยาบาลของรัฐ 
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บริการทางการแพทย หมายถึง การใหบริการตรวจรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ  
โดยสถานพยาบาลภาครัฐ และบริการการแพทยฉุกเฉิน ท้ังของกรุงเทพมหานครและเครือขาย 

 

บริการท่ีดีท่ีสุดและคุมคา หมายถึง การจัดใหบริการโดยมีสถานท่ี เครื่องมือ และบุคลากรท่ีมี 
คุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดภายใตขอจํากัดของทรัพยากรท่ีมีอยู 
 

   เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกประชาชนในการไดรับบริการดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับนั้น การศึกษาและทําความเขาใจถึงสถานการณและแนวโนมทางดาน
สุขภาพ นับเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่ง องคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งในการชวย
ขับเคลื่อนใหสํานักการแพทยบรรลุตามเปาหมายดังกลาว  จําเปนตองมีการดําเนินการอยางจริงจัง ครอบคลุม
ทุกกลุมวัย เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพรายกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ  อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อน
ใหสํานักการแพทยประสานระบบการใหบริการทางการแพทยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีความเปนเอกภาพ 
เพ่ือใหประชาชนทุกคนเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีดีและคุมคาท่ีสุดนั้น จําเปนตองดําเนินการโดยการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวนของสังคม รวมถึงสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหง ท่ีตองรวมกันขับเคลื่อนเพ่ือ
นําไปสูเปาหมายดังกลาวโดยมีพันธกิจท่ีจะตองดําเนินการดังนี้ 
 

พันธกิจ 
 

  เพ่ือใหประชาชนในกรุงเทพมหานครไดรับการชวยเหลือและเขาถึงบริการตรวจรักษาพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสุขภาพท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว ทันการณ โดยจัดใหมีเครือขายโรงพยาบาล 
การบริหารจัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย 
ตลอดจนการประสานนโยบาย กําหนดทิศทาง และบูรณาการเครือขายการใหบริการทางการแพทย ท้ังภาครัฐ
และเอกชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

หลักการพ้ืนฐาน 
 

  หลักการพ้ืนฐานของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักการแพทย 4 ป ไดแสดงถึงความเชื่อ
หรือความคาดหวังของคนกรุงเทพฯ ท่ีมีตอระบบการใหบริการทางการแพทยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การ
กําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง ผลสําเร็จ และมาตรการ ในแผนยุทธศาสตรท้ังระดับสํานักและหนวยงานตั้งอยูบน
หลักการพ้ืนฐาน ๕ ขอ ตอไปนี้ 
 

1. คํานึงถึงบทบาทสําคัญของสํานักการแพทยในการผลักดันใหการจัดบริการทางการแพทย
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

2. ความเสมอภาคของประชาชนทุกคนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในการเขาถึงบริการทาง
การแพทยท่ีมีคุณภาพ 

3. ระบบบริการทางการแพทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงประชาชนมีความเชื่อถือ
และม่ันใจ 

4. ความจําเปนในการบูรณการระบบบริการสุขภาพต้ังแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ จนถึง     
ตติยภูมิระหวางหนวยงานบริการทางการแพทยภาครัฐหลากหลายสังกัดในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

5. การคิดนอกกรอบในการสรางภาคีเครือขายและทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
ในการจัดบริการทางการแพทยเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 
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แนวทางการการพัฒนาที่ผานมา 

           สถานการณและการประเมิน 
     กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยใหบริการแกประชาชนท้ังสิ้น ๙ แหง       

ในรอบ ๑๐ ป ท่ีผานมามีผูมาใชบริการท้ังผูปวยนอกและผูปวยในเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ผูปวยนอกมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 6.๗ ตอป เฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง รอยละ 
8.97 จาก 3,๒๓๒,๔๗๑ ราย เปน ๓,๕22,507 ราย ในจํานวนนี้มีผูปวยรายใหม รอยละ ๒9.89 ของผูมา
รับบริการท้ังหมด และรอยละ ๘2.48 เปนผูมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร   ในป พ.ศ.2558 มีผูมารับ
บริการผูปวยนอก (OPD) จํานวน 3,648,508 ราย  ป พ.ศ.2559 จํานวน 3,837,08 ราย หรือมีผูมารับ
บริการเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 3.58 เปนรอยละ 5.17 และในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูมารับบริการ จํานวน 
3,816,907 ราย  

  สวนผูปวยใน (IPD) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๑ – ๒ ตอป โดยในป พ.ศ. ๒๕๕9 มีจํานวน
ผูปวยในท้ังสิ้น 97,237 ราย อัตราครองเตียงของผูปวยในอยูระหวางรอยละ ๘๐ - ๙๐ เฉพาะในป          
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอัตราครองเตียงเฉลี่ยสูงถึงรอยละ ๘2.18 จากจํานวนเตียงลาสุด 2,049 เตียง ผูปวยสวนใหญ   
รอยละ ๘๒ มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร สวนป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูปวยในจํานวนเพ่ิมข้ึนถึง ๙5,098 ราย 
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ผูปวยนอก ผูปวยใน

 

หมายเหตุ : ขอมูลป 2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
  
  จากการใหบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย พบวา จํานวนผูมา
รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ โดยประชาชนท่ีมารับการรักษา
ประเภทผูปวยนอกในป 2560 สูงสุด 5 อันดับแรก ยังคงเปนกลุมโรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการ และ       
เมตาบอลิซึม กลุมโรคระบบไหลเวียนโลหิต กลุมโรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม กลุมโรค
ระบบหายใจ และกลุมโรคระบบยอยอาหาร สวนกลุมโรคท่ีเขารับการรักษาประเภทผูปวยในสูงสุด 5 อันดับ

ผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยในรอบ 12 ป 
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แรก ไดแก กลุมโรคความผิดปกติเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอ่ืนๆ กลุมโรคแทรกซอนในการ
ตั้งครรภ โรคความดันโลหิตสูง  กลุมโรคเลือดและระบบภูมิคุมกัน และกลุมโรคในระยะปริกําเนิด  สวนโรคที่มี
อัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรกของผูปวยนอก ไดแก โรคโรคหัวใจวายเฉียบพลัน โรคกลามเนื้อหัวใจ    
ขาดเลือด โรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร สวนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรกของผูปวยใน 
ไดแก โรคปอดติดเชื้อ การติดเชื้อในกระแสโลหิต โรคมะเร็งปอด โรคไตเรื้อรัง  โรคมะเร็งตับ เปนตน จะเห็นได
วาภาวะสุขภาพท่ีเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน ยังคงเปนโรคท่ีเก่ียวของกับการถายทอดทางพันธุกรรม และ
พฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงโรคของคนเมือง ไดแก โรคอวน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ ฯลฯ 
นอกจากนี้ ยังมีปญหาเก่ียวกับความขัดแยงในสังคม ความขัดแยงในครอบครัว ความแออัดของประชากร ความ
เสี่ยงจากสถานประกอบการ ท่ีพักอาศัย ภาวะมลพิษทางอากาศ เด็ก วัยรุน และผูสูงอายุ เปนตน 
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สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 5 ลําดับแรก

ตอมไรทอโภชนาการ และเมตะบอลิสั่ม ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกลามเน้ือฯ ระบบหายใจ ระบบยอยอาหารฯ

  นอกเหนือจากโรคตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเวชศาสตรเขตเมืองแลว การเปลี่ยนโครงสรางของ
ประชากรท่ีกําลังนําประเทศไทยไปสู “ภาวะประชากรผูสูงอายุ” ก็ดี การเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ในป 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ดี ลวนแลวแตจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอระบบการใหบริการทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานครซ่ึงเปนเมืองหลวงอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะเปนการเตรียมการจัดบริการทางการแพทย
สําหรับผูสูงอายุท่ีครบวงจร  การปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค และการรักษาโรคอุบัติใหมและ
โรคอุบัติซํ้าท่ีแฝงมากับการพัฒนาและการเคลื่อนยายระหวางประเทศ จะทําใหความตองการของผูเขารับ
บริการขยายตัว การจัดบริการทางการแพทยท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหประชาชนทุกคนมี
โอกาสเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน จึงเปนประเด็นปญหาท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ในชวง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2556 – 2560) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
สํานักการแพทยประจําป พ.ศ.2561 อยางตอเนื่อง 
 

ท้ังนี้  รัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดแตงตั้งพลตํารวจเอกอัศวิน  
ขวัญเมือง เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2559 และไดแถลงนโยบายการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร ภายใตแนวคิด “ผลักดันทันใจ แกไขทันที” เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร

หมายเหต ุ: ขอมูลป 2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
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กีฬาเวสน 2 ศูนยเยาวชนไทย – ญ่ีปุน (ดินแดง) โดยมี 1 ภารกิจพิเศษ  5 นโยบายทันใจ และ 19 ภารกิจ
สําคัญท่ีตองดําเนินการ 

โดยภารกิจพิเศษ (การบรหิารจัดการมณฑลพิธีทองสนามหลวง) ซ่ึงกรุงเทพมหานครแสดง 
ความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวยการดูแลจัดการพ้ืนท่ีทองสนามหลวง 
นับตั้งแตวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนผูมาแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ  ดานการเดินทาง  อาหาร  ท่ีพัก  ความปลอดภัย 
ความสะอาด การแพทยและสาธารณสุข รวมท้ังดูแลรักษาพ้ืนท่ีใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยสมพระเกียรติ 
ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได  โดยภารกิจดังกลาว สํานักการแพทยไดรวมกับรัฐบาลจัดต้ัง
ศูนยปฏิบัติการรวมดานการแพทยและสาธารณสุข  เพ่ือวางแผนจัดทีมหนวยแพทย หนวยปฐมพยาบาล โดยมี
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเปนศูนยประสานงานในภารกิจดังกลาว 

   ศูนยบริการการแพทย ฉุกเ ฉินกรุ ง เทพมหานคร ( ศูนย เอราวัณ)  สํ านักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร ไดจัดบริการการแพทยฉุกเฉินเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล  โดยรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนในการดูแลประชาชนท่ีมาถวายความเคารพพระบรมศพ โดยมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม
การแพทยและสาธารณสุข รวมกับกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ทําหนาท่ีวางแผนการดําเนินการ
เตรียมความพรอม การบริหารจัดการทรัพยากรทางดานการแพทยฉุกเฉิน และประสานงานในการใหบริการ
และการจัดการทางการแพทยท้ังภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุวิกฤตทางการแพทย โดยมีหนวยงานท่ีรวม
ปฏิบัติการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน กวา 70 หนวย และมีการจัดตั้งทีม
ปฏิบัติการพรอมนําสงผูปวยไปยังสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม จํานวน 10 จุด รอบพระบรมมหาราชวัง 

ผลการดําเนินงานเริ่มตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี 3 กันยายน 2560 มีจํานวน 
ประชาชนมารับบริการรวมท้ังสิน้ 2,961,102 ราย โดยมีประชาชนท่ีตองสงตอไปรักษาท่ีโรงพยาบาลจํานวน 
1,433 ราย และประชาชนท่ีไดรับการรักษาแตไมสงโรงพยาบาลจํานวน 107,730 ราย 

   นอกจากนั้น กระทรวงสาธารณสุขรวมกับกรุงเทพมหานคร และหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ตางๆ ไดรวมกันดูแลพ่ีนองประชาชนท่ีมารวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 ณ พ้ืนท่ีโดยรอบปริมณฑลทองสนามหลวง โดยมี
บุคลากรทางการแพทยรวมปฏิบัติงาน จํานวน 3,651 ราย ประกอบดวย แพทย 337 ราย  พยาบาล 1,219 
ราย กูชีพ 625 ราย และจิตอาสา 1,579 ราย จัดบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 470 คัน ประกอบดวย 
รถพยาบาลฉุกเฉนระดับสูง (ALS) จํานวน 112 คัน รถพยาบาลฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐาน (BLS) จํานวน 258 คัน  
โดยสรุปรายงานจํานวนผูรับบริการหนวยแพทย หนวยปฐมพยาบาลตามกลุมอาการ ดังนี้  

1. ใหการปฐมพยาบาล จํานวน 213,616 ราย  สวนใหญเปนลม ตะคริว อุบัติเหตุ และ 
มีอาการเครียดเปนตน 

2. ใหบริการตรวจโรค และรักษา รวม จํานวน 4,490 ราย  สวนใหญมีอาการเวียนศีรษะ 
โรคทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคกลามเนื้อและกระดูก เปนตน 

3. ประเมินสุขภาพทางจิต จํานวน 17 ราย สวนใหญมีภาวะเครียด  ซึมเศรา เปนตน 
4. การนําสงโรงพยาบาล จํานวน 170 ราย สวนใหญนําสงคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  

โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลตากสิน  โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ คณะแพทยศาสตร
รามาธิบดี   โรงพยาบาลตํารวจ  และโรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ 

และท่ีสําคัญ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ไดนอมนําพระราชปณิธานของพระบาท-  
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 มาเปนหลักในการพัฒนางานดานสาธารณสุข ตาม
นโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร “ผลักดันทันใจ แกไขทันที” โครงการตามศาสตรพระราชา เพ่ือสืบสาน
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พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ดวยการนําหลักการทรง
งานของพระองค ท้ัง 23 หลักการ อาทิ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความเพียร ความซ่ือสัตย สุจริต การศึกษา
ขอมูลอยางเปนระบบ ระเบิดจากขางใน การมีสวนรวม ปลูกปาในใจคน  ขาดทุนคือกําไร บริการท่ีจุดเดียว 
ทํางานอยางเปนสุข เปนตน มาประยุกตเปนโครงการตามศาสตรพระราชา จํานวน  10 โครงการ มาใชใน
หนวยงาน ดังนี้ 

 1. โครงการเสริมสรางโรงพยาบาลกลางสูองคกรแหงนวัตกรรม โดยโรงพยาบาลกลาง  

2. โครงการโรงพยาบาลตากสินกาวตามพอ สานตอปนน้ําใจ ซ่ึงประกอบดวย 9 กิจกรรมยอย  

โดยโรงพยาบาลตากสิน  

3. โครงการสืบสานศาสตรพระราชา พัฒนาแพทยทางเลือก เทิดพอหลวง ร.9  
โดย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  

  4. โครงการขาดทุนอันมีผลเปนกําไร โดยโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  
  5. โครงการสรางเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือขายตานภัยเอดส โดยโรงพยาบาล 

เวชการุณยรัศม์ิ 
  6. โครงการรักษาใกลบาน ดูแลใกลใจ โดยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
  7. โครงการสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน 
  8. โครงการศาสตรพระราชาสูการรักษาวัณโรคแบบยั่งยืน โดยโรงพยาบาลสิรินธร  
  9. โครงการ Smart BKT ใสใจบริการ โดยโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน  
  10. โครงการ สนพ.เพียงพอ เพราะพอเพียง โดยสํานักงานเลขานุการ  ศูนยบริการการแพทย 

ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร และกองวิชาการ 

    ในสวน 5 นโยบายทันใจของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พลตํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง 
ไดแก ๑) สะอาด (CLEAN) : บานเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด  ๒) สะดวก (CONVENIENT) : 
เดินทางสะดวก ใชชีวิตสะดวก ขอมูลสะดวก  ๓) ปลอดภัย (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพยสิน
ปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย  ๔) คุณภาพชีวิตดี (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดลอม และ
ระบบนิเวศ และ ๕) วิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเปนอยู 
นั้น  โดยสวนท่ีเก่ียวของกับสํานักการแพทยโดยตรงไดแกนโยบายท่ี 4 คือ “คุณภาพชีวิตดี” (Care) : ดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชนสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนไปสูการปฏิบัติโดยมี ภารกิจดาน “Bangkok Special 
Care ดูแลผูสูงอายุเปนพิเศษ” ดวยการเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและความใสใจเปนพิเศษในการบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข โดยจัดโครงการ “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” เนื่องจากผูสูงอายุท่ีอายุ 80 ปข้ึนไป เปน
วัยท่ีมีภาวะเปราะบางสูง และมีภาวะทุพพลภาพมากกวาปกติ สวนใหญตองใชรถเข็นหรือเปลนอนและเจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลแตละแหงมีการติดปายสัญลักษณ “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” ไวท่ีชองทางการบริการ
ท้ัง 5 ชองทาง รวมถึงพ้ืนท่ีหองตรวจใสใจวัย 80 ป จุดบริการอนุมัติสิทธิ ใหบริการรถนั่ง – นอน จัดใหมี
พยาบาล ซักประวัติ คัดกรอง มีแพทยตรวจเฉพาะผูสูงอายุ และมีการประสานงานระหวางทีมการรักษาโดย
ผูปวยจะไดรับการติดสต๊ิกเกอร “80+” ท่ีหนาอกทุกคนตลอดการรับบริการ และมีการปมตราสัญลักษณ
“80+”ในกรณีมีใบนําทางยา/ใบสงตอเพ่ือปรึกษา/ใบชันสูตรโรค เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขารับบริการ 
นอกจากนี้โรงพยาบาลตากสินยังมีคลินิกท่ีใหบริการสําหรับผูสูงอายุวัย 80 ปข้ึนไป โดยเปดทุกวันจันทร-     
วันศุกร เวลา 8.00-16.00 น.  
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ไมเพียงแตเทานี้ สํานักการแพทยยังมีความมุงม่ันพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาล 
ทุกแหง เพ่ือรองรับจํานวนผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดแก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ  
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒนโรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผูสูงอาย ุ 
บางขุนเทียน เปนการใหบริการแบบองครวมอยางเปนระบบ ผูสูงอายุจะไดรับการ คัดกรองภาวะสุขภาพและ
ไดรับการดูแลทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ ตามเกณฑมาตรฐานระดับประเทศท่ีระบบบริการทางการแพทย
ท่ัวไปไมสามารถดูแลไดอยางองครวม โดย ทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย พยาบาลท่ีผานการอบรมดาน     
เวชศาสตรผูสูงอายุ ทันตแพทย  นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด เภสัชกร ทันตแพทย เพ่ือให
ผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปนการรองรับประเทศไทยท่ีกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณ โดยปงบประมาณ 2560 สํานักการแพทยไดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย เพ่ือดําเนินการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย โดยมีศาสตราจารย นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจประเมินเขารวมการตรวจประเมิน กําหนดเกณฑการประเมิน 20 ขอ 
โดยจะตองผานเกณฑท้ังหมดไมต่ํากวา 15 ขอ และคะแนนรวมตองไดมากกวา 20 คะแนน จากการตรวจ
ประเมินคลินิกผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 9 แหง พบวาโรงพยาบาลท้ัง 9 แหง ผานตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  

   นอกจากนั้น สํานักการแพทยยังตอบสนองตอนโยบายทันใจเรื่อง “สะอาด (CLEAN)” : 
บานเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด โดยการจัดตั้งศูนยบริหารราชการฉับไว ใสสะอาด: BFC         
ในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย เพ่ือลดข้ันตอน ลดระยะเวลาการใหบริการใหมีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ิม
ประสิทธิภาพเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง และเพ่ิมชองทางการสื่อสารแกประชาชน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการใหบริการใหดีท่ีสุด ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพการบริการดานคลินิก โดยมีการใหบริการ
ตางๆเชน สอบถามการตรวจของแพทย ขอใบรับรองแพทย ตรวจสอบคาใชจายในการรักษา ขอประวัติผูปวย 
การเคลมประกันสุขภาพสอบถามขอมูลขาวสารตางๆ เปนตน ในสวนราชการสังกัดสํานักการแพทยที่เปด
ใหบริการศูนยบริหารราชการฉับไว ใสสะอาดไดแก  โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาล    
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ  ในสวนโรงพยาบาลในสังกัดฯท่ีเหลือ อยูในระหวาง
ดําเนินการปรับปรุงสถานท่ี 

    นอกจากท่ีกลาวมาแลว ผูบริหารกรุงเทพมหานครยังใหความสําคัญสานตอโครงการ
โรงพยาบาลสี่มุมเมืองอยางตอเนื่อง เพ่ือขยายบริการทางการแพทยใหครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
สํานักการแพทยจึงเปดใหบริการผูปวยนอก โรงพยาบาลคลองสามวาแกประชาชนในพ้ืนท่ีฝงตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2560  ท้ังนี้ เนื่องจากในพ้ืนท่ีดังกลาวมีสถานพยาบาลของรัฐยังไม
ครอบคลุม เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการดานการแพทยและสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลดังกลาวครอบคลุมการ
ใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกประชาชนในพ้ืนท่ีเขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตคันนายาว เขตบางเขน 
เขตมีนบุรี เขตสายไหม และ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี รวมประชากรท่ีจะไดรับประโยชนจากการไดรับ
บริการทางการแพทยประมาณ 1,124,530 คน และเนื่องจากขณะนี้ยังไมมีอาคารถาวร จึงเปดใหบริการ
อาคารผูปวยนอกเพ่ือตรวจรักษาโรคท่ัวไป โดยยังไมรองรับผูปวยคางคืน หากผูปวยตองเขารับการรักษาข้ันสูง
หรือมีอาการหนัก โรงพยาบาลคลองสามวาจะสงตอไปยังโรงพยาบาลใกลเคียงใหรับบริการรักษาอยางทันทวงที 
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  โรงพยาบาลคลองสามวาเปดใหบริการวันจันทร – ศุกรตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. โดย
จะประเมินผลเพ่ือขยายเวลาการใหบริการ ท้ังนี้ตามแผนการกอสรางอาคารโรงพยาบาลจะเปดใหบริการเต็ม
รูปแบบประมาณป 2564 
 
 เปาหมายดานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักการแพทย 
1. ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
  มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
  เปาประสงคท่ี 1.6.1.1 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตอ    

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
       การพัฒนาบริการตรวจคัดกรองโรคท่ีสําคัญใหกับประชาชน ดําเนินการตรวจคัดกรอง

โรคท่ีสําคัญใหกับประชาชนท่ีข้ึนทะเบียนตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาและประกันสังคมของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย โดยมีโรคท่ีดําเนินการ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ 
และโรคมะเร็ง เพ่ือสรางความตระหนัก และใหคําแนะนําเก่ียวกับสุขภาพ พรอมแจกแผนพับความรูทําให
ประชาชนรับรูถึงอันตรายวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันการเกิดโรค  โดยดําเนินการ คัดกรองโรคใหกับประชาชน
ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล และคัดกรองนอกสถานท่ีเม่ือมีการจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีตางๆ  

       การดําเนินงานท่ีผานมา สํานักการแพทยไดสงเสริมใหประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การเกิดโรคไมติดตอ ไดแก พัฒนาระบบบริการประชาชนท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูงเพ่ือลดอัตราการตายของ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีเสียชีวิตดวย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke และ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนท่ีเปนโรคเบาหวานเพ่ือลดอัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีไมมี
ภาวะแทรกซอน Ischemic Heart, CKD, Stroke ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน บริการคัดกรองโรคท่ีสําคัญใหกับ
ประชาชน รวมท้ัง การใหความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง (Care Giver)  
    เปาประสงคท่ี 1.6.1.4  สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 
                             การตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี สวนใหญจะเนนท่ีการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม และ
มะเร็งปากมดลูก เนื่องจากพบอุบัติการณของโรคสูงมากในปจจุบัน  ซ่ึงจะชวยใหสามารถตรวจหาเซลลท่ีเปน
ระยะเริ่มตนของมะเร็งในบริเวณอวัยวะดังกลาวไดกอนท่ีจะกลายเปนมะเร็ง เม่ือเซลลท่ีผิดปกติไดรับการตรวจ
พบก็จะสามารถรักษาเซลลเหลานี้ได การเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งอยางสมาเสมอเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดในการปองกันมะเร็งท้ังสองชนิด 

เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
       กรุงเทพมหานครเปนเมืองขนาดใหญ ปญหาภาวะสุขภาพของประชาชนยังคงเปนเรื่อง

ท่ีเก่ียวของกับเวชศาสตรเขตเมือง โดยเฉพาะโรคท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากวิถีชีวิตคนเมืองท่ี
ขาดปจจัยสงเสริมภายใน (ความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ฯลฯ ตอโรคคนเมือง)และขาดปจจัยสงเสริม
ภายนอก เชน สิ่งแวดลอม รานอาหาร fast food ท่ีมีมากมายในกรุงเทพมหานครและเปนท่ีนิยมของเด็ก 
วัยรุน และผูปกครองท่ีตองการความสะดวกสบายทําใหเด็กเกิดโรคอวน  ผูใหญอวนลงพุง ไดแก โรคอวน      
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง ฯลฯ  รวมถึง สภาวะแวดลอม ท้ังมลพิษทางอากาศ 
ความแออัดของประชากร จากสถิติความชุกของโรคไมติดตอของคนกรุงเทพฯ เชน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน  โรคไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย 
(ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง รอยละ ๒๙.๘ ความชุกของโรคเบาหวาน รอยละ ๙.๒) 
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       อยางไรก็ตาม แนวโนมโรคไมติดตอยังคงเพ่ิมมากข้ึนในทุกกลุมวัย ดังนั้น การพัฒนา
ระบบสุขภาพเชิงรุกใหมีประสิทธิภาพ เชน การสรางวัฒนธรรมสุขภาพและสงเสริมการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการสราง
เสริมท่ีพึงประสงคทุกกลุมวัย การเสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางเสริมพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงคทุกกลุมวัย กําหนด ควบคุมกํากับการใชกฎระเบียบ และมาตรการทางสังคมท่ีเอ้ือตอการ
สรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคทุกกลุมวัย ไดแก การกําหนดกฎระเบียบ ควบคุม กํากับ การบังคับใช
กฎหมาย  การสื่อสารเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ การจัดทําระบบขอมูล คลังความรูดานพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือ
รองรับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถใหประชาชนดูแลสุขภาพตนเองไดและมีสุขภาวะท่ีดี
ตอไป 
  เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒.๑ ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายท่ีมี

พฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมท้ังกลุมเยาวชน 
   จากการคาดประมาณโดยคณะทํางานการคาดประมาณจํานวนผูติดเชื้อเอชไอว ี    
ของประเทศไทย โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรพบวา เม่ือสิ้นป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผูติดเชื้อเอชไอวี
จํานวน 427,332 คน ชาย 249,025 คน (58.27%) หญิง 178,307 คน (41.72%) อายุ 15 ปข้ึนไป  
424,111 คน ผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในป 2559 มีจํานวนประมาณ 6,268 คน เฉลี่ยวันละ 17 คน    
แยกเปนเพศหญิง 1,845 คน( 29.44%) ชาย 4,423 คน ( 70.56%) โดยแยกเปนผูใหญ 6,190 คน 
(ผูใหญเพศหญิง 1,807 คน ผูใหญเพศชาย 4,383 คน) และเด็กอายุไมเกิน 15 ป จํานวน 78 คน(เด็กหญิง 
38 คน เด็กชาย 40 คน) ชองทางการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในผูใหญ รอยละ 90 เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ
ไมปองกัน โดยประมาณรอยละ 50 จากการมีเพศสัมพันธระหวางชายกับชาย รอยละ 25 จากการมี
เพศสัมพันธในคูท่ีไมทราบวาอีกฝายติดเชื้อ, รอยละ 10 จากการมีเพศสัมพันธในการซ้ือขายบริการทางเพศ 
รอยละ 5 จากการมีเพศสัมพันธฉาบฉวย ป 2559 ประมาณวาผูติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิต จํานวน 15,776คน 
เฉลี่ยวันละ 43 คน โดยแยกเปนผูใหญ 15,738 คน (ผูใหญเพศหญิง 4,662 คน ผูใหญเพศชาย 11,076 คน) 
และเด็กอายุไมเกิน 15 ป 38 คน (เด็กหญิง 18 คน เด็กชาย 20 คน) สวนขอมูลพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการ
ติดเชื้อเอชไอวี จากการสํารวจชายท่ีไดรับการตรวจคัดเลือกทหารกองประจําการ ในป 2558 พบวารอยละ 
17.4  มีเพศสัมพันธครั้งแรกกอนอายุ 15 ป รอยละ 30 มีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนแมวาจะแตงงานแลว 
พฤติกรรมทางเพศใน 12 เดือนท่ีผานมามีดังนี้  รอยละ 95.3 มีเพศสัมพันธกับแฟน หรือ คูรักหญิงและใช
ถุงยางอนามัยรอยละ 35.7   รอยละ 36.1  มีเพศสัมพันธกับหญิงอ่ืนๆ และใชถุงยางอนามัย รอยละ 75.1 
รอยละ 19.1 มีเพศสัมพันธกับพนักงานบริการหญิงและใชถุงยางอนามัยรอยละ 87.1 รอยละ 3.2             
มีเพศสัมพันธกับชายดวยกัน และใชถุงยางอนามัยรอยละ 67.7  นอกจากนี้พบวา รอยละ 34.8 มีความรู 
ความเขาใจตอบคําถามเก่ียวกับเอชไอวีถูกตองท้ัง 5 ขอ รอยละ 17.9 เคยไปตรวจเลือดเอชไอวีและรูผลการ
ตรวจใน 12 เดือนท่ีผานมา นอกจากนี้ยังมีการสํารวจพฤติกรรมในกลุมนักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 
และสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 พบวา ในป 2559 มีเพศสัมพันธกอนอายุ 15 ป รอยละ 
5.3 และ 9.0 ของนักเรียนชายสายสามัญและสายอาชีพ และรอยละ 2.4 และ 5.4 ของนักเรียนหญิงสาย
สามัญและสายอาชีพ (ขอมูลกระทรวงสาธารณสุข, 2559) 
                      โดยผูบริหารสํานักการแพทยมีนโยบายการปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก  
ไดแก การดูแลหญิงตั้งครรภทุกรายตามแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย     
ป 2560 (Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017) การ
ปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก (Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission) โดย
สนับสนุนใหโรงพยาบาลในสังกัดฯทุกแหงจัดกิจกรรมใหความรูเพ่ือปองกันเอดสจากแมสูลูก 
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เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด 
       ผูปวยวัณโรครายใหมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีไมนอยกวาปละ ๑๐,๐๐๐ ราย 

กระจายไปรักษาในสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนกวา ๑๑๕ แหง ซ่ึงมีระบบในการดําเนินงานแตกตางกัน 
ดังนั้นการจะดําเนินงานควบคุมวัณโรคใหมีประสิทธิภาพ จึงตองอาศัยความรวมมือสถานพยาบาลทุกแหงใน
การรักษาวัณโรคใหหายและติดตามผูปวยท่ีขาดยามารับการรักษาใหครบทุกราย ผูปวยวัณโรครายใหมในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครท่ียูในความดูแลของสํานักอนามัยประมาณรอยละ ๑๐ สวนโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทยทุกแหงไดมีการดําเนินการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรคมาอยางตอเนื่อง       
โดยกําหนดตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการรักษาผูปวย วัณโรคท่ีข้ึนทะเบียนรักษา ≥ รอยละ 87  ซ่ึงผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมาในป พ.ศ.2560 พบวามีผลลัพธอัตราความสําเร็จในการรักษา (Success Rate)           
ของโรงพยาบาลในสังกัด ท้ัง 8 แหง ในภาพรวมเทากับ รอยละ 90.72  

อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในการประเมิน 

ผลการรักษาวัณโรคเปนรอยละความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค (M+ และ M -) ท้ังในปอดและนอกปอด  

ท่ีข้ึนทะเบียนรักษา (TB ALL Form) โดยมีคาเปาหมาย ≥ รอยละ 85 
  เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย 

       การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลถือเปนการดําเนินงานท่ีมีสําคัญตามยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป ตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  โดยมีการ
กําหนดกลยุทธเรงรัดการพัฒนาโรงพยาบาล เพ่ือใหบริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะตองผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน (HA) ท้ังนี้ โดยมีสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) เปนหนวยงานผูประเมิน โดยในป 2560 ท่ีผานมา      
มีผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลผานตามเกณฑชี้วัด ไดแก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  โรงพยาบาล
หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน นอกจากนั้นผูบริหารสํานักการแพทยยังให
ความสําคัญกับการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของ
สํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป การประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการรักษาพยาบาลของศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร  ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย 
  เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.2 จัดบริการทางการแพทยใหครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
                             ผูบริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบ
บริการทางการแพทยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดวยการขยายโรงพยาบาลใหครอบคลุมพ้ืนท่ีสี่มุมเมืองอยาง
ตอเนื่อง แตเนื่องจากขอจํากัดดานพ้ืนท่ีและปจจัยสนับสนุน จึงดําเนินการพัฒนาและขยายศักยภาพของ
โรงพยาบาลท่ีมีอยูในปจจุบันใหสามารถรองรับการใหบริการทางการแพทยแกประชาชนเชนกัน อาทิ การ
กอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน การกอสรางอาคาร
อเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน รวมถึงการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการ
สาธารณสุข และการสงตอผูปวยโรคสําคัญ เปนตน 
  เปาประสงคท่ี ๑.๖.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 

       นอกเหนือภารกิจทางดานการรักษาพยาบาลแลว ยังมีหนวยงานใหบริการทางการ
แพทยอีกหนวยงานหนึ่งคือ ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) ซ่ึงบริหารจัดการ
ระบบ บริการการแพทยฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปนศูนยรับแจงเหตุและสั่งการใหคําปรึกษาแนะนํา
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ดานปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน และใหบริการสายดวนทางการแพทย เปนศูนยกลางประสานงานและพัฒนา
เครือขาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉินท้ังในสถานการณปกติและกรณีสาธารณภัย 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ซ่ึงปจจุบันมีแนวโนมจํานวนผูรับบริการการแพทยฉุกเฉินมากข้ึน ในขณะท่ี
อัตรากําลังบุคลากรยังไมเพียงพอสําหรับการใหบริการท่ัวท้ังพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถานการณ
การจราจรในกรุงเทพมหานครยังเปนปญหาท่ีตองรอรับการแกไข ซ่ึงขณะนี้ สํานักการแพทยไดดําเนินการ
ภายใตรูปแบบการสรางเครือขายระบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

โดยในปงบประมาณ 2560 ท่ีผานมามีการพัฒนาการบริการในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินโดยจัดใหมีชุดปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
เพ่ิมข้ึน 5 จุด (เดิม 4 จุด) ไดแก จุดจอดใตทางดวนข้ันท่ี 2 (ดวนประชาชื่น) จุดจอดหางบิ๊กซีรามอินทรา     
จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน จุดจอดสํานักงานเขตลาดพราว และจุดจอดสํานักงานเขตบางนา โดยแต
ละจุดมีบุคลากรประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพหรือเวชกิจฉุกเฉินข้ันสูง 1 คน/ผลัด เจาหนาท่ีเวชกิจฉุกเฉินข้ัน
พ้ืนฐานหรือพนักงานชวยเหลือคนไขหรือลูกจางท่ีผานการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพ้ืนฐานจํานวน 1 คน/ผลัด
พนักงานขับรถยนตหรือเวชกรฉุกเฉินระดับพ้ืนฐานทํา  หนาท่ีพนักงานขับรถยนต หรือพนักงานขับรถยนตท่ี
เปน บุคคลภายนอกท่ีผานการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน/ผลัด โดยอยูปฏิบัติงาน
ตลอด 24 ชม. เปนผลัดๆ ละ 8 ชม. โดยมีผูปวยท่ีไดรับการบริการทางการแพทยข้ันสูง (Advance)ภายใน 
10 นาที จํานวน 6,912 คน ผูปวยท่ีไดรับการบริการทางการแพทยข้ันพ้ืนฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที 
จํานวน 14,635 คน คิดเปนรอยละ 49.49 (จากคาเปาหมายรอยละ 45) 

เปาประสงคท่ี 1.6.1.9 ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 

       เนื่องจากสถานการณแนวโนมโรคไมติดตอยังคงเพ่ิมมากข้ึนในทุกกลุมวัย ดังนั้นการ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน การพัฒนาระบบสุขภาพ   
เชิงรุกใหมีประสิทธิภาพ เชน การสรางวัฒนธรรมสุขภาพและสงเสริมการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการสรางเสริมท่ี       
พึงประสงคทุกกลุมวัย การเสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงคทุกกลุมวัย กําหนด ควบคุมกํากับการใชกฎระเบียบ และมาตรการทางสังคมท่ีเอ้ือตอการสรางเสริม
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคทุกกลุมวัย ไดแก การกําหนดกฎระเบียบ ควบคุม กํากับ การบังคับใชกฎหมาย  
การสื่อสารเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ การจัดทําระบบขอมูล คลังความรูดานพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือรองรับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถใหประชาชนดูแลสุขภาพตนเองไดและมีสุขภาวะท่ีดีตอไป 

 
2. ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน 
  มิติท่ี 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร 

      สถานการณผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง ประมาณปละ ๑.๑๙ ลานคน     
หากเทียบกับเด็กเกิดใหมในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีเพียง ๗.๗ แสนคน ขณะท่ีจํานวนประชากรไทยกําลังเพ่ิมชาลงนั้น 
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากรอยางใหญหลวง เม่ืออัตราเกิดลดตํ่าลงอยางมากและผูคนมี
อายุยืนยาวนั้น สังคมไทยจึงกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว จากโครงสรางประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป     
ทําใหปจจุบัน ผูสูงอายุท่ัวประเทศมีประมาณ ๙.๙ ลานคน จากจํานวนประชากรประมาณ ๖๔.๘ ลานคน กรณี
ผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง อีก ๑๐ ปขางหนาจะมีผูสูงอายุ ๑๕.๑ ลานคน นั่นหมายความวา คาใชจายของรัฐเพ่ือ
สนับสนุนสวัสดิการใหผูสูงอายุตองเพ่ิมข้ึนตามมา การดูแลผูสูงอายุอาจไดรับบริการไมท่ัวถึงและสงผลให
คุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้นการเตรียมการจะตองเสริมสรางหลักประกันชีวิตของผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในเรื่อง
สุขภาพ รายได ท่ีอยูอาศัย ผูดูแล สภาพแวดลอมและความม่ันคง รวมท้ังความรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
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การจัดสวัสดิการตองเตรียมการระยะยาว โดยใหครอบครัวและชุมชนเปนองคกรหลักในการดูแลและเก้ือกูล
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการจะตองขยายใหมีความครอบคลุมมากข้ึนโดยเฉพาะ
หลักประกันความสูงวัยและความม่ันคงซ่ึงตองทําในเชิงบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 
และครอบคลุมการชวยเหลือทุกคนในสังคมใหไดรับการตอบสนองและพัฒนาศักยภาพใหสามารถพ่ึงตนเองได
อยางยั่งยืนในขณะเดียวกันปญหาคนพิการก็ไดรับความสนใจจากสังคมในวงกวางมาเปนเวลานาน สําหรับ
ประเทศไทยการดําเนินการดานสงเคราะห พัฒนา และฟนฟูคนพิการ กลาวไดวา สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลและ
แรงผลักดันจากภายนอกประเทศท้ังระดับโลกและระดับภูมิภาค ทิศทางและแนวโนมการจัดสวัสดิการสําหรับ
คนพิการในอนาคตจะตองเนนการกระจายบริการอยางท่ัวถึงและไดมาตรฐาน มีการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนพิการและครอบครัว สงเสริมใหครอบครัวและ
ชุมชนมีบทบาทในการดูแลคนพิการใหมากข้ึน  รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทรวม
ในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนสรางเครือขายการดําเนินงานดานการสงเคราะห พัฒนา ฟนฟู
และคุมครองสิทธิคนพิการทุกระดับ เพ่ือใหคนพิการไดรับสิทธิและโอกาสอยางเปนธรรมเทาเทียมคนปกติ 
กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของอาจตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนกวาท่ี
เปนอยูในปจจุบัน รวมถึงปญหาผูดอยโอกาสในสังคมปจจุบัน การถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมขาด
การยอมรับจากสังคม (ไมมีตัวตน อยูในภาวะยากลําบาก) สังคมมีทัศนคติเชิงลบ การใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐยังจํากัดและไมครอบคลุม ผูดอยโอกาสมีทัศนคติเชิงลบตอตนเอง และขาดโอกาสในการมีสวนรวมใน
การพัฒนาดานการจัดบริการสังคมดานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

ดวยความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ดังนั้นในป 
2560 ท่ีผานมา สํานักการแพทยไดจัดบริการสังคมดานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส และตระหนักในขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 รวมถึงกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือการจัดใหมีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
บริการในอาคาร สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืนๆ เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ. 
๒๕55 โดยโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหงไดดําเนินการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกใน
อาคารโรงพยาบาล อาทิ หองนํ้า ปาย สัญลักษณและทางลาด  ลิฟท บันได ทางเขาสูอาคาร ทางเชื่อมระหวาง
อาคารและทางเดินนอกอาคารและการจัดอุปกรณอํานวยความสะดวก ฯลฯ  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูสูงอายุ 
ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยและญาติท่ีมารับบริการอยางเสร็จสมบูรณ  ซ่ึงในป 2561 ไดเนนพัฒนาอยาง
ตอเนื่องในเรื่องการดูแลผูสูงอายุตามเปาประสงค ดังนี้ 
  เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 
                             สํานักการแพทยยังมีความมุงม่ันพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลทุกแหง  
เพ่ือรองรับจํานวนผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เปนการใหบริการแบบองครวมอยางเปนระบบ 
ผูสูงอายุจะไดรับการ  คัดกรองภาวะสุขภาพและไดรับการดูแลทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ ตามเกณฑ
มาตรฐานระดับประเทศท่ีระบบบริการทางการแพทยท่ัวไปไมสามารถดูแลไดอยางองครวม โดย ทีมสหสาขา
วิชาชีพ อาทิ แพทย พยาบาลท่ีผานการอบรมดานเวชศาสตรผูสูงอายุ ทันตแพทย  นักโภชนาการ นักจิตวิทยา 
นักกายภาพบําบัด เภสัชกร ทันตแพทย เพ่ือใหผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปนการรองรับ
ประเทศไทยท่ีกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ โดยปงบประมาณ 2560 สํานักการแพทยได ต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย เพ่ือดําเนินการตรวจ
ประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย โดยกําหนดเกณฑการประเมิน 20 ขอ      
ซ่ึงโรงพยาบาลทุกแหงจะตองผานเกณฑท้ังหมดไมต่ํากวา 15 ขอ และคะแนนรวมตองไดมากกวา 20 คะแนน 
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จากการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 9 แหงในป 2560 พบวา
โรงพยาบาลท้ัง 9 แหง ผานตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  
   เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.2 พัฒนาระบบบริการชองทางดวนใหกับผูสูงอายุ (Fast Track) 
                    เพ่ือเปนการตอบรับนโยบายท่ี 4 คือ “คุณภาพชีวิตดี” (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชนสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนไปสูการปฏิบัติโดยมี ภารกิจดาน “Bangkok Special Care ดูแล
ผูสูงอายุเปนพิเศษ”  ดวยการเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและความใสใจเปนพิเศษในการบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข โดยโครงการ “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” เนื่องจากผูสูงอายุท่ีอายุ 80 ปข้ึนเปน เปนวัยท่ีมีภาวะ
เปราะบางสูง และมีภาวะทุพพลภาพมากกวาปกติ สวนใหญตองใชรถเข็นหรือเปลนอนและเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรัง โรงพยาบาลแตละแหงมีการติดปายสัญลักษณ “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” ไวท่ีชองทางการบริการท้ัง        
5 ชองทาง รวมถึงพ้ืนท่ีหองตรวจใสใจวัย 80 ป จุดบริการอนุมัติสิทธิ ใหบริการรถนั่ง – นอน จัดใหมีพยาบาล 
ซักประวัติ คัดกรอง มีแพทยตรวจเฉพาะผูสูงอายุ และมีการประสานงานระหวางทีมการรักษาโดยผูปวยจะ
ไดรับการติดสติ๊กเกอร “80+” ท่ีหนาอกทุกคนตลอดการรับบริการ และมีการปมตราสัญลักษณ“80+”        
ในกรณีมีใบนําทางยา/ใบสงตอเพ่ือปรึกษา/ใบชันสูตรโรค เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขารับบริการ  
  เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.3 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร 

                   จากขอมูลสถิติจํานวนผูสูงอายุท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย  
4 ป ยอนหลัง ตั้งแตป พ.ศ.2555 ถึง 2558  มีแนวโนมผูมารับบริการทางการแพทยท่ีเปนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน
ตามลําดับ โดยในป พ.ศ.2558 มีผูสูงอายุมารับบริการผูปวยนอก จํานวน 1,180,833 ราย จากจํานวน
ผูปวยนอก 3,648,508 ราย คิดเปนรอยละ 32.36 ของจํานวนผูปวยนอกท่ีมารับบริการท้ังหมด (จํานวน
ผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนตามลําดับทุกป จากรอยละ 27.04, 30.88 , 29.67 และ 32.36)  

                    สวนผูสูงอายุท่ีมารับบริการผูปวยใน ตั้งแตป พ.ศ.2555 ถึง 2558 พบวา มีจํานวน 
23,455 ราย จากจํานวนผูปวยใน จํานวน 93,593 ราย คิดเปนรอยละ 25.06 ของจํานวนผูปวยในท่ีมารับ
บริการท้ังหมด และในป 2558 มีผูสูงอายุท่ีมารับบริการผูปวยใน จํานวน 26,405 ราย จากจํานวนผูปวยใน 
จํานวน 96,038 ราย คิดเปน รอยละ 27.49 ซ่ึงสูงข้ึนตามลําดับ 
                               จากความทาทายดังกลาว สํานักการแพทยจึงเห็นความสําคัญในการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแล
ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท้ัง 50 เขต ใหไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี      
จึงไดมีโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน โดยจัดตั้งข้ึนตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 79) ลงวันท่ี 19 
ตุลาคม 2555 โดยมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการใหบริการบําบัดรักษาผูปวย งานเวชศาสตรผูสูงอายุ การสงเสริม
สุขภาพอนามัยและปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ สงเสริม สนับสนุน คนควาและวิจัยทางการ
แพทย ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และยังมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยทุกแหงตาม
หลักเกณฑ“คูมือมาตรฐานและการดําเนินงานคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” ของสถาบันเวชศาสตรสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  
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3.ดานท่ี  7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 มิติท่ี ๗.๓  การบริหารทรัพยากรบคุคล 

เปาประสงคท่ี ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความ
เปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

       แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๕๗ - 
๒๕๖๐)ท่ีผานมา เปนกรอบและทิศทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถ
ตอบสนองและมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป  
          สํานักการแพทยไดมุงเนนพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานใหสอดคลองกับ
มาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ นอกจากนั้น สํานักการแพทยไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Place) ดวยการเสริมสรางความรัก ความผูกพัน ความเชื่อม่ันในองคกร 
พัฒนาขวัญและกําลังใจแกบุคลากร รวมถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 

ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
1. อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic Heart , CKD , 

Stroke) ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพทย  
2. อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีเสียชีวิตดวย Intracerebral   

Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) 
3. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 
4. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
5. รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม 
6. รอยละของหญิงต้ังครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อ

เอชไวอีจากแมสูลูก 
7. รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ

ผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3  ข้ึนไป 
8. รอยละของผูปวยท่ีมีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศ    

ทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร 
9. รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซํ้า) 

10. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามข้ันตอนในการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงาน
สนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน 

11. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามข้ันตอนในการกอสรางอาคารอเนกประสงคโรงพยาบาล  
ตากสิน 

12. ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข 
13. จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น  
14. ประชาชนท่ีเขารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน 
15. ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
16. ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย 
17. จํานวนชองทางดวน (Fast Track) ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ 
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18. รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือ
ตรวจสุขภาพประจําป 

19. รอยละของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะ
พ่ึงพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม 

 
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามงานประจํา) 

1. รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง 
2. รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี 

 

ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป 
พ.ศ.2561) 

1. อัตราความสําเร็จการรักษาผุปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า 
2. ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีบริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก 
3. จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ 
4. ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
5. จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
6. รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคท่ีสําคัญ 
7. รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันสูง (Advanced) สามารถไดรับ

บริการภายใน 10 นาที และสวนของข้ันพ้ืนฐาน (Basic) สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที  
8. จํานวนคลินิกผูสูงอายุ ท่ีผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” 

 

ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามมิติท่ี 2 - 4) 
1. รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 
2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 
3. รอยละของเงินงบประมาณกันไวเหลือมป 
4. คะแนนความสําเร็จในการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง 
5. คะแนนความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2560 ทันเวลาและถูกตอง 
6. รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
7. ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ 
8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 
9. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
10. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาธิบาลเพ่ือพัฒนาภาพลักษณและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
11. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานของหนวยงาน 
12.  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
 

สวนท่ี 1  การบริการสาธารณะ 
 

ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาประสงคท่ี 1.6.1.1 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

Ischemic Heart , CKD , Stroke) ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด 
สํานักการแพทย  

< รอยละ 5 
 

2 อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ี
เสียชีวิตดวย Intracerebral   Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)  

< รอยละ 3.3 
 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการสํานักการแพทย ประเมินภาวะแทรกซอนผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ม.สนพ) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

Ischemic Heart , CKD , Stroke) ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด 
สํานักการแพทย  

< รอยละ 5 
 

2 อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ี
เสียชีวิตดวย Intracerebral   Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)  

< รอยละ 3.3 
 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนท่ี

เปนโรคเบาหวาน                     
ไมใชงบประมาณ   9 รพ./รพต. 

 
2. การพัฒนาระบบบริการประชาชนท่ีเปนโรคความดัน

โลหิตสูง   
ไมใชงบประมาณ        9 รพ./รพส. 

 
 

เปาประสงคท่ี 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 สตรีในชวงอาย ุ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 5,000 คน/ป 
2 สตรีในชวงอาย ุ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 12,000 คน/ป 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี ๑ เพ่ิมการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีอายุ๓๐-๗๐ ปท้ังเชิงรับและเชิงรุก 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 สตรีในชวงอาย ุ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม  5,000 คน/ป 
2 สตรีในชวงอาย ุ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 12,000 คน/ป 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมใน

สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ไมใชงบประมาณ  
 

9 รพ./รพจ. 
 

2. การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร          

ไมใชงบประมาณ   
 

8 รพ. 

3. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็ง       
ปากมดลูก 

ไมใชงบประมาณ   
 

8 รพ. 

4. กิจกรรมสัปดาหรณรงคและสงเสริมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

ไมใชงบประมาณ   (8 รพ.) 
 

 

เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑.๘  สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูเขารวมโครงการอวน ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม  รอยละ 75 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี  4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม  รอยละ 75 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมประชาชนท่ีมีน้ําหนัก

เกินเกณฑมาตรฐาน  
 (เงินบํารุง รพ.)  8 รพ./รพจ. 
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เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑.9  ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแล

ผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง 
รอยละ 80 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการของสํานักการแพทย ใหความรูและสรางแรงจูงใจในการดูแลผูปวยและญาติ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแล

ผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง 
รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ               

(Well-being Caring) 
ไมใชงบประมาณ 
 

9 รพ./รพว. 

 
 

เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒.๑  ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมท้ังกลุม
เยาวชน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตามนโยบาย

ปองกันการถายทอดเชื้อเอชไวอีจากแมสูลูก 
รอยละ 100 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี  ๑ เพ่ิมการเขาถึงการปองกันในกลุมเปาหมายท่ีมีความเสี่ยงสูง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตามนโยบาย

ปองกันการถายทอดเชื้อเอชไวอีจากแมสูลูก 
รอยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการใหความรูเพ่ือปองกันเอดสจากแมสูลูก  ไมใชงบประมาณ 8 รพ. 
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เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒.๒ คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า  ≥ รอยละ 85 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี  ๕   ประสานเครือขายควบคุมวัณโรค 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า  ≥ รอยละ 85 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

รักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย  
ไมใชงบประมาณ   8 รพ./กว. 

2. กิจกรรมรณรงคปองกันวัณโรค     ไมใชงบประมาณ       9 รพ. 
 

เปาประสงคท่ี ๑.๖.๓.๑  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

ดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 
3  ข้ึนไป  

≥ รอยละ 85 
 

2 รอยละของผูปวยท่ีมีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรกัษาพยาบาล
ของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร  

≥รอยละ 85 
 

3 ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ  90 
 

4 จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย 

2 เรื่อง 
 

5 รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล (ซํ้า) (ผลลัพธ) 

รอยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
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มาตรการท่ี 1 พัฒนาและขยายศูนยการแพทยเฉพาะทางสูความเปนเลิศท่ีมีคุณภาพ (Excellent Centers) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

ดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 
3  ข้ึนไป  

≥ รอยละ 85 
 

2 รอยละของผูปวยท่ีมีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรกัษาพยาบาล
ของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร  

≥รอยละ 85 
 

3 ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 90 
 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความเปนเลิศ    

ทางการแพทย 
ไมใชงบประมาณ 

 
รพก.รพต.รพจ. 

2. การพัฒนาการใหบริการผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
และสมองเสื่อม 

ไมใชงบประมาณ รพต. 

3. การรักษาผูปวยเบาหวานท่ียากตอการรักษาท่ีศูนย
เบาหวาน            

ไมใชงบประมาณ รพต. 

4. โครงการคลนิิกนอนกรมและโรคหยุดหายใจ    
ขณะหลับ 

238,000.-บาท รพต. 

5. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรบับริการศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทย      

ไมใชงบประมาณ 
 

รพก.รพต.รพจ. 

6. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร                       

ไมใชงบประมาณ 
 

9 รพ. 

 

มาตรการท่ี 3  ยกระดับการใหบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครใหมี แนวทาง
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศโดยใชมาตรฐานเดียวกันทุกโรงพยาบาล (Best Practice) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลใน

สังกัดสํานักการแพทย 
2 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

เพ่ือการดูแลรักษาผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย 

ไมใชงบประมาณ  9 รพ. 

 
 

มาตรการท่ี ๔  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการประยุกตใชมาตรฐาน HA Advance 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ

โรงพยาบาล (ซํ้า)  
รอยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไมใชงบประมาณ (รพว./รพล.) /8 รพ. 
2. ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาลคุณภาพ   

สํานักการแพทย ครั้งท่ี 12 
200,000.- บาท 
เงินบํารุง สนพ. 

รพท. 

3. เตรียมความพรอมการ Re-Accreditation และ
ตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

ไมใชงบประมาณ รพว./ รพล. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการสํานักการแพทย  สงเสริมใหสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครมีบริการแพทยแผนไทย/แพทย

ทางเลือก  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีบริการแพทย

แผนไทย/แพทยทางเลือก (ผลลัพธ)  
6 แหง 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
1. การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทยและ/หรือแพทย

ทางเลือก 
ไมใชงบประมาณ รพก./รพต./รพจ./รพว./

รพร./รพส. 
2. โครงการจัดตั้งศูนยเวชกรรมฟนฟู การแพทย     

แผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

2,975,060.-บาท 
เงินบํารุง รพข. 

รพข. 

 
 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
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มาตรการสํานักการแพทย  จัดประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา 1 สวนราชการ 4 เรื่อง 

(รอยละ 20) 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการสัมมนาวิชาการประจําปครัง้ท่ี 16  

สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 
898,000.-บาท กว. 

2. โครงการการประชุมใหญวิชาการประจําป                   81,200.- บาท รพก. 
3. โครงการการประชมุวิชาการประจําป 2561 111,000.- บาท รพต. 
4. โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย  200,000.- บาท รพต. 
5. โครงการประชุมวิชาการประจําปโรงพยาบาล    

หลวงพอทวีศักดิ ์ชุตินฺธโร อุทิศ 
36,100.- บาท 

 
รพท. 

6. โครงการการประชมุวิชาการประจําป 2561 33,200.- บาท    รพร. 
7. โครงการการประชมุวิชาการประจําป 2561 101,000.- บาท    รพส. 

 
เปาประสงคท่ี 1.6.3.2 จัดบริการทางการแพทยใหครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามข้ันตอนในการกอสรางอาคาร

เวชภัณฑกลางและหนวยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
รอยละ 100 

2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามข้ันตอนในการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคโรงพยาบาลตากสิน 

รอยละ 100 

2 ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข รอยละ 90 
3 รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคสําคัญ รอยละ 93 

 

มาตรการท่ี 5  พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็กไปสูโรงพยาบาลระดับทุตยภูมิระดับสูงขนาด 200 – 300 เตียง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามข้ันตอนในการกอสรางอาคาร

เวชภัณฑกลางและหนวยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการกอสรางเวชภัณฑกลางและหนวยงาน

สนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน 
155,000,000.- 

บาท 
รพร. 

มาตรการท่ี 6  พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญไปสูโรงพยาบาลระดับทุตยภูมิระดับสูงขนาด 500  เตียง 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคโรงพยาบาล

ตากสิน 
54,340,000.-

บาท 
รพต. 

 
มาตรการท่ี 7  พัฒนาระบบสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข รอยละ 90 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
2. กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการ

สาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย  
ไมใชงบประมาณ 8 รพ./กว. 

 

มาตรการสํานักการแพทย   ปรับปรุงเกณฑ มาตรฐานกลาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชในการสง
ตอผูปวย 

ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคสําคัญ รอยละ 93 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธระหวาง

บุคลากรเพ่ือการสงตอผูปวย 
ไมใชงบประมาณ  รพจ. 
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เปาประสงคท่ี 1.6.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น 1 จุด 
2 ประชาชนท่ีเขารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน รอยละ 80 

3 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร (รายงานผลการประเมิน
โครงการฯ 

รอยละ 80 

 
4 ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย 

(ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ) 
รอยละ 80 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี  1 เพ่ิมจุดจอดรถพยาบาลใหเขาถึงพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น 1 จุด 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. การหาพ้ืนท่ีจุดจอดในพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง  ไมใชงบประมาณ ศบฉ. 
2. โครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน งบประมาณ 2,200,000.- 

บาท /คัน 
ศบฉ. 

3. โครงการยกระดบัการอํานวยการและสั่งการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 

2,380,000 .- 
บาท 

ศบฉ. 

 
 

มาตรการท่ี  3 อบรมใหประชาชนสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ประชาชนท่ีเขารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการอบรมการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานและการใช

เครื่อง AED 
200,000 .-บาท ศบฉ. 
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มาตรการท่ี  ๔ พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร (รายงานผลการประเมิน

โครงการฯ 
รอยละ 80 

 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย 350,000.- บาท ศบฉ. 
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 
49,000,000.- บาท ศบฉ. 

3. โครงการประเมินศักยภาพการปฏิบัตกิารของ
บุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

800,000.- บาท ศบฉ. 

4. โครงการฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย 260,000.- บาท ศบฉ. 
5. โครงการประชุมวิชาการประจําป 100,000.- บาท ศบฉ. 
6. การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการของศูนย

เอราวัณ 
13,670,660.- 

บาท 
ศบฉ. 

7. โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัย 314,000.- บาท ศบฉ. 

 
มาตรการท่ี  ๕  ซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ผลสําเรจ็ในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย 

 (ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ) 
รอยละ 80  

 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการระดมทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาความ

พรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย  
300,000.- บาท /

ครั้ง 
ศบฉ. 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการสํานักการแพทย เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันสูง 

(Advance) สามารถไดรับบริการภายใน 10 นาที และสวนของข้ันพ้ืนฐาน 
(Basic) สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที   

ข้ันสูง(Advanced) 
รอยละ 30  
 

ข้ันพ้ืนฐาน (Basic) 
รอยละ 65 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือ

ผูปวยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร  

17,786,300- 
บาท   

ศบฉ. 

 
 
 

ดานท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1  ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร 
เปาประสงคท่ี 3.1.3.1  ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” รอยละ 100 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 3 ตรวจประเมินตามหลักเกณฑอยางตอเนื่อง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” รอยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ ในโรงพยาบาล

สังกัดสํานักการแพทย  
ไมใชงบประมาณ   9 รพ. 

2. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย                        

ไมใชงบประมาณ   9 รพ. 
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เปาประสงคท่ี 3.1.3.2  พัฒนาระบบบริการชองทางดวนใหแกผูสูงอายุ (Fast Track)   
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนชองทางดวน (Fast Track)  ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ 3 ชองทาง 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1  เพ่ิมชองทางดวน (Fast Track) ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอาย ุ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนชองทางดวน (Fast Track)  ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ 3 ชองทาง 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการเพ่ิมชองทางดวน (Fast Track) ท่ี

โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอาย ุ  
    ไมใชงบประมาณ   9 รพ. 

2. กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอํานวยกความสะดวกแกผูพิการ 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 

    ไมใชงบประมาณ   9 รพ. 

เปาประสงคท่ี 3.1.3.3  ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร  
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับ

การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป 
รอยละ 5 

2 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแล
รักษาผูสูงาอยูในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ 
ปฐมภูมิท้ังในมิติสุขภาพและสังคม 

รอยละ 10    
(รพต./รพร.) 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1  สื่อสารทุกรูปแบบเพ่ือการสรางเสริมฟนฟุสุขภาพผูสูงอายุและสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมใน

กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับ

การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป 
รอยละ 5 

2 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแล
รักษาผูสูงาอยูในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ 
ปฐมภูมิท้ังในมิติสุขภาพและสังคม ** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิติ
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี2 (พ.ศ.2561-2564) 

รอยละ 10    
(รพต./รพร.) 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย ไมใชงบประมาณ  กว./9 รพ. 
2. โครงการกีฬาสรางสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุ 

สํานักการแพทย 
386,390.- บาท 

(เงินบํารุง สนพ.)  
รพก. /9 รพ. 

 
3. โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาล

สังกัดสํานักการแพทย  
683,905.- บาท 

(เงินบํารุง สนพ.)  
รพก./9 รพ. 

 
4. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุประจําป 

2561 
ไมใชเงินงบประมาณ 9 รพ. 

 
5. โครงการ กทม.ใสใจผูสูงวัย หัวใจแกรง  ไมใชเงินงบประมาณ รพต./รพร. 

  
 
สวนท่ี 2  การบริหารจัดการ  
ดานท่ี 7   การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มติท่ี 7.3 การบรหิารทรัพยากรบคุคล 
เปาประสงคท่ี ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสม

กับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี  รอยละ 80  

(ระดับดีข้ึนไป) 
 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการใหบริการในแตละ

สายงานใหมุงสูความเปนมืออาชีพและสอดคลองกับการเปนมหานครแหงเอเชีย 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี  รอยละ 80  

(ระดับดีข้ึนไป) 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work 

Plance)  
เงินบํารุงรพ.  (สก./ทุกสวนราชการ) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐาน
ปฏิบัติการพยาบาลชวยฟนคืนชีพข้ันสูง  

 

116,200.-บาท    รพก. 
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โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย  
51,200.-บาท    รพก. 

4.  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการดานการพยาบาล เรื่อง
การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

43,400.-บาท    รพก. 

5. โครงการอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care)  

74,000.-บาท    รพก. 

6. โครงการการประชุมวิชาการ การปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล 

92,000.-บาท    รพต. 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารยาใน
การพยาบาลผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน 

84,200.-บาท    รพต. 

8. โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยและ
ฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ  

76,500.-บาท    รพจ. 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
แกบุคลากร 

83,200.-บาท    รพจ. 

10. โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพผูปวยเด็กและ
ทารกแรกเกิด  

34,500.-บาท    รพจ. 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพ 
ข้ันสูง (ผูใหญ) 

24,600.-บาท    รพจ. 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ 85,400.-บาท   รพท. 
13. โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
23,500.-บาท   รพท. 

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิง
ไหมและอพยพหนีไฟ 

44,600.-บาท   รพท. 

15. โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับอุบัติภัยหมู
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

35,700.-บาท    รพท. 

16. โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ  

99,200.-บาท    รพว. 

17. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

110,000.-บาท    รพว. 

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติรการการชวยฟนคืนชีพ  31,000.-บาท    รพว. 
19. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพ

ข้ันพ้ืนฐาน 
39,100.-บาท    รพล. 

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพ
ข้ันสูง 

59,800.-บาท    รพล. 

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันระงับ
อัคคีภัยในโรงพยาบาล 

 

103,000.-บาท    รพล. 
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โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
22. โครงการประชุมวิชาการผุสูงอายุแบบองครวม 

Integrated Geriatric Care ประจาํป 2561 
27,600.-บาท    รพร. 

23. โครงการอบรมการปองกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (Ratchapipat IC Days) 

16,700.-บาท    รพร. 

24. โครงการอบรมชวยฟนคืนชีพในผูใหญ 53,700.-บาท    รพร. 
25. โครงการเอาใจ ใสเขา  19,100.-บาท    รพร. 
26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทยใน          

สาธารณภัยกลุมชน 
14,000.-บาท    รพร. 

27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและ   
หนีไฟ 

48,600.-บาท    รพร. 

28. โครงการฝกอบรมซอมแผนรับอุบัติภัยกลุมชน 46,800.-บาท    รพส. 
29. โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การชวยฟนคืนชีพ

ข้ันสูง 
84,000.-บาท    รพส. 

30. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนยายและ
การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 

67,300.-บาท    รพส. 

31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซอมแผนอัคคีภัย
ในโรงพยาบาล 

296,600.-บาท    รพส. 

32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการ
ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  

12,400.- บาท    รพข. 

33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซอมแผน
รับอุบัติภัยหมู 

13,400.-บาท    รพข. 

34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพยาบาล 
เรื่อง การปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

17,000.-บาท    รพข. 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรมยทุศาสตร 

 
ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 
สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ประชาชนท่ีเปนโรคเบาหวาน                     

ไมใชงบประมาณ   - 9 รพ./รพต. 

2 การพัฒนาระบบบริการประชาชนท่ีเปนโรค
ความดันโลหิตสูง   

ไมใชงบประมาณ   - 9 รพ./รพส. 

3 กิจกรรมการใหบริการตรวจ คัดกรองมะเร็ง
เตานมในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

ไมใชงบประมาณ 
 

- 9 รพ./รพจ. 
 

4 การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร          

ไมใชงบประมาณ - 8 รพ. 

5 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

ไมใชงบประมาณ - 8 รพ. 

6 กิจกรรมสัปดาหรณรงคและสงเสริมการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ไมใชงบประมาณ - 8 รพ. 

7 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนท่ี
มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน  

- เงินบํารุงรพ. 8 รพ./รพจ. 

8 กิจกรรมการใหความรูเพ่ือปองกันเอดสจาก
แมสูลูก  

ไมใชงบประมาณ - 8 รพ. 

9 กิจกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย  

ไมใชงบประมาณ   - 8 รพ./กว. 

10 กิจกรรมรณรงคปองกันวัณโรค     ไมใชงบประมาณ    9 รพ. 
11 กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความเปน

เลิศทางการแพทย 
ไมใชงบประมาณ - รพก.รพต.

รพจ. 
12 การพัฒนาการใหบริการผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองและสมองเสื่อม                
ไมใชงบประมาณ  รพต. 

13 การรักษาผูปวยเบาหวานท่ียากตอการรักษา
ท่ีศูนยเบาหวาน          

  ไมใชงบประมาณ - รพต. 

14 โครงการคลนิิกนอนกรมและโรคหยุดหายใจ
ขณะหลับ 

238,000.- บาท เงินบํารุง รพต. รพต. 

15 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการศูนยความเปนเลิศ             
ทางการแพทย      

  ไมใชงบประมาณ - รพก.รพต.
รพจ. 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

16 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร                       

  ไมใชงบประมาณ - 9 รพ. 

17 โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) เพ่ือการดูแลรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 

  ไมใชงบประมาณ - 9 รพ. 

18 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
 

  ไมใชงบประมาณ - รพว./รพล./ 
8 รพ. 

19 ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาล
คุณภาพ สํานักการแพทย ครั้งท่ี 12 

200,000.- บาท เงินบํารุงสนพ.  รพท. 

20 เตรียมความพรอมการ Re-Accreditation 
และตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 

  ไมใชงบประมาณ - รพว./ รพล. 

21 โครงการกอสรางเวชภัณฑกลางและ
หนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน 

155,000,000.- 
บาท 

กทม. รพร. 

22 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
โรงพยาบาลตากสิน 

54,340,000.- 
บาท 

กทม. รพต. 

23 กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวาง
ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย  

ไมใชงบประมาณ - 8 รพ./กว. 

24 กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรเพ่ือการสงตอผูปวย 

ไมใชงบประมาณ - รพจ. 

25 การหาพ้ืนท่ีจุดจอดในพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติเกิดเหตุ
บอยครั้ง  

ไมใชงบประมาณ - ศบฉ. 

26 โครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน 2,200,000.- 
บาท/คัน  

กทม. ศบฉ. 

27 โครงการยกระดับการอํานวยการและสั่งการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร  

2,380,000 .- 
บาท 

เงินบํารุงสนพ. 
 

ศบฉ. 

28 โครงการอบรมการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานและ
การใชเครื่อง AED 

200,000 .-บาท เงินบํารุงสนพ. 
 

ศบฉ. 

29 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย 

1,000,000.- 
บาท 

เงินบํารุงสนพ. ศบฉ. 

30 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 

49,000,000.- 
บาท          

เงินบํารุงสนพ. ศบฉ. 

31 โครงการประเมินศักยภาพการปฏิบัติการของ
บุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

800,000.- บาท เงินบํารุงสนพ. ศบฉ. 



38                 แผนปฎิบัตริาชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

32 โครงการฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย  

260,000.- บาท เงินบํารุงสนพ. ศบฉ. 

33 โครงการประชุมวิชาการประจําป 100,000.- บาท เงินบํารุงสนพ. ศบฉ. 
34 การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการของ

ศูนยเอราวัณ 
13,670,660.- 

บาท 
เงินบํารุงสนพ. ศบฉ. 

35 โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัย 314,000.- บาท เงินบํารุงสนพ. ศบฉ. 
36 โครงการระดมทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา

ความพรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุสา
ธารณภัย 

300,000.- บาท 
/ครั้ง 

เงินบํารุงสนพ. ศบฉ. 

37 การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 

ไมใชงบประมาณ   - 9 รพ. 

38 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย                        

ไมใชงบประมาณ   - 9 รพ. 

39 กิจกรรมการเพ่ิมชองทางดวน (Fast Track) 
ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอาย ุ                  

ไมใชงบประมาณ   - 9 รพ. 

40 โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานัก
การแพทย 

ไมใชงบประมาณ   - 9 รพ. 

41 โครงการกีฬาสรางสัมพันธรักษสุขภาพ
ผูสูงอายุสํานักการแพทย 

386,390.- บาท เงินบํารุง สนพ. รพก. /9 รพ. 
 

42 โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย  

683,905.- บาท เงินบํารุง สนพ. รพก. /9 รพ. 
 

43 โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ประจาํป 2561 

ไมใชงบประมาณ   - 9 รพ. 

44 โครงการ กทม.ใสใจผูสูงวัย หัวใจแกรง ไมใชงบประมาณ   -  รพต./รพร. 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 
281,072,955.- 

บาท 
กทม./เงินบํารุงสนพ./

เงินบํารุง รพ. 
 

 
รวมโครงการ/กิจกรรม    44  โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ       17   โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ    27   โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



39                 แผนปฎิบัตริาชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

โครงการ/กิจกรรมประจํา 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ 
(Well-being Caring) 

ไมใชงบประมาณ - 9 รพ./รพว.) 

2 การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทยและ/
หรือแพทยทางเลือก  

ไมใชงบประมาณ - รพก./รพต./
รพจ./รพว./
รพร./รพส. 

3 โครงการจัดตั้งศูนยเวชกรรมฟนฟู   
การแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

2,975,060.-บาท เงินบํารุง รพข. รพข. 

4 โครงการสัมมนาวิชาการประจําปครั้งท่ี 
16 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

898,000.-บาท กทม. กว. 

5 โครงการการประชุมใหญวิชาการการ
พยาบาลประจําป                   

81,200.- บาท    กทม. รพก. 

6 โครงการการประชุมวิชาการประจําป 
2561 

111,000.- บาท    กทม. รพต. 

7 โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทาง
การแพทย 

200,000.- บาท    กทม. รพต. 

8 โครงการประชุมวิชาการประจําป
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์  ชุตินฺธโร 
อุทิศ 

36,100.- บาท    กทม. รพท. 

9 โครงการการประชุมวิชาการประจําป 
2561 

33,200.- บาท    กทม. รพร. 

10 โครงการการประชุมวิชาการประจําป 
2561 

101,000.- บาท    กทม. รพส. 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
(Happy Work Plance)  

- เงินบํารุงรพ. สก./ทุกสวน
ราชการ 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลชวยฟนคืน
ชีพข้ันสูง  

116,200.-บาท    กทม. 
 

รพก. 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย  

51,200.-บาท    กทม. รพก. 

14 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการดานการ
พยาบาล เรื่องการปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล  
 

43,400.-บาท    กทม. รพก. 



40                 แผนปฎิบัตริาชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

15 โครงการอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แบบประคับประคอง (Palliative Care) 

74,000.-บาท    กทม. รพก. 

16 โครงการการประชุมวิชาการ การปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

92,000.-บาท    กทม. รพต. 

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
บริหารยาในการพยาบาลผูปวยวิกฤต
และฉุกเฉิน 

84,200.-บาท    กทม. รพต. 

18 โครงการอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัยและฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ 

76,500.-บาท    กทม. รพจ. 

19 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยแกบุคลากร 

83,200.-บาท    กทม. รพจ. 

20 โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพผูปวย
เด็กและทารกแรกเกิด 

34,500.-บาท    กทม. รพจ. 

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย
ฟนคืนชีพข้ันสูง (ผูใหญ 

24,600.-บาท    กทม. รพจ. 

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืน
ชีพ 

85,400.-บาท    กทม. รพท. 

23 โครงการอบรมปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 

23,500.-บาท    กทม. รพท. 

24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับ
เหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ 

44,600.-บาท    กทม. รพท. 

25 โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับ
อุบัติภัยหมูโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ 
ชุตินฺธโร อุทิศ 

35,700.-บาท    กทม. รพท. 

26 โครงการอบรมปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 

99,200.-บาท    กทม. รพว. 

27 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย 

110,000.-บาท    กทม. รพว. 

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติรการการชวย
ฟนคืนชีพ 

31,000.-บาท    กทม. รพว 

29 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

39,100.-บาท    กทม. รพล. 

30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย
ฟนคืนชีพข้ันสูง 

59,800.-บาท    กทม. รพล. 

31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกัน
ระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

103,000.-บาท    กทม. รพล. 



41                 แผนปฎิบัตริาชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

32 โครงการประชุมวิชาการผุสูงอายุแบบ
องครวม Integrated Geriatric Care 
ประจาํป 2561 

27,600.-บาท    กทม. รพร. 

33 โครงการอบรมการปองกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (Ratchapipat IC Days) 

16,700.-บาท    กทม. รพร. 

34 โครงการอบรมชวยฟนคืนชีพในผูใหญ 53,700.-บาท    กทม. รพร. 
35 โครงการเอาใจ ใสเขา 19,100.-บาท    กทม. รพร. 
36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง

การแพทยในสาธารณภัยกลุมชน 
14,000.-บาท    กทม. รพร. 

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดับเพลิงและหนีไฟ 

48,600.-บาท    กทม. รพร. 

38 โครงการฝกอบรมซอมแผนรับอุบัติภัย
กลุมชน 

46,800.-บาท    กทม. รพส. 

39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย
ฟนคืนชีพข้ันสูง 

84,000.-บาท    กทม. รพส. 

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เคลื่อนยายและการชวยฟนคืนชีพ
เบื้องตน 

67,300.-บาท    กทม. รพส. 

41 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการและซอม
แผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

296,600.-บาท    กทม. รพส. 

42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
มาตรฐานการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
ข้ันพ้ืนฐาน 

12,400.- บาท    กทม. รพข. 

43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ซอมแผนรับอุบัติภัยหมู 

13,400.-บาท    กทม. รพข. 

44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
พยาบาล เรื่อง การปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล 

17,000.-บาท    กทม. รพข. 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 6,463,860.-บาท กทม./เงินบํารุง รพข.  
 
รวมโครงการ/กิจกรรม    44   โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ  41 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 



42                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
 

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
ตาราง ก. แสดงภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาประสงคท่ี 1.6.1.1 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic Heart , 

CKD , Stroke)   ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพทย 
< รอยละ 5 

 
2 อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีเสียชีวิตดวย 

Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) 
< รอยละ 3.3 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ประเมินภาวะแทรกซอนผูปวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง (มน.1.6.1.1.4) 
 

1. อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน 
(ผูปวยเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 
Ischemic Heart , CKD , Stroke)   
ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด 
สํานักการแพทย (ผลลัพธ) 

นิยาม/คาํอธิบาย 
ผูปวยโรคเบาหวาน หมายถึง ผูปวย
โรคเบาหวานท่ีมารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพทยและ
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน และ
เสียชีวิตโดยไมมีภาวะ Ischemic heart , 
Chronic kidney disease , Stroke รวม
ดวย 
 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
< รอยละ 5 

1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการประชาชนท่ีเปนโรคเบาหวาน                    
ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ) 
(9 รพ./รพต.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูปวยท่ีเสียชีวิตดวยโรคเบาหวานท่ี
ไมมีภาวะแทรกซอนของ Ischemic heart , 
Chronic kidney disease , Stroke รวม
ดวย หารดวย จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน
ท่ีมารับบริการรักษาในปงบประมาณ
เดียวกัน คูณ 100 

2. อัตราการตายของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหติสูงท่ี
เสียชีวิตดวย Intracerebral   
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic 
Stroke) (ผลลัพธ) 

 

นิยาม/คาํอธิบาย 
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงท่ีเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยดวย 
Intracerebral Hemorrhage หรือ 
Hemorrhagic Stroke 
 

คาเปาหมาย 
< รอยละ 3.3 
 

วิธีการคํานวณ 
ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีเสียชีวิตดวย 
Intracerebral Hemorrhage หรือ 
Hemorrhagic Stroke หารดวย จํานวน
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับการรักษา
ในปงบประมาณเดียวกัน คูณ 100 

2. การพัฒนาระบบบริการประชาชนท่ี
เปนโรคความดันโลหิตสูง   

     ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ)  
     (9 รพ./รพส.) 
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เปาประสงคท่ี 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 สตรีในชวงอาย ุ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 5,000 คน/ป 
2 สตรีในชวงอาย ุ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 12,000 คน/ป 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีผูสูงอายุ 
30 – 70 ป ท้ังเชิงรับและเชิงรุก        
(ม.1.6.1.4.1) 

3. สตรีในชวงอาย ุ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 
(ผลผลิต) 

 
 
 

 

นิยาม/คาํอธิบาย 
- การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม หมายถึง 
การตรวจคัดกรองโดยการสังเกตความ
ผิดปกติดวยการดูลักษณะภายนอกของ    
เตานมและการคลํา (ไมรวมการตรวจ 
mammogram และ u/s breast) 
- สตรีท่ีไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง  
เตานม หมายถึง สตรีไทยอายุ 30 - 70 ป 
ไดรับบริการตรวจมะเร็งเตานมโดยไมเสีย
คาใชจาย (ไมรวมการตรวจ mammogram 
และ u/s breast) 
 

คาเปาหมาย 
จํานวนผูรบับริการ 5,000 คน/ป ใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครท้ัง    
9 แหง  
 
 

3. กิจกรรมการใหบริการตรวจ        
คัดกรองมะเร็งเตานมใน
สถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 
(9 รพ./รพจ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีคํานวณ 
นับจํานวน  (ราย) 

 4. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
(ผลผลิต) 
 
 
 

นิยาม/คาํอธิบาย 
- การตรวจมะเร็งปากมดลูก หมายถึง การ
ตรวจโดยการทํา Pap smear ตามเกณฑ
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย 
- สตรีท่ีไดรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
หมายถึง สตรีไทยอายุ 30 – 60 ป       
การตรวจเซลลวิทยาของปากมดลูก 
(Cervical Cytology) แบบ 
(Conventional Papanicolaou Smear) 
 

คาเปาหมาย 
จํานวนผูรบับริการ 12,000 คน/ป ใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครท้ัง    
8 แหง 
 

วิธีคํานวณ 
นับจํานวน (ราย) 

4. การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร          
ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ) 
(8 รพ.) 

5. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ) 
(8 รพ.) 

6. กิจกรรมสัปดาหรณรงคและสงเสริม
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ) 
(8 รพ.) 
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เปาประสงคท่ี ๑.๖.๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม รอยละ 75 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือลด
พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน                 
(ม.1.6.1.8.4) 

5. รอยละของผูเขารวมโครงการอวน    
ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม 
(ผลลัพธ) 

นิยาม/คาํอธิบาย 
- ผูเขารวมโครงการอวน ลงพุง หมายถึง 

บุคลากรในสังกัดสํานักการแพทยและหรือ
ประชาชนท่ัวไป 

- รอบเอว หรือ BMI ลดลง หมายถึง 
ผูเขารวมโครงการท่ีวัดรอบเอวหรือ BMI 
หลังเขารวมโครงการลดลงจากกอนเขา
รวมโครงการ 

 

คาเปาหมาย 
รอยละ 75 
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการอวนลงพุงท่ีมีรอบ
เอวหรือBMI ลดลง คูณ 100 หารดวย
จํานวนผูเขารวมโครงการอวนลงพุงท้ังหมด 

7. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน  

    งบประมาณ  (เงินบํารุง รพ.) 
(ดําเนินการ) (8 รพ./รพจ.) 

 

 
 
 
 



47                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒.๑ ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมท้ังกลุมเยาวชน 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตามนโยบายปองกันการ

ถายทอดเชื้อเอชไวอีจากแมสูลูก 
รอยละ 100 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมการเขาถึงการปองกันใน
กลุมเปาหมายท่ีมีความเสี่ยงสูง 
 (ม.1.6.2.1.1) 

6. รอยละของหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อ
เอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตาม
นโยบายปองกันการถายทอดเชื้อ 
เอชไอวจีากแมสูลูก (ผลลัพธ) 

นิยาม/คาํอธิบาย 
นโยบายปองกันการถายทอดเช้ือเอชไอวี
จากแมสูลูก หมายถึง การดูแลหญิง
ตั้งครรภทุกรายตามแนวทางการตรวจรักษา
และปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย 
ป 2560 (Thailand National 
Guidelines on HIV/AIDS Treatment 
and Prevention 2017) บทท่ี 5 การ
ปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก 
(Prevention of Mother-to-Child HIV 
Transmission)  

 

คาเปาหมาย 
 รอยละ 100 
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับ
การดูแลรักษาตามนโยบายปองกันการ
ถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก  หารดวย 

8. กิจกรรมการใหความรูเพ่ือปองกัน
เอดสจากแมสูลูก 
ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ) 

    (8 รพ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

จํานวนหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมด
ท่ีมารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล     
สังกัดสํานักการแพทย คูณดวย 100 
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เปาหมายท่ี 1.6.3    คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.1  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมี

คุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3  ข้ึนไป 
≥ รอยละ 85 

 
2 รอยละของผูปวยท่ีมีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรกัษาพยาบาลของศูนยความเปน

เลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร 
≥รอยละ 85 

 
3 รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซํ้า) รอยละ 100  (รพว./รพล.)   

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาและขยายศูนยการแพทยเฉพาะ
ทางสูความเปนเลิศท่ีมีคุณภาพ 
(Excellent Centers) (ม.1.6.3.1.๑) 

7. รอยละของความสําเร็จในการยกระดับ
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดาน
โรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑ
ของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3  
ข้ึนไป (ผลลัพธ) 

นิยาม/คาํอธิบาย 
คุณภาพตามเกณฑ หมายถึง ศูนยความเปน
เลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมี
คุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยใน
ระดับ 3 ข้ึนไป  อยางนอย 7 ใน 10 ขอ 
ประกอบดวย 

- บุคลากร  
มีบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาท่ี
จําเปนตอการดําเนินงานของศูนย 

- สถานท่ี/คลนิิกเฉพาะครบวงจร  
มีการใหบริการคลินิกเฉพาะโรคครบทุก
สาขาท่ีจําเปน 

- เครื่องมือ / ครุภัณฑทางการแพทย  

9. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทย 
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)     
(รพก.รพต.รพจ.) 

10. การพัฒนาการใหบริการผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม
ใชไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 
(รพต.) 

11. การรักษาผูปวยเบาหวานท่ียากตอ
การรักษาท่ีศูนยเบาหวาน           
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 
(รพต.) 

12. โครงการคลินิกนอนกรนและโรค
หยุดหายใจขณะหลับ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   มีเครื่องมือและครุภัณฑทางการแพทยท่ี
จําเปนตอการดําเนินงานของศูนย 

- สหสาขาวิชาชีพในองคกร  
   มีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ 
- ศูนยกลางการใหบริการและเครือขายการ

สงตอเปนศูนยกลางการใหบริการและ
เครือขายการสงตอจากโรงพยาบาลใน
เครือขาย (สนพ./สนอ) 

- ศูนยกลางการฝกอบรม / หลักสูตรไดรับ
การยอมรับ เปนศูนยฝกอบรมแพทย
หลักสูตรระยะสั้นหรือเปนสถาบันสมทบ 

- ความสาํเร็จของการรักษา 
สามารถใหการรักษาโรคท่ีซับซอนไดแตไม
ครบถวน 

- ศูนยกลางขอมูลผูปวย 
มีศูนยกลางเก็บรวบรวมขอมูลแหลงเดียว 

- จํานวนผลงานวิจัยท่ีชี้นําสังคม 
มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการนําเสนอหรือ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขายกับ
องคกรวิชาชีพ 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับสํานัก 
(Inter hospital Conference) 
 

 

งบประมาณ 238,000.- บาท  
(เงินบํารุงโรงพยาบาล) 
(ดําเนินการ) (รพต.) 
 



51                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมาย 
≥ รอยละ 85 
 

วิธีการคํานวณ 
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะ
ทางคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 7 ใน 10 ขอ ในแตละป คูณ 
100 หารดวย จํานวนศูนยท้ังหมด 

 8. รอยละของผูปวยท่ีมีความพึงพอใจ
ระดับ “มาก” ในบริการรกัษาพยาบาล
ของศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 

 

นิยาม/คาํอธิบาย 
- ความพึงพอใจระดับ “มาก” ข้ึนไปของ

ผูใชบริการศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทยของกรุงเทพมหานครท่ีมากกวา
หรือเทากับ รอยละ 85 ตามแบบประเมิน
ความพึงพอใจสํานักการแพทย 

- ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง 
1. ศูนยจักษุวิทยา 
2. ศูนยผาตัดกระดูกและขอ 
3. ศูนยเวชศาสตรมารดาและทารกใน

ครรภ 
4. ศูนยเบาหวาน 
5. ศูนยตรวจรักษาและผาตัดผานกลอง 
6. ศูนยเวชศาสตรการกีฬาและ          

เวชศาสตรฟนฟู 
7. ศูนยโรคหลอดเลือดสมองและสมอง

เสื่อม 

13. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการศูนยความเปนเลิศ    
ทางการแพทย      
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)        
(รพก.รพต.รพจ.) 



52                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมาย 
≥รอยละ 85 
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนแบบสอบถามท่ีมีคะแนนความ     
พึงพอใจในระดับมากของผูใชบริการศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานครหารดวยจํานวน
แบบสอบถามความพึงพอใจท้ังหมดใน
ชวงเวลาเดียวกัน  คูณ 100 

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการ
ประยุกตใชมาตรฐาน HA Advance   
(ม.1.6.3.1.4) 

9. รอยละของความสําเร็จในการผาน
การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล (ซํ้า) (ผลลัพธ) 

 

นิยาม/คาํอธิบาย 
ผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 
หมายถึง ผานการรับรอง คุณภาพตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ   
โดยรับการตรวจประเมินจากสถาบันรับรอง 
คุณภาพสถานพยาบาล  (องคกรมหาชน)    
หรือพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยสงหนังสือขอรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลไปยังสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน) 
เพ่ือกําหนด วันเขาตรวจประเมิน  
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 100 (รพว./รพล.)   
 

14. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)  
(รพว./รพล.)  (8 รพ.)  

15. ประชุมวิชาการเครือขาย
โรงพยาบาลคุณภาพ           
สํานักการแพทย ครั้งท่ี 12 
งบประมาณ 200,000.- บาท 
(เงินบํารุงสนพ.) (ดําเนินการ) 
(รพท.)  

16. เตรียมความพรอมการ           
Re-Accreditation และตรวจ
เยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 
(ไมใชงบประมาณ )  



53                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการคํานวณ 
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยท่ีขอรับ
การตรวจประเมินคุณภาพ (ซํ้า) ตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลฯ คูณ 100 หารดวย 
โรงพยาบาลท่ีตองรับการตรวจประเมิน (ซํ้า) 
ในป 2561 

(ดําเนินการ) (รพว./ รพล.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.2  จัดบริการทางการแพทยใหครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามข้ันตอนในการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและ

หนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน 
รอยละ 100 

2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามข้ันตอนในการ  กอสรางอาคารอเนกประสงค
โรงพยาบาลตากสิน 

รอยละ 100 

3 ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข รอยละ 90 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็ก
ไปสูโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง
ขนาด 200 – 300 เตียง               
(ม.1.6.3.2.5) 

10.รอยละความสําเร็จของการดําเนิน 
      การตามข้ันตอนในการกอสราง 
      อาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงาน 
      สนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
      (ผลลัพธ) 

นิยาม/คาํอธิบาย 
- รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด หมายถึง ความคืบหนา 
การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานท่ี
กําหนดในป 2561 ประกอบดวย 
ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการประมาณ   
ราคากลาง คิดเปนรอยละ 25 
ข้ันตอนท่ี 2 ขอความเห็นชอบราคากลาง 
คิดเปนรอยละ 25 
ข้ันตอนท่ี 3 ขอวามเห็นชอบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
คิดเปนรอยละ 25 
ข้ันตอนท่ี 4  ขออนุมัติจัดจางฯ  
คิดเปนรอยละ 15 
 

17. โครงการกอสรางเวชภัณฑกลาง
และหนวยงานสนับสนุน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
งบประมาณ 155,000,000.- บาท 
(ลงทุน) (รพร.) 



55                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี 5  ลงนามสัญญาจาง 
คิดเปนรอยละ 10 
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 100 
วิธีการคํานวณ 
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ
ไปสูโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง
ขนาด 500 เตียง  (ม.1.6.3.2.6) 

11. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามข้ันตอนในการ  
กอสรางอาคารอเนกประสงค
โรงพยาบาลตากสิน (ผลลัพธ) 

นิยาม/คาํอธิบาย 
- รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด หมายถึง ความคืบหนา 
การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานท่ี
กําหนดในป 2561 ประกอบดวย 
ข้ันตอนท่ี 1 ผว.กทม.อนุมติโอน
งบประมาณ  
ข้ันตอนท่ี 2 ประกาศแผนจัดจางในระบบ 
e-GP คิดเปนรอยละ 10 
ข้ันตอนท่ี 3 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
แบบรูปรายการ คิดเปนรอยละ 10 
ข้ันตอนท่ี 4  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง คิดเปนรอยละ 10 
ข้ันตอนท่ี 5  คณะกรรมการกําหนดแบบ
รูปแบบรายการสงรายงาน  
คิดเปนนรอยละ 30 
 

18. โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคโรงพยาบาลตากสิน 
งบประมาณ 54,340,000.- บาท 
(รพต.) 



56                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี 6  คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางสงราคากลาง คิดเปนรอยละ 40 
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 100 
 

วิธีการคํานวณ 
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

พัฒนาระบบสงตอระหวางโรงพยาบาล
กับศูนยบริการสาธารณสุขใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีบริการ (ม.1.6.3.2.๗) 
 
 
 
 
 

12. ความสําเร็จในการสงตอผูปวย
ระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการ
สาธารณสุข (ผลลัพธ) 

 
 
 
 

นิยาม/คาํอธิบาย 
ความสําเร็จในการสงตอผูปวยระหวาง
โรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสขุ 
หมายถึง ศูนยบริการสาธารณสขุสามารถสง
ตัวผูปวยมารับบริการรักษาตอท่ีโรงพยาบาล
ในสังกัดสํานักการแพทยไดแลวเสร็จ 
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 90   
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูปวยท่ีสงตอสําเร็จจากศูนยบริการ
สาธารณสุขมารับบริการรักษาใน รพ.สังกัด
สํานักการแพทย หารดวย จํานวนผูปวยท่ี 
สงตอท้ังหมดจากศูนยบริการสาธารณสุข
ท้ังหมด คูณ 100 

19. กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอ
ระหวางศูนยบริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย  
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินงาน) 
 (8 รพ./กว.) 
  

 
 



57                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

เปาประสงคท่ี ๑.๖.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น 1 จุด 
2 ประชาชนท่ีเขารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน  รอยละ 80 
3 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร รอยละ 80 
4 ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย                        

(ความรวมมือและ ขอคิดเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ)  
รอยละ 80 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมจุดจอดรถพยาบาลใหเขาถึงพ้ืนท่ีท่ีมี
สถิติเกิดเหตุบอยครั้ง (ม.1.6.4.1.๑) 

13. จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ี 
เพ่ิมท้ังสิ้น (ผลผลิต) 

นิยาม/คาํอธิบาย 
 จุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิม หมายถึง เพ่ิมจุด
จอดใหบริการนอกสถานพยาบาลตาม
โครงการเพ่ิมประสิทฑิภาพการเขาถึงเพ่ือ
ชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 

 

คาเปาหมาย 
1 จุด 
 

วิธีการคํานวณ 
  เปดใหบริการจุดจอดไดตามเปาหมาย
โครงการ 
 
 
 
 

20. การหาพ้ืนท่ีจุดจอดในพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติ
เกิดเหตุบอยครั้ง  
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)  

21. โครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน  
งบประมาณ 2,200,000.- บาท    
/คัน (ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

22. โครงการยกระดับการอํานวยการ
และสั่งการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร  

       งบประมาณ 2,380,000 .- บาท 
       (ดําเนินการ) ศบฉ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

อบรมใหประชาชนสามารถดูแลตนเองใน
ภาวะฉุกเฉิน (ม.1.6.4.1.3) 

14.ประชาชนท่ีเขารับการอบรมสามารถ
ดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน (ผลลัพธ) 
 

นิยาม/คาํอธิบาย 
ประชาชนท่ีเขารับการอบรมสามารถดูแล
ตนเองในภาวะฉุกเฉิน  หมายถึง ประชาชน
ท่ีเขารับการอบรมผานเกณฑการประเมินใน
การใหความชวยเหลือฉุกเฉินแกผูปวยภาวะ
ฉุกเฉิน 
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 80 

 

วิธีการคํานวณ 
     ประชาชนท่ีเขารับการอบรมและผานการ
ประเมิน คูณ 100 หารดวยประชาชนท่ีเขา
รับการอบรมท้ังหมด 

23. โครงการอบรมการชวยชีวิตข้ัน
พ้ืนฐานและการใชเครื่อง AED 

      ใชงบประมาณ 200,000 .-บาท 
       (ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการ
ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน               
(ม.๑.๖.4.1.๔) 

15. ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากร (ผลลัพธ) 

      (รายงานผลการประเมินโครงการฯ ) 
 

นิยาม/คาํอธิบาย 
ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนา

บุคลากร หมายถึง โครงการพัฒนาบุคลากร
สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ 

 

คาเปาหมาย 
รอยละ 80 

วิธีการคํานวณ 
โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ คูณ 100 หารดวยโครงการพัฒนา
บุคลากรท้ังหมด 

24. โครงการอบรมหลักสูตรพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย 

  งบประมาณ 350,000.- บาท 
(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

25. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉิน 

     งบประมาณ 49,000,000.- บาท         
(ลงทุน) (ศบฉ.) 

26. โครงการประเมินศักยภาพการ
ปฏิบัติการของบุคลากร 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
งบประมาณ 800,000.- บาท 
(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

27. โครงการฟนฟูวิชาการพนักงาน    
ฉุกเฉินการแพทย 
งบประมาณ 260,000.- บาท 
(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

28. โครงการประชุมวิชาการประจาํป 
 งบประมาณ 100,000.- บาท 

(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 
29. การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติ

ราชการของศูนยเอราวัณ 
งบประมาณ 13,670,660.- บาท 
(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

30. โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัย 
งบประมาณ 314,000.- บาท 
(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

ซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุ
สาธารณภัย (ม.๑.๖.4.1.๕) 

16. ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการ
ทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย 

      (ความรวมมือและขอคิดเห็นของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ)  

      (ผลลัพธ) 

นิยาม/คาํอธิบาย 
การซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยใน
เหตุสาธารณภัย หมายถึง ความรวมมือของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรวมซอม
แผนปฏิบัติการประจําป  
 
 
 

31. โครงการระดมทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือ
พัฒนาความพรอมทางการแพทย
ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย  
งบประมาณ 300,000.- บาท /
ครั้ง (ดําเนินการ) (ศบฉ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมาย 
รอยละ 80  

 

วิธีการคํานวณ 
หนวยงานท่ีเขารวมซอมแผน คูณดวย  

100 หารดวย หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
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ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร 
เปาหมายท่ี 3.1.3 ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.2 พัฒนาระบบบริการชองทางดวนใหกับผูสูงอายุ (Fast Track) 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนชองทางดวน (Fast Track)  ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ 3 ชองทาง 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมชองทางดวน (Fast Track) ท่ี
โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ   
(ม.3.1.3.2.1) 

 17. จํานวนชองทางดวน (Fast Track)   
ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแก
ผูสูงอายุ (ผลผลิต) 

 
 
 

นิยาม/คาํอธิบาย 
จํานวนชองทางดวน (Fast Track)   
หมายถึง ชองทางท่ีจัดใหบริการเปรพิเศษ
แกผูสูงอายุ ไดแก 1. หองเวชระเบียน   
(หองบัตร) 2. หองตรวจรักษา (พบแพทย)  
3. หองจายยา (เภสัชกรรม)  
4. เจาะเลือด (Lab)  5.เอ็กซเรย (รังสี)  
  

คาเปาหมาย 
3 ชองทาง 
 

วิธีการคํานวณ 
นับจํานวน 

32. กิจกรรมการเพ่ิมชองทางดวน   
(Fast Track) ท่ีโรงพยาบาลจัด
ใหบริการแกผูสูงอายุ *                
ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ)     
(9 รพ.) 

33. กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกผูพิการ ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส* 
ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ)     
(9 รพ.) 
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เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.3 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร 
 

ลําดบั ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพ

หรือตรวจสุขภาพประจําป 
รอยละ 5 

2 รอยละของโรงพยาบาลมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณา
การระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม 

รอยละ 10 (รพต./รพร) 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สื่อสารทุกรูปแบบเพ่ือการสรางเสริมฟน
ฟุสุขภาพผูสูงอายุและสงเสริมใหผูสูงอายุ
มีสวนรวมในกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 
(ม.3.1.3.3.1) 

 18. รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทย
ไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจ
สุขภาพประจําป (ผลลัพธ) 

 
 
 
 
 
 

นิยาม/คาํอธิบาย 

- ผูสูงอายุ ท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของ
สํานักการแพทย หมายถึง สมาชิกชมรม
ผูสูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัด       
สํานักการแพทยท่ียังมีการติดตอกับชมรมฯ 
ในชวงเวลา 5 ป 

- การคัดกรองสุขภาพ หรือ ตรวจสุขภาพ
ประจําป หมายถึง การคัดกรองสุขภาพ
หรือ ตรวจสุขภาพประจําปตามประเภท
สิทธิของผูสูงอายุ 

 

คาเปาหมาย 
รอยละ 5 
 

วิธีการคํานวณ 

- จํานวนสมาชิกชมรมผูสูงอายุท่ีไดรับการ
คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปหาร

34. โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ
สํานักการแพทย 
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 
 (กว.) /(9 รพ.) 

35. โครงการกีฬาสรางสัมพันธรักษ
สุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย 
งบประมาณ 386,390.- บาท 
(เงินบํารุง สนพ.) (ดําเนินการ) 
(รพก.) /(9 รพ.) 

36. โครงการสัมมนาสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัด     
สํานักการแพทย  
งบประมาณ 683,905.- บาท
(เงินบํารุง สนพ.) (ดําเนินการ) 
(รพก.) /(9 รพ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ดวยจํานวนสมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด
ท่ียังมีการติดตอกับชมรมฯ ในชวงเวลา    
5 ป คูณ 100 

37. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรม
ผูสูงอายปุระจาํป 2561 
ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ) 
 (9 รพ.) 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
สังคมอยางบูรณาการ ครบวงจรและมี
คุณภาพ 

19. รอยละของโรงพยาบาล
กรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการ
ดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง
อยางบรูณาการระหวางระดับตติยภูมิ 
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและ
สังคม (ผลลัพธ) ** ตัวชี้วัดใน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2 (พ.ศ.
2561-2564) 

นิยาม/คําอธิบาย 
- ระบบเช่ือมโยง หมายถึง ระบบตรวจ    

คัดกรองโรค ระบบสงตอ ระบบดูแลระยะ
กลาง ระบบดูแลระยะยาว ระบบ
ฐานขอมูลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง 
เปนตน 

-  ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง หมายถึง 
ผูสูงอายุท่ีมีขอจํากัดในการทํากิจวัตร
ประจาํวัน (ADLs) ในระดับพ่ึงพิงท้ังหมด
และพ่ึงพิงเปนสวนมาก 

- ระดับตติยภูมิและระดับทุติยภูมิ คือ 
โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลตากสิน 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร-
อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน   โรงพยาบาล    
สิรินธร  และโรงพยาบาลผูสูงอายุบาง-  
ขุนเทียน (เปดใหบริการป พ.ศ.2562) 

 

38. โครงการกทม.ใสใจผูสูงวัย หัวใจ
แกรง ไมใชงบประมาณ  
(ดําเนินการ)  (รพต./รพร.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

- ระดับปฐมภูมิ คือศูนยบริการสาธารณสุข 
68 แหงของกรุงเทพมหานคร 

 

คาเปาหมาย 
รอยละ 10 (รพต./รพร.) 
 

วิธีการคํานวณ 
    จํานวนโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทยท่ีมีระบบเชื่อมโยงการดูและรักษา
ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณาการ
ระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ัง
ในมิติสุขภาพและสังคม หาร จํานวน
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยท้ังหมด 
คูณดวย 100 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาหมายท่ี 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
เปาประสงคท่ี 1.6.1.9 ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองได

ถูกตอง  
รอยละ 80 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ใหความรูและสรางแรงจูงใจในการดูแล
ผูปวยและญาติ (มน.1.6.1.9.4) 

20. รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือ
ผูปวย มีความรู ความเขาใจในการ
ดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง 
(ผลลัพธ) 

นิยาม/คาํอธิบาย 
ความรูความเขาใจในการดูแล หมายถึง  

การใหความรู ความเขาใจ ในการสงเสริม 
ปองกัน รักษา ฟนฟูสมรรถนะเพ่ือใหผูดูแล
และ/หรือผูปวยมีความรู ความเขาใจในการ
ดูแลตนเอง  

วัดความรู ความเขาใจ ในการสงเสริม 
ปองกัน รักษา ฟนฟูสมรรถนะ โดยใช
แบบทดสอบกอน - หลังการอบรม       
(Pre - Post Test) หรือ การถาม - ตอบ 
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
 
 

39. โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและ
ญาติ (Well-being Caring) 

      ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 
(9 รพ./รพว.)  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวยท่ีมี
ความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือ
ตนเองถูกตอง หารดวยจํานวนผูดูแลผูปวย 
และ/หรือผูปวยท่ีไดรับความรูในการดูแล
ท้ังหมดคูณ 100 
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ดานท่ี  7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี ๗.๓  การบริหารทรัพยากรบคุคล 
เปาหมายท่ี ๗.๓.๑  บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนท่ีเชื่อม่ันของประชาชน 
เปาประสงคท่ี ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี รอยละ 80 (ระดับดีข้ึนไป) 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสมรรถนะของบคุลากร ยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการ
ใหบริการในแตละสายงานใหมุงสูความ
เปนมืออาชีพและสอดคลองกับการเปน
มหานครแหงเอเชีย (ม.7.3.1.1.๑) 

21. รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ
ตอองคกรอยูในระดับดี (ผลลัพธ) 

นิยาม/คาํอธิบาย 

- ความพึงพอใจตอองคกร หมายถึง ผลท่ี 
ไดจากการประเมินทัศนคติเชิงบวกของ
บุคลากรท่ีแสดงใหเห็นถึงระดับความ     
พึงพอใจและทัศนคติเชิงลบท่ีแสดงให   
เห็นถึงระดับความไมพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจ คือ 
9 - 10 เทากับ ดีมาก 
7 - 8   เทากับ ดี 
5 - 6   เทากับ ปานกลาง 

    2 - 4  เทากับ นอย  
    0- 1   เทากับ นอยท่ีสุด 

- ระดับดี หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีคา
น้ําหนักตั้งแต 7 ข้ึนไป  
 
 

40. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร (Happy Work Plance) 
งบประมาณ เงินบํารุงรพ.
(ดําเนินการ) (สก./ทุกสวนราชการ) 

41.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลชวย
ฟนคืนชีพข้ันสูง  
งบประมาณ 116,200.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพก.) 

42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปองกันและระงับอัคคีภัย  
งบประมาณ 51,200.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพก.) 

43. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการดาน
การพยาบาล เรื่องการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมาย 
รอยละ 80 (ระดับดีข้ึนไป) 
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับ         
7 - 10 หารดวยจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด คูณ 100 

งบประมาณ 43,400.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพก.) 

44. การอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แบบประคับประคอง (Palliative 
Care)  
งบประมาณ 74,000.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพก.) 

45. โครงการการประชุมวิชาการ การ
ปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 
งบประมาณ 92,000.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพต.) 

46. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การบริหารยาในการพยาบาล
ผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน 
งบประมาณ 84,200.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพต.) 

47. โครงการอบรมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยและฝกซอมดับเพลิง
และหนีไฟ  
งบประมาณ 76,500.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพจ.) 

48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยแกบุคลากร 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 83,200.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพจ.) 

49. โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพ
ผูปวยเด็กและทารกแรกเกิด  
งบประมาณ 34,500.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพจ.) 

50. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ชวยฟนคืนชีพข้ันสูง (ผูใหญ) 
งบประมาณ 24,600.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพจ.) 

51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวย
ฟนคืนชีพ 
งบประมาณ 85,400.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพท.) 

52. โครงการอบรมปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล 
งบประมาณ 23,500.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพท.) 

53. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ระงับเหตุเพลิงไหมและอพยพหนี
ไฟ 
งบประมาณ 44,600.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพท.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

54. โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับ
อุบัติภัยหมูโรงพยาบาลหลวงพอ
ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
งบประมาณ 35,700.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพท.) 

55. โครงการอบรมปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล        
เวชการุณยรัศม์ิ  
งบประมาณ 99,200.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพว.) 

56. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปองกันและระงับอัคคีภัย 
งบประมาณ 110,000.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพว.) 

57. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติรการการ
ชวยฟนคืนชีพ  
งบประมาณ 31,000.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพว.) 

58. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
งบประมาณ 39,100.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพล.) 

59. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ชวยฟนคืนชีพข้ันสูง 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 59,800.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพล.) 

60. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปองกันระงับอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล 
งบประมาณ 103,000.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพล.) 

61. โครงการประชุมวิชาการผุสูงอายุ
แบบองครวม Integrated 
Geriatric Care ประจําป 2561  
งบประมาณ 27,600.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพร.) 

62. โครงการอบรมการปองกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล (Ratchapipat 
IC Days)  
งบประมาณ 16,700.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพร.) 

63. โครงการอบรมชวยฟนคืนชีพใน
ผูใหญ 
งบประมาณ 53,700.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพร.) 

64. โครงการเอาใจ ใสเขา  
งบประมาณ 19,100.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพร.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

65. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง
การแพทยในสาธารณภัยกลุมชน 
งบประมาณ 14,000.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพร.) 

66. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดับเพลิงและหนีไฟ  
งบประมาณ 48,600.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพร.) 

67. โครงการฝกอบรมซอมแผนรับ
อุบัติภัยกลุมชน 
งบประมาณ 46,800.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพส.) 

68. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ชวยฟนคืนชีพข้ันสูง 
งบประมาณ 84,000.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพส.) 

69. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เคลื่อนยายและการชวยฟนคืนชีพ
เบื้องตน  
งบประมาณ 67,300.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพส.) 

70. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ซอมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
งบประมาณ 296,600.-บาท   



73                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

(ดําเนินการ) (รพส.) 
71. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

มาตรฐานการปฏิบัติการชวยฟน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
งบประมาณ 12,400.- บาท   
(ดําเนินการ) (รพข.) 

72. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การซอมแผนรับอุบัติภัยหมู 
งบประมาณ 13,400.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพข.) 

73. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การพยาบาล เรื่อง การปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

      งบประมาณ 17,000.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพข.) 

 



74                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาหมายท่ี 1.6.2 โรคติดตอท่ีสําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

22. อัตราความสําเร็จการ
รักษาผูปวยวัณโรคราย
ใหมและกลับเปนซํ้า 

(ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 85 นิยาม/คาํอธิบาย 
ความสําเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณ
โรคท่ีมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับ
รักษาครบ (Treatment Complete) 
ผูปวยวัณโรครายใหม (New) หมายถึง 
ผูปวยท่ีไมเคยรักษาวัณโรคมากอน และผูปวย
ท่ีรักษาวัณโรคนอยกวา 1 เดือน และไมเคย
ข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติ 
ประกอบดวย ผูปวยรายใหมเสมหะพบเชื้อ 
(New M+) ผูปวยรายใหมเสมหะไมพบเชื้อ 
(New M-) ผูปวยไมมีผลเสมหะ/ไมไดตรวจ 
(New Smear not done) และผูปวยราย
ใหมวัณโรคนอกปอด (EP) 
ผูปวยวัณโรคกลับเปนซํ้า (Relapse) 
หมายถึง ผูปวยมีลักษณะทางคลินิกและไดรับ
การประเมินในการรักษาครั้งลาสุดวารักษา
หายหรือรักษาครบแลว แตกลับมาไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนวัณโรคอีก 

มาตรการท่ี 5 

ประสานเครือขาย 
ควบคุมวัณโรค 

 

74. กิจกรรมการพัฒนาระบบ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย  
ไมใชงบประมาณ  
(ดําเนินการ) (8 รพ./กว.) 

75. กิจกรรมรณรงคปองกัน   
วัณโรค ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินการ) (9 รพ.) 

  
 

 

8 รพ. 



75                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

วิธีการคํานวณ 

อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคราย
ใหมและกลับเปนซํ้า เทากับ จํานวนผูปวย    
วัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า ท่ีมี
ผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ 
(Complete) ท่ีข้ึนทะเบียนรักษาตั้งแตรอบท่ี 
1-4 /2560 หารดวย จํานวนผูปวยวัณโรค
รายใหมและกลับเปนซํ้า ท่ีข้ึนทะเบียนท้ังหมด
ในรอบดังกลาว คูณ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

เปาหมายท่ี 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

23. ความสําเร็จของ
สถานพยาบาลใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีบริการแพทยแผน
ไทย/แพทยทางเลือก 
(ผลผลิต) 

6 แหง 

(รพก./รพต./
รพจ./รพร./
รพว./รพส.) 

 

นิยาม/คาํอธิบาย 
การแพทยแผนไทย หมายถึง กระบวนการ
ทางการแพทยเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย 
บําบัด รักษา ปองกันโรค หรือการสงเสริม
และฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว  การ
ผดุงครรภ การนวดไทย และใหหมายความ
รวมถึงการเตรียม การผลิตยาแผนไทย และ
การประดิษฐอุปกรณและเครื่องมือทางการ
แพทย ท้ังนี้ โดยอาศัยความรูหรือตําราท่ีได
ถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา (ตาม พ.ร.บ. 
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทย พ.ศ. 2542) 
การแพทยทางเลือก หมายถึง การแพทยท่ี
ไมใชการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผน
ไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย โดยให
การแพทยอ่ืนๆ ท่ีเหลือถือเปนการแพทย
ทางเลือกท้ังหมด 

โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท่ีมี
บริการการแพทยแผนไทย / การแพทย
ทางเลือก หมายถึง โรงพยาบาลสังกัด    
สํานักการแพทยท่ีมีบริการการแพทยแผนไทย 

มาตรการท่ี 2.2     
(แผนผูสูงอายุกทม.) 
สงเสริมใหสถาน 
พยาบาลมีบริการแพทย
แผนไทย /แพทย
ทางเลือก 

 

76. การจัดตั้งหนวยแพทยแผน
ไทยและ/หรือแพทย
ทางเลือก  
ไมใชงบประมาณ  
(ดําเนินการ)      
(รพก./รพต./รพจ./รพว./
รพร./รพส.) 

77. โครงการจัดตั้งศูนยเวชกรรม
ฟนฟูการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 
งบประมาณ2,975,060.- 
บาท (เงินบํารุงรพข.)
(ดําเนินการ) รพข. 

6 รพ. 



77                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

หรือ การแพทยทางเลือก (ตาม พ.ร.บ. 
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทย พ.ศ. 2542) เชน  นวด การประคบ 
การอบ การฝงเข็ม การนวดและประคบ การ
ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การรับยา
สมุนไพร นวดแผนไทยแบบราชสํานัก เปนตน 
โดยอาจมีหนวยบริการการแพทยแผนไทย 
หรือการแพทยทางเลือกดังกลาว 

 

วิธีการคํานวณ 

นับจํานวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



78                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

เปาหมายท่ี 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย 

 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
24.จํานวนของนวัตกรรม

ท่ีถูกนํามาใชงานจริง
มากกวา 1         
สวนราชการ (ผลผลิต) 

4 เรื่อง 
 

นิยาม/คาํอธิบาย 
- นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมท่ีบุคลากรใน

สังกัดสํานักการแพทย เปนผูดําเนินการหรือ
รวมดําเนินการ และผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเพ่ือนําเสนอในการสัมมนา
วิชาการประจําป สํานักการแพทยในรอบป
ท่ีผานมา 

 

- ใชงาน หมายถึง นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัด      
สํานักการแพทย 

 

วิธีการคํานวณ 

 นับจํานวน 

 

มาตรการสํานัก 

 การแพทย 
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ในระดับสํานักการแพทย 

78. โครงการสัมมนาวิชาการ
ประจําปครั้งท่ี 16      
สํานักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร 

      งบประมาณ 898,000.-
บาท (ดําเนินการ) (กว.) 

79. โครงการการประชมุใหญ
วิชาการประจําป                  
งบประมาณ 81,200.- 
บาท (ดําเนินการ) (รพก.) 

80. โครงการการประชุมวิชาการ
ประจําป 2561 
งบประมาณ 111,000.- 
บาท (ดําเนินการ) (รพต.) 

81. โครงการทุนสงเสริมการวิจัย
ทางการแพทย  
งบประมาณ 200,000.- 
บาท (ดําเนินการ) (รพต.) 
 
 

 

9 รพ. 
 



79                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

82. โครงการประชุมวิชาการ
ประจาํปโรงพยาบาล   
หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร 
อุทิศ 
งบประมาณ 36,100.- บาท 
(ดําเนินการ) (รพท.) 

83. โครงการการประชุมวิชาการ
ประจาํป 2561 
งบประมาณ 33,200.- 
บาท (ดําเนินการ) (รพร.) 

84. โครงการการประชุมวิชาการ
ประจาํป 2561 
งบประมาณ 101,000.- 
บาท (ดําเนินการ) (รพส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



80                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

เปาหมายท่ี 1.6.3  คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.1  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย 

 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
25.ความพึงพอใจของ

ผูปวยตอการใหบริการ
ของโรงพยาบาลสังกัด 

กรุงเทพมหานคร 

(ผลลัพธ) 
 

รอยละ 90 

 
นิยาม/คําอธิบาย 
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
ของผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทยตั้งแตระดับ “มาก” ข้ึนไป ตาม
แบบประเมินความพึงพอใจของสํานัก
การแพทย 
 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูรับบริการท่ีตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจระดับมากข้ึนไปหารดวยจํานวน
ผูรับบริการท่ีตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ท้ังหมด คูณ 100 

 

มาตรการท่ี 1  

พัฒนาและขยายศูนย
การแพทยเฉพาะทางสู
ความเปนเลิศท่ีมี
คุณภาพ (Excellent 
Centers) 

85. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการของ
โรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร                      
ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินการ) (9 รพ.) 

9 รพ. 
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เปาหมายท่ี 1.6.3   คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.1  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย 

 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
26. จํานวนแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) ของ
โรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย 
(ผลผลิต) 

2 เรื่อง นิยาม/คําอธิบาย 
แนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
หมายถึง วิธีปฏิบัติท่ีเปนผลมาจากการนํา 
ความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุป ความรูหรือ
ประสบการณนั้น เปนแนวทางปฏิบัติของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
 

วิธีการคํานวณ 

นับจํานวน 

มาตรการท่ี 3   
ยกระดับการใหบริการ
รักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครใหมี 
แนวทางปฏิบัติท่ีเปน 
เลิศโดยใชมาตรฐาน
เดียวกันทุกโรงพยาบาล 
(Best Practice) 

86.โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ (Best Practice) 
เพ่ือการดูแลรักษาผูปวย
ของโรงพยาบาลในสงักัด
สํานักการแพทย 
ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินการ)  (9 รพ.) 

 

9 รพ./กว. 
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สํานักการแพทย 

เปาหมายท่ี 1.6.3  คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.2  จัดบริการทางการแพทยใหครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
27.รอยละความสําเร็จ  

ของการสงตอผูปวย
โรคท่ีสําคัญ 
(ผลลัพธ) 

 

รอยละ 93 

 
นิยาม/คําอธิบาย 
ระบบสงตอ หมายถึง การประสานงานสงตอ
ผูปวยระหวางโรงพยาบาลท้ังในและนอก
สังกัดสํานักการแพทย ประกอบดวยโรคสําคัญ 
4 โรค ไดแก อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาท
และสมอง ทารกเกิดกอนกําหนดและ       
ออรโธปดิกส 
 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูปวยโรคสําคัญ 4 โรค ไดแก 
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารก
เกิดกอนกําหนด และออรโธปดิกสท่ีสงตอ
สําเร็จท้ังในและนอกโรงพยาบาลสังกัด     
สํานักการแพทยหารดวย จํานวนผูปวย 4   
โรคสําคัญ ท่ีตองการสงตอท้ังหมด คูณ 100 

 มาตรการ             
สํานักการแพทย 
ปรับปรุงเกณฑ 
มาตรฐานกลาง และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับใชใน
การสงตอผูปวย 

87. กิจกรรมการสรางเสริม
ความสัมพันธระหวาง
บุคลากรเพ่ือการสงตอ
ผูปวย 
ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินการ) (รพจ.) 

9 รพ. 
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เปาหมายท่ี 1.6.4 ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยข้ันวิกฤติ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 

 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
28.รอยละของผูปวย

วิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับ
บริการทางการแพทย
ฉุกเฉินข้ันสูง 
(Advanced) สามารถ
ไดรับบริการภายใน 
10 นาที และ 

    สวนของข้ันพ้ืนฐาน 
(Basic) สามารถไดรับ
บริการภายใน 15 
นาที  (ผลลัพธ) 

ข้ันสูง  
(Advanced) 
รอยละ 30  

 
ข้ันพ้ืนฐาน 

(Basic)  
รอยละ 65 

นิยาม/คําอธิบาย 

ผูปวยวิกฤติฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ี
ขอรับบริการศูนยบรกิารการแพทยฉุกเฉินท่ี
เปนบริการพ้ืนฐาน ไดรับบริการภายใน  15 
นาที สวนท่ีเปนบริการข้ันสูง ไดรับบริการ
ภายใน  10 นาที 

 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการข้ันพ้ืนฐานภายใน 
15 นาที หารดวย จํานวนผูปวยท่ีขอรับ
บริการท้ังหมด คูณ 100 

 

จํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการข้ันภายใน 10 
นาที หารดวย จํานวนผูปวยท่ีขอรับบริการ
ท้ังหมด คูณ 100 

มาตรการ 

สํานักการแพทย 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ระบบการใหบริการ 
การแพทยฉุกเฉิน 

 

88. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเขาถึงเพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร  
งบประมาณ 
17,786,300.- บาท  
(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

 

ศบฉ. 
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ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร 
เปาหมายท่ี 3.1.3 ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 

 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
29. จํานวนคลินิกผูสูงอายุ 

ท่ีผานเกณฑ
มาตรฐาน “คลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพ” 

(ผลลัพธ) 

รอยละ 100 
(9 แหง) 

 

นิยาม/คาํอธิบาย  
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย หมายถึง คลนิิกท่ีดําเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 
1. มีสถานท่ีชัดเจนเปนสัดสวนในแบบการ

บริการผูปวยนอก 
2. สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม เชน ปาย ราวจับ 

ทางลาด หองน้ํา 
3. เปดบริการอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 
4. พยาบาลท่ีดําเนินงานเคยผานการฝกอบรม

เวชศาสตรผูสูงอายุ 
5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เชน แพทย 

กายภาพบําบัด เภสัชกร 
6. รวบรวมจาํนวน case geriatric 

syndrome ทุก 3 เดือน 
7. Geriatric Assessment ; ADL 
8. Geriatric Assessment ; cognitive 

impairment 
 

มาตรการท่ี 3 
ตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑอยาง 
ตอเนื่อง 
 

89. การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพในโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย * 
ไมใชงบประมาณ  
(ดําเนินการ)        
(9 รพ.)  

90. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย                       
ไมใชงบประมาณ  
(ดําเนินการ) (9 รพ.) 

9 รพ. 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

9.  ประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ีมา
รับบริการท่ีคลินิกผูสูงอายุ  

10.บุคลากรท่ีใหการดูแลผูปวยในคลินิก
ผูสูงอายุ ไดรับการฝกอบรมอยางนอย   
ปละ 1 ครั้ง     

11. คัดกรอง incontinence 
12. คัดกรอง fall 
13. คัดกรอง malnutrition 
14. คัดกรอง depression 
15. มีแพทยรับผิดชอบ 
16. มีฐานขอมูลผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบ 

(เปนฐานขอมูลผูสูงอายุของโรงพยาบาล 
ไดแก ประชากรผูสูงอายุ UC / catch 
up area /กลุมชมรมผูสูงอายุ) 

17. ความครอบคลุมของ vaccine ไขหวัด
ใหญในกลุมผูสูงอายุ 

18. งานวิชาการ / วิจัยเก่ียวกับผูสูงอายุ / 
นําเสนอ presentation (ทีมสหสาขาวิชาชีพท่ี
รวมดูแลงานคลินิกผูสูงอายุ เปน co) 

19. นวัตกรรมเก่ียวกับผูสูงอายุ 
20. สงปรึกษาภายในโรงพยาบาล กับทีม

คลินิกผูสูงอายุ 
เกณฑการประเมินคลินิกผูสูงอายุ ตองผาน
เกณฑการประเมินดังกลาวตามมาตรฐานท่ี
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดอยางนอย 15 ขอใน 20 ขอ 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑประเมิน
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทยตามเกณฑท่ีกําหนด หารดวย 
จํานวน โรงพยาบาลท้ังหมด คูณดวย 100 
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มิติท่ี 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ 
 

มิติท่ี 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ 
 

  

30. รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน ตามท่ี สงม. กําหนด 91. การกอหนี้ผูกพัน  (ทุกสวนราชการ) 
31. รอยละความสําเร็จของการเบกิจายงบประมาณใน

ภาพรวม 
ตามท่ี สงม. กําหนด 92. การเบิกจายงบประมาณตามแผน                  

(ทุกสวนราชการ) 
32. รอยละของเงินงบประมาณกันไวเหลือ่มป ตามท่ี สงม. กําหนด 93. การกันเงินงบประมาณเหลื่อมป           

(ทุกสวนราชการ) 
มิติท่ี 2.2 คะแนนความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 
 

  

33. คะแนนความสําเร็จในการจัดทํางบการเงินทันเวลา
และถูกตอง 

ตามท่ี สนค. กําหนด 94. การจัดทํางบการเงิน (ทุกสวนราชการ) 

34. คะแนนความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสินประจําป 2560 ทันเวลาและถูกตอง 

ตามท่ี สนค. กําหนด 95.  การจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน          
(ทุกสวนราชการ) 

มิติท่ี 2.3  
35. รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

 
ตามท่ี สตน. กําหนด 

96. การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ทุกสวนราชการ) 
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มิติท่ี 3 ดานคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ 
 

36. ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องท่ีไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ 

ตามท่ี สนป.กําหนด 97. การแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/
ผูรับบริการ (ทุกสวนราชการ) 

37. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดี
ท่ีสุด (Best Service) 

ตามท่ี สกก.กําหนด 98. โครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (9 รพ.) 

38. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามท่ี กงต. กําหนด 99. การสํารวจความพึงพอใจประชาชน          
ผูมารับบริการ (8 รพ.) 
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มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ 
 

39. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ตามท่ี สกก. กําหนด 100. กิจกรรมการสรางเสริมธรรมาภิบาล                        
(ทุกสวนราชการ/สก.) 

มิติท่ี 4.2  รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตในการทํางาน (Quality of work Life) 

 

  
 

40. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน 

ตามท่ี สกก. กําหนด 101. การดําเนินกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานัก
การแพทย (ทุกสวนราชการ) 

41. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริม
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 

ตามท่ี สกก. กําหนด 102. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพบุคลากรใน
หนวยงาน (ทุกสวนราชการ) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic Heart , CKD , Stroke) ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด  

สํานักการแพทย 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพระบบบรกิารประชาชนท่ีเปนโรคเบาหวาน (9 รพ./รพต.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูบริหาร 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 นําเสนอโครงการตอท่ีประชุม ทีมพัฒนาคุณภาพ

การดูแลผูปวยเบาหวานและ  PCT MED   
10 20             

ข้ันตอนท่ี 3 เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติตอผูบริหาร                 
ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     10 30             
ข้ันตอนท่ี 5 จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือมอบหมายหนาท่ี   10 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ ในการทํา

กิจกรรม   
10 50             

ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการทํากิจกรรมหลัก    10 60             
ข้ันตอนท่ี 8 จัดทําฎีกาเบิกคาใชจาย     30 90             
ข้ันตอนท่ี 9 ประเมินผลและสรุปผลการประเมินเสนอ

ผูบริหาร 
5 95             

 รวม ...9.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100  100 100             
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ตัวช้ีวัดท่ี 2 อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีเสียชีวิตดวย Intracerebral   Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการประชาชนท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง (9 รพ./รพส.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประสานขอรายชื่อคณะกรรมการจาก

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย  
5 20             

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  20 30             
ข้ันตอนท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือจัดทํา

แผนและมอบหมายงาน  
20 50             

ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว  30 80             
ข้ันตอนท่ี 5 รายงานผลการดําเนินการทุกไตรมาส  25 100             

รวม ...5.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตัวช้ีวัดท่ี 3  สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (9 รพ./รพจ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 10 20             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดหาผูปฏิบัติงาน 10 30             
ข้ันตอนท่ี 4 ใหบริการแกผูรับบริการ 50 80             
ข้ันตอนท่ี 5 รายงานผลการดําเนินงาน 10 90             
ข้ันตอนท่ี 6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการใหบริการ 10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 4  สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4 การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (8 รพ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 10 20             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดหาผูปฏิบัติงาน 10 30             
ข้ันตอนท่ี 4 ใหบริการแกผูรับบริการ 50 80             
ข้ันตอนท่ี 5 รายงานผลการดําเนินงาน 10 90             
ข้ันตอนท่ี 6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการใหบริการ 10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตัวช้ีวัดท่ี 4  สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (8 รพ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมกลุมงานสูติ-นรเีวชกรรม 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 วางแผนกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก 
10 20             

ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

10 30             

ข้ันตอนท่ี 4 ใหบริการแกผูรับบริการ 50 80             
ข้ันตอนท่ี 5 รายงานผลการดําเนินงาน 10 90             
ข้ันตอนท่ี 6 สรุปผลการดําเนินงาน 10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตัวช้ีวัดท่ี 4  สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมสัปดาหรณรงคและสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (8 รพ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมกลุมงานสูติ-นรเีวชกรรม 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ                  

เพ่ือดําเนินการ 
10 20             

ข้ันตอนท่ี 3 จัดเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณให
เพียงพอ 

10 30             

ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการแผนงานกิจกรรม 50 80             
ข้ันตอนท่ี 5 รายงานผลการดําเนินงาน 10 90             
ข้ันตอนท่ี 6 สรุปผลการดําเนินงาน 10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 7  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน (8 รพ./รพจ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ   5 10             
ข้ันตอนท่ี 2 เสนอขออนุมัติโครงการตอผูบริหาร               10 20             
ข้ันตอนท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดแนวทางใน

การดูแลประชาชนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน 

15 50             

ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําคูมือแนวทางในการดูแลผูปวย                 10 60             
ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีกําหนด              30 80             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางในการ

ดูแลผูปวย                                                                                    
20 90             

ข้ันตอนท่ี 7 ประเมินผลการปฏิบัติและขอแนวทางแกไข
เสนอผูบริหาร                                                

5 100             

รวม ...7.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
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ตัวช้ีวัดท่ี 6 รอยละของหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อเอชไวอีจากแมสูลูก 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการใหความรูเพ่ือปองกันเอดสจากแมสูลูก (9 รพ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมกลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ                  

เพ่ือดําเนินการ 
10 20             

ข้ันตอนท่ี 3 จัดเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณให
เพียงพอ 

10 30             

ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการแผนงานกิจกรรม 50 80             
ข้ันตอนท่ี 5 รายงานผลการดําเนินงาน 10 90             
ข้ันตอนท่ี 6 สรุปผลการดําเนินงาน 10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 9  กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความเปนเลิศทางการแพทย (รพก.รพต.รพจ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทย  
10 10             

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําแนวทางในการพัฒนาศูนยฯ ในป 2561 10 20             
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการตามแนวทางพัฒนาท่ีกําหนดไว 40 60             
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามและปรับปรุงผลการดําเนินงานตาม 

แนวทางการพัฒนาเปนระยะ 
20 80             

ข้ันตอนท่ี 5 รับการประเมินการพัฒนาศูนยฯในป 2561 10 90             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําสรุปผลการประเมินการพัฒนาศูนยฯเสนอ 

ผูบริหาร 
10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนาการใหบริการผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมใชไมใชงบประมาณ (รพต.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทย 10 10 
  

      
  

      
  

      
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานของ

ศูนย ๒๐ ๓๐  
 

          
ข้ันตอนท่ี 3 ปรับปรงุแผนการรักษา (CPG) 10 ๔๐             
ข้ันตอนท่ี 4 เปดบริการหองกระตุนประสาทสัมผัส ๑๐ ๕๐             
ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ๒๐ ๗๐                         
ข้ันตอนท่ี 6 เตรียมพรอมและประเมินศูนยความเปนเลิศ ๒๐ ๙๐             
ข้ันตอนท่ี 7 สรุปการดําเนินงานตอผูบริหาร ๑๐ ๑๐๐             

รวม ...7.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 11 การรักษาผูปวยเบาหวานท่ียากตอการรักษาท่ีศูนยเบาหวาน (รพต.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการดูแลผูปวย

โรคเบาหวาน 
10 10 

  
  

                    
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําแนวทางในการพัฒนาศูนยฯ ในป 2561                 
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการตามแนวทางในการพัฒนาท่ีกําหนด 20 30             
ข้ันตอนท่ี 4 พัฒนาระบบบริการในการดูแลผูปวย 20 50             
ข้ันตอนท่ี 5 ประเมินการผลในการดูแลผูปวย 20 70                         
ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําสรุปผลการและประเมินเสนอผูบริหาร 20 90             

รวม ...6.... ข้ันตอน คดิเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 12 โครงการคลนิิกนอนกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับ (รพต.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทย 
10 10 

            

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําแนวทางในการพัฒนาศูนยฯ ในป 2559               
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการตามแนวทางในการพัฒนาท่ีกําหนด 20 30             
ข้ันตอนท่ี 4 พิจารณาศูนยความเปนเลิศฯแหงใหม 20 50             
ข้ันตอนท่ี 5 ประเมินการพัมนาศูนยฯในป 2559 20 70             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําสรุปผลการแระเมินเสนอผูบริหาร 20 90             
 รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละของผูปวยท่ีมีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยความเปนเลิศทางการแพทย (รพก.รพต.รพจ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผูปวย

ผูรับบริการท่ีศูนยความเปนเลิศทางการแพทย 
20 20             

ข้ันตอนท่ี 2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ                          20 40             
ข้ันตอนท่ี 3 นําขอคิดเห็นจากผลการสํารวจไปปรับปรุงแกไข 20 60             
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงบริการ                   20 80             
ข้ันตอนท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานใหผูบริหาร

ทราบ                        
20 100             

รวม ...5.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซํ้า) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 14 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (รพว./รพล.) (8 รพ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมวางแผนการพัฒนา  10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 เสนอโครงการตามข้ันตอน  5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

• สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนา
คุณภาพกับทุกหนวยงาน 

• กิจกรรมเยี่ยมสํารวจภายใน 

• ติดตามรายงานความกาวหนาอยาง
สมํ่าเสมอทุกเดือน 

• พัฒนาระบบงาน 

• กิจกรรมเยี่ยมสํารวจภายใน 

10 25             

ข้ันตอนท่ี 4 ประสานงานสรพ.เพ่ือขอประเมินรับรอง
คุณภาพ รพ. 

10 35             

ข้ันตอนท่ี 5 ขอรับรองคุณภาพรพ. 5 40             
ข้ันตอนท่ี 6 ประเมินผลการดําเนินโครงการ  5 45             
ข้ันตอนท่ี 7    ดําเนินการจัดการอบรม 25 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ข้ันตอนท่ี 9  สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 95             
ข้ันตอนท่ี 10 รายงานไตรมาส 5 100             

รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 



104                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซํ้า)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 15 ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาล (รพท.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 15 15             
 1.1 จัดทํากิจกรรมเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร               
 1.2 วางแผนจัดการประชุมใหเปนไปตามโครงการ

ท่ีกําหนดเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
              

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันเริ่มดําเนินการ 30 45             
 2.1 ติดตอเชิญวิทยากร               
 2.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการและคําสั่งให

ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เขารวม
ประชุม 

              

 2.3 จัดประชุมคณะดําเนินงานเพ่ือวางแผนและ
มอบหมายงาน 

              

 2.4 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณในการประชุม               
ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันดําเนินการจัดประชุม 40 85             
 3.1 ดําเนินการจัดประชุมตามหลักสูตร               
ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันสิ้นสุดการประชุม 15 100             
 4.1 ประเมินผลการประชุม               
 4.2 สรุปผลการประชุมตอผูบรหิารสํานักการแพทย               
 4.3 จัดทําและนําเสนอแบบประเมิน  

สพข.2/2558 
              

รวม ...4.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



105                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซํ้า)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 16 เตรียมความพรอมการ Re-Accreditation และตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (รพว./ รพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมวางแผนการพัฒนา                                     15 15                         

ข้ันตอนท่ี 2 เสนอโครงการตามข้ันตอน                                    10 25             

ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

- สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ

พัฒนาคุณภาพกับทุกหนวยงาน 

- กิจกรรมเยี่ยมสํารวจภายใน 

- ติดตามรายงานความกาวหนาอยาง

สมํ่าเสมอทุกเดือน 

- พัฒนาระบบงาน 

- กิจกรรมเยี่ยมสํารวจภายใน 

50 75 

 

           

ข้ันตอนท่ี 4 ประสานงานสรพ.เพ่ือขอประเมินรับรอง

คุณภาพรพ.   
10 85 

 

 

          

ข้ันตอนท่ี 5 ขอรับรองคุณภาพรพ. 10 95                         

ข้ันตอนท่ี 6 ประเมินผลการดําเนินโครงการ    5 100             

รวม ....6... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



106                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 17 กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย (8 รพ./กว.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องาน
ของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาว
หนาของ
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมรวมระหวางสํานักการแพทยกับสํานกั
อนามัย 

40 40             

ข้ันตอนท่ี 2 ประสานความรวมมือระหวางสํานักการแพทย 
สํานักอนามัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

20 60             

ข้ันตอนท่ี 3 จัดทํารายงานการประชุม 20 80             
ข้ันตอนท่ี 4 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 20 100             

รวม ...4.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 18 การหาพ้ืนท่ีจุดจอดในพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง (ศบฉ.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลสถิติการใหบริการในพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ

บอยครั้ง  
10 10 

 

           

ข้ันตอนท่ี 2 สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการคัดเลือกการเพ่ิม
จุดจอด 

20 30             

ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติการเพ่ิมจุดจอดจากผูบริหารสํานัก
การแพทย 

10 40             

ข้ันตอนท่ี 4 ทําหนังสือประสานหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบเพ่ือขอใชพ้ืนท่ีสําหรับเปนจุดจอด
รถพยาบาล 

20 60             

ข้ันตอนท่ี 5 กําหนดวันเปดใหบริการ และจัดทีมปฏิบัติการ
เขาประจําจุดจอด 

20 80             

ข้ันตอนท่ี 6 ดําเนินการเปดใหบริการ 20 100             
รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 
 



108                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 19 โครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (ศบฉ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 

/ ประมูลราคาและตรวจรับ 
๕ ๕             

ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะ ๑๐ ๑๕             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําขออนุมัติจัดซ้ือ ๕ ๒๐             
ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําประกาศกรุงเทพมหานคร  ๕ ๒๕             
ข้ันตอนท่ี 5 ขออนุมัติงวดเงินงบประมาณ ๕  ๓๐             
ข้ันตอนท่ี 6 ดําเนินการประมูลราคา  ๕ ๓๕             
ข้ันตอนท่ี 7 รายงานผลการประมูลราคา ๕ ๔๐             
ข้ันตอนท่ี 8 ลงนามสัญญาจัดซ้ือ จัดจาง ๑๐ ๕๐             
ข้ันตอนท่ี 9 ดําเนินการตามสัญญาซ้ือโครงการ ๓๐ ๘๐             
ข้ันตอนท่ี10  กรรมการตรวจรับรถพยาบาล / ทํารายงาน ๑๐ ๙๐             
ข้ันตอนท่ี11  ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๕             
ข้ันตอนท่ี12  สรุปรายงานและการดําเนินการดาน

งบประมาณ 
๕ ๑๐๐             

รวม ...12.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 



109                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 20 โครงการยกระดับการอํานวยการและสั่งการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศบฉ.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติใชงบประมาณ

ในการดําเนินการ 
๑๐ ๑๐              

ข้ันตอนท่ี 2 ประสานงานขอความรวมมือจากสวน
ราชการสงแพทยรวมปฏิบัต ิ

๑๐ ๒๐              

ข้ันตอนท่ี 3 สวนราชการสงรายชื่อแพทยรวมปฏิบัติ
หนาท่ีตามโครงการ 

๕ ๒๕              

ข้ันตอนท่ี 4 จัดทํารางคําสั่ง ๑๐ ๓๕              
ข้ันตอนท่ี 5 จัดเตรียมปรับปรุงหองพักแพทย ๑๐ ๔๕              
ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับแพทย

อํานวยการและสั่งการ 
๕  ๕๐              

ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําคําสั่งสํานักการแพทยใหแพทย
ปฏิบัติหนาท่ีแพทยอํานวยการ 

๕ ๕๕              

ข้ันตอนท่ี 8 ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ๕ ๖๐              
ข้ันตอนท่ี 9 จัดแพทยปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่ง  ๒๐ ๘๐              
ข้ันตอนท่ี10  เบิกจายคาตอบแทนตามโครงการ ๕ ๘๕              
ข้ันตอนท่ี11 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๐              
ข้ันตอนท่ี12 จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายงาน

ตามลําดับชั้น 
๕ ๙๕              

ข้ันตอนท่ี13 สรุปรายงานและการดําเนินการดาน
งบประมาณ 

๕ ๑๐๐              

รวม ...13.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100              



110                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 ประชาชนท่ีเขารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 21 โครงการอบรมการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานและการใชเครื่อง AED  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประสานงานสํานักการศึกษาหารือเรื่อง

การจัดทําโครงการ 
0 0 

              

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ /ขออนุมัติใช
เงินนอกงบประมาณ 

๑๐ ๑๐               

ข้ันตอนท่ี 3 จัดทํารางคําสั่งกรุงเทพมหานครกรรมการ
และผูเขารับการอบรม 

๕ ๑๕               

ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําหลักสูตรการอบรม ๕ ๒๐               
ข้ันตอนท่ี 5 จัดทําหนงัสือระดมวิทยากรจากสวนราชการ ๕ ๒๕               
ข้ันตอนท่ี 6 ประสานงานสํานักการศึกษาเรื่องสถานท่ี

และแนวทางการจัดอบรม 
๕ ๓๐               

ข้ันตอนท่ี 7 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ๐ ๓๐               
ข้ันตอนท่ี 8 จัดทําหนังสือเชิญผูบริหาร

กรุงเทพมหานครพิธีเปดการอบรม 
๕ ๓๕               

ข้ันตอนท่ี 9 ประสานงานกองกลางเรื่องใชสถานท่ีใน
การอบรมและทําพิธีเปด 

๕ ๔๐               

ข้ันตอนท่ี10 จัดการอบรมครูตนแบบ ๒ รุน ๑๐ ๕๐               
ข้ันตอนท่ี11 จัดการอบรมโรงเรียนเปาหมาย ๔๓ รุน ๔๐ ๙๐               
ข้ันตอนท่ี12 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๕               
ข้ันตอนท่ี13 สรุปรายงานและการดําเนินการดาน

งบประมาณ 
๕ ๑๐๐               

รวม ...13.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100               



111                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 22  โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย (ศบฉ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการกําหนดหลักสูตรการอบรม ๕ ๕              
ข้ันตอนท่ี 2 การขอรายชื่อผูเขารวมการอบรม ๕ ๑๐             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําโครงการและขออนุมัติ ๕ ๑๕             
ข้ันตอนท่ี 4 จัดทํารางคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการ/

ดําเนินการ/การเงิน 
๕ ๒๐             

ข้ันตอนท่ี 5 จัดทําคําสั่งผูเขารับการอบรม ๕ ๒๕             
ข้ันตอนท่ี 6 ขออนุมัติโครงการ ๑๐ ๓๕             
ข้ันตอนท่ี 7 ขออนุมัติงบประมาณ ๕ ๔๐             
ข้ันตอนท่ี 8 การประสานวิทยากร และการใชสถานท่ีจัดการ

อบรม 
๕ ๔๕             

ข้ันตอนท่ี 9 การจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณตามโครงการ ๕ ๕๐             
ข้ันตอนท่ี10 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม ๕ ๕๕             
ข้ันตอนท่ี11 หนังสือเชิญวิทยากร ๕ ๖๐             
ข้ันตอนท่ี12 ดําเนินการยืมเงินทดรองจาย ๑๐ ๗๐             
ข้ันตอนท่ี13 ดําเนินการจัดอบรม ๑๐ ๘๐             
ข้ันตอนท่ี14 จัดสงผูเขารับการอบรมฝกภาคทักษะปฏิบัติการ ๕ ๘๕             
ข้ันตอนท่ี15 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๐             
ข้ันตอนท่ี16 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ ๕ ๙๕             
ข้ันตอนท่ี17 จัดทําเอกสารเบิกจายงบประมาณ คาใชจายโครงการ ๕ ๑๐๐             

รวม ...17.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



112                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 23 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน (ศบฉ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจรับ และปรบัปรุง งวดงานท่ี 1 – 3   50 50             
ข้ันตอนท่ี 2 งวดงานท่ี 4 ตรวจรบัโปรแกรมงาน 

Application 15 ระบบ ตรวจรับงานพัฒนา
ขอมูล 5 รายการ การเชื่อมตอระบบเครือขาย
และการสื่อสาร 5 รายการ ตรวจรับการทดสอบ
ระบบ 2 รายการ และตรวจรับงานระบบ
โทรศัพทและรับแจงเหตุ 

30 80 

            

ข้ันตอนท่ี 3 งวดงานท่ี 5 ตรวจรบัผลการอบรมบุคลากรและ
การพัฒนาบุคลากร ตรวจรับคูมือสําหรับ
เจาหนาท่ีดูแลระบบ และตรวจรับคูมือผูใช
ระบบและอุปกรณ 

20 100 

            

รวม ...3.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 



113                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 24 โครงการประเมินศักยภาพการปฏิบัติการของบุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (ศบฉ.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 การขอรายชื่อผูเขารับการประเมินศักยภาพ

ประจาํป ๒๕๖๑ 
๕ ๕             

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากสํานักการแพทย ๕ ๑๐             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําตารางกําหนดการประเมินศักยภาพ ๐ ๑๐             
ข้ันตอนท่ี 4 จัดทํารางคําสั่งวิทยากรควบคุมการสอบ/ดําเนินการ ๐ ๑๐             
ข้ันตอนท่ี 5 ขออนุมัติโครงการ ๕ ๑๕             
ข้ันตอนท่ี 6 ขออนุมัติงบประมาณ ๕ ๒๐             
ข้ันตอนท่ี 7 การประสานวิทยากร และเจาหนาท่ีคุมสอบ ๕ ๒๕             
ข้ันตอนท่ี 8 หนังสือเชิญวิทยากร ๕ ๓๐             
ข้ันตอนท่ี 9 การจัดซ้ือ/จัดจาง วัสดุ อุปกรณตามโครงการ ๕ ๓๕             
ข้ันตอนท่ี10 จัดรายชื่อผูเขารับการประเมินภาคความรู ๕ ๔๐             
ข้ันตอนท่ี11 ยืนยันการเขารับการประเมินของบุคลากรพรอม

แจงกําหนดการ 
๕ ๔๕             

ข้ันตอนท่ี12 จัดทําขอสอบ ๕ ๕๐             
ข้ันตอนท่ี13 ดําเนินการจัดการประเมินภาคความรู ๕ ๕๕             
ข้ันตอนท่ี14 ตรวจผลการประเมิน รวม ๔ รอบ ๕ ๖๐             
ข้ันตอนท่ี15 แจงผลการประเมินสําหรับผูท่ีผานเกณฑกําหนด

วันประเมินทักษะ 
๕ ๖๕             

 
 
 



114                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี16 แจงกําหนดนัดสอบซํ้าสําหรับผูท่ีผลประเมินไม

ผานเกณฑ 
๕ ๗๐             

ข้ันตอนท่ี17 จัดการประเมินภาคทักษะ ๑๐ ๘๐             
ข้ันตอนท่ี18 สรุปผลการประเมินบุคลากรใหหนวยงานสังกัด

รับทราบ 
๑๐ ๙๐             

ข้ันตอนท่ี19 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๕             
ข้ันตอนท่ี20 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ ๕ ๑๐๐             

รวม ...20.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 25 โครงการฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย (ศบฉ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจรายชื่อผูเขารับการอบรม/จัดจําแนก ๕ ๕             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เสนอแผนการ

จัดการอบรม 
๕ ๑๐             

ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําหลักสูตรการอบรม ๑๐ ๒๐             
ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติใชงบประมาณใน

การดําเนินการ 
๕ ๒๕             

ข้ันตอนท่ี 5 ขออนุมัติใชเงินนอกงบประมาณ ๕ ๓๐             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดทํารางคําสั่งกรุงเทพมหานครผูเขารับการอบรม ๑๐ ๔๐             
ข้ันตอนท่ี 7 ประสานงานเรื่อง วิทยากร ๕ ๔๕             
ข้ันตอนท่ี 8 ประสานโรงพยาบาลแมโซน กรณีรวมจัดการอบรม ๕ ๕๐             
ข้ันตอนท่ี 9 แจงยืนยันผูเขารับการอบรม ๕ ๕๕             
ข้ันตอนท่ี10 จัดการอบรม ๒๐ ๗๕             
ข้ันตอนท่ี11 จัดใหมีการประเมินศักยภาพ ๑๐ ๘๕             
ข้ันตอนท่ี12 ดําเนินการเรื่องการตอทะเบียนเครือขาย ๕ ๙๐             
ข้ันตอนท่ี13 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๕             
ข้ันตอนท่ี14 สรุปรายงานและการดําเนินการดานงบประมาณ ๕ ๑๐๐             

รวม ...14.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 



116                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 26 โครงการประชุมวิชาการประจาํป (ศบฉ.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 เสนอประเด็นการประชุมวิชาการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ 
๕ ๕  

           

ข้ันตอนท่ี 2 ขอรายชื่อผูเขรวมประชุมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ๕ ๑๐             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติใชงบประมาณใน

การดําเนินการ 
๕ ๑๕ 

   
 

        

ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําคําสั่งคณะกรรมการ  ๕ ๒๐             
ข้ันตอนท่ี 5 จัดทํารางคําสั่งกรุงเทพมหานคร ๕ ๒๕             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ๕ ๓๐             
ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ๕ ๓๕             
ข้ันตอนท่ี 8 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ๕ ๔๐             
ข้ันตอนท่ี 9 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ๕ ๔๕             
ข้ันตอนท่ี10 ประสานงานขอใชสถานท่ีจัดการประชุม ๕ ๕๐             
ข้ันตอนท่ี11 เชิญผูบริหาร ผูเขารวมสังเกตการณและสื่อมวลชน ๕ ๕๕             
ข้ันตอนท่ี12 ดําเนินการเรื่องจัดซ้ือจัดจางตามโครงการ ๑๐ ๖๕             
ข้ันตอนท่ี13 จัดเตรยีมเอกสารประกอบการประชุม ๑๐ ๗๕             
ข้ันตอนท่ี14 จัดการประชุมประจําป ๑๐ ๘๕             
ข้ันตอนท่ี15 ประเมินผลโครงการ ๕ ๙๐             
ข้ันตอนท่ี16 จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายงาน

ตามลําดับชั้น 
๕ ๙๕             

ข้ันตอนท่ี17 สรุปรายงานและการดําเนินการดานงบประมาณ ๕ ๑๐๐             
รวม ...17.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



117                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 27 การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการของศูนยเอราวัณ (ศบฉ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 
ข้ันตอนท่ี 1 ขออนุมัติอัตราจางบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติ

ราชการ 
25 25              

ข้ันตอนท่ี 2 ขออนุมัติเงินบํารุงโรงพยาบาลสาํนักการแพทย 25 50              
ข้ันตอนท่ี 3 ผูสอบผานคัดเลือกเขารายงานตัว 25 75              
ข้ันตอนท่ี 4 บุคคลภายนอกเขาชวยปฏิบัติราชการ 25 100              

รวม ...4.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100              
 
 



118                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 28 โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัย (ศบฉ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ขอรายชื่อผูเขารับการอบรม ๕ ๕             
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ ๕ ๑๕             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทํารางคําสั่งกรุงเทพมหานคร ผูเขารับการอบรม ๕ ๒๐             
ข้ันตอนท่ี 4 ขออนุมัติโครงการ ๕ ๒๕             
ข้ันตอนท่ี 5  ขออนุมัติตัวบุคคลเขารวมโครงการ ๕ ๓๐             
ข้ันตอนท่ี 6 ขออนุมัติคาใชจายโครงการจากสพฉ. ๑๐ ๔๐             
ข้ันตอนท่ี 7 ประสานงานวิทยากร/ขอใชสถานท่ีจัดการ

ฝกอบรมภาคสนาม 
๕ ๔๕             

ข้ันตอนท่ี 8 ดําเนินการเรื่องจัดซ้ือจัดจางตามโครงการ ๕ ๕๐             
ข้ันตอนท่ี 9 ขออนุมัติเงินทดรองราชการ ๕ ๕๕             
ข้ันตอนท่ี10 เชิญผูบริหาร เปดการอบรม ๕ ๖๕             
ข้ันตอนท่ี11  จัดการอบรม ๓๐ ๗๐             
ข้ันตอนท่ี12  ประเมินผลการฝกอบรม/การดําเนินการอบรม ๕ ๗๕             
ข้ันตอนท่ี13  จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายงาน

ตามลําดับชั้น 
๕ ๙๕             

ข้ันตอนท่ี14  สรุปรายงานและการดําเนินการดาน
งบประมาณ 

๕ ๑๐๐             

รวม ...14.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



119                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย (ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 29 โครงการระดมทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาความพรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย (ศบฉ.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 การขอรายชื่อผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

รวมเปนคณะกรรมการ 
๕ ๕             

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติผูมีอํานาจ ๑๐ ๑๕             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการ/ดําเนินการ/การเงิน 
๕ ๒๐             

ข้ันตอนท่ี 4 ขออนุมัติใชเงินนอกงบประมาณ ๕ ๒๕             
ข้ันตอนท่ี 5  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ๕ ๓๐             
ข้ันตอนท่ี 6 ยืมเงินทดลองราชการ ๕ ๓๕             
ข้ันตอนท่ี 7 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

จัดการซอม 
๕ ๔๐             

ข้ันตอนท่ี 8 ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจางตามแผนงาน ๕ ๔๕             
ข้ันตอนท่ี 9  ประสานงานเรื่องสถานท่ีจัดการซอม ๕ ๕๐             
ข้ันตอนท่ี10  จัดทําหนังสือเชิญประธานพิธี /ผูรวมพิธีเปดการ

ซอม/สื่อมวลชน 
๕ ๕๕             

ข้ันตอนท่ี11  จัดทําคํากลาวรายงาน/คํากลาวเปดงาน ๕ ๖๐             
ข้ันตอนท่ี12  จัดเตรียมพิธีการ ๕ ๖๕             
ข้ันตอนท่ี13  จัดซอมภาคสนาม ๑๕ ๘๐             
 
 
 
 



120                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี14  จัดการซอมแผนปฏิบัติการ ๕ ๘๕             
ข้ันตอนท่ี15  จัดใหมีการถอดบทเรียน ๕ ๙๐             
ข้ันตอนท่ี16  ประเมินผลการดําเนินงาน ๕ ๙๕             
ข้ันตอนท่ี17  จัดทํารายงาน ๕ ๑๐๐             

รวม ...17.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 15 จํานวนชองทางดวน (Fast Track) ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 30 กิจกรรมการเพ่ิมชองทางดวน (Fast Track) ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ (9 รพ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลผูสูงอายุท่ีมารับบริการใน

โรงพยาบาล เพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมการเพ่ิม
ชองทางดวน (Fast Track) โดยกระบวนการท่ี
เหมาะสม ภายใตบริบทของโรงพยาบาล 

30 40             

ข้ันตอนท่ี 3 นําขอมูลเสนอคณะกรรมการบริหารและ
ผูบริหารเพ่ือดําเนินงานการเพ่ิมชองทางดวน 

10 50             

ข้ันตอนท่ี 4 ประชุมกลุมงานผูปวยนอก เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงาน 

10 60             

ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการชองทางดวนแกผูสูงอายุ 30 90             
ข้ันตอนท่ี 6 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 



122                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 15 จํานวนชองทางดวน (Fast Track) ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 31 กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส (9 รพ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 สํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีตองมีการ

ปรับปรุง 
30 40             

ข้ันตอนท่ี 3 นําขอมูลเสนอคณะกรรมการบริหารและ
ผูบริหารเพ่ือดําเนินงานการปรับปรุง 

10 50             

ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก 40 60             
ข้ันตอนท่ี 5 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...5.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 32 โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย (กว.) /(9 รพ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและเขียน

โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานัก
การแพทย  

15 15             

ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการและ
มอบหมายความรับผิดชอบ 

15 30             

ข้ันตอนท่ี 3 ประสานงานกับโรงพยาบาลในสังกัดเพ่ือสง
ตัวแทนผูสูงอายุเขารวมประกวดสุขภาพตาม
จํานวนท่ีกําหนด 

20 50             

ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ 40 90             
ข้ันตอนท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร 10 100             

รวม ...5.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 33 โครงการกีฬาสรางสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย (รพก.) /(9 รพ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 เขารวมประชุมคณะกรรมการโครงการกีฬา

สรางสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุสํานัก
การแพทย เพ่ือรวมกันวางแผนดําเนินการ 

10 10             

ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลผูสูงอายุท่ีจะเขารวมการแขงขัน
กีฬา สงไปยังสํานักการแพทย 

30 40             

ข้ันตอนท่ี 3 ประสานงานกับสํานักการแพทย เพ่ือกําหนดวัน
การแขงขัน แจงไปยังผูสงูอายุ 

10 50             

ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการกีฬาสรางสัมพันธรักษสุขภาพ
ผูสูงอายุสํานักการแพทย 

30 80             

ข้ันตอนท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร 10 90             
ข้ันตอนท่ี 6 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 



125                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 34 โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย (รพก.) /(9 รพ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 เขารวมประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนา

สมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย เพ่ือรวมกันวางแผนดําเนินการ 

10 10             

ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลผูสูงอายุท่ีจะเขารวมการสัมมนา
สมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย สงไปยังสํานักการแพทย 

30 40             

ข้ันตอนท่ี 3 ประสานงานกับสํานักการแพทย เพ่ือกําหนดวัน
การสัมมนาฯ แจงไปยังผูสูงอาย ุ

10 50             

ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการโครงการสัมมนาสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 

30 80             

ข้ันตอนท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร 10 90             
ข้ันตอนท่ี 6 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 



126                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 35 โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุประจําป 2561 (9 รพ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 เขารวมประชุมคณะกรรมการโครงการตรวจ

สุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุประจําป 2561  
เพ่ือรวมกันวางแผนดําเนินการ 

10 10             

ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลสมาชิกชมรมผูสงูอายุท่ีจะเขารับ
การตรวจสุขภาพประจําป 2561  สงไปยัง
สํานักการแพทย 

30 40             

ข้ันตอนท่ี 3 ประสานงานกับสํานักการแพทย เพ่ือกําหนดวัน
การตรวจสุขภาพฯ แจงไปยังผูสูงอายุ 

10 50             

ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุประจําป 2561 

30 80             

ข้ันตอนท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร 10 90             
ข้ันตอนท่ี 6 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 



127                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 36  โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ (Well-being Caring) (9 รพ./รพว.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัต ิ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  10 20             
ข้ันตอนท่ี 3 ประสานงานกับวิทยากร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 4 จัดทํากําหนดการอบรม  10 40             
ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินกาจัดการอบรมตามแผน  30 70             
ข้ันตอนท่ี 6 วิเคราะหผลโครงการ 10 80             
ข้ันตอนท่ี 7 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางในการ

ดูแลผูปวย 
15 95             

ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลการจัดอบรมเสนอผูบริหาร 5 100             
รวม ...8.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 37 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Plance) (สก./ทุกสวนราชการ)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 10 20             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 20 30             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 40             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงคณะกรรมการ 10 50             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 20 60             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 70             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการ 10 80             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 5 90             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 5 100             

รวม ...9.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลชวยฟนคืนชีพข้ันสูง (รพก.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 5 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 50             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการจัดการอบรม 20 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 80             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 90             
ข้ันตอนท่ี10 รายงานไตรมาส 10 100             

รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย (รพก.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 5 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร 10 35             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 50             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการจัดการอบรม 20 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 80             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 90             
ข้ันตอนท่ี10 รายงานไตรมาส 10 100             

รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 40 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการดานการพยาบาล เรื่องการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพก.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 5 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 50             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการจัดการอบรม 20 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 80             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 90             
ข้ันตอนท่ี10 รายงานไตรมาส 10 100             

รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 41 การอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง (Palliative Care) (รพก.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 5 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 50             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการจัดการอบรม 20 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 80             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 90             
ข้ันตอนท่ี10 รายงานไตรมาส 10 100             

รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 42 โครงการการประชุมวิชาการ การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพต.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 เขียนโครงการเสนอผูบริหาร 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 10             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 20             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมประชุม เชิญวิทยากร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 45             
ข้ันตอนท่ี 6 รายงานไตรมาส 10 55             
ข้ันตอนท่ี 7 จัดเตรียมเอกสาร 20 75             

รวม ...7.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารยาในการพยาบาลผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน (รพต.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประสานและเชิญวิทยากรภายนอกและภายใน 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ประสานขอรายชื่อผูเขารับการอบรม 5 10             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัตตอผูบริหาร 20 30             
ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานายการ 

คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการ
รับ-สง และเก็บเงิน 5 35 

            

ข้ันตอนท่ี 5 จัดทําคําสัง่ขาราชการเขารับการอบรม 5 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือจัดทํา

แผนการอบรมและมอบหมายงาน 5 45 
            

ข้ันตอนท่ี 7 จัดเตรียมสถานท่ี/จัดเตรียมเอกสารการอบรม 10 55             
ข้ันตอนท่ี 8 จัดดําเนินการอบรม ตามกําหนดการ 30 85             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปผลการอบรมเสนอผูบริหารสํานักการแพทย

และผูบริหารกรุงเทพมหานคร 10 95 
            

ข้ันตอนท่ี10 จัดทําและเสนอแบบประเมนิ สพข.2/2556 5 100             
รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
 
 
 
 



135                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 44 โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยและฝกซอมดบัเพลิงและหนีไฟ (รพจ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันเตรียมการดําเนินงาน 

1.1 เสนอแผนงาน/โครงการ 
1.2 เตรียมบุคลากรและอุปกรณ 
1.3 ประสานงานกับสํานักปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกทม. และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

25 25             

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการ 
2.2 ประชาสัมพันธการฝกอบรม 
2.3 จัดฝกอบรมฯ 

40 65             

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันประเมินผล 25 90             
ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันสรุปและรายงานผล 10 100             

รวม ...4.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 



136                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแกบุคลากร (รพจ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูบริหาร 

1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการ
รับ-สง และเก็บรักษาเงิน 
2) จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน      
เพ่ือจัดทําแผนการอบรมและมอบหมายงาน 
3) ประสานงานกับวิทยากร สวนราชการใส
สังกัดเพ่ือขอรายชื่อผูเขารับการอบรม 
4) จัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารับการอบรม                   
การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกบุคลากร 

40 
(5) 
 
 

(5) 
 
 

(20) 
 

(10) 

40             

ข้ันตอนท่ี 2 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณในการอบรม 10 50             
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการอบรม 20 70             
ข้ันตอนท่ี 4 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมิน 

เสนอคณะกรรมการบริหาร รพจ. และเสนอตอ
ผูบริหาร สนพ. 

10 80             

ข้ันตอนท่ี 5  จัดทําฎีกาเบิกเงินงบประมาณฯ ประจําป 
2558 

20 100             

รวม ...5.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



137                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 46 โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพผูปวยเด็กและทารกแรกเกิด (รพจ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 20 20             
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําคําสั่งตางๆ 20 30             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 20 40             
ข้ันตอนท่ี 4 ประสานวทิยากรหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 10 50             
ข้ันตอนท่ี 5  จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณในการอบรม 10 65             
ข้ันตอนท่ี 6 ดําเนินการอบรม 10 80             
ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 5 90             
ข้ันตอนท่ี 8 สรุปผลการดําเนินการนําเสนอผูบริหาร 5 100             

รวม ...8.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 47  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพข้ันสูง (ผูใหญ) (รพจ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําหลักสูตร ประสานวิทยากร จองหอง

ประชุม ขอรายชื่อผูเขารวมโครงการ 
20 20             

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

คําสั่งผูเขารวมโครงการ 
10 40             

ข้ันตอนท่ี 4 จัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือมอบหมายหนาท่ี 10 50             
ข้ันตอนท่ี 5  จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณในการอบรม 15 65             
ข้ันตอนท่ี 6 ดําเนินการอบรม 15 80             
ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 10 90             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการ สรุปการประเมินผล  

เสนอผูบริหาร 
10 100             

รวม ...8.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 



139                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (รพท.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทํารางโครงการ 1q 1q             
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการรับ 
– สงเงิน และเก็บรักษาเงิน 

10 2๐ 
            

ข้ันตอนท่ี 3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน 

๑๐ 30 
            

ข้ันตอนท่ี 4 ติดตอประสานงานกับวิทยากร และจัดทําหนังสือ
เชิญวิทยากร 

10 40 
            

ข้ันตอนท่ี 5 จัดทํากําหนดการอบรม จัดทําหนังสือเวียนแจง 
ขอรายชื่อผูเขารับการอบรมพรอมจัดทําคําสั่งให
ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเขารับ
การอบรม  

10 50 

            

ข้ันตอนท่ี 6 สงโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ
คําสั่งใหขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
เขารับการอบรม เสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 

20 70 
            

ข้ันตอนท่ี 7 จัดเตรยีมเอกสารประกอบการอบรม 5 75             
ข้ันตอนท่ี 8 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ ๑๕ 9๐             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทําแบบรายงาน 

สพข. 2 เพ่ือเสนอตอผูบริหาร   
5 100 

            

 รวม ...9.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



140                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 49 โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพท.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทํารางโครงการเพ่ือเตรียมนําเสนอขออนุมัติ

จากผูบริหาร 
15 15 

            

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการรับ 
– สงเงิน และเก็บรักษาเงิน 

10 25 
            

ข้ันตอนท่ี 3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน 

5 30 
            

ข้ันตอนท่ี 4 ติดตอประสานงานกับวิทยากร และจัดทําหนังสือ
เชิญวิทยากร 

10 40 
            

ข้ันตอนท่ี 5 จัดทํากําหนดการอบรม จัดทําหนังสือเวียนแจง 
ขอรายชื่อผูเขารับการอบรมพรอมจัดทําคําสั่งให
ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเขารับ
การอบรม  

10 50 

            

ข้ันตอนท่ี 6 สงโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ
คําสั่งใหขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
เขารับการอบรม เสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 

20 70 
            

ข้ันตอนท่ี 7 จัดเตรยีมเอกสารประกอบการอบรม 5 75             
ข้ันตอนท่ี 8 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ 20 95             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทําแบบรายงาน 

สพข. 2 เพ่ือเสนอตอผูบริหาร   
5 100 

            

 รวม ...9.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



141                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ (รพท.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทํารางโครงการเพ่ือเตรียมนําเสนอขออนุมัติ

จากผูบริหาร 
15 15 

            

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการรับ 
– สงเงิน และเก็บรักษาเงิน 

10 25 
            

ข้ันตอนท่ี 3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน 

5 30 
            

ข้ันตอนท่ี 4 ติดตอประสานงานกับวิทยากร และจัดทําหนังสือ
เชิญวิทยากร 

10 40 
            

ข้ันตอนท่ี 5 จัดทํากําหนดการอบรม จัดทําหนังสือเวียนแจง 
ขอรายชื่อผูเขารับการอบรมพรอมจัดทําคําสั่งให
ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเขารับ
การอบรม 

10 50 

            

ข้ันตอนท่ี 6 สงโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ
คําสั่งใหขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
เขารับการอบรม เสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 

20 70 
            

ข้ันตอนท่ี 7 จัดเตรยีมเอกสารประกอบการอบรม 5 75             
ข้ันตอนท่ี 8 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ 20 95             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทําแบบรายงาน 

สพข. 2 เพ่ือเสนอตอผูบริหาร   
5 100 

            

 รวม ...9.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



142                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 51 โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับอุบัติภัยหมูโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (รพท.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจระบบโครงการสรางและสภาพแวดลอมภายใน

โรงพยาบาล 
5 5             

ข้ันตอนท่ี 2 สํารวจสภาพแวดลอมพ้ืนท่ีรอบโรงพยาบาล 5 10             
ข้ันตอนท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและผูบริหาร

เพ่ือสรุปผลการสํารวจและปรับปรุงแผนรับ
อุบัติภัยหมูของโรงพยาบาลเพ่ือใหเปนปจจุบัน 

 
15 

 
25 

            

ข้ันตอนท่ี 4 จัดทํากําหนดการอบรมซอมแผนฯ ตามโครงการ 5 30             
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตอประสานงานวิทยากร และจัดทําหนังสือ

เชิญวิทยากร 
5 35             

ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําหนังสือเวียนแจงขอรายชื่อผูเขารับการอบรม
พรอมจัดทําคําสั่งใหขาราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครเขารับการอบรม 

 
10 

 
45 

            

ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ – สงเงิน และเก็บรักษาเงิน จัดทําโครงการ
เพ่ือเสนอขออนุมัติจากผูบริหาร 

 
10 

 
55 

            

 
 
 
 
 



143                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 8 สงโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ

คําสั่งใหขาราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร เขารับการอบรม เสนอขอ
อนุมัติตอผูบริหาร 

 
15 

 
70 

            

ข้ันตอนท่ี 9 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือมอบหมาย
งาน และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ี
ในการซอมตามแผน 

5 75             

ข้ันตอนท่ี10 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ 20 95             
ข้ันตอนท่ี11 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทําแบบรายงาน 

สพข. 2 เพ่ือเสนอตอผูบริหาร   
5 100             

 รวม ...11.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 52 โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ (รพว.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการ , ขอรายชื่อผูเขาอบรม และทํา

คําสั่งใหขาราชการและลูกจางเขารับการอบรมฯ 
๑๐ ๑๐ 

 
           

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินงาน  และคณะกรรมการ
รับ-สงเงินและเก็บรักษาเงิน 

10 20   
 

         

ข้ันตอนท่ี 3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวาง
แผนการอบรม 

10 30    
 

        

ข้ันตอนท่ี 4 ติดตอประสานงานกับทีมวิทยากร 10 40             
ข้ันตอนท่ี 5 สงโครงการ/คําสั่งคณะกรรมการ/คําสั่งผูเขา

อบรมเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 
๑0 50    

 
        

ข้ันตอนท่ี 6 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน 

10 60      
 

      

ข้ันตอนท่ี 7 ติดตามคําสั่งจัดอบรมและเบิกจาย วัสดุอุปกรณ 10 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ 20 90             
ข้ันตอนท่ี 9 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผูบริหาร ๑๐ ๑๐๐             
 รวม ...9.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 



145                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 53 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและระงับอัคคีภัย (รพว.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการ , ขอรายชื่อผูเขาอบรม และทํา

คําสั่งใหขาราชการและลูกจางเขารับการอบรมฯ 10 10 
            

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินงาน  และคณะกรรมการ
รับ-สงเงินและเก็บรักษาเงิน 20 30 

            

ข้ันตอนท่ี 3 สงโครงการ / คําสั่งคณะกรรมการ / คําสั่งผูเขา
อบรม  เสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 20 50 

            

ข้ันตอนท่ี 4 ติดตอประสานงานกับทีมวิทยากร 10 60             
ข้ันตอนท่ี 5 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวาง

แผนการอบรม  และมอบหมายงาน 10 70 
            

ข้ันตอนท่ี 6 เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณในการอบรม 10 80             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ 10 90             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผูบริหาร 10 100             
 รวม ...8.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 



146                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติรการการชวยฟนคืนชีพ (รพว.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการ , ขอรายชื่อผูเขาอบรม และทํา

คําสั่งใหขาราชการและลูกจางเขารับการอบรมฯ 10 10 
            

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินงาน  และคณะกรรมการ
รับ-สงเงินและเก็บรักษาเงิน 20 30 

            

ข้ันตอนท่ี 3 สงโครงการ / คําสั่งคณะกรรมการ / คําสั่งผูเขา
อบรม  เสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 20 50 

            

ข้ันตอนท่ี 4 ติดตอประสานงานกับทีมวิทยากร 10 60             
ข้ันตอนท่ี 5 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวาง

แผนการอบรม  และมอบหมายงาน 10 70 
            

ข้ันตอนท่ี 6 เตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณในการอบรม 10 80             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ 10 90             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผูบริหาร 10 100             
 รวม ...8.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 



147                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 55 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (รพล.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 10             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 20             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมประชุม เชิญวิทยากร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 45             
ข้ันตอนท่ี 6 รายงานไตรมาส 10 55             
ข้ันตอนท่ี 7 จัดเตรียมเอกสาร 20 75             
ข้ันตอนท่ี 8 ดําเนินการจัดการประชุม 5 80             
ข้ันตอนท่ี 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 90             
ข้ันตอนท่ี10 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 100             

รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพข้ันสูง (รพล.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 10             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 20             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมประชุม เชิญวิทยากร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 45             
ข้ันตอนท่ี 6 รายงานไตรมาส 10 55             
ข้ันตอนท่ี 7 จัดเตรียมเอกสาร 20 75             
ข้ันตอนท่ี 8 ดําเนินการจัดการประชุม 5 80             
ข้ันตอนท่ี 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 90             
ข้ันตอนท่ี10 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 100             

รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



149                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล (รพล.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 10             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 20             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมประชุม เชิญวิทยากร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 45             
ข้ันตอนท่ี 6 รายงานไตรมาส 10 55             
ข้ันตอนท่ี 7 จัดเตรียมเอกสาร 20 75             
ข้ันตอนท่ี 8 ดําเนินการจัดการประชุม 5 80             
ข้ันตอนท่ี 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 10 90             
ข้ันตอนท่ี10 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 100             

รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 58 โครงการประชุมวิชาการผุสูงอายุแบบองครวม Integrated Geriatric Care ประจําป 2561 (รพร.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร 10 35             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการจัดการอบรม 25 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 95             
ข้ันตอนท่ี10 รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 



151                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 59 โครงการอบรมการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Ratchapipat IC Days) (รพร.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร  10 35             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ข้ันตอนท่ี 7  ดําเนินการจัดการอบรม 25 70             
ข้ันตอนท่ี 8  ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 95             
ข้ันตอนท่ี10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



152                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 198 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 60  โครงการอบรมชวยฟนคืนชีพในผูใหญ (รพร.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร  10 35             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ข้ันตอนท่ี 7  ดําเนินการจัดการอบรม 25 70             
ข้ันตอนท่ี 8  ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 95             
ข้ันตอนท่ี10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



153                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 198 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 61 โครงการเอาใจ ใสเขา (รพร.)    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร  10 35             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ข้ันตอนท่ี 7  ดําเนินการจดัการอบรม 25 70             
ข้ันตอนท่ี 8  ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 95             
ข้ันตอนท่ี10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



154                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทยในสาธารณภัยกลุมชน (รพร.)    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร  10 35             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ข้ันตอนท่ี 7  ดําเนินการจัดการอบรม 25 70             
ข้ันตอนท่ี 8  ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 95             
ข้ันตอนท่ี10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



155                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 63  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและหนีไฟ (รพร.)   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร  10 35             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ข้ันตอนท่ี 7  ดําเนินการจัดการอบรม 25 70             
ข้ันตอนท่ี 8  ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 95             
ข้ันตอนท่ี10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



156                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 64 โครงการฝกอบรมซอมแผนรับอุบัติภัยกลุมชน (รพส.)    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1  จัดทําโครงการเสนออนุมัติ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2  ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 10   20             
ข้ันตอนท่ี 3  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 10 30             
ข้ันตอนท่ี 4  ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 20 35             
ข้ันตอนท่ี 5  ประสายรายชื่อผูเขารวมอบรมและจัดทําคําสั่ง 10 40             
ข้ันตอนท่ี 6  เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณในการอบรม 30 80             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนนการจัดอบรมตามกําหนดการ 10 90             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินโครงการและสรุปผลการตามแบบ

รายงานสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอตอผูบริหาร 

10 100             

รวม   8   ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
  
 
 
 
 
 
 



157                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 65 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การชวยฟนคืนชีพข้ันสูง (รพส.)     
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูบริหาร 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2   จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 10   20               
ข้ันตอนท่ี 3   ประชุมคณะกรรมการ กําหนดบทบาทหนาท่ี 10 30             
ข้ันตอนท่ี 4  ประชาสัมพันธและประสานงานหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
20 35             

ข้ันตอนท่ี 5  จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณในการดําเนิน
โครงการ 

10 40             

ข้ันตอนท่ี 6  ดําเนินโครงการตามกําหนดการท่ีวางไว 30 80             
ข้ันตอนท่ี 7 ประเมินผลและสรุปผลโครงการเสนอตอ

ผูบริหาร 
10 90             

ข้ันตอนท่ี 8  จัดทําแบบรายงานสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือรายงานผูบริหารสํานัก
การแพทย 

10 100             

รวม ...8... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100  100 100             
 
 



158                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนยายและการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (รพส.)    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ 

ข้ันตอน      
(รอยละ)      

ความกาวหนา 
ของโครงการ     

(รอยละ)     

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1   จัดทําโครงการเสนออนุมัติตอผูบริหาร                                       
ข้ันตอนท่ี 2  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน                                   
ข้ันตอนท่ี 3   ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการฝกอบรม                 
ข้ันตอนท่ี 4    ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม                    
ข้ันตอนท่ี 5    ประเมินผลโครงการฝกอบรม                  
ข้ันตอนท่ี 6  สรุปผลการฝกอบรมตามแบบรายงานสถาบันพัฒนา -

ขาราชการกรุงเทพมหานคร เสนอตอผูบริหาร 
               

 รวม ...6... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



159                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซอมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล (รพส.)    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1  จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติจากผูบริหาร 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการ  
รับ – สงและเก็บรักษาเงิน 

5 10             

ข้ันตอนท่ี 3  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือจัดทําการ
อบรมและมอบหมายงาน 

20 30             

ข้ันตอนท่ี 4  ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของขอ
สถานท่ีในการจัดฝกอบรมซอมแผนอัคคีภัย 

10 40             

ข้ันตอนท่ี 5  ขอรายชื่อผูเขารวมฝกอบรมและจัดทําคําสั่ง 20 60             
ข้ันตอนท่ี 6  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม

ซอมแผนอัคคีภัย 
10 70             

ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการฝกอบรมซอมแผนอัคคีภัยตาม
กําหนดการ 

20 90             

ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินโครงการและสรุปผล 10 100             
รวม ...8... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             

 
 



160                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 68 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (รพข.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการขียนโครงการ 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ             5 10             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 20             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขาอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมอกสาร 10 50             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการจัดการอบรม 20 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการสรปุผล 10 80             
ข้ันตอนท่ี 9  สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 90             
ข้ันตอนท่ี10  รายงานไตรมาส 10 100             
 รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



161                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 69  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซอมแผนรับอุบัติภัยหมู (รพข.)   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการขียนโครงการ 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ             5 10             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 20             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขาอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมอกสาร 10 50             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการจัดการอบรม 20 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการสรปุผล 10 80             
ข้ันตอนท่ี 9  สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 90             
ข้ันตอนท่ี10  รายงานไตรมาส 10 100             
 รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 
 
 



162                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 70  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพยาบาล เรื่อง การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพข.)   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการขียนโครงการ 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ             5 10             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 20             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขาอบรม เชิญวิทยากร 10 30             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 10 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมอกสาร 10 50             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการจัดการอบรม 20 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการสรปุผล 10 80             
ข้ันตอนท่ี 9  สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 90             
ข้ันตอนท่ี10  รายงานไตรมาส 10 100             
 รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



163                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 71 กิจกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย (8 รพ./กว.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมกลุมงานอายุรกรรม 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 วางแผนกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ               

การรักษาวัณโรค 
10 20             

ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการกิจกรรม 10 30             
ข้ันตอนท่ี 4 ใหบริการแกผูรับบริการ 50 80             
ข้ันตอนท่ี 5 รายงานผลการดําเนินงาน 10 90             
ข้ันตอนท่ี 6 สรุปผลการดําเนินงาน 10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



164                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 72 กิจกรรมรณรงคปองกันวัณโรค (9 รพ.)   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย ครั้งท่ี 1/2561 

10 10             

ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย ครั้งท่ี 2/2561 

10 20             

ข้ันตอนท่ี 3 เตรียมการประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย  

5 25             

ข้ันตอนท่ี 4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดสํานกัการแพทย ครั้งท่ี 3/2561 

10 35             

ข้ันตอนท่ี 5 ตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ 40 75             
ข้ันตอนท่ี 6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย ครั้งท่ี 4/2561 

10 85             

ข้ันตอนท่ี 7 สรุปผลการตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ 15 100 
 

            

รวม ...7.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



165                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 20 ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีบริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 73 การจดัตั้งหนวยแพทยแผนไทยและ/หรือแพทยทางเลือก (รพก./รพต./รพจ./รพว./รพร./รพส.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการแพทยแผนไทยและ

แพทยทางเลือก เพ่ือวางแผนดําเนินงาน 
30 30             

ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมสถิติการใหบริการในสังกัดสํานัก
การแพทย 

30 
 

60             

ข้ันตอนท่ี 3 นิเทศติดตามงานหนวยแพทยแผนไทยและ/
หรือแพทยทางเลือก ของโรงพยาบาลในสงักัด 

30 90             

ข้ันตอนท่ี 4 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...4.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



166                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 20 ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีบริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 74 โครงการจัดตั้งศูนยเวชศาสตรฟนฟูและแพทยทางเลือก(แพทยแผนไทย) รพข.    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร             15 20             
ข้ันตอนท่ี 3 ขอเห็นชอบดําเนินการ 10 30             
ข้ันตอนท่ี 4 ขออนุมัติดําเนินการถึงลงนามใบคําสั่ง 10 40             
ข้ันตอนท่ี 5 ลงนามใบสั้งจางถึงสิ้นสุดสัญญา 50 90             
ข้ันตอนท่ี 6 ดําเนินการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา ปองกัน

และการฟนฟูสงเสริมสุขภาพ 
10 100 

            

ข้ันตอนท่ี 7 รวบรวมขอมูลผูใชบริการท่ีมารับบริการ เพ่ือ
วางแผนจัดกิจกรรมการบริการท่ีครอบคลุมและ
ตอบสนองความตองการดานสุขภาพโดย
กระบวนการท่ีเหมาะสม ภายใตบริบทของ
โรงพยาบาล 

  

            

ข้ันตอนท่ี 8 สรุปและรายงานสํานักการแพทย               
ข้ันตอนท่ี 9 รายงานไตรมาส               
 รวม ...9.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



167                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 21 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 75 โครงการสัมมนาวิชาการประจําปครั้งท่ี 16 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร (กว.)   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ 5 10             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน(ชุดยอย) 5 15             
ข้ันตอนท่ี 4 ประชุมคณะทํางานชุดยอยแตละชุด 30 45             
 4.1   ชุดวิชาการ 3              
 4.2   ชุดหารายได 2              
 4.3   ชุดประกวดOral 4              
 4.4   ชุดประกวด Poster 4              
 4.5   ชุดประกวดนวัตกรรม 4                                                       
 4.6   ชุดจัดทําหนังสือ 2              
 4.7   ชุดประชาสัมพันธและสิ่งตีพิมพ 2              
 4.8   ชุดสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ 2              
 4.9   ชุดประเมินผล 2              
 4.10 ชุดตอนรับ 2              
 4.11 ชุดเลขานุการ 3              
ข้ันตอนท่ี 5  ขอเสนอรายชื่อเขารวมประชุม 5 50             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

คําสั่งใหเขาประชุม และบัญชีรายชื่อ 
5 55             

ข้ันตอนท่ี 7 เสนอขออนุมัติโครงการและคําสั่ง 5 60             
ข้ันตอนท่ี 8 เวียนแจงคําสั่ง และบัญชีรายชื่อ 5 65             



168                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 9 ขอคะแนน CNE / CME 5 70             
ข้ันตอนท่ี10 ดําเนินการสัมมนาวิชาการตามกําหนด 5 75             
ข้ันตอนท่ี11 ประสานทําหนังสือเชิยวิทยากร 5 80             
ข้ันตอนท่ี12 ประสานโรงพิมพ ทําเลมประกอบการสัมนา 4 84             
ข้ันตอนท่ี13 ยืมเงินทดรองจายในโครงการ 4 88             
ข้ันตอนท่ี14  ประเมินผลโครงการ 4 92             
ข้ันตอนท่ี15 จัดทําแบบ สพข.2 4 96             
ข้ันตอนท่ี16 คืนเงินยืมโครงการ 4 100             

รวม ...16.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



169                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 21 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 76 โครงการการประชุมใหญวิชาการประจําป (รพก.)    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 5 5             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 10 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร 10 35             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 10 50             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการจัดการอบรม 20 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 5 90             
ข้ันตอนท่ี10 รายงานไตรมาส 10 100             

รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



170                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 22 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 77  โครงการการประชุมวชิาการประจําป 2561 (รพต.)   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 20 20             
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําหลักสูตร ประสานวิทยากร ขอรายชื่อผู

รวมโครงการ 
10 30             

ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
คําสั่งผูเขารวมโครงการ      

  
            

ข้ันตอนท่ี 4 จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือมอบหมายหนาท่ี     10 40             
ข้ันตอนท่ี 5 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณในการประชุม               
ข้ันตอนท่ี 6 ดําเนินการจัดการจัดประชุมในเดือน กรกฎาคม 10 50             
ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําฎีกาเบิกคาใชจาย 20 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการ สรุปการประเมินผลเสนอ

ผูบริหาร 
20 90             

 รวม ...8.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



171                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 21 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 78 โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย (รพต.)   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูบริหาร     20 20             
ข้ันตอนท่ี 2 นําเสนอผูขอรับทุนวิจัยเขาคณะกรรมการ

พิจารณาทุนวิจัย 
10 30             

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการใหความเห็นชอบทุนวิจัย                  
ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําฎีกาเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย           10 40             
ข้ันตอนท่ี 5 จายเงินทุนวิจัย ครั้งท่ี 1  ( 50%) 10 50             
ข้ันตอนท่ี 6 รายงานผลและสรุปผลงานวิจัย      20 70             
ข้ันตอนท่ี 7 จายเงินทุนวิจัย ครั้งท่ี 2  ( 100%)         20 90             
ข้ันตอนท่ี 8 รายงานผลและสรุปโครงการ     5 95             
 รวม ...8.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



172                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 21 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 79 โครงการประชุมวิชาการประจาํปโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (รพท.)    

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทํารางโครงการ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทํากําหนดการประชุม จัดทําหนังสือเวียนแจง

ขอรายชื่อขาราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เขา
รวมโครงการ 

10 20 
            

ข้ันตอนท่ี 3 ติดตอประสานเชิญวิทยากร และจัดหนังสือเชิญ
วิทยากร 

10 30 
            

ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําโครงการ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงาน และ
คณะกรรมการรับ – สงเงิน และเก็บรักษาเงิน 
คําสั่งใหขาราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
และจัดทําบัญชีบุคคลภายนอกใหเขารวมประชุม 

20 50 

            

ข้ันตอนท่ี 5 สงโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ
คําสั่งใหขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
บุคคลภายนอกเขารวมประชุม เสนอขออนุมัติตอ
ผูบริหาร 

20 70 

            

ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุสํานักงาน อุปกรณในการ
ประชุม 

5 75 
            

ข้ันตอนท่ี 7  ดําเนินการจัดการประชุมตามกําหนดการ 20 95             
ข้ันตอนท่ี 8  สรุปประเมินผลโครงการและจัดทําแบบรายงาน 

สพข. 2 เพ่ือเสนอตอผูบริหาร   
5 100 

            

 รวม ...8.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



173                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 21 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 80 โครงการการประชมุวิชาการประจําป 2561 (รพร.)   
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการเขียนโครงการ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 5 15             
ข้ันตอนท่ี 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร 10 25             
ข้ันตอนท่ี 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร 10 35             
ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการ 5 40             
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมเอกสาร 5 45             
ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินการจัดการอบรม 25 70             
ข้ันตอนท่ี 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล 15 85             
ข้ันตอนท่ี 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย 10 95             
ข้ันตอนท่ี10  รายงานไตรมาส 5 100             
 รวม ...10.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 
 



174                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 21 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 81 โครงการการประชมุวิชาการประจําป 2561 (รพส.)    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1  วางแผนการจัดโครงการ 10 10             
ข้ันตอนท่ี 2  ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 10   20             
ข้ันตอนท่ี 3  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 10 30             
ข้ันตอนท่ี 4  ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 10 35             
ข้ันตอนท่ี 5  ประสายรายชื่อผูเขารวมอบรมและจดัทําคําสั่ง 10 40             
ข้ันตอนท่ี 6  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 10 50             
ข้ันตอนท่ี 7  เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณในการอบรม 30 80             
ข้ันตอนท่ี 8 ดําเนินการจัดอบรมตามกําหนดการ 10 90             
ข้ันตอนท่ี 9 ประเมินโครงการและสรุปผลการตามแบบ

รายงานสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอตอผูบริหาร 

10 100             

รวม   9   ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



175                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 22 ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 82 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของโรงพยาบาลในสังกัด (9 รพ.)    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผูปวย

ผูรับบริการ 
20 20             

ข้ันตอนท่ี 2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ                          20 40             
ข้ันตอนท่ี 3 นําขอคิดเห็นจากผลการสํารวจไปปรับปรุงแกไข 20 60             
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงบริการ                   20 80             
ข้ันตอนท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานใหผูบริหาร

ทราบ                        
20 100             

รวม ...5.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



176                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 23 จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 83 โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เพ่ือการดูแลรักษาผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย (9 รพ.)    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

 (Best Practice) ครัง้ท่ี 1/2561 
10 10             

ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
 (Best Practice) ครั้งท่ี 2/2561 

10 20             

ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจประเมินการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
ประจาํป 2561 

40 60             

ข้ันตอนท่ี 4 สรุปผลการตรวจประเมินการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ ประจําป 2561 

10 70             

ข้ันตอนท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
 (Best Practice) ครั้งท่ี 3/2561 

10 80             

ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําแนวทางพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
ประจาํป 2561 

20 100             

 รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 



177                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 24 รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคท่ีสําคัญ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 84 กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากรเพ่ือการสงตอผูปวย (รพจ.)    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมคณะทํางานคณะทํางานพัฒนา               

เครือขายระบบบริการทางการแพทยและระบบ
สงตอ 

10 10             

ข้ันตอนท่ี 2 ปรับปรุงแนวทางในการรับสงตอผูปวย 10 20             
ข้ันตอนท่ี 3 จัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินการ 20 40             
ข้ันตอนท่ี 4 ประชุมชี้แจงแนวทางในการรับสงตอผูปวยให

บุคลากรภายในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ 
20 60             

ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการรับสงตอผูปวยตามคูมือและแนวทาง                   
ท่ีกําหนด 

20 80             

ข้ันตอนท่ี 6 กํากับ ติดตาม การแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

10 90             

ข้ันตอนท่ี 7 รายงานผลการดําเนินงาน พรอมปญหาและ
อุปสรรคใหผูบริหารทราบ 

10 100             

รวม ....7... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 



178                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 25 รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันสูง (Advanced) สามารถไดรับบริการภายใน 10 นาที และสวนของข้ันพ้ืนฐาน (Basic) 
สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 85 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศบฉ.)    
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2561 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 
สัญญาเลขท่ี สนพ.๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

    
            

 งวดงาน ๑ – ๓ ๕๐ ๕๐               

 งวดงานท่ี ๔ ตรวจรับงานงวดท่ี ๔ ประกอบดวย : ๓๐ ๘๐               

ตรวจรับโปรแกรมระบบงาน Application ๑๕ ระบบ                  
ตรวจรับงานพัฒนาขอมูลและสารสนเทศ ๕ รายการ                 
ตรวจรับการเชื่อมตอระบบเครือขายและการสื่อสาร ๕ 
รายการ 

                

ตรวจรับการนําเขาขอมูลท่ีจําเปนในการพัฒนา จัดการ 
และวิเคราะห ๕ รายการ 

                

ตรวจรับการทดสอบระบบ ๒ รายการ                 
ตรวจรับงานระบบโทรศัพทรับแจงเหตุ ระบบการ
เชื่อมโยงเครือขาย และระบบไฟฟา 

                

 งวดงานท่ี ๕ ตรวจรับงานงวดท่ี ๕ ประกอบดวย : ๒๐ ๑๐๐               

ตรวจรับผลการอบรมบุคลากรหลักและการพัฒนา
บุคลากร 

                

ตรวจรับคูมือสําหรับเจาหนาท่ีดูแลระบบ                 
ตรวจรับคูมือผูใชระบบ ฉบับสมบูรณ                 
      รวม ...๓... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100               



179                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 26 จํานวนคลินิกผูสูงอายุ ท่ีผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 86 การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย (9 รพ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการคลินิกผูสูงอายุ       

เพ่ือวางแผนดําเนินการ 
30 30             

ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลและสถิติการใหบริการของคลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย 

30 
 
 

60             

ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 

30 90             

ข้ันตอนท่ี 4 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...4.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             



180                                                   แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 
สํานักการแพทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 26 จํานวนคลินิกผูสูงอายุ ท่ีผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 87 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย (9 รพ.)  
  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการคลินิกผูสูงอายุเพ่ือ 

วางแผนดําเนินการ 
10 10             

ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลผูสูงอายุท่ีมารับบริการใน
โรงพยาบาล เพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของโรงพยาบาล ท่ี
ครอบคลุมและตอบสนองความตองการดาน
สขุภาพผูสูงอายุ โดยกระบวนการท่ีเหมาะสม 
ภายใตบริบทของโรงพยาบาล 

30 40             

ข้ันตอนท่ี 3 นําขอมูลเสนอคณะกรรมการผูสูงอายุและ
ผูบริหาร 

10 50             

ข้ันตอนท่ี 4 ประชุมทีมสหวิชาชีพเพ่ือวางแผนรวมกันในการ
ดําเนินงาน 

10 60             

ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการในคลินิกผูสูงอายุ 30 90             
ข้ันตอนท่ี 6 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 10 100             

รวม ...6.... ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100 100             
 

 
 


	พันธกิจ
	หลักการพื้นฐาน
	นิยาม/คำอธิบาย
	ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และเสียชีวิตโดยไม่มีภาวะ Ischemic heart , Chronic kidney disease , Stroke ร่วมด้วย
	วิธีการคำนวณ
	นิยาม/คำอธิบาย
	นิยาม/คำอธิบาย
	นิยาม/คำอธิบาย
	นับจำนวน (ราย)
	นิยาม/คำอธิบาย
	- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วน ลงพุง หมายถึง บุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์และหรือประชาชนทั่วไป
	นิยาม/คำอธิบาย
	นิยาม/คำอธิบาย
	วิธีการคำนวณ
	ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางคุณภาพผ่านเกณฑ์ของสำนักการแพทย์ในระดับ 3 ขึ้นไป 7 ใน 10 ข้อ ในแต่ละปี คูณ 100 หารด้วย จำนวนศูนย์ทั้งหมด
	นิยาม/คำอธิบาย
	จำนวนแบบสอบถามที่มีคะแนนความ     พึงพอใจในระดับมากของผู้ใช้บริการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครหารด้วยจำนวนแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน  คูณ 100
	นิยาม/คำอธิบาย
	โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ (ซ้ำ) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลฯ คูณ 100 หารด้วย โรงพยาบาลที่ต้องรับการตรวจประเมิน (ซ้ำ) ในปี 2561
	นิยาม/คำอธิบาย
	วิธีการคำนวณ
	  เปิดให้บริการจุดจอดได้ตามเป้าหมายโครงการ
	นิยาม/คำอธิบาย
	วิธีการคำนวณ
	นิยาม/คำอธิบาย
	วิธีการคำนวณ
	โครงการพัฒนาบุคลากรที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คูณ 100 หารด้วยโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด
	นิยาม/คำอธิบาย
	วิธีการคำนวณ
	หน่วยงานที่เข้าร่วมซ้อมแผน คูณด้วย  100 หารด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
	นิยาม/คำอธิบาย
	นับจำนวน
	นิยาม/คำอธิบาย
	นิยาม/คำอธิบาย
	- ระบบเชื่อมโยง หมายถึง ระบบตรวจ    คัดกรองโรค ระบบส่งต่อ ระบบดูแลระยะกลาง ระบบดูแลระยะยาว ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นต้น
	นิยาม/คำอธิบาย
	นิยาม/คำอธิบาย
	นิยาม/คำอธิบาย
	≥ ร้อยละ 85
	นิยาม/คำอธิบาย
	นิยาม/คำอธิบาย
	นิยาม/คำอธิบาย
	นิยาม/คำอธิบาย
	2 เรื่อง
	นิยาม/คำอธิบาย
	ร้อยละ 65
	นิยาม/คำอธิบาย 

