
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :    Line      Staff      Line & Staff 

มิติท่ี : 1  ช่ือตัวช้ีวัด :  รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 1.  นางสาวพรพิไล  ตันติลีปกร          โทร 0 2223 1728 หรือ 3250 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

2.  นางสาวมณีรัตน  ประจงดี           โทร 0 2223 1728 หรือ 3249 

     นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

3.  นายเจษสุภา  ไชยสุภา               โทร 0 2223 1728 หรือ 3249 

     นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
                                ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน ≤60 70 80 90 100 

 

ผลการดําเนินงาน : สวนท่ี 1 (รอยละ 20)  และสวนท่ี 2 (รอยละ 80) 
 

สวนท่ี  1   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (รอยละ 20)     
 

องคประกอบ รอยละ ผลงาน รายละเอียดผลการดําเนินการ  
1. การวางแผน 

(14 องคประกอบยอย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดทําแผนฯ 
1.1  มีการจัดเก็บขอมูลโดยกําหนดใหมีการรายงานผล   

การปฏิบัติราชการเปนรายไตรมาสและจัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบแฟมขอมูลเพ่ือเปนฐานขอมูลท่ีสามารถนํามา
วิเคราะหเพ่ือกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจรรมการ
พัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ         
สํานักการแพทย 

1.2  มีการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
สํานักการแพทยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือรับฟงและ
ระดมความคิดเห็นตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
การจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของสํานักการแพทยรวมถึงการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการจํานวน 2 ครั้ง 

- ครั้งท่ี 1/2561 วันศุกรท่ี 8 มิถุนายน 2561       
ณ หองประชุมแพทยพัฒน ชั้น 5 สํานักการแพทย 

- ครั้งท่ี 2 /2561 วันจันทรท่ี 10 กันยายน 2561 
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมแพทยพัฒน ชั้น 5 
สํานักการแพทย 

 



2 
 

องคประกอบ รอยละ ผลงาน รายละเอียดผลการดําเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  มีการเผยแพรประชาสัมพันธแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของหนวยงานผานเว็บไซดสํานักการแพทยท่ี 
www.msdbangkok.go.th 

 
ความสอดคลองของแผนฯ 
1.4  โครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับขอมูลจากการวิเคราะห

สถานการณ สภาพปญหา เปาประสงคการพัฒนาและ
ภารกิจของสํานักการแพทย ตอบสนองและสงผล
โดยตรงตอตัวชี้วัดทุกตัว 

1.5  ตัวชี้วัดท่ีกําหนดในแผนฯ ตอบสนองและสงผลตอการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร สนับสนุนตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
และยุทธศาสตรการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร 

1.6  ตัวชี้วัดสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กรุงเทพมหานครประจําปพ.ศ.2561 โดย          
สํานักการแพทยไดมีการพิจารณาตามตัวชี้วัดในสวนท่ี  
สํานักการแพทยมีสวนรวมทุกตัวชี้วัดและนํามาบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

1.7  ตัวชี้วัดสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
กรุงเทพมหานครระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2564) 
นโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานครและสอดคลอง
กับภารกิจของสํานักการแพทย 

 
ความครบถวนของแผนฯ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักการแพทยมีรูปแบบ/
องคประกอบของแผน ดังนี้ 
1.8    สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปของ  

สํานักการแพทย ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป/
สถานการณ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีจะดําเนินการ
ใหบรรลุ โดยมีการระบุไวชัดเจนในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํป 

1.9    มาตรการและโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย     
สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ                        
สวนท่ี 2 การบริหารจัดการ 

1.10 โครงการท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

http://www.msdbangkok.go.th/
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องคประกอบ รอยละ ผลงาน รายละเอียดผลการดําเนินการ  
   สอดคลองมิติการประเมินตามคํารับรองฯ  

1.11  มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักการแพทย         
เผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซดสํานักการแพทยท่ี 

         www.msdbangkok.go.th 
1.12 มีการนําตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนการพัฒนาในมิติท่ี 2 – 4  

บรรจุไวในแผนปฏิบตัิราชการประจาํปของ         
สํานักการแพทยครบทุกตัวชี้วัด 

2.  การแปลงแผนไปสู      
การปฏิบัติ 

 (2 องคประกอบยอย) 
 

4 4  องคประกอบการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 
2.1 ในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร (Daily plans) มีขอมูลของตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักการแพทย
ครบถวนและรายงานความกาวหนาทุกไตรมาส 

2.2 สํานักการแพทยมีการรายงานความกาวหนาตามขอ 
2.1 ตอผูอํานวยการสํานักการแพทยทุกไตรมาส โดย
พิมพจากระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (Daily plans) 

3. การติดตามและประเมินผล 
(2 องคประกอบยอย) 

     

4 4 องคประกอบการติดตามและประเมินผล 
3.1  ในระบบติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

กรุงเทพมหานคร (Daily plans) มีขอมูลของโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคลองรับกับตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจําปของสํานักการแพทยครบถวนและรายงาน
ความกาวหนาทุกเดือน 

3.2  สํานักการแพทยมีการรายงานความกาวหนาและปรับปรุง
รายละเอียดผลการดําเนนิการโครงการ/กิจกรรมอยาง
ชัดเจน และรายงานเปนประจาํทุกเดือน 

 

ผลการประเมิน :  (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึก) 
 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. การวางแผน 12 12 

2. การแปลงแผนไปสูกาปฏิบัต ิ     4 4 

3. การติดตามและประเมินผล 4 4 

รวม 20 20 
 

http://www.msdbangkok.go.th/


     สวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80)  

สรุปผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดในมิติที่ 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกจิ  

    ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 (1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนนิงาน 

 

(5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

 งานเชิงยุทธศาสตร 
1.1 อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวย

เบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic 
Heart , CKD , Stroke) ท่ีเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย (ผลลัพธ) 

 
< รอยละ 5 

 

 
รอยละ 0.013 

   

 1.2  อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง    
(ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีเสียชีวิตดวย 
Intracerebral  Hemorrhage หรือ 
Hemorrhagic Stroke) (ผลลัพธ) 

< รอยละ 3.3 
 

รอยละ 0.034           

 1.3  สตรีในชวงอาย ุ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจ   
คัดกรองมะเร็งเตานม (ผลผลิต) 

5,000 คน/ป 5,095 คน/ป    

   1.4  สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจ   
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลผลิต) 

12,000 คน/ป 16,140 คน/ป    

 1.5 รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอว
หรือ BMI ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ) 

 

รอยละ 75 
 

รอยละ 84.15      
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 (1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนนิงาน 

 

(5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

 1.6 รอยละของหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีไดรับ
การดูแลรักษาตามนโยบายปองกันการ
ถายทอดเชื้อ เอชไอวีจาก แมสูลูก (ผลลัพธ) 

รอยละ 100 รอยละ 100    

 1.7 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมี
คุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแต
ระดับ 3 ข้ึนไป (ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 85 
 

รอยละ 100 
 

   

 1.8 รอยละของผูปวยท่ีมีความพึงพอใจระดับ “มาก” 
ในบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 

≥รอยละ 85 
 

รอยละ 97.99    

 1.9 รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซํ้า) 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 100 
(รพว./รพล.) 

 

รอยละ 100 
(รพว./รพล.) 

 

   

 1.10 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ข้ันตอนในการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลาง
และหนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาล          
ราชพิพัฒน (ผลลัพธ) 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 
 

   

 1.11 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ข้ันตอนในการกอสรางอาคารอเนกประสงค
โรงพยาบาลตากสิน 

รอยละ 100 รอยละ 100    

 1.12 ความสําเร็จในการสงตอผูปวยระหวาง รอยละ 90 รอยละ 99.99    
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 (1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนนิงาน 

 

(5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

โรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข 
(ผลลัพธ) 

  

 1.13 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น (ผลผลิต) 1 จุด 
 

1 จุด 
 

   

 1.14 ประชาชนท่ีเขารับการอบรมสามารถดูแลตนเอง
ในภาวะฉุกเฉิน (ผลลัพธ) 

รอยละ 80 

 
รอยละ 100    

 1.15 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนา
บุคลากร (ผลลัพธ) 
(รายงานผลการประเมินโครงการฯ ) 

รอยละ 80 
 

รอยละ 100 
 

   

 1.16 ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทาง
การแพทยในเหตุสาธารณภัย 
(ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ) (ผลลัพธ) 

รอยละ 80  
 

รอยละ 100    

 1.17 จํานวนชองทางดวน (Fast Track)  ท่ี
โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ (ผลผลิต) 

 

3 ชองทาง 
 

5 ชองทาง    

 1.18 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพ
หรือตรวจสุขภาพประจําป (ผลลัพธ) 

 

รอยละ 5 
 

รอยละ 20.53    

 1.19 รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบ รอยละ 10  รอยละ 40    



7 
 

 (1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนนิงาน 

 

(5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

เชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะ
พ่ึงพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ    
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม 
(ผลลัพธ) ** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2 (พ.ศ.
2561-2564) 

(รพต./รพร.) 
 

(รพต./รพร.) 

 2. ภารกิจประจํา 

2.1 รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวยมีความรู 
ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองได
ถูกตอง (ผลลัพธ) 

 
รอยละ 80 

 

 
รอยละ 96.22 

   

 2.2 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยู
ในระดับดี (ผลลัพธ) 

รอยละ 80  
(ระดับดีข้ึนไป) 

รอยละ 88.92       

 3. ตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.
2561 

3.1  อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหม
และกลับเปนซํ้า (ผลลัพธ) 

 
 

 
≥ รอยละ 85 

 
 

 
รอยละ 87.97 

   

 3.2 ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีมีบริการแพทยแผนไทย/
แพทยทางเลือก (ผลผลิต) 

6 แหง (รพก./
รพต./รพจ. /รพร./

รพว./รพส.) 

7 แหง (รพก./
รพต./รพจ./รพร./
รพว./รพส./รพข.) 
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 (1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนนิงาน 

 

(5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

 3.3 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริง
มากกวา 1 สวนราชการ (ผลผลิต) 

4 เรื่อง 
 

6 เรื่อง    

 3.4 ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของ
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 

รอยละ 90 

 
รอยละ 93.11    

 3.5 จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ           
(Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัด  
สํานักการแพทย (ผลผลิต) 

2 เรื่อง 2 เรื่อง    

 3.6 รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวย         
โรคท่ีสําคัญ (ผลลัพธ) 

รอยละ 93 

 
รอยละ 98.24    

 3.7 รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินข้ันสูง (Advanced) สามารถ
ไดรับบริการภายใน 10 นาที และสวนของข้ัน
พ้ืนฐาน (Basic) สามารถไดรับบริการภายใน  
15 นาที (ผลลัพธ) 

ข้ันสูง 
(Advanced)  
รอยละ 30 

 
ข้ันพ้ืนฐาน (Basic) 

รอยละ 65 

ข้ันสูง 
(Advanced) 

รอยละ 30.30 
 

ข้ันพ้ืนฐาน (Basic) 
รอยละ 63.81 

   

 3.8 จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑมาตรฐาน
“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” (ผลลัพธ) 

รอยละ 100 
(9 แหง) 

รอยละ 100 
(9 แหง) 

   

 4. ภารกิจสนับสนุนมิติท่ี 2 – 4 

4.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 
 

 
5 คะแนน 

 
4 คะแนน 
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 (1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนนิงาน 

 

(5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

 4.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม 

7 คะแนน  5.6 คะแนน    

 4.3 รอยละของเงินงบประมาณกันไวเหลื่อมป 2 คะแนน 1.6 คะแนน    

 4.4 คะแนนความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
ทันเวลาและถูกตอง 

ภายในเวลาท่ี
กําหนดและถูกตอง 

ภายในเวลาท่ี
กําหนดและถูกตอง 

   

 4.6 คะแนนความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชี
มูลคาทรัพยสินประจําป 2560 ทันเวลาและ
ถูกตอง 

ภายในเวลาท่ี
กําหนดและถูกตอง 

ภายในเวลาท่ี
กําหนดและถูกตอง 

   

 4.7 รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

รอยละ 100 รอยละ 100    

 4.8 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องท่ีไดรับแจง
จากประชาชน/ผูรับบริการ 

รอยละ 100 รอยละ 100    

 4.9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 

รอยละ 100 รอยละ 100    

 4.10 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 5 รอยละ 3.811    

 4.11 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภบิาลเพ่ือพัฒนา
ภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 

รอยละ 100 รอยละ 100    
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 (1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ตัวช้ีวัด 

(3) 
เปาหมาย 

 (4) 
ผลการดําเนนิงาน 

 

(5) 
รอยละความสําเร็จ 

(4)  X 100 
     (3) 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

 4.12 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 

รอยละ 100 รอยละ 100    

 4.13 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 

รอยละ 90  
ข้ึนไป 

รอยละ 77.84    

                                                                                                                                                 
รวมคะแนน 

 

  

รวมตัวช้ีวัดทั้งสิ้นจํานวน  41 ตัว   ไดคะแนน .................... คะแนน 
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รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ ์
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

1. อัตราการตายของผูปวย
โรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวาน
ท่ีไมมีภาวะแทรกซอน  
Ischemic Heart , CKD , 
Stroke) ท่ีเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย (ผลลัพธ) 

< รอยละ 5 
 

รอยละ 0.013 1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการประชาชนท่ีเปน
โรคเบาหวาน                     

     ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 
(9 รพ./รพต.) 

 

      สํานักการแพทยไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
พัฒนาระบบบริการประชาชนท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน
ท่ีเขามารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 
ท้ัง 9 แหง ดังนี้  
 1.จัดตั้งคลินิกโรคเบาหวาน และใหความรูแก
ผูปวยเบาหวาน เชน การใชยา การดูแลตนเอง การ
ควบคุมอาหารของผูปวยโรคเบาหวาน และใหความรู
เรื่องโรคเบาหวานแกประชาชนผูมารับบริการ 
 2.  จัดงานรณรงควันเบาหวานโลก ซ่ึงมีกิจกรรม
การคัดกรองผูปวยเบาหวานรายใหม คัดกรองตรวจหา
ภาวะแทรกซอนตางๆในผูปวยเบาหวานรายเกา และ
จัดงานรณรงควันเบาหวานโลกภายใตคําขวัญ 
"เบาหวานและผูหญิง สิทธิ เพ่ือสุขภาพท่ีดีใน
อนาคต" ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการวันเบาหวาน
โลกป 2561 – 2562 ธีม “The Family and 
diabetes”  
 3. จัดกิจกรรมเก่ียวกับโรคเบาหวาน เชน การ
จัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาระบบและเครือขาย
บริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดท่ี 1 ในเด็กและวัยรุน” 
การสอนสุขศึกษา เพ่ือใหความรูแกผูปวย ญาติ และ
ผูดูแล กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพประชาชน  
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

 4. จัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู
เก่ียวกับโรคเบาหวาน เชน โรคแทรกซอน/การดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวาน โภชนบําบัด ความรู
เก่ียวกับยา และการดูแลเทา การออกกําลังกาย   
ใหแกผูปวยเบาหวานและญาติ รวมท้ังผูรับบริการท่ัวไป  
 5. จัดทําเอกสารใหความรู แผนพับ โปสเตอร 
เรื่องโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน 
จัดทําสื่อการสอนเรื่องโรคเบาหวาน เปนตน 
 6. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติโรคเบาหวานรวมกับ
โรงพยาบาลในสังกัด 
 7. มีการพัฒนาในดานตางๆ เพ่ือเสริมสรางการ
ดําเนินงานใหผูปวยโรคเบาหวานไดรับความรู และ 
ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตน เชน พัฒนา      
ชองทางการสื่อสารกับผูปวยโรคเบาหวานโดยเฉพาะ
ผูปวยท่ีใชยาฉีดอินซูลินทางระบบ LINE เพ่ือสามารถ
ใหคําปรึกษาและสื่อสารถึงกลุมท่ีมีปญหา Care giver 
การพัฒนาระบบใหบริการดูแลเทาท่ีมีภาวะแทรกซอน 
การพัฒนาระบบการคัดกรองภาวะแทรกซอนใน 
ผูปวยเบาหวานประจําปใหครอบคลุม ท้ังเทา        
จอประสาทตา วัณโรค ระดับน้ําตาลสะสม โปรตีนใน
ปสสาวะ ตลอดจนติดตามเยี่ยมผูปวยในและให
คําปรึกษารวมกับทีมสหสาขาอยางมีระบบ เปนตน 
      ซ่ึงโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหง
ไดมีการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวาน 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

(ผูปวยเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic 
Heart, CKD, Stroke) ท่ีเขามารับการรักษาท้ังหมด
อยางตอเนื่อง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 
สิงหาคม 2561 ดังนี้ 
รพก. ผูปวย 24,857 ราย เสียชีวิต 1 ราย   
       คิดเปนรอยละ 0.004 
รพต. ผูปวย 21,954 ราย เสียชีวิต  0 ราย   
       คิดเปนรอยละ 0.00 
รพจ. ผูปวย 34,533 ราย เสียชีวิต  2 ราย   
       คิดเปนรอยละ  0.006 
รพท. ผูปวย 6,187 ราย เสียชีวิต  5  ราย   
       คิดเปนรอยละ 0.081 
รพว. ผูปวย 16,181 ราย เสยีชีวิต  5 ราย   

คิดเปนรอยละ  0.031 
รพล. ผูปวย  4,638 ราย เสยีชีวิต  0   ราย   

คิดเปนรอยละ 0.00 
รพร. ผูปวย 17,860 ราย เสียชีวิต  0 ราย   

คิดเปนรอยละ 0.00 
รพส. ผูปวย 17,815 ราย เสียชีวิต  6 ราย   
  คิดเปนรอยละ  0.034 
รพข. ผูปวย 4,547 ราย เสียชีวิต  0 ราย   
       คิดเปนรอยละ  0.00 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

รวมผูปวยท้ังสิ้น  จํานวน   148,572  ราย 
         เสียชวีิต   จํานวน    19  ราย  

        คิดเปนรอยละ 0.013 
 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
  เนื่องจากโรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอท่ีพบบอยในประชาชนในเขตเมืองท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม สํานักการแพทยเห็นความสําคัญ              

ในเรื่องดังกลาว จึงไดสนับสนุนใหโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหง ดําเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนท่ีเปนโรคเบาหวาน เพ่ือลดอุบัติการณ         

การเสียชีวิตจากโรคดังกลาว 

ปญหา อุปสรรค 
  - 
 

หลักฐานอางอิง 

1. รายงานสถิติผูปวยโรคเบาหวาน (E10 – E14) 

2. รายงานสถิติผูเสียชีวิตโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานท่ีไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic Heart, CKD, Stroke) 

 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
  - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. อัตราการตายของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง (ผูปวยความ
ดันโลหิตสูงท่ีเสียชีวิตดวย 
Intracerebral   
Hemorrhage หรือ 
Hemorrhagic Stroke) 
(ผลลัพธ) 

 

< รอยละ 3.3 
 

รอยละ 0.034        2. การพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนท่ีเปนโรค         
ความดันโลหิตสูง   

     ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)  
     (9 รพ./รพส.) 

 

สํานักการแพทยไดดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดูแลผูปวยความดันโลหิตสูง โดยใหความรูเรื่อง
ความดันโลหิตสูงแกประชาชนผูมารับบริการ ดังนี้ 
ตรวจคัดกรองสุขภาพผูมารับบริการ และสงเสริมให
ความรูแกผูปวย ญาติ ผูดูแล และเปดใหบริการ
คลินิกความดันโลหิต เพ่ือใหผูปวยมีความรู สุขศึกษา 
สามารถดูแลตนเองได ปองกัน และชะลอภาวะ 
แทรกซอนตางๆ มีการจัดนิทรรศการรณรงค วันโรค
ความดันโลหิตสูงแกผูมารับบรกิาร โดยการแจกแผนพับ 
จัดบอรด เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือสงเสริม
ใหความรูเรื่องความดันโลหิตสูง และการปฏิบัติตาม
แนวทางการดูแลผูปวยความดันโลหิตสูง จัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางในการดูแลผูปวยตาม
โครงการคายความดันโลหิตสูง เพ่ือใหผูเขารวม
โครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และแนวทางในการ
ดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตลอดจนคัดกรอง
ผูปวย HT ท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไต 

ซ่ึงวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมของ
โรงพยาบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผูปวย
แบบสหวิชาชีพและผูปวยท่ีเขารวมกิจกรรมดังกลาว
สามารถนําความรูท่ีไดรับกลับไปดูแลตนเองอยาง
ถูกตอง ซ่ึงจะชวยลดภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึนได 
และสํานักการแพทยไดตระหนักถึงความสําคัญของ
โรคดังกลาว จึงมีการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงตอ  
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

โรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ี
เสียชีวิตดวย Intracerebral Haemorrhage หรือ 
Hemorrhagic Stroke) ท่ีเขามารับการรักษา
ท้ังหมดอยางตอเนื่อง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 
31 สิงหาคม 2561 ดังนี้ 
รพก.  ผูปวย 44,511  ราย เสียชีวิต  31 ราย                       
        คิดเปนรอยละ  0.070 
รพต.  ผูปวย  50,835 ราย เสียชีวิต  9   ราย                       
        คิดเปนรอยละ  0.018 
รพจ.  ผูปวย 66,065  ราย เสียชีวิต  13  ราย                       
        คิดเปนรอยละ  0.020 
รพท. ผูปวย  29,576  ราย เสียชีวิต  6 ราย                       
        คิดเปนรอยละ  0.020 
รพว.  ผูปวย 26,213 ราย เสียชีวิต  12 ราย                       
        คิดเปนรอยละ  0.046 
รพล.  ผูปวย   7,510 ราย เสียชีวิต  0   ราย                       
        คิดเปนรอยละ 0.000 
รพร.  ผูปวย  33,733  ราย เสียชีวิต  1 ราย                       
        คิดเปนรอยละ  0.003 
รพส.  ผูปวย 30,658 ราย  เสียชีวิต 29 ราย                       
        คิดเปนรอยละ 0.095 
รพข.  ผูปวย  6,567   ราย เสียชีวิต   0 ราย                       
        คิดเปนรอยละ  0.00 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

รวมผูปวยท้ังสิ้น จํานวน   295,668   ราย 
 เสียชีวิต   จํานวน    101      ราย  

 คิดเปนรอยละ  0.034       .          

 
 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
  เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงเปนโรคไมติดตอท่ีพบบอยในประชาชนในเขตเมือง สวนใหญเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม สํานักการแพทยเห็น
ความสําคัญในเรื่องดังกลาวจึงไดสนับสนุนใหโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหง ดําเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง  
เพ่ือลดอุบัติการณการเสียชีวิตจากโรคดังกลาว 
 
ปญหา อุปสรรค 
  - 
 
หลักฐานอางอิง 

 1. รายงานสถิติผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ( I10 - I15)                                                                                                                  
 2. รายงานสถิติผูเสียชีวิตดวย Intracereral Haemorrhag หรือ Hemorrhagie Stroke 
 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
  - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป 
ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานม (ผลผลิต) 

 

5,000 คน/ป 
 
 
 
 
 

 

5,095 คน/ป 3. กิจกรรมการใหบริการตรวจ        
คัดกรองมะเร็งเตานมใน
สถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 
(9 รพ./รพจ.) 

 

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหง 
ดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมแกสตรีไทย       
อายุ 35 ปข้ึนไป โดยสังเกตความผิดปกติดวย
ลักษณะภายนอกเตานม และการคลํา (ไมรวมการ
ตรวจ Mammogram และ/u/s breast) โดยไมเสีย
คาใชจาย โดยมีผลการดําเนินการดังนี้ 

1. โรงพยาบาลกลาง ดําเนินการตรวจ    
คัดกรองมะเร็งเตานม ณ หองผูปวยนอกศัลยกรรม           
อาคารอนุสรณ 100 ป โรงพยาบาลกลาง ชั้น 2       
(ในวันราชการ เวลา 08.00 – 12.00 น.) และ
ดําเนินการประชาสัมพันธการแจกแผนผับ เก่ียวกับ
มะเร็งเตานม ใหแกสตรีผูมารับบริการ และติดปาย
ประชาสัมพันธบริเวณลิฟตและบริเวณ OPD 
ศัลยกรรม ชั้น 2 มีจํานวนสตรีท่ีไดรับบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตานมในโรงพยาบาลกลาง จํานวน 
680 ราย ผิดปกติ จํานวน 463 ราย 

2. โรงพยาบาลตากสิน ดําเนินการตรวจ          
คัดกรองมะเร็งเตานม ณ หองตรวจโรคผูปวยนอก
ศัลยกรรม ชั้น 1 อาคารอํานวยการ 6 ชั้น (ในวัน
ราชการ เวลา 08.00 – 12.00 น.) และ
ดําเนินการติดปายประชาสัมพันธโครงการหนา
โรงพยาบาลและในโรงพยาบาล รวมท้ังมีการ
ประชาสัมพันธผานเสียงตามสายภายในโรงพยาบาล 
มีจํานวนสตรท่ีีไดรับบริการตรวจคัดกรอง      
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

มะเร็งเตานม จํานวน 791 ราย ผิดปกติ จํานวน 
200 ราย 

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  
ดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ณ คลินิก
ศัลยกรรม ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี  
(ในวันราชการ เวลา 08.00 – 11.00 น.) และ
ดําเนินการแจกแผนผับเก่ียวกับมะเร็งเตานม ใหแก
สตรีผูมารับบริการ ติดปายประชาสัมพันธหนา   
หองตรวจ และประกาศเสียงตามสายทุกวัน ระหวาง
เวลา 08.00 – 13.00 น. และประชาสัมพันธผาน
ระบบออนไลน(Facebook) มีจํานวนสตรีท่ีไดรับ
บริการตรวจมะเร็งเตานมในโรงพยาบาลเจริญกรุง-
ประชารักษ จํานวน 874 ราย ผิดปกติ 646 ราย 

4. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร 
อุทิศ ดําเนินการตรวจคัดกรองมเร็งเตานมในสตรี
อาย ุ30 - 70 ปและดําเนินการประชาสัมพันธ  
โดยการแจก  แผนพับใหกับประชาชนท่ีมารับ
บริการ มีจํานวนสตรี ท่ีไดรับบริการ มีจํานวนสตรี
เขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมใน
โรงพยาบาล  หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
จํานวน 416 คน ผิดปกติ 18 ราย 

5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ ดําเนินการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ณ แผนกผูปวยนอก        
(ในวันราชการ เวลา 08.00 – 12.00 น.) และ
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ดําเนินการประชาสัมพันธเรื่องการตรวจมะเร็งเตานม
ท่ีตึกผูปวยนอก และจัดทําแผนพับ ปายโปสเตอร         
มีจํานวนสตรีเขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 
จํานวน  722 ราย ผิดปกติ 7 ราย  

6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ณ คลินิก
ศัลยกรรม ทุกวันจันทรและวันอังคารของสัปดาห              
มีจํานวนสตรีเขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
ในโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จํานวน 
117 ราย ผิดปกติ 15 ราย  

7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน ดําเนินการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งเตานม ณ คลินิกศัลยกรรม อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (ในวันราชการ เวลา 08.00 – 
12.00 น.) และมีดําเนินการจัดทําแผนพับเรื่อง
มะเร็งเตานม มีจํานวนสตรีเขารับบริการตรวจ     
คัดกรองมะเร็งเตานมในโรงพยาบาลราชพิพัฒน 
จํานวน 684 ราย ผิดปกติ จาํนวน 83 ราย 

8. โรงพยาบาลสิรินธร ดําเนินการตรวจ        
คัดกรองมะเร็งเตานม ณ หองตรวจศัลยกรรม           
(ในวันราชการ เวลา 08.00 – 12.00 น.) มี
จํานวนสตรีเขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
ในโรงพยาบาลสิรินธร  จํานวน 686 ราย ผิดปกติ 
จํานวน 36 ราย 
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9. โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
ดําเนินการจัดโครงการการใหบริการตรวจมะเร็งเตานม              
มีการดําเนินงานจัดทําแผนพับประชาสัมพันธเรื่อง      
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม และฉายวีดีโอการ
ตรวจเตานมดวยตนเองใหกับประชาชนผูมารับบริการ
ขณะรอตรวจ มีจํานวนสตรีเขารับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมในโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 
จํานวน 107 ราย ผิดปกติ จาํนวน 3 ราย  

รวมจํานวนสตรีในชวงอายุ 30 – 70 ป 
ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม จํานวน 
5,095 ราย พบผิดปกต ิจํานวน 1,478 ราย   
โดยในรายท่ีพบความผิดปกติ จะไดรับการรักษา
อยางตอเนื่องตอไป 

 
 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนกิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือสงเสริมระบบพัฒนาสุขภาพเพ่ือประชาชน 
2. ประชาชนไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม โดยแพทยผูเชี่ยวชาญและทีมงานท่ีมีคุณภาพ 

ปญหา อุปสรรค  
 - 
หลักฐานอางอิง  
 รายงานผลการคัดกรองโรคท่ีสําคัญใหกับประชาชน (แยกตามโรคมะเร็ง)  
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
  - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

4. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป 
ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก (ผลผลิต) 

12,000 
 คน/ป 

16,140       
คน/ป 

4. การใหบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกใน
สถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร          
ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ) 
(8 รพ.) 

5. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ) 
(8 รพ.) 

6. กิจกรรมสัปดาหรณรงคและ
สงเสริมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ) 
(8 รพ.) 

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 8 แหง 
ไดดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยทํา 
Pap Smear สตรีในชวงอายุ 30 – 60 ป ตาม
เกณฑราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย  
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลกลาง ดําเนินการตรวจมะเร็ง    
ปากมดลูก ณ หองตรวจผูปวยสูติ-นรเีวชกรรม ชั้น 3 
อาคารอนุสรณ 100 ป โรงพยาบาลกลาง (ในเวลา
ราชการ เวลา 08.00 – 12.00 น.) และดําเนินการ
ประชาสัมพันธ โดยการติดปายประชาสัมพันธ      
บริเวณหนาลิฟตและบริเวณ OPD สูติ-นรเีวชกรรม 
และดําเนินการแจกแผนผับเก่ียวกับมะเร็งปากมดลูก        
ใหแกสตรีผูมารับบริการ และดําเนินการแจงผล       
Pap Smear ผานทางระบบออนไลน (Line 
Application) จัดงานสัปดาหรณรงคคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกใหกับบุคลากรของโรงพยาบาลกลาง
ระหวางวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 
2561 มีจํานวนสตรีท่ีไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในโรงพยาบาลกลาง จํานวน 3,738 ราย              
ผิดปกติ 74 ราย  

2. โรงพยาบาลตากสิน ดําเนินการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ณ คลินิกเวชกรรมท่ัวไป ตั้งอยู
บริเวณหองตรวจโรคผูปวยนอกสูติ-นรเีวชกรรม    
ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 17 ชั้น   
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ในเวลาราชการ เวลา 08.00 – 12.00 น.) และ 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในคลินิกมะเร็งปากมดลูก 
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. และ  
ในคลินกินรีเวชนอกเวลา 16.00 – 20.00 น.     
จัดกิจกรรมรณรงคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
เม่ือวันท่ี 7 – 13 มีนาคม 2561 ณ เรือนลีลาวดี 
โรงพยาบาลตากสิน มีจํานวนสตรีท่ีไดรับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในโรงพยาบาลตากสิน 
จํานวน 2,574 ราย ผิดปกติ 29 ราย  

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
ดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยทํา 
Pap Smear ตามเกณฑราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทย ณ คลินกินรีเวชกรรม ชัน้ 3 
อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (ในวันเวลาราชการ 
เวลา 08.00 – 11.00 น.) และดําเนินการ
ประชาสัมพันธ โดยการแจกแผนพับเรื่องมะเร็ง  
ปากมดลูก ติดปาย ประชาสัมพันธหนาหองตรวจ
และประกาศเสียงตามสายทุกวัน ในเวลาราชการ 
ดําเนินการวางแผนการตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยใช 
Liquid based Pap smear สําหรับผูปวยท่ีตองการ
จายเงินเอง มีจํานวนสตรีท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
จํานวน 4,411 ราย ผิดปกติ 118 ราย  
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4. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ 
ดําเนินการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก        
ในโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ และ
ดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไป หรือผูมา
รับบริการ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพ
และเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกทางสื่อตางๆ เชน 
ติดโปสเตอรหนาหองสูตินรีเวชกรรม การแจกแผนพับ
เรื่องมะเร็งปากมดลูก จัดบอรดประชาสัมพันธการให
ความรูเรื่องมะเร็งปากมดลูก และมีการประชาสัมพันธ
ผานระบบออนไลน ( Facebook) มีจํานวนสตรีท่ีไดรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาล   
หลวงพอทวีศักดิ์ฯ จํานวน 1,003 ราย ผิดปกต ิ24 ราย  

5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ ดําเนินการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกท่ีแผนกสูตินรีเวชกรรม     
(วันพุธและวันศุกร เวลา 08.00 – 12.00 น.) และ
ดําเนินการติดปายประชาสัมพันธบริเวณแผนกสูติ-
นรีเวชกรรม มีจํานวนสตรีท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
จํานวน 716 ราย ผิดปกติ 7 ราย  

6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในคลินิก        
นรีเวชกรรม (ทุกวันอังคารและวันศุกร ในเวลาราชการ 
และนอกเวลาราชการทุกวันอังคาร เวลา 08.00 – 
12 .00 น.) จํานวนสตรีท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง
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มะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลลาดกระบัง-
กรุงเทพมหานคร จํานวน 211 ราย ผิดปกติ 4 ราย 

7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน ดําเนินการตรวจ    
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ณ คลินิกสูตินรีเวชกรรม    
(ในวันราชการ เวลา 08.00 – 12.00น.) และ
ดําเนินงาน คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสัปดาห
รณรงคและสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
จํานวนสตรีท่ีไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน จํานวน 1,180 ราย 
ผิดปกติ 32 ราย 

8. โรงพยาบาลสิรินธร ดําเนินงานตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ณ หองตรวจสูตินรีเวชกรรม (ในวัน
ราชการ เวลา 08.00 – 12. 00 น. ) และไดจัด
อบรมใหความรูแกบุคลากรทางการแพทยในการ
ใหบริการ  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก                   
ดําเนินการประชาสัมพันธใหสตรีอายุ 30 – 60 ป 
ไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกผานทางเว็บไซดของ
โรงพยาบาล และมีการจัดทําแผนพับใหความรูแก   
ผูมารับบริการ จัดนิทรรศการสัปดาหรณรงคและ
สงเสริม การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวันท่ี 11 
และ 15 มิถุนายน 2561 ณ หองตรวจผูปวยนอก 
สูตินรีเวชกรรม มีจํานวนสตรีท่ีไดรับการตรวจ      
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลสิรินธร
จํานวน 2,307 ราย ผิดปกติ 36 ราย 
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รวมจํานวนสตรีในชวงอายุ 30 – 60 ป           
ท่ีไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก                
จํานวน 16,140 ราย พบผิดปกติ 324 ราย โดย       
ในรายท่ีพบความผิดปกติ จะไดรับการรักษาอยาง
ตอเนื่องตอไป 

 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุนกิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือสงเสริมระบบพัฒนาสุขภาพเพ่ือประชาชน 

2. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนอยางดี 

 

ปญหา อุปสรรค  

 - 

 

หลักฐานอางอิง  

 รายงานผลการคัดกรองโรคท่ีสําคัญใหกับประชาชน (แยกตามโรคมะเร็ง) 

 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
- 
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5. รอยละของผูเขารวมโครงการ
อวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI 
ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ) 

รอยละ 75 
 

รอยละ84.15   7. โครงการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน  

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

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยไดดําเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนท่ีมีน้ําหนัก
เกินเกณฑมาตรฐาน เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคและปจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ําหนักเกินจน
สามารถทําใหรอบเอวหรือคา BMI ลดลงจากเดิม 
ดังนี้ 

1. โครงการอวนจา พ่ีลากอน (Bye Bye My Fat) 
(รพก.) โดยกําหนดกลุมเปาหมายเปนประชาชน          
ท่ีเขารักษา ณ คลินิกโรคอวน เพ่ือใหประชาชน       
ท่ีมารับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีน้ําหนัก    
ตามเกณฑมาตรฐาน พรอมท้ังมีความรูเก่ียวกับ        
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีถูกตอง มีผูเขารวม
โครงการท้ังหมด จํานวน 101 คน รูปแบบการ
อบรมเปนแบบไป-กลับ จํานวน 1 วัน เวลา 13.00 
– 16.00 น. ณ คลินิกศัลยกรรมโรคอวนผลการ
ประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการมีดัชนีมวลกาย
ลดลงจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 80.19 

2. โครงการพยาบาลหุนดี (You R What You E) 
(รพต.) มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด จํานวน 70 คน 
รูปแบบการอบรมเปนแบบไป-กลับ จํานวน 3 ครั้ง 
ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23 พ.ค. 61 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 มิ.ย. 61 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 18 ก.ค. 61 
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ผลการประเมินพบวา มีผูเขารวมโครงการ                    
มีดัชนีมวลกายลดลง จํานวน 57 คน รอยละ 81.42 
รอบเอวลดลง จํานวน 60 คน รอยละ 85.71 

3.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูมี
น้ําหนักเกินมาตรฐาน (รพจ.) มีผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมด จํานวน 29 คน โดยจัดอบรมจํานวน 3 ครั้ง 
ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 พ.ค. 61 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 มิ.ย. 61 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 17 ก.ค. 61  

ณ หองประชุม ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา      
มหาราชินี ผลประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการมี
ดัชนีมวลกายลดลง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
82.80 มีรอบเอวลดลง จํานวน 23 คน คิดเปน 
รอยละ 79.40 

4. โครงการลด BMI ไรพุง (รพท.) มี
ผูเขารวมโครงการท้ังหมด จํานวน 50 คน รูปแบบ
การอบรม เปนแบบไป-กลับ จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 4 มิ.ย. 61 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 13 ก.ค. 61 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 3 ส.ค. 61 

ณ หองประชุมเมตตาธรรม โรงพยาบาล                
หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ ผลการประเมินพบวา           
ผูเขารวมโครงการมีดัชนีมวลกายลดลง จํานวน 41 คน 
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คิดเปนรอยละ 82.00 มีรอบเอวลดลง จาํนวน 42 คน 
คิดเปนรอยละ 84.00 

5. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงใน
กลุมภาวะโรคเมตาบอลิก (รพว.) มีผูเขารวม
โครงการท้ังหมด จํานวน 50 คน รปูแบบการอบรม
เปนแบบไป-กลับ จํานวน 5 วนั ดังนี้  

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23 พ.ค. 61 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 มิ.ย. 61 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 มิ.ย. 61 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 11 ก.ค. 61 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 18 ก.ค. 61 

ณ หองประชุมของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ
มัธยม ผลการประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการมี
ดัชนีมวลกายลดลง จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 
82.00 

6. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน     
ท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑตามมาตรฐาน ป 2561 
(รพล.) ผูเขารวมโครงการท้ังหมด จํานวน 39 คน 
รูปแบบการอบรมเปนแบบไป-กลับ จํานวน 4 วัน 
ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มิ.ย. 61 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 27 มิ.ย. 61  
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 11 ก.ค. 61 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 1 ส.ค. 61 
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ผลการประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการดัชนีมวล
กายลดลง จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 89.74 

7. โครงการสรางเสริมบุคคลตนแบบดาน        
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือการลดอวนลด
พุง (รพร.) ใหแกขาราชการและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน มีผูเขาโครงการท้ังหมด
จํานวน 40 คน รูปแบบการอบรมเปนแบบไป-กลับ 
จํานวน 7 ครั้ง ดังนี ้

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 ม.ค. 61 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 23 ก.พ. 61 
ครั้งท่ี3 วันท่ี 30 มี.ค. 61 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 27 เม.ย. 61 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 25 พ.ค. 61 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 29 มิ.ย. 61 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 20 ก.ค. 61 

ณ หองประชุม ท.ลดาวัลย ชัน้ 4 อาคารเฉลิม-         
พระเกียรต ิโรงพยาบาลราชพิพัฒน ผลการประเมิน
พบวา ผูเขารวมโครงการมีดัชนีมวลรางกายลดลง 
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 87.50 และมี   
รอบเอวลดลง จํานวน 34 คิดเปนรอยละ 85.00 

8. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สําหรับประชาชนท่ีมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน (รพส.)  
มีผูเขารวมโครงการฯท้ังหมด จํานวน 50 คน 
รูปแบบการอบรมเปนแบบไป-กลับ จํานวน 5 ครั้ง  
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ครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 พ.ค. 61 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 พ.ค. 61 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 17 พ.ค. 61 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7  มิ.ย. 61 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 10 ส.ค. 61 

ณ โรงพยาบาลสิรินธรและชุมชนกระทุมเสือปลา           
ผลการประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการมีดัชนี         
มวลกายลดลง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
94.00 
 

สรุปจํานวนผูเขารวมโครงการปรับเปล่ียน  
พฤติกรรมประชาชนท่ีมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน
ท้ังส้ิน 429 คน มีดัชนีมวลกายลดลง จํานวน 
361 คน คิดเปนรอยละ 84.15   
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญของโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสงเสริมการดูแลสุขภาพของบุคลากรของโรงพยาบาลและประชาชนในชุมชน  

2. ผูบริหารใหการสนับสนุนเปนอยางดี ท้ังวัสดุ อุปกรณ เวลา และการเตรียมสถานท่ี  

3. ทีมงานมีประสบการณ มีความมุงม่ัน ในการดําเนินโครงการใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ในการประชุมวางแผนดําเนินโครงการ และมีการทบทวนขอผิดพลาด

หลังการทํากิจกรรมกลุมทุกครั้งเพ่ือปรับปรุงในครั้งตอไป 

 

ปญหา อุปสรรค  

1. ไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

2. ผูเขารวมโครงการบางรายไมสามารถปฏิบัติตนตามท่ีโครงการแนะนําได   

3. ผูเขารวมโครงการหลายรายสมัครแลวไมไดเขารวมโครงการ หรือมาไดไมตอเนื่อง 

 

หลักฐานอางอิง  

รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

  

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

- 
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6. รอยละของหญิงตั้งครรภท่ี  
ติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแล
รักษาตามนโยบายปองกัน 
การถายทอดเชื้อ เอชไอวีจาก     
แมสูลูก (ผลลัพธ) 

รอยละ 100 รอยละ 100 8. กิจกรรมการใหความรูเพ่ือ
ปองกันเอดสจากแมสูลูก 
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 
 (8 รพ.) 

สํานักการแพทยไดดําเนินการ ดูแลหญิง
ตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีทุกรายตามแนวทางการ
ตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย 
ป 2560 (Thailand National Guidelines on 
HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017) 
บทท่ี 5 การปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจาก 
แมสูลูก (Prevention of Mother-to-Child HIV 
Transmission) โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

1. โรงพยาบาลกลาง ดําเนินการจัดนิทรรศการ 
การปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกใน 
วันเอดส รวมท้ังใหคําปรึกษาการรับประทานยา ARV  
อยางตอเนื่อง โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

- หญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภ 
และไดรับความรูเพ่ือปองกันเอดสจากแมสูลูก 
จํานวน 1,746 ราย  

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับ         
การดูแลตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อ    
เอชไอวีจากแมสูลูก จํานวน 93 ราย 

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมดท่ี
ไดรับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล จํานวน 93 ราย 

2. โรงพยาบาลตากสิน โดยมีจํานวนหญิง
ตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับการดูแลตาม
นโยบายปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก 
จํานวน 25 ราย 
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3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ มีผล
ดําเนินงานดังนี้ 

- หญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภ 
และไดรับความรูเพ่ือปองกันเอดสจากแมสูลูก 
จํานวน 1,764 ราย  

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับ          
การดูแลตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวี 
จากแมสูลูก จํานวน 17 ราย 

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมดท่ี
ไดรับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล จํานวน 17 ราย 

4. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการใหความรูเพ่ือปองกันเอดส
จากแมสูลูกภายในโรงพยาบาล และจัดทําแบบ
ประเมินความรูหญิงตั้งครรภและสามี/ญาติ กอนและ
หลังอบรมความรูเรื่อง HIV โดยมีผลการดําเนินงาน
ดังนี้ 

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีมารับ
บริการท้ังหมด จํานวน 3 ราย 

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับ       
การดูแลตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อ    
เอชไอวีจากแมสูลูก จํานวน 3 ราย 

- หญิงตั้งครรภและ/หรือสามี/ญาติ ไดรับ
ความรูเพ่ือปองกันเอดสจากแมสูลูก จํานวน 551 ราย 

 



35 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

- หญิงตั้งครรภ/หรือสามี/ญาติ ไดรับ
ความรูเพ่ือปองกันเอดสจากแมสูลูกท้ังหมดถูกตอง
และผานเกณฑการประเมินฯ จํานวน 523 ราย 

5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ  
- หญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภ

และไดรับความรูเพ่ือปองกันเอดสจากแมสูลูก          
จํานวน 461 ราย 

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับ       
การดูแลตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวี        
จากแมสูลูก จํานวน 2 ราย 

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมดท่ี
ไดรับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล จํานวน 2 ราย 

6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูเพ่ือปองกันเอดส      
จากแมสูลูก ในรายกลุมหญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการ
ฝากครรภท่ีโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
โดยเนนย้ําเรื่องการพาสามีมาเจาะเลือดรวมถึงการ
มาฟงผลเลือด และดําเนินการประชาสัมพันธบอรด 
นิทรรศการ แจกแผนพับความรู  

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับ       
การดูแลตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวี
จากแมสูลูก จํานวน 7 ราย 

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมดท่ี
ไดรับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล จํานวน 7 ราย 
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7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน ดําเนินงาน          
โดยประสานงานทีมบุคลากรจัดกิจกรรมใหความรู         
เพ่ือปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก          
มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

- หญิงตั้งครรภท่ีเขารับบริการฝากครรภ   
และไดรับความรูเพ่ือปองกันเอดสจกแมสูลูก จํานวน 
1,306 ราย 

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับ         
การดูแลตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอว ี         
จากแมสูลูก จํานวน 3 ราย 

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมด
ท่ีมารับบริการดูแลรักษา จํานวน 3 ราย 

8. โรงพยาบาลสิรินธร ดําเนินการจัด
กิจกรรมอบรมโรงเรยีนพอแม และการใหคําปรึกษา
แบบคู (Couple Counseling) โดยมีผลการ
ดําเนินการดังนี้ 

- หญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภ    
และไดรับความรูเพ่ือปองกันเอดสจากแมสูลูก      
จํานวน 2,853 ราย 

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไดรับ         
การดูแลตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวี
จากแมสูลูก จํานวน 26 ราย 

- หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมด
ท่ีมารับบริการดูแลรักษา จํานวน 26 ราย 
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จํานวนหญิงตั้งครรภท่ีติดเช้ือเอชไอวี
ท้ังหมดท่ีมารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสังกัด                  
สํานักการแพทย จํานวน 176 ราย ทุกรายไดรับ       
การดูแลรักษาตามนโยบายปองกันการถายทอด     
เช้ือเอชไอวีจากแมสูลูก คิดเปนรอยละ 100 

 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญของหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวี เพ่ือสนับสนุนองคความรูในการปองกันเอดสจากแมสูลูกหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อเอชไอวี  
และการดูแลตามนโยบายปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก 
 
ปญหา อุปสรรค 
 - 
 
หลักฐานอางอิง 

 รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

7. รอยละของความสําเร็จในการ
ยกระดับศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ี
มีคุณภาพผานเกณฑของ    
สํานักการแพทย ตั้งแตระดับ   
3 ข้ึนไป (ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 85 
 

รอยละ 100 
 

9. กิจกรรมการพัฒนาและขยาย
ศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย 
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)     
(รพก. รพต. รพจ.) 

10. การพัฒนาการใหบริการผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองและ
สมองเสื่อมใชไมใช
งบประมาณ (ดําเนินการ) 
(รพต.) 

11. การรักษาผูปวยเบาหวานท่ี
ยากตอการรักษาท่ีศูนย
เบาหวานไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินการ) (รพต.) 

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

 

สํานักการแพทยมีการพัฒนาและขยายศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทยอยางตอเนื่อง พรอมท้ังมีการ
ประเมินศักยภาพและยกระดับศูนยฯ ในดานตางๆ
ท้ัง 10 ดาน ใหผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ตั้งแต
ระดับ 3 ข้ึนไป 
 ในป พ.ศ. 2561 ไดกําหนดเขาประเมินศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทย ดังนี้ 
   รพ.กลาง วันจันทร ท่ี 6 สิงหาคม 2561 เวลา 
09.00 น. 
   รพ.ตากสิน วันพฤหัสบดี ท่ี 2 สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00 น. 
   รพ.เจรญิกรุงประชารักษ วันอังคาร ท่ี 7 
กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. 
   ปจจุบันสํานักการแพทยมีศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย (Excellent Center) ท้ังสิ้น จํานวน     
7 ศูนย และมีผลการประเมินในป 2561 โดยเรียง
ตามลําดับคะแนน ดังนี้ 
1. ศูนยรักษาและผาตัดผานกลอง  

รพ.เจริญกรุงประชารักษ ระดับ 4 (3.93) 
ในป 2561 ศูนยฯ ไดมีการดําเนินการจัด        
“1 APAGE INTERNATIONAL NOTE 
WORKSHOP” Workshop การผาตัดผานกลอง
นรเีวชแบบไรแผล (NOTE) ระหวางวันท่ี 25 – 
27 มีนาคม 2561 ณ ศูนย BMEC ชั้น 8 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ โดยมีคณะแพทยจาก
นานาชาติท้ัง 9 ประเทศ ประกอบดวย 
ประเทศจีน ไตหวัน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส    
จอแดน ญี่ปุน มาเลเซีย ไทย สิงคโปรเขารวม
พรอมคณะวิทยากรจาก 5 ประเทศ 
ประกอบดวย ประเทศไทย ไตหวัน จอรแดน      
สิงคโปร อินโดนีเซีย และเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 
2561 ไดรับรางวัล คุณภาพการใหบริการของ
กรุงเทพมหานครประจําป 2561 ประเภท
รางวลันวัตกรรมการใหบริการผลงาน       
"การใหบริการผาตัดผานกลองแบบไรแผลทาง
นรเีวชกรรม" 

2. ศูนยโรคกระดูกและขอ  
รพ.กลาง ระดับ 4 (3.75) 
ในป 2561 ศูนยโรคกระดูกและขอ เปน
สถานท่ีฝกอบรมนักศึกษาแพทยจากสถาบัน
ตางๆ ไดแก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีกท้ังยังเปน
สถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานดาน
ศัลยศาสตร ออโธปดิกส รวมกับโรงพยาบาล
รามาธิบดี และยังมีการศึกษาดูงานจาก
ศัลยแพทยท้ังในและตางประเทศ 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. ศูนยเบาหวาน  
รพ.ตากสิน ระดับ 4 (3.60) 

4. ศูนยจักษุวิทยา  
ร.พ.กลาง ระดับ 4 (3.58) 

5. ศูนยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเส่ือม  
ร.พ.ตากสิน ระดับ 3 (3.38) 
ในป 2561 ศูนยโรคหลอดเลือดสมองและ
สมองเสื่อม ไดมีการพัฒนาโดยการรวมศูนย
ระหวางศูนยโรคหลอดเลือดสมองและสมอง
เสื่อมกับศูนยศัลยกรรมประสาทและสมอง โดย
ใชชื่อ “ศูนยสมองและหลอดเลือดสมอง (Brain 
And Cerebrovascular Center)” เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการใหบริการ
ท่ีเปนเลิศ 

6. ศูนยเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ  
รพ.ตากสิน ระดับ 3 (3.33) 

7. ศูนยเวชศาสตรการกีฬาและเวชศาสตรฟนฟู  
      รพ.เจริญกรุงประชารักษ ระดับ 3 (3.10) 

นอกจากนั้น ในป 2561 มีศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทยเสนอเพ่ือขอเขารับการประเมิน
เปนศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของ  
สํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร และผานการ
ประเมิน โดยนําเขาเปนศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทยของสํานักการแพทย 



41 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

กรุงเทพมหานครในป 2562 ไดแก ศูนยตรวจ
รักษาและผาตัดผานกลองระบบทางเดินอาหาร 
โรงพยาบาลกลาง และศูนยศัลยกรรม  โรคอวน 
โรงพยาบาลกลาง 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุน ท้ังดานการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา รวมถึงสนับสนนุงบประมาณในการพัฒนาศูนยอยางเต็มท่ี 

2. บุคลากรผูรับผิดชอบของศูนยความเปนเลิศทางการแพทย (หัวหนาศูนย) มีความมุงม่ันและทุมเมในการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทยอยางจริงจัง 

3. บุคลากรผูปฏิบัติงานประจําศูนยมีความตั้งใจในการทํางานเปนทีม โดยเฉพาะการทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ 

4. มีการตรวจประเมินศูนยความเปนเลิศทางการแพทย โดยคณะกรรมการฯ อยางตอเนื่องทุกป 

5. มีบุคลากรชวยประสานงานสวนกลาง (กองวิชาการ) ทําหนาท่ีเปนผูชวยฝายเลขานุการการในการสื่อสาร ประสานงาน และเชื่อมโยงระบบพัฒนาศูนยฯ ใน

ภาพรวมของสํานักการแพทย 
ปญหา อุปสรรค 

1. ขอจํากัดดานอัตรากําลังบุคลาการทางการแพทยท่ีไมสอดคลองกับแนวโนมของผูมารับบริการในแตละศูนย จึงสงผลใหมีความจําเปนตองจางบุคคลภายนอก

มาปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือบริการเพ่ิมเติม 

2. การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑทางการแพทยใหกับศูนยฯบางแหง ยังมีความลาชา เนื่องจากขอจํากัดดานกฎ ระเบียบของกรุงเทพมหานคร 

3. การดําเนินการกอสรางสถานท่ีสําหรับศูนยฯบางแหงยังมีความลาชา จึงสงผลตอการประเมินศักยภาพดานสถานท่ีใหบริการ 
หลักฐานอางอิง 

1. เลมรายงานผลการประเมินศูนยความเปนเลิศทางการแพทยสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เลม 

2. แฟมเอกสาร/หลักฐาน  
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
 



42 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

8. รอยละของผูปวยท่ีมีความ       
พึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการ
รักษาพยาบาลของศูนยความเปน
เลิศทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 

 

≥รอยละ 85 
 

รอยละ 97.99 13. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทย      
ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินการ)        
(รพก.รพต.รพจ.) 

การวัดระดับความพึงพอใจของผูปวยท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ถือเปน
ตัวชี้วัดท่ีมีคาเปนผลลัพธ (Out come) ท่ีสะทอนถึง
คุณภาพการรักษาและการใหบริการของบุคลากร
ประจําศูนยเปนอยางดี ดังนั้น จึงมีการดําเนินการ 
มาอยางตอเนื่อง ท้ัง 7 ศูนย โดยมีผลสรุป ดังนี้ 
 
โรงพยาบาลกลาง 
ศูนยตรวจและรักษาสายตา 
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 820 ราย 

มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก 
จํานวน 792 ราย  คิดเปนรอยละ 96.59 
ศูนยผาตัดกระดูกและขอ 
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 330 ราย 

มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก 
จํานวน  330 ราย คิดเปนรอยละ 100 
โรงพยาบาลตากสิน 
ศูนยเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ 
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 203 ราย 

มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก 
จํานวน  202 ราย  คิดเปนรอยละ 99.51 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ศูนยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม 
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน  303 ราย 

มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก
จํานวน 285 ราย คิดเปนรอยละ 94.06 
ศูนยโรคเบาหวาน 
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 240 ราย 

มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก 
จํานวน  233 ราย  คิดเปนรอยละ 97.08 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
ศูนยตรวจรักษาและผาตัดผานกลอง 
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 697 ราย 

มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก 
จํานวน  695 ราย  คิดเปนรอยละ 99.71 
ศูนยเวชศาสตรการกีฬา และเวชศาสตรฟนฟู   
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 242 ราย 

มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก
จํานวน  241 ราย  คิดเปนรอยละ 99.59 

 
สรุปภาพรวมผูปวยมีความพึงพอใจระดับ “มาก” 
ในการบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 
97.99 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. ผูบริหารสนับสนุน ท้ังดานการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณในการจัดการซ้ือเครื่องมืออันทันสมัยเพ่ือการรักษาผูปวย 

2. บุคลากรผูใหบริการของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยมีความมุงม่ันและทุมเทในการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทยอยางจริงจัง 

3. มีการมอบหมายใหมีบุคลากรรับผิดชอบการสํารวจระดับความพึงพอใจจากผูมารับบริการ โดยใชแบบสอบถาม 

 

ปญหา อุปสรรค  

1. ขอจํากัดดานอัตรากําลังบุคลากรทางการแพทยท่ีไมสอดคลองกับแนวโนมจํานวนผูมารับบริการในแตละศูนย จึงอาจสงผลตอการใหบริการ 

ท่ีไมรวดเร็วทันใจของผูรับบริการ 

2. การสํารวจความพึงพอใจจากผูมารับบริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย อาจสงผลตอขอมูลท่ีเปนจริงสําหรับนํามาวิเคราะหขอมูลเนื่องจากผูมารับบริการ

ตอบแบบสอบถามโดยเกรงใจความรูสึกผูใหบริการ 

 

หลักฐานอางอิง 

 แฟมเอกสาร/หลักฐานแบบรายงานความกาวหนาโครงการ จํานวน 1 แฟม 

 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

9. รอยละของความสําเร็จในการ
ผานการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 
(ซํ้า) (ผลลัพธ) 

 

รอยละ 100 
(รพว./รพล.) 

 

รอยละ 100 
 

14. การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  
ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินการ)  
(รพว./รพล.)  (8 รพ.)  

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

16. เตรียมความพรอมการ           
Re-Accreditation และ
ตรวจเยี่ยมประเมินรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล 
(ไมใชงบประมาณ )  
(ดําเนินการ) (รพว./ รพล.) 
 

 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลถือเปนการ
ดําเนินงานท่ีมีสําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตอดีตท่ีผานมาโดยกําหนด  
กลยุทธเรงรัดการพัฒนาโรงพยาบาลเพ่ือใหบริการ
ประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะตองผานการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน (HA) โดยมี
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการ-
มหาชน (สรพ.) เปนหนวยงาน ผูประเมิน  
 ตอมาไดมีการปรับเปนแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556–2575)             
ไดกําหนดกลยุทธสงเสริมการเขาถึงระบบบริการและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร       
ไวในประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 “มหานครปลอดภัย” 
โดยในป 2561 ผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
- ไดมีการเตรียมความพรอมเพ่ือขอรับการตรวจ
ประเมินรับรองคุณภาพซํ้า ครั้งท่ี 2 (Re - 
accreditation 2) โดยไดจัดสงเอกสารเพ่ือขอ
รับรองคุณภาพซํ้าไปยังสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) เรียบรอย
แลวตามหนังสือท่ี กท 0609/3182 ลงวันท่ี 28 
สิงหาคม 2561 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รับการ
ตรวจเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล 
ระหวางวันท่ี 19-20 เมษายน 2561 จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ-
มหาชน) ผลการเยี่ยมสํารวจ มีประเด็นท่ีขอให
ดําเนินการพัฒนาใน 3 เดือน ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการสงเอกสารแกไขประเด็นเรงดวนใหทาง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ-
มหาชน) เพ่ือใหสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) เขาเยี่ยมสํารวจ
ติดตามเฉพาะประเด็นในวันท่ี 25 กันยายน 2561 

 

โรงพยาบาลอ่ืนๆในสังกัดทุกแหง 
1. โรงพยาบาลกลาง 

- ไดรับการเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ (ซํ้า) ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งท่ี 3            
เม่ือวันท่ี 5 – 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมี            
ผลผานการประเมิน จากสถาบันรบัรอง
คุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน 
(สรพ.) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแตวันท่ี 
26 กุมภาพันธ 2559 – 25 กุมภาพันธ 2562 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. โรงพยาบาลตากสิน  
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
องคการมหาชน (สรพ.) กําหนดวันเขาเยี่ยม
สํารวจเพ่ือตออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพ (ซํ้า) (Re Accreditation) ครั้งท่ี 3   
ในวันท่ี 13 – 14 กรกฎาคม 2559 โดยมีผล
ผานการประเมิน มีระยะเวลาในการรับรอง 
ตั้งแตวันท่ี 24 มกราคม 2560 – 23 
มกราคม 2563 

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
- ไดรับการเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ (ซํ้า) ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งท่ี 3              
เม่ือวันท่ี 8 - 9 ธันวาคม 2559 โดยมีผลผาน
การประเมิน จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.)             
มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแตวันท่ี 24 
มกราคม 2560 – 23 มกราคม 2563 

4. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
- ไดรับการเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ (ซํ้า) ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งท่ี 2        
เม่ือวันท่ี 17 - 18 สิงหาคม 2560 โดยมี            
ผลผานการประเมิน จากสถาบันรับรอง
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

คุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน 
(สรพ.) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแตวันท่ี 
14 พฤศจิกายน 2560 - 14 พฤศจิกายน 
2563 

5. โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
- ไดรับการเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ (ซํ้า) ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งท่ี 3                
เม่ือวันท่ี 17 - 18 ตุลาคม 2560 โดยมี        
ผลผานการประเมิน จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน 
(สรพ.) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแตวันท่ี 
19 ธันวาคม 2560 – 18 ธนัวาคม 2563  

6. โรงพยาบาลสิรินธร 
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ใหการ
รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล                   
มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแตวันท่ี  13 
มิถุนายน 2560 ถึง 12 มิถุนายน 2563 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารกรุงเทพมหานคร และผูบริหารสํานักการแพทย ตลอดจนผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการสนับสนุน โดยกําหนดเปนนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนา

อยางจริงจัง 
2. บุคลากรผูรับผิดชอบงานคุณภาพ ตลอดจนผูเก่ียวของมีความมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง 
3. มีการเยี่ยมสํารวจและตรวจประเมินโดยองคกรภายนอก (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน) 
4. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง 

 
ปญหา อุปสรรค  
 การกําหนดวันเขาเยี่ยมสํารวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ทางโรงพยาบาลไมสามารถกําหนดเองได 
 
หลักฐานอางอิง  
 แบบรายงานความกาวหนาโครงการ/กิจกรรม จํานวน 1 แฟม 
 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

10. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามข้ันตอนในการ
กอสรางอาคารเวชภัณฑกลาง
และหนวยงานสนับสนุน 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

      (ผลลัพธ) 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 
 

17. โครงการกอสรางอาคาร
เวชภัณฑกลางและหนวยงาน
สนับสนนุ โรงพยาบาล       
ราชพิพัฒน งบประมาณ 
155,000,000.- บาท (รพร.) 

โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและ
หนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน 
งบประมาณ 155,000,000.- บาท ระยะเวลา 
การดําเนินการ 3 ป (2561-2563) เปนโครงการ
กอสรางท่ีมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาการบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุข โดยเพ่ิมศักยภาพในหนวยงานตางๆ 
เชน งานเวชภัณฑกลาง งานซอมแซม 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของ
โรงพยาบาลในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
เอ้ือตอการปฏิบัติงานสงผลใหเกิดขวัญและ
กําลังใจ รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลราชพิพัฒนไดมีการดําเนินการ ซ่ึงมี
ข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

กอสรางตางๆ ดังนี้ 

- คณะกรรมการประมาณราคากลาง  
- คณะกรรมการจัดทํารูปแบบรายงานงาน

กอสราง 
2. คณะกรรมการดําเนินการฯ จัดทํารูปแบบ

รายการและจัดทําราคากลางและรายงาน
รายงานผล โดยประมาณราคากลางโครงการ
กอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงาน
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

สนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน เปนคา
กอสรางท้ังสิ้น 154,900,000.- บาท  

3. เสนอรายงานขอความเห็นชอบจัดจางและ
เผยแพรรางประกาศและเอกสารประกวดราคา
ผานระบบ E-GP 

4. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สําหรับการ
ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสราง
อาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงานสนับสนุน 
โรงพยาบาลราชพิพัฒนดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามคําสั่งท่ี
กรุงเทพมหานครท่ี 1308/2561 ลงวนัท่ี 19 
เมษายน 2561 

5. สํานักการแพทยมีหนังสือท่ี กท 0611/5853 
ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 รายงานผลการ
พิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและขอ
อนุมัติสั่งจางกอสรางโครงการกอสรางอาคาร
เวชภัณฑกลาง โดยคณะกรรมการฯพิจารณาแลว
เห็นควรจางบริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
เปนผูรับจาง ภายในวงเงิน 129,388,000.- บาท 
กําหนดงานแลวเสร็จ 630 วนั นับจากวัน     
ลงนามสัญญาจาง 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

6. ประกาศผูชนะการเสนอราคาและลงนามสัญญา
จางกอสราง สัญญาเลขท่ี สนพ.3/2561 เม่ือ
วันท่ี 17 สิงหาคม 2561  

 

ผลการดําเนินงานสามารถดําเนินการตาม
ข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในป 
2561 ครบท้ัง 6 ข้ันตอน 
 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

ผูบริหารกรุงเทพมหานคร และผูบริหารสํานักการแพทย ตลอดจนผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการสนับสนุน โดยกําหนดเปนนโยบาย และยุทธศาสตร 
การพัฒนาอยางจริงจัง 
 
ปญหา อุปสรรค 

1. การบนัทึกผลการดําเนินงานในระบบ MIS ลาชาและซับซอน 
2. การบนัทึกผลการดําเนินงานในระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางพบปญหาลาชาเนื่องจากระบบลมบอยครั้ง 
3. การไดรับอนุมัติเงินประจํางวดลาชา ทําใหไมสามารถทําสัญญาไดอยางรวดเร็ว 

 
หลักฐานอางอิง 

แฟมเอกสาร/หลักฐานแบบรายงานความกาวหนาโครงการ จํานวน 1 แฟม 
 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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11. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามข้ันตอนในการ
กอสรางอาคารอเนกประสงค
โรงพยาบาลตากสิน 

 

รอยละ 100 รอยละ 100 18. โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคโรงพยาบาล   
ตากสิน งบประมาณ 
54,340,000.- บาท (รพต.) 

 

     โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
โรงพยาบาลตากสิน งบประมาณท้ังโครงการ 
2,113,500,000.-บาท ไดรับงบประมาณรายจาย
ประจําป 2561 เปนเงิน 54,340,000.-บาท 
ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ป (2561 – 2564) 
เปนโครงการกอสรางท่ีมีวัตถุประสงค ดังนี้  
1. เพ่ือพัฒนาการบริการทางการแพทยและ

สาธารณะสุขแกประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและ
พ้ืนท่ีใกลเคียง โดยการเพ่ิมศักยภาพในหนวยงาน
ตาง ๆ เชน หองตรวจผูปวยนอกแยกตามสาขา
ตาง ๆ เปนสัดสวนและมีสถานท่ีนั่งรอตรวจท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ เปนตน 

2. เพ่ือลดความแออัดของสถานท่ีใหบริการผูปวย
และสามารถจัดการสิ่งแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอ
การสงเสริมสุขภาพ (Healing Environment)  

3. เพ่ือพัฒนาการใหบริการดานสุขภาพแก
ประชาชนของโรงพยาบาลใหไดอยางครบวงจร
ท้ังดานการปองกันโรค การสงเสริมการ
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ 

4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของ
โรงพยาบาลในการปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมท่ีดี
เหมาะสม เอ้ือตอการปฏิบัติงานสงผลใหเกิดขวัญ
และกําลังใจ เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความยึดม่ัน
ผูกพันและความเชื่อม่ันในศักยภาพของโรงพยาบาล 
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โรงพยาบาลตากสินไดมีการดําเนินการ ซ่ึงมีข้ันตอน
การดําเนินการดังนี้ 
1. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ ผวิงาม) 

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการ
แทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติให
สํานักการโยธาโอนงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2561 มาตั้งจายสํานักการแพทย 
รายละเอียดตามหนังสือสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ท่ี กท 1904/00495      
ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561  

2. ประกาศแผนจัดจางในระบบ e-GP ตามหนังสือ
โรงพยาบาลตากสิน ท่ี กท 0606/5704     
ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561  

3. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงาน
กอสราง โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
โรงพยาบาลตากสิน ตามหนังสือลงวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2561 

4. แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง โครงการ
กอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน 
ตามหนังสือลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561   

5. คณะกรรมการกําหนดราคากลาง รายการผลการ
กําหนดแบบรายงานกอสราง โครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน      
ตามหนังสือลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
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6.  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง โครงการ
กอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน 
รายงานผลการกําหนดราคากลางงานโครงการ
กอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน 
ตามหนังสือลงวันท่ี 7 กันยายน 2561 

 

ผลการดําเนินงานสามารถดําเนินการตาม
ข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในป 
2561 ครบท้ัง 6 ข้ันตอน 
 

 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ผูบริหารกรุงเทพมหานคร และผูบริหารสํานักการแพทย ตลอดจนผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการสนับสนุน โดยกําหนดเปนนโยบาย และยุทธศาสตร 

การพัฒนาอยางจริงจัง 
 

ปญหา อุปสรรค 
เนื่องจากมีการแกไขรูปแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอยตามลักษณะการใชงานของโรงพยาบาลทําใหเกิดความลาชา 

 

หลักฐานอางอิง 

แฟมเอกสาร/หลักฐานแบบรายงานความกาวหนาโครงการ จํานวน 1 แฟม 
 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

- 
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12. ความสําเร็จในการสงตอผูปวย
ระหวางโรงพยาบาลกับ
ศูนยบริการสาธารณสุข 
(ผลลัพธ) 

 

รอยละ 90 
 

รอยละ 99.99 
 

19. กิจกรรมการพัฒนาระบบ    
สงตอระหวางศูนยบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย  
ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินงาน) (8 รพ./กว.) 

 

     โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 8 แหง 
ไดมีการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการ
สาธารณสุข เพ่ือสงเสริมการเขาถึงระบบบริการและ
เพ่ือเปนสรางมาตรฐานบริการสาธารณสขุในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปนการพัฒนาระบบสงตอ
ไดมีการรวมประชุมหารือระหวางโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทยและศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
โรงพยาบาลกลาง 
   ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยมายัง
โรงพยาบาล จํานวน  32,145  ราย 
   โรงพยาบาลสามารถรับผูปวยรับผูปวยจาก
ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 32,145 ราย 
   คิดเปนรอยละของความสําเรจ็ เทากับรอยละ 100 
โรงพยาบาลตากสิน  
   ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยมายัง
โรงพยาบาล จํานวน 158,530 ราย 
   โรงพยาบาลสามารถรับผูปวยรับผูปวยจาก
ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 158,530 ราย 
   คิดเปนรอยละของความสําเร็จ เทากับรอยละ 100 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
   ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยมายังโรงพยาบาล 
จํานวน 102,426 ราย 
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   โรงพยาบาลสามารถรับผูปวยรับผูปวยจาก
ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 102,422 ราย 
   คิดเปนรอยละของความสําเร็จเทากับรอยละ 
99.99 
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ       
   ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยมายัง
โรงพยาบาล จํานวน 62 ราย 
   โรงพยาบาลสามารถรับผูปวยรับผูปวยจาก
ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 62 ราย 
   คิดเปนรอยละของความสําเร็จเทากับรอยละ 100 
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ  
   ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยมายัง
โรงพยาบาล จํานวน  15,574 ราย 
   โรงพยาบาลสามารถรับผูปวยรับผูปวยจาก
ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 15,571 ราย 
   คิดเปนรอยละของความสําเร็จเทากับรอยละ 99.98 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
  ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยมายัง
โรงพยาบาล จํานวน 308  ราย 
   โรงพยาบาลสามารถรับผูปวยรับผูปวยจาก
ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 308 ราย 
   คิดเปนรอยละของความสําเร็จเทากับรอยละ 100 
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โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
   ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยมายัง
โรงพยาบาล จํานวน 193 ราย 
   โรงพยาบาลสามารถรับผูปวยรับผูปวยจาก
ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน  193 ราย 
   คิดเปนรอยละของความสําเรจ็ เทากับรอยละ 100 
โรงพยาบาลสิรินธร 
   ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยมายัง
โรงพยาบาล จํานวน  85,628 ราย 
   โรงพยาบาลสามารถรับผูปวยรับผูปวยจาก
ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 85,628  ราย 
   คิดเปนรอยละของความสําเร็จ เทากับรอยละ 100 
 
   สรุปในภาพรวมศูนยบริการสาธารณสุขสงตอ
ผูปวยมายังโรงพยาบาล จํานวน 394,866 ราย 
และโรงพยาบาลสามารถรับผูปวยจากศูนยบริการ
สาธารณสุขได จํานวน 394,859 ราย  
  สรุปคิดเปนความสําเร็จของการสงตอผูปวย  
รอยละ 99.99 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
ผูบริหารสํานักการแพทยเห็นถึงความสําคัญในการรวมบูรณาการการดําเนินงานและใหการสนับสนุนโดยโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยไดมีการประชุม 

รวมกับศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเปนระยะ เพ่ือดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ 

 

ปญหา อุปสรรค  

ไมมี 

 

หลักฐานอางอิง  

1. สถิติการรับผูปวยจากศูนยบริการสาธารณสุข 

  2. รายงานการประชุมปรึกษาหารือระหวางศูนยบริการสาธารณสุขและเครือขายรวมกับโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 

 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
          - 
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13. จํานวนจุดจอดรถพยาบาล 
      ท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น (ผลผลิต) 

1 จุด 
 

1 จุด 
 

20. การหาพ้ืนท่ีจุดจอดในพ้ืนท่ี  
ท่ีมีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง  
ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินการ)  

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

22. โครงการยกระดับการ
อํานวยการและสั่งการ
การแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร  

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

สรุปผลการหาพ้ืนท่ีจุดจอดในพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติเกิดเหตุ
บอยครั้ง  

      กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการ
มากกวา 1,568 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร
ท่ีรับผิดชอบกวา 13 ลานคน (รวมประชากรแฝง) 
ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองพัฒนาระบบใหมีการ
เขาถึงผูเจ็บปวยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร      
ไดอยางรวดเร็ว และตองเตรียมพรอมตลอด         
๒๔ ชั่วโมง จึงควรมีทีมปฏิบัติการกระจาย
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยางท่ัวถึง ซ่ึงได
มีการวิเคราะหเบื้องตนวา การเขาถึงผูเจ็บปวย
ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใหไดภายใน 10 นาที 
ควรมีการกระจายตัวของทีมปฏิบัติการ จํานวน 
๖๙ จุด ซ่ึงปจจุบันมีหนวยงานเครือขายในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จํานวน 
60 แหง ประกอบกับนโยบายผูบริหารสนับสนุน
ใหเพ่ิมจุดปฏิบัติการในพ้ืนท่ีจํานวนอยางนอย     
ปละ 1 จุดจอดในพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง 
    ดังนั้น ผลการดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ.2555 – 
2561 จึงมีจุดจอดรวมท้ังสิ้น 7 จุด ไดแก 
   1. จุดจอดใตทางดวนข้ันท่ี 2 (ดวนประชาชื่น) 
   2. จุดจอดตลิ่งชัน (สายใตใหม) 
   3. จุดจอดศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) 
   4. จุดจอดสํานักงานเขตลาดพราว 
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   5. จุดจอดสํานักงานเขตบางนา 
   6. จุดจอดวัดเทพลีลา 
   7. จุดจอดทุงครุ (ประชาอุทิศ 90) (ป 2561) 

     สําหรับผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 
2561 ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) ไดลงสํารวจพ้ืนท่ี
จุดจอดท่ี 7 ในเขตทุงครุ เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ  
2561 เพ่ือจัดหาพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมและได
จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอใชพ้ืนท่ีไปยัง
สํานักงานเขตทุงครุ เพ่ือขอใชพ้ืนท่ีเปนจุดจอด
รถพยาบาล เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ซ่ึง
สํานักงานเขตทุงครุยินดีใหใชพ้ืนท่ีสําหรับจุดจอด
ใหบริการ และดําเนินการเปดใหบริการจุดจอดท่ี 7 
จุดจอดทุงครุ (ประชาอุทิศ 90) เม่ือวันท่ี 2 
เมษายน 2561 โดยมีรายงานผลการจัดชุด
ปฏิบัติการเพ่ือใหบริการการแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี
ดังกลาว ตั้งแตเดือนเมษายน – สิงหาคม 2561   
รวมจํานวน 160 ครั้ง ดังนี้   

เดือนเมษายน  จํานวน 17 ครั้ง  
เดือนพฤษภาคม  จํานวน 16 ครั้ง 
เดือนมิถุนายน  จํานวน 29 ครั้ง  
เดือนกรกฎาคม  จํานวน 20 ครั้ง 
เดือนสิงหาคม              จํานวน 24 ครั้ง 

(ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561) 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ไดรับความรวมมือจากสํานักงานเขตทุงครุ ในการใหความอนุเคราะหใชพ้ืนท่ีสําหรับเปนจุดจอดรถพยาบาล 
 
ปญหา อุปสรรค 
 การหาพ้ืนท่ีจุดจอดท่ีเหมาะสมสําหรับจอดรถพยาบาลมีความยาก 
 
หลักฐานอางอิง 
 หนังสือขอความอนุเคราะหสํานักงานเขต 
 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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14.ประชาชนท่ีเขารับการอบรม
สามารถดูแลตนเองในภาวะ
ฉุกเฉิน (ผลลัพธ) 

 

รอยละ 80 

 
รอยละ 100 23. โครงการอบรมการชวยชีวิต

ข้ันพ้ืนฐานและการใชเครื่อง 
AED 

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

     ปจจุบัน ระดับความรุนแรง และ
สภาวการณเจ็บปวยของประชาชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครเพ่ิมสูงข้ึน จํานวนผูปวยฉุกเฉิน
วิกฤตมีจํานวนมากข้ึน มีจํานวนผูปวยโรคเฉพาะ
ทางมากข้ึน ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด 
(STEMI) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
รวมถึงอุบัติเหตุ (Trauma) และเหตุสาธารณภัย 
(Disaster) เปนตน          

        ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนยเอราวัณ) จึงไดดําเนินการจัดอบรม
ขาราชการครู และนักเรียน จํานวน 45 รุน 
เพ่ือใหสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉินไดอยาง
ถูกตอง กอนท่ีบริการทางการแพทยฉุกเฉินจะ
เขาถึง ดังนี้ 

1. จัดอบรมขาราชการครู  2 รุน จํานวน   
85 คน ในวันท่ี 9 – 10 ตุลาคม 2560 
ณ หองรัตนโกสินทร ชั้น 1 ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร  

2. จัดอบรมนักเรียน 43 รุน จํานวน 2,600 
คน ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
2560 ดังนี้ 

2.1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ วันท่ี 
3-7 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 280 คน 
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 2.2 โรงเรียนนาหลวง วันท่ี 9 – 10  
พฤศจิกายน 2560 จํานวน 223 คน 

     2.3 โรงเรียนปุรณาวาส วันท่ี 14 – 17  
พฤศจิกายน 2560 จํานวน 260 คน 
     2.4 โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ วันท่ี     
21 – 23  พฤศจิกายน 2560 จํานวน 348 คน 
     2.5 โรงเรยีนมัธยมบานบางกะป วันท่ี          
28 – 30 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 390 คน 
เดือนธันวาคม 2560 ไดจัดอบรมใหกับโรงเรียน
ดังนี้ 
     2.6 โรงเรยีนมัธยมประชานิเวศน วันท่ี 1 – 
8  ธันวาคม 2560 จํานวน 531 คน 
      2.7  โรงเรียนแกนทอง วันท่ี 12 ธันวาคม 
2560 จํานวน 83 คน 
     2.8 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม วันท่ี 14 – 
15 ธันวาคม 2560 จํานวน 252 คน 
     2.9 โรงเรียนวิชูทิศ วันท่ี 19 – 22  
ธันวาคม 2560 จํานวน 233 คน 
      สรุปผลการดําเนนิงาน  
      - โครงการดังกลาวดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนงานท่ีกําหนดไวแลว (เปาหมายผูเขารับการ
อบรม และผานการประเมินการฝกปฏิบัติไมนอย
กวารอยละ 80) ผลการดําเนินงานพบวา มีผูเขา
รับการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 2,685 คน คิดเปน 
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รอยละ 87.80 และผานการประเมินการฝก คิด
เปนรอยละ 100 
      - ความพึงพอใจ (ไมต่ํากวา รอยละ 80) 
การจดัอบรมครู จํานวน 2 รุน คิดเปนรอยละ 
92.60 
การจดัอบรมนักเรียน จํานวน 43 รุน  
คิดเปนรอยละ 91.60 
      สรุป จํานวนประชาชนท่ีเขารับการอบรม
ท้ังหมด 2,685 คน จํานวนประชาชนท่ีเขารับการ
อบรมและผานเกณฑการประเมิน 2,685 คน คิด
เปนประชาชนท่ีเขารวมการอบรมสามารถดูแล
ตนเองในภาวะฉุกเฉินรอยละ 100  

      
 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก สํานักการศึกษา โรงเรียน 

ปญหา อุปสรรค 
- 

หลักฐานอางอิง 
สําเนาโครงการท่ีไดรับการอนุมัติ และภาพถายกิจกรรมการดําเนินงาน 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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15. ผลสําเร็จของการดําเนิน
โครงการพัฒนาบุคลากร 
(ผลลัพธ) 

      (รายงานผลการประเมิน
โครงการฯ ) 
 

รอยละ 80 
 

รอยละ 100 
 

24. โครงการอบรมหลักสูตร
พนักงานฉุกเฉินการแพทย 

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

25. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 

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

26. โครงการประเมินศักยภาพ
การปฏิบัติการของบุคลากร 
ในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน 
งบประมาณ 800,000.- บาท 
(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

27. โครงการฟนฟูวิชาการ
พนักงานฉุกเฉินการแพทย 
งบประมาณ 260,000.- บาท 
(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

28. โครงการประชุมวิชาการ
ประจาํป 

  งบประมาณ 100,000.- บาท 
(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนยเอราวัณ) ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร
มาตลอด เนื่องจากบุคลากรท่ีจะสามารถใหความ
ชวยเหลือแกประชาชนในยามเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน
ตองมีความรูความสามารถและทักษะในการใหความ
ชวยเหลือเปนอยางดี จึงไดกําหนดใหมีการฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาบุคลากร รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน ดังนี้ 
โครงการหลักดานการพัฒนาบุคลากร 
ประกอบดวยโครงการ จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย 
        ดําเนินการจัดอบรมระหวางวันท่ี 6 – 29  
มิถุนายน 2561 จํานวนผูเขารับการอบรม ท้ังสิ้น            
34 คน ท้ังภาคทฤษฎีและฝกประสบการณ
ภาคสนามในโรงพยาบาลเครือขายระบบบรกิาร
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 

2. โครงการประเมินศักยภาพการปฏิบัติการ
ของบุคลากรในระบบบรกิารการแพทยฉุกเฉิน 
        ดําเนินการจัดสอบภาคความรูเม่ือวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2561 โดยมีผูสมัครเขาสอบ 142 คน        
มีผูสอบผาน จํานวน 125 คน ผูสอบไมผาน จํานวน            
7 คน จากผูเขาสอบท้ังหมด และผูไมเขาสอบ      
จํานวน 10 คน 
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29. การจางบุคลากรมาชวย
ปฏิบัติราชการของศูนย
เอราวัณ 
งบประมาณ 13,670,660.- 
บาท (ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

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

       ดําเนินการจัดสอบภาคปฏิบัติ ในวันท่ี 3, 9, 
10, 16, และ 24 มิถุนายน 2561 โดยมีผูมีสิทธิ์ 
เขาสอบท้ังหมด 125 คน มีผูสอบผาน จํานวน 102 คน 
(81.60%) และมีผูขาดสอบ 23 คน(18.40%) 

3. โครงการฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย 
        ดําเนินการจัดการอบรม 3 รุน จํานวน 111 คน 
       รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 23 - 25 มกราคม 2561 
จํานวนผูเขารับการอบรม 37 คน 
       รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 13 - 15 กุมภาพันธ 
2561 จํานวนผูเขารับการอบรม 37 คน 
       รุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 6 - 8 มีนาคม 2561 
จํานวนผูเขารับการอบรม 37 คน 
       ผลการประเมินของผูเขารับการอบรมหลัง
เสร็จสิ้นการอบรม (Posttest) คิดเปนรอยละ 
72.64 และระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 
93.40 อยูในระดับมากท่ีสุด 

4. โครงการประชุมวิชาการประจําป 
        ดําเนินจัดการประชุมฯ ตามกําหนดการ     
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม2561 ณ หองประชุม    
เทเวศรวงศวิวัฒน ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 
กิจกรรมประกอบไปดวย การบรรยาย และการ
เสวนา/การอภิปรายกลุม โดยมีผูเขารวมประชุม 
จํานวน 156 คน 
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      ผลการดําเนินงานตามโครงการ ระดับความ         
พึงพอใจของผูเขารวมประชุมอยูในเกณฑดี คิดเปน            
รอยละ 88.60 

5. โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัย 
        ดําเนินการจัดฝกอบรม ณ หองอบรม ชั้น 2 
และชั้น 3 อาคารศูนยเอราวัณ สํานักการแพทย 
และสนามฝกขับรถมืออาชีพไอดีไดรฟเวอร สาขา 6 
ลําลูกกา ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธาน ีจํานวน 3 รุน ดังนี้ 
        รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 19 - 23 กุมภาพันธ 2561 
        รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 26 - 30 มีนาคม 2561 
        รุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 23 - 27 เมษายน 2561      
        ผลการประเมินโครงการอบรมขับข่ีปลอดภัย              
ท้ัง 3 รุน มีผลการประเมินดังนี ้
        ผูเขารับการอบรม จํานวน 84 คน 

- มีผลคะแนนสอบทฤษฎีหลังจากการ
ฝกอบรม ไมต่ํากวารอยละ 60  
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 100 
มีความพึงพอใจตอการฝกอบรมอยูใน
เกณฑดีมาก รอยละ 80.61 
ระดับดี รอยละ 17.35  
ระดบัปานกลาง รอยละ 1.87  
ระดับพอใช รอยละ 0.17 
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ประกอบดวยโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 

          งวดงานท่ี 4 บริษัทสงมอบงานระบบ
เชื่อมโยงเครือขายไฟฟาและปรับแกไขรางรายงานให
เปนไปตามขอกําหนด TOR คณะกรรมการประชุม
ตรวจรับงานเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
ตรวจสอบและใหแกไขสงภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 
2560 เพ่ือตรวจรับงานตามขอบเขต TOR และให
นําเสนอแผนงาน คณะกรรมการฯ ไดตรวจรับงาน
งวดท่ี 4 และรายงานผลการตรวจรับงานตอ
ผูอํานวยการสํานักการแพทยเรียบรอยแลวและไดรับ
การจัดสรรเงินเพ่ิมเติมแลว จํานวน 454,200 บาท 
เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ยอดรวมท้ังสิ้น 
10,899,000 บาท) 
          งวดงานท่ี 5 บริษัทดําเนินการอบรมผูใชงาน
และปรับปรงุแกไขขอบกพรองของระบบหลังจากมี
การทดสอบระบบแลว โดยทางบริษัทเบิกจายไปแลว
ท้ังหมด 3 งวด เปนเงิน 10,899,000 บาท     
หักคาปรับ 581,280 บาท และบริษัทฯ ดําเนินการ
จัดอบรมผูปฏิบัติงาน และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของใน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ในการทดสอบและ 
ใชระบบ 
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    รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 11 - 12 ตุลาคม 2560  
    รุนท่ี 2 เม่ือวันท่ี 16 - 17 ตุลาคม 2560  
         บริษัทดําเนินการอบรมผูใชงาน ปรับแกไข
ขอบกพรองของระบบ หลังจากมีการทดสอบระบบ
แลว และรายงานผลการตรวจรับตอผูอํานวยการ
สํานักการแพทยเรียบรอยแลว และขอจัดสรรเงินใน
สวนท่ีไมพอเบิกเพ่ิมเติมอีก จํานวน 454,200 บาท  
(ยอดรวม 10,899,000บาท) และคณะกรรมการฯ 
ตรวจรับพัสดุสรุปรายงานผลงวดงานท่ี 5 ตอ
ผูอํานวยการสํานักการแพทยเรียบรอยแลว และให
บริษัทฯ สงใบมอบงานและใบแจงหนี้ และขอจัดสรร
เงินในสวนท่ีไมพอเบิกเพ่ิมเติม จํานวน 
7,266,000 บาท เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 
(ยอดรวมท้ังสิ้น 7,266,000 บาท) 

2. การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการ
ของศูนยเอราวัณ 
         ดําเนินการจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการ
ของศูนยเอราวัณ ประกอบไปดวยตําแหนง ดังนี้ 
เจาหนาท่ีประจําสํานักงาน จํานวน 24 คน 
พนักงานรับแจงเหตุ จํานวน 30 คน ผูจายงาน
ปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 13 คน 
โดยดําเนินการเบิกจายงบประมาณ สําหรับการจาง
บุคลากรชวยปฏิบัติราชการตั้งแตเดือนตุลาคม - 
กรกฎาคม เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 9,945,160 บาท 
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        ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนยเอราวัณ) มีโครงการพัฒนาบุคลากรท้ังสิ้น 
จํานวน 5 โครงการ และโครงการสนับสนุนอีก
จํานวน 2 หนวยงาน ไดดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
รวมจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 
 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

ไดรับความรวมมือจากหนวยงานเครือขายระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
โครงการ ท่ีศูนยเอราวัณกําหนด     
 
ปญหา อุปสรรค 

บุคลากรผูปฏิบัติงานติดภารกิจงานประจํา หรือภารกิจเรงดวนทําใหไมสามารถเขารวมการประชุม/อบรม 
 
หลักฐานอางอิง 

สําเนาโครงการหรือภาพถายกิจกรรม 
 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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16. ผลสําเร็จในการซอม
แผนปฏิบัติการทางการแพทย
ในเหตุสาธารณภัย 

      (ความรวมมือและขอคิดเห็น 
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ)  
(ผลลัพธ) 

รอยละ 80  
 

รอยละ 100 31. โครงการระดมทรัพยากร      
ในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาความพรอม
ทางการแพทยฉุกเฉินใน   
เหตุสาธารณภัย  
งบประมาณ 300,000.- 
บาท /ครั้ง (ดําเนินการ) 
(ศบฉ.) 

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนยเอราวัณ) รวมกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
ซอมแผนฉุกเฉินทางการแพทย ประจําป 2561 ณ 
ชุมชนวัดไผเงิน เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดย
จําลองสถานการณ “อุบัติภัยสารเคมีแอมโมเนีย
รั่วไหล จากเหตุไฟไหมโรงงานน้ําแข็ง” ภายใต
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาความพรอมทาง
การแพทยในเหตุสาธารณภัย เปนไปตามมาตรฐาน
การแพทยฉุกเฉินในการพัฒนาระบบบรกิาร
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร สอดคลอง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป ประชาชนตอง
ไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุและ
เจ็บปวยข้ันวิกฤตท้ังในสถานการณปกติหรือสา
ธารณภัยและภัยพิบัติ ซ่ึงการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู
ใหมีความพรอมปฏิบัติการเม่ือเกิดเหตุการณ มี
ความสําคัญในการลดความเสี่ยงตอการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนได ซ่ึงจัดซอมในพ้ืนท่ีโซน 
4 โดย รพ.เจริญกรุงฯ เปนแมโซน รับหนาท่ีเปน    
ผูประสานสั่งการดานการแพทยฉุกเฉิน และไดรับ
ความรวมมือจากโรงพยาบาลภายในพ้ืนท่ีโซน 4 
และโซนขางเคียง และหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย 
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       - หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด 18 หนวยงาน 
หนวยงานท่ีเขารวมซอมแผนจํานวน 18 หนวยงาน    
คิดเปนรอยละ 100 (จํานวน 475 คน) 
 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรวมซอมแผนปฏิบัติการภายใตโครงการระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาความพรอมทางการแพทย                          
ในเหตุสาธารณภัยประจําป 2561    

   
ปญหา อุปสรรค 

- 
 

หลักฐานอางอิง 
สําเนาโครงการท่ีไดรับการอนุมัติ และภาพถายกิจกรรม  

     
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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17. จํานวนชองทางดวน      
(Fast Track)  ท่ีโรงพยาบาล
จัดใหบริการแกผูสูงอายุ 
(ผลผลิต) 

3 ชองทาง 
 

5 ชองทาง 32. กิจกรรมการเพ่ิมชองทางดวน   
(Fast Track) ท่ีโรงพยาบาล
จัดใหบริการแกผูสูงอายุ*                 
ไมใชงบประมาณ  
(ดําเนินการ) (9 รพ.) 

33. กิจกรรมปรบัปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวกแกผูพิการ 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส* 
ไมใชงบประมาณ  
(ดําเนินการ) (9 รพ.) 

   โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย มีการ
ดําเนินการโครงการชองทางพิเศษสําหรับอํานวย
ความสะดวกแก ผูสูงอายุ ซ่ึงเปนโครงการท่ี
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทยไดดําเนินการจัดชองทาง         
Fast Track จํานวน 5 ชองทาง ไดแก 
   - หองเวชระเบียน (หองบตัร) 
   - หองตรวจรักษา (พบแพทย) 
   - หองจายยา (เภสัชกรรม) 
   - เจาะเลือด (Lab)  
   - เอ็กซเรย (รังสี)  
     นอกจากนี้ยังจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
อาคารโรงพยาบาล อาทิ หองน้ํา ปาย ทางลาด ลิฟท 
บันได ทางเขาสูอาคารโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยและญาติท่ีมารอรับ
บริการ ครบทุกแหง 
     โดยไดดําเนินการครบถวนแลวในโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย ท้ัง 9 แหง ไดแก 
   - โรงพยาบาลกลาง 
   - โรงพยาบาลตากสิน 
   - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
   - โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
   - โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
   - โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
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   - โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
   - โรงพยาบาลสิรินธร 
   - โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 

 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. เปนนโยบายสําคัญของผูบริหารกรุงเทพมหานครและผูบริหารสํานักการแพทยท่ีสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินการเพ่ือรองรับการใหบริการผูสูงอายุ  

โดยมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนและมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ 
2. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินการ 

 

ปญหา อุปสรรค  
จํานวนผูปวยท่ีเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนผูสูงอายุ อาจทําใหเกิดระยะเวลา

รอคอยนาน 

 

หลักฐานอางอิง  
ภายถายชองทางดวน (Fast Track)  ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ 

 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
- 
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18.  รอยละของผูสูงอายุท่ีเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุของ
สํานักการแพทยไดรับการ    
คัดกรองสุขภาพหรือตรวจ
สุขภาพประจําป (ผลลัพธ) 

 

รอยละ 5 
 

รอยละ 20.53 34. โครงการประกวดสุขภาพ
ผูสูงอายุสํานักการแพทย 
ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินการ) 
 (กว.) /(9 รพ.) 

35. โครงการกีฬาสรางสัมพันธ
รักษสุขภาพผูสูงอายุ     
สํานักการแพทย 
งบประมาณ 386,390.- บาท 
(เงินบํารุง สนพ.) 
(ดําเนินการ) (รพก.) /(9 รพ.) 

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

37. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุประจําป 
2561  
ไมใชงบประมาณ  
(ดําเนินการ)(9 รพ.) 

สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร เปน
หนวยงานหนึ่งท่ีมีสวนรวมในการบริการดาน
สาธารณสุขแกประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ
สนองนโยบายกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใหความสําคัญ
เก่ียวกับการดําเนินงานดานผูสูงอายุ โดยจัดทํา
โครงการตางๆเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ อาทิ การจัดท้ังชมรมผูสูงอายุใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยเปนกิจกรรมท่ีหนึ่ง
ท่ีสํานักการแพทยจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ชวยใหผูสูงอายุไดมีโอกาสพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยน
ทัศนคติประสบการณซ่ึงกันและกัน ประกอบกิจการ
งานเพ่ือสังคมรวมกัน โดยท่ีสํานักการแพทยยังได
ดําเนินโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  
    1. โรงพยาบาลกลาง  
        - สมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด 1,017 ราย 
        - สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขารับการคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 51 ราย 
สมาชิกผูสูงอายุท่ีเขารับการตรวจสุขภาพคิดเปน  
รอยละ 5.01 
    2. โรงพยาบาลตากสิน 
        - สมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด 468 ราย 
        - สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขารับการคัดกรองหรือ
ตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 100 ราย สมาชิก
ผูสูงอายุท่ีเขารับการตรวจสุขภาพคิดเปน รอยละ 21.36 
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    3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
        - สมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด 532 ราย 
        - สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขารับการคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 119 ราย 
สมาชิกผูสูงอายุท่ีเขารับการตรวจสุขภาพคิดเปน 
รอยละ 22.36 
    4. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด 195 ราย 
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขารับการคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 113 ราย 
สมาชิกผูสูงอายุท่ีเขารับการตรวจสุขภาพคิดเปน 
รอยละ 57.94 
    5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด  212  ราย 
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขารับการคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 50 ราย 
สมาชิกผูสูงอายุท่ีเขารับการตรวจสุขภาพคิดเปน 
รอยละ 23.58 
    6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด 243 ราย 
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขารับการคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 107 ราย 
สมาชิกผูสูงอายุท่ีเขารับการตรวจสุขภาพคิดเปน 
รอยละ 44.03 
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    7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด 250 ราย 
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขารับการคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 100 ราย 
สมาชิกผูสูงอายุท่ีเขารับการตรวจสุขภาพคิดเปน 
รอยละ 40 
    8. โรงพยาบาลสิรินธร 
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด 826 ราย 
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขารับการคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 139 ราย 
สมาชิกผูสูงอายุท่ีเขารับการตรวจสุขภาพคิดเปน 
รอยละ 16.82 
    9. โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด 309 ราย  
         - สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขารับการคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 53 ราย 
สมาชิกผูสูงอายุท่ีเขารับการตรวจสุขภาพคิดเปน 
รอยละ 17.15 
 
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยมีสมาชิกชมรม 
ผูสูงอายุท้ังหมด 4,052 ราย ไดรับการตรวจ
สุขภาพจํานวน 832 ราย คิดเปนรอยละ 20.53 
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หมายเหตุ : จํานวนสมาชิกชมรมผูสูงอายุใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย หมายถึง สมาชิก
ชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
ท่ียังมีการติดตอกับชมรมฯ ในชวงเวลา 5 ป   
 

    นอกจากนี้สํานักการแพทยไดดําเนินโครงการ
สรางเสริมสุขภาพแกผูสูงอายุ ดังนี้ 
 

1. โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ สํานักการแพทย 
เพ่ือใหผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย ไดมีโอกาสประกอบกิจกรรม
รวมกับสมาชิกชมรมผูสูงอายุอ่ืนๆ เพ่ือเปนการสราง
พลังกลุมในหมูผูสูงอายุ และยังเปนการกระตุนใน
ผูสูงอายุตระหนักในความสําคัญของการดูแลสุขภาพ
อีกทางหนึ่ง ซ่ึงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุจัดข้ึน   
ในวันท่ี  3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ หองประชุมพี.เอ   ไนติงเกล และหองประชุมเทเวศ-
รวงศวิวัฒน ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง ตั้งเปาหมาย
ผูเขารวมโครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ         
สํานักการแพทย จํานวน  262 คน ประกอบดวย 
สมาชิกชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย 9 แหง ผูติดตามผูสูงอายุ เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล คณะกรรมการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ 
สํานักการแพทย    
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     สรุปการประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการ    
     กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 
80 สรุป มีผูเขารวม 305 คน จากเปาหมาย  252 
เทากับรอยละ 121.03 
      ผูสูงอายุมีความพึงพอใจอยูในระดับดี และดี
มาก ไมนอยกวารอยละ 80 สรุป บรรลุเปาหมาย 
คือ ผูสูงอายุมีความพึงพอใจอยูในระดับดี และดีมาก 
เทากับรอยละ 95.7    
2. โครงการกีฬาสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุ    
สํานักการแพทย จัดข้ึนในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 
เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุน (ดินแดง) อาคารกีฬา
เวสน 2 ผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 900 คน 
ประกอบดวย สมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย 9 แหง คณะกรรมการ
อํานวยการและดําเนินงาน  
    ผลการดําเนินงาน วัดจากแบบสอบถามความพึง
พอใจ จากผูเขารวมโครงการซ่ึงทําการตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 679 คน คิดเปน รอยละ 
76.12  
      - การเตรียมตัวและความพรอมของผูจัดงาน  
        มากท่ีสุด รอยละ 85.80 
      - อาหารมีความเหมาะสม เพียงพอ  
        มาก รอยละ 76.82 
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      - สถานท่ีสะอาด มีความเหมาะสม  
        มากท่ีสุด รอยละ 85.39 
      - ความพรอมของอุปกรณกีฬา  
        มากท่ีสุด รอยละ 83.48 
      - ระยะเวลาในการแขงขันกีฬามีความเหมาะสม  
        มากท่ีสุด รอยละ 83.98 
      - ความพึงพอใจในชวงพิธีการ  
        มากท่ีสุด รอยละ 84.86 
      - ความพึงพอใจกรรมการผูตัดสินกีฬา  
        มากท่ีสุด 85.04 
      - จํานวน/ชนิดกีฬาท่ีแขงขัน  
        มากท่ีสุด รอยละ 83.77 
      - ความพึงพอใจโดยรวมในการจัดงาน  
        มากท่ีสุด รอยละ 85.51 
3. โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  
สังกัดสํานักการแพทย จัดข้ึนในวันท่ี 15 - 16 
มีนาคม 2561 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-
ญี่ปุน (ดินแดง) จังหวัดกาญจนบุรี ผูเขารวมโครงการ
ท้ังสิ้น 177 คน ประกอบดวย สมาชิกชมรมผูสูงอายุ
โรงพยาบาลสงักัดสํานักการแพทย 9 แหง เจาหนาท่ี
โรงพยาบาลและวิทยากรใหความรู ผลการดําเนนิงาน 
วัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด 
จํานวน 162 คน จากผูเขารวมโครงการซ่ึงทําการตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 177 คน คิดเปน รอยละ 91.53      
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารสํานักการแพทย ตลอดจนผูอํานวยการโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย เห็นความสําคัญของสังคมผูสูงอายุ  

(Aging Society) สงผลใหทุกคนตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลผูสูงอายุ จึงมีการกําหนดเปนนโยบายสําคัญของกรุงเทพมหานคร  
2. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินการ 

 
ปญหา อุปสรรค 

- 
 
หลักฐานอางอิง 

1. แบบรายงานความกางหนาโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 
2. สรุปผลการดําเนินงานโครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย 
3. สรุปผลการดําเนินงานโครงการกีฬาสรางสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย 
4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 

 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

- 
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19. รอยละของโรงพยาบาล
กรุงเทพมหานครมีระบบ
เชื่อมโยงการดูแลรักษา
ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง
อยางบูรณาการระหวางระดับ
ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ   
ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม 
(ผลลัพธ) ** ตัวชี้วัดใน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-
2564) 

รอยละ 10 
(รพต./รพร.) 

 

รอยละ 40 38. โครงการกทม.ใสใจผูสูงวัย 
หัวใจแกรง ไมใชงบประมาณ  
(ดําเนินการ)  (รพต./รพร.) 

โครงการ กทม.ใสใจผูสูงวัย หัวใจแกรง 
วัตถุประสงค   
 ๑. เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครไดรับบริการท่ีมี
คุณภาพ และตอเนื่อง ครอบคลุมดานรางกาย จิตใจ 
และสังคม 
 ๒. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุแบบองครวมและมีจิตใจ  
ท่ีพรอมใหบริการ 
 ๓. เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีมารับบริการมีความ
ประทับใจและมีความพึงพอใจ  
 เริ่มนํารองใน 2 โรงพยาบาล คือ 
โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลราชพิพัฒน ซ่ึง
ในป 2561 ไดมีโรงพยาบาลเขารวมดําเนินการอีก 
2 แหงคือ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
และโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
ผลการดําเนินงาน  

- โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบ
เชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง
อยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ 
ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม จํานวน 4 แหง จาก
จํานวนท้ังหมด 10 แหง คิดเปนรอยละ 40 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารกรุงเทพมหานคร และผูบริหารสํานักการแพทย ตลอดจนผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการสนับสนุน โดยกําหนดเปนนโยบาย และยุทธศาสตร     

การพัฒนาอยางจริงจัง 
2. บุคลากรผูรับผิดชอบงานมีคุณภาพ ตลอดจนผูเก่ียวของมีความมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง 

 
ปญหา อุปสรรค 

- 
 
หลักฐานอางอิง 

- 
 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

- 
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20. รอยละของผูดูแลผูปวยและ/
หรือผูปวย มีความรู      
ความเขาใจในการดูแลผูปวย
หรือตนเองไดถูกตอง 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 80 
 

รอยละ 96.22 39. โครงการสรางเสริมพลังผูปวย
และญาติ (Well-being 
Caring) 

      ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) 
(9 รพ./รพว.)  

 

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหง
มีการดําเนินการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ โดย
การใหความรูในการดูแลตนเอง/ผูปวยไดถูกตองใน
โรคเรื้อรังตางๆ และเนนกลุมผูสูงอายุเปน
กลุมเปาหมายหลักในการใหความรู โดยในป 2561 
เนนการดูแลโรคหลอดเลือดในสมอง เนื่องจากเปน
โรคท่ีพบไดบอยในผูสูงอายุและเปนสาเหตุสําคัญท่ี
ทําใหผูปวยหรือผูสูงอายุไมสามารถดูแลตนเองได
หรือดูแลตนเองไดนอย การสรางเสริมพลังในกลุมโรค
ดังกลาว จะชวยใหผูปวยหรือผูสูงอายุและญาติมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีผลการดําเนินการดังนี้ 

1. โรงพยาบาลกลาง ดําเนินโครงการ   
เสริมพลังผูปวยและญาติโรคหลอดเลือดสมอง มีการ
ประเมินความรูกอนและหลังเขารวมโครงการ มี
ผูเขารวมโครงการท้ังหมด จํานวน 40 คน ผูเขารวม
โครงการมีความรู ความเขาใจถูกตองจํานวน 39 คน 
คิดเปนรอยละ 97.50 

2. โรงพยาบาลตากสิน ดําเนินการใหความรู
และสอนผูปวยและญาติท่ีผูปวยท่ีรอตรวจหนาหอง           
อายุรกรรมโดยใชภาพพลิก คลิปวีดีโอ เก่ียวกับ 
Stroke alert และ Stroke awareness ติดตาม
ประเมินผลดวยแบบสอบถาม 12 ขอ ตั้งแตแรกรับ 
- กอนจําหนายผูปวย และดําเนินการประชาสัมพันธ
ผานระบบออนไลน เว็บไชตของโรงพยาบาล        
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ในการถาม-ตอบ ปญหาขอสงสัย มีผูเขารวมโครงกัน
ท้ังหมด จํานวน 63 คน ผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจถูกตอง จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 
100 

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
ดําเนินการใหความรูรวมกับสหวิชาชีพ ณ หองตรวจ 
อายุรกรรม ตั้งแตตนเดือน ม.ค.- มิ.ย. 61 และ
ดําเนินการจัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ 
VDO มีผูเขารวมกิจจกรม จํานวน 40 คน  ผูปวย
และดูแลผูปวยมีความรูความเขาใจ และทักษะท่ี
ถูกตอง จํานวน 38 คน คิดเปน รอยละ 95.00 

4. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูแกผูดูแลและ/หรือ
ผูสูงอายุเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง มีผูรวมกิจกรรม
ท้ังหมด จํานวน 35 ราย  ผูปวยและดูแลผูปวยมี
ความรูความเขาใจ และทักษะเพ่ิมท่ีถูกตองจํานวน 
35 ราย คิดเปนรอยละ 100 

5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ ดําเนินการ
จัดโครงการ Care Strok To Smart มีผูเขารวม
โครงการท้ังหมด 30 คน ผูปวยและดูแลผูปวยมี
ความรูความเขาใจ และทักษะท่ีถูกตองจํานวน 25 คน 
คิดเปนรอยละ 83.33 
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6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการจัดโครงการเสริมสรางผูปวยและญาติ 
(Well-being Caring) ผูเขารวมโครงการท้ังหมด  
30 คน ผูปวยและดูแลผูปวยมีความรูความเขาใจและ
ทักษะท่ีถูกตอง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 100  

7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน ดําเนินการจัด
โครงการเสริมสรางพลังผูปวยและญาติ (well-being 
caring) มีผูเขารวมโครงการ 30 คน ผูปวยและดูแล
ผูปวยมีความรูความเขาใจ และทักษะท่ีถูกตอง 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90.00 

8. โรงพยาบาลสิริธร ดําเนินการใหความรู
แกผูปวยและญาติผูปวยหลอดเลือดสมอง และจัดทํา
แบบประเมิน Per Test , Post Test มีผูเขารวม
กิจกรรม 30 คน ผูปวยและดูแลผูปวยมีความรู 
ความเขาใจ และทักษะท่ีถูกตอง จํานวน 29 คน  
คิดเปนรอยละ 96.66 

9. โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 
ดําเนินโครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ 
(Well-being Caring) การใหความรูในการดูแล     
ผูท่ีเปนโรคหลอดเลือดสมองแกผูปวยและญาติผูดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมด 20 คน ผูปวยและดูแลผูปวยมีความรู  
ความเขาใจ และทักษะท่ีถูกตอง จํานวน 20 คน  
คิดเปนรอยละ 100 
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จํานวนผูรวมกิจกรรมสรางเสริมพลังผูปวย
และญาติ (Well-being Caring) ท้ังส้ิน 318 ราย 
มีความรูความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเอง
ไดถูกตอง จํานวน 306 คน คิดเปนรอยละ 
96.22 

 
 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินการ 

 

ปญหา อุปสรรค  

  - 
 
หลักฐานอางอิง  

รายละเอียดการดําเนินงานของโรงพยาบาล อาทิ  
1. โครงการฯ  
2. แบบประเมินความรูผูปวย/ญาติผูปวยในโรคท่ีดําเนินการ  
3. การประเมินผลการดําเนนิงาน โดยระบุจํานวนผูปวยและญาติท่ีไดรับความรู จํานวนผูปวยและญาติท่ีมีความรูความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง  
4. ภาพถายกิจกรรม  

 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

  - 
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21. รอยละของบุคลากรมีความ       
พึงพอใจตอองคกรอยูใน
ระดับดี (ผลลัพธ) 

รอยละ 80 
(ระดับดีข้ึนไป) 

 

รอยละ  
88.92    

40. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร (Happy Work 
Place)  
งบประมาณ เงินบํารุงรพ.
(ดําเนินการ) (สก./ทุกสวน
ราชการ) 

41.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องมาตรฐานปฏิบัติการ
พยาบาลชวยฟนคืนชีพข้ันสูง  
งบประมาณ 116,200.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพก.) 

42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการปองกันและระงับ
อัคคีภัย  
งบประมาณ 51,200.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพก.) 

43. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการพยาบาล เรื่องการ
ปองกันและควบคุมการ    
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
งบประมาณ 43,400.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพก.) 

44. การอบรมดูแลผูปวยระยะ
สุดทายแบบประคับประคอง 

สํานักการแพทยไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy 
Work Place) ดวยการเสริมสรางความรัก ความผูกพัน 
ความเชื่อม่ันในองคกร พัฒนาขวัญและกําลังใจแก
บุคลากร โดยสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย
ทุกแหงไดมีการจัดกิจกรรมแหงความสุขครอบคลุม
ท้ัง 9 ดาน คือ สุขภาพดี Happy body ผอนคลายดี 
Happy relax น้ําใจดี Happy heart จิตวิญญาณดี 
Happy soul ครอบครัวดี Happy family สังคมดี 
Happy society ใฝรูดี Happy brain การเงินดี 
Happy money และการงานดีHappy work life 
และสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยไดจัด
กิจกรรมตางๆ เชน โยคะเพ่ือสุขภาพ โครงการมุม
สมาธิ เพ่ือใหบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี มีจิตใจท่ีเขมแข็ง 
มีสมาธิท่ีดีในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมเตนแอโรบิค
ปองกันภาวะกระดูกพรุน กิจกรรมปรุง – ชิม อาหาร
สุขภาพ ฝกสอนไทเกก กิจกรรมสงเสริมสุขภาพดาน
กีฬาสัมพันธ สํานักการแพทย กิจกรรม work shop 
“เราจะสุขภาพดีไปดวยกัน” U R What U Eat 
โรงพยาบาลหุนดี  โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือความผูกพัน
ของบุคลากรโครงการแสงทอง สองหัวใจ กิจกรรม
ลดนิ่ง เพ่ิมขยับ ลดพุงลดโรค กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
สรางสรรคสามัคคี กิจกรรมงานสังสรรควันข้ึนปใหม 
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(Palliative Care)  
งบประมาณ 74,000.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพก.) 

45. โครงการการประชุมวิชาการ 
การปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
งบประมาณ 92,000.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพต.) 

46. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการบริหารยาในการ
พยาบาลผูปวยวิกฤตและ
ฉุกเฉิน 
งบประมาณ 84,200.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพต.) 

47. โครงการอบรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัยและฝกซอม
ดับเพลิงและหนีไฟ  
งบประมาณ 76,500.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพจ.) 

48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพการวิจัยแก
บุคลากร 
งบประมาณ 83,200.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพจ.) 

2561 กิจกรรมงานวันเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมและ
ใหกําลังใจผูทําความดี “รางวัลสาลิกาลิ้นทอง” ใน
กลุมลูกจางท่ีพูดจาดีใหบริการดี โครงการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคแกบุคลากร กิจกรรมทําดีมีคนชม 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมอวยพรวันเกิด กิจกรรม
ออกกําลังกาย “5 นาทีดีตอใจ” กิจกรรมจัดบอรด 
ความรูคูสุขา MSD Sport Day เปนตน  

รวมถึงการสงบุคลากรเขารับการอบรม 
ประชุม สัมมนาในโครงการฝกอบรม/ประชุมวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร และไดมีการทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ความรู ความเขาใจและความ
เชื่อม่ันในศักยภาพของสวนราชการ สังกัดสํานักการแพทย 
และทอดแบบประเมิน ใหขาราชการและลูกจางใน
สวนราชการ รวบรวมสรุปผล ดังนี้ 

รพก. รอยละ 91.67                
รพต. รอยละ 84.82 

 รพจ. รอยละ 80.80 
  รพท. รอยละ 85.58  

รพว. รอยละ 93.70  
    รพล. รอยละ 89.66 
 รพร. รอยละ 80.40  
 รพส. รอยละ 85.65 
 รพข. รอยละ 93.70    
 สก.   รอยละ 94.50   
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49. โครงการอบรมการชวย     
ฟนคืนชีพผูปวยเด็กและทารก
แรกเกิด  
งบประมาณ 34,500.-บาท
(ดําเนินการ) (รพจ.) 

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

51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชวยฟนคืนชีพ 
งบประมาณ 85,400.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพท.) 

52. โครงการอบรมปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 
งบประมาณ 23,500.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพท.) 

53. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การระงับเหตุเพลิงไหมและ
อพยพหนีไฟ 
งบประมาณ 44,600.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพท.) 

 ศบฉ. รอยละ 95.00 
 สพบ.  รอยละ 91.50 
    ความพึงพอใจอยูในระดับดีข้ึนไป  
คิดเปนรอยละ 88.88    
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54. โครงการอบรมและฝกซอม
แผนรับอุบัติภัยหมู
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ 
ชุตินฺธโร อุทิศ 
งบประมาณ 35,700.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพท.) 

55. โครงการอบรมปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ  
งบประมาณ 99,200.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพว.) 

56. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 
งบประมาณ 110,000.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพว.) 

57. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การชวยฟนคืนชีพ  
งบประมาณ 31,000.-บาท
(ดําเนินการ) (รพว.) 

58. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
งบประมาณ 39,100.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพล.) 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

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

60. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปองกันระงับอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล 
งบประมาณ 103,000.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพล.) 

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

62. โครงการอบรมการปองกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Ratchapipat IC Days)  
งบประมาณ 16,700.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพร.) 

63. โครงการอบรมชวยฟนคืนชีพ
ในผูใหญ 
งบประมาณ 53,700.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพร.) 
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64. โครงการเอาใจ ใสเขา  
งบประมาณ 19,100.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพร.) 

65. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางการแพทยในสาธารณภัย
กลุมชน 
งบประมาณ 14,000.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพร.) 

66. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดับเพลิงและหนีไฟ  
งบประมาณ 48,600.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพร.) 

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

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

69. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเคลื่อนยายและการชวย
ฟนคืนชีพเบื้องตน  
งบประมาณ 67,300.-บาท   
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(ดําเนินการ) (รพส.) 
70. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

และซอมแผนอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล 
งบประมาณ 296,600.-บาท   
(ดําเนินการ) (รพส.) 

71. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง มาตรฐานการ
ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐาน 
งบประมาณ 12,400.- บาท 
(ดําเนินการ) (รพข.) 

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

73. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการพยาบาล เรื่อง การ
ปองกันและควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล 
งบประมาณ 17,000.-บาท 
(ดําเนินการ) (รพข.)  
 

 



96 
 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. มีการจัดทําคําสั่งสํานักการแพทย ท่ี 744 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการองคกรแหงความสุข (Happy Work Place) สํานักการแพทย 
2. โดยคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบาย และแผนการดําเนินการเพ่ือองคกรแหงความสุข บุคลากรแหงความสุข บุคลากรทุกคนมีสุขภาวะ

ท่ีดี มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเองของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย ดําเนินการตามนโยบาย และแผนดําเนินการ
ตลอดจนกํากับดูแล และติดตามผลโครงการองคกรแหงความสุข ใหเปนไปตามเปาหมาย ติดตามและประเมินผลโครงการ พรอมท้ังรายงานปญหาและอุปสรรคและ
สรุปผลการดําเนินงานใหผูอํานวยการสํานักการแพทยทราบ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. ขาราชการและลูกจางในสังกัดแตละสวนราชการใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินและสงแบบประเมิน 
 
ปญหา อุปสรรค 
  - 
 
หลักฐานอางอิง 

  1. แบบสรุปผลการสํารวจความรู ความเขาใจ และความเชื่อม่ันในศักยภาพขององคกร                                                                                              
 2. แบบสอบถามความรู ความเขาใจ และความเชื่อม่ันในศักยภาพของบุคลากรในสังกัดสํานักแพทย   

 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย 

 - 
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22. อัตราความสําเร็จการรักษา
ผูปวยวัณโรครายใหมและ
กลับเปนซํ้า (ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 85 รอยละ 87.97 74. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
วัณโรคของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย  
ไมใชงบประมาณ  
(ดําเนินการ) (8 รพ./กว.) 

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

 

         โรงพยาบาลในสังกัดสาํนักการแพทยทุกแหงไดมี
การดําเนินการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รักษาวัณโรค โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้  
1. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล                  
ในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร  

 จํานวน 2 ครั้ง  
 - ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 16 พฤศจิกายน ๒๕60 

เวลา 13.30-16.00 น.  ณ หองประชุม
แพทยพัฒน ชั้น 5 สํานักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร  

 - ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 1 พฤษภาคม ๒๕61                   
เวลา 13.30 - 16.00 น.  ณ หองประชุม ชั้น 3 
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 

สรุปอัตราผลสําเร็จในการรักษา (Success Rate)    
ของโรงพยาบาลในสังกัด ท้ัง 8 แหง ในภาพรวม
เทากับรอยละ 87.97  ดังนี้ 

ผูปวยท่ีนํามาประเมิน  
ผูปวยรายใหม  จํานวน 1,017  ราย 
ผูปวยกลับเปนซํ้า  จํานวน      77  ราย 
ผลการรักษา 
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)  
จํานวน   950  ราย 
คิดเปนรอยละ  87.97 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลกลาง 
ผูปวยท่ีนํามาประเมิน  
ผูปวยรายใหม  จํานวน    241  ราย 
ผูปวยกลับเปนซํ้า  จํานวน      29  ราย 
ผลการรักษา 
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)  
จํานวน    229   ราย  
คิดเปนรอยละ  84.81 

โรงพยาบาลตากสิน 
ผูปวยท่ีนํามาประเมิน  
ผูปวยรายใหม  จํานวน    179  ราย 
ผูปวยกลับเปนซํ้า  จํานวน      15  ราย 
ผลการรักษา 
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)  
จํานวน    162  ราย 
คิดเปนรอยละ  83.51 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
ผูปวยท่ีนํามาประเมิน  
ผูปวยรายใหม  จํานวน    143  ราย 
ผูปวยกลับเปนซํ้า  จํานวน        8  ราย 
ผลการรักษา 
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)  
จํานวน    128  ราย 
คิดเปนรอยละ  84.72 
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โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ผูปวยท่ีนํามาประเมิน  
ผูปวยรายใหม  จํานวน      78  ราย 
ผูปวยกลับเปนซํ้า  จํานวน        3  ราย 
ผลการรักษา 
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)  
จํานวน    69  ราย 
คิดเปนรอยละ  85.19 

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
ผูปวยท่ีนํามาประเมิน  
ผูปวยรายใหม  จํานวน      49  ราย 
ผูปวยกลับเปนซํ้า  จํานวน        3  ราย 
ผลการรักษา 
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)  
จํานวน    50  ราย 
คิดเปนรอยละ  96.15 

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
ผูปวยท่ีนํามาประเมิน  
ผูปวยรายใหม  จํานวน      38  ราย 
ผูปวยกลับเปนซํ้า  จํานวน        6  ราย 
ผลการรักษา 
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)  
จํานวน    39  ราย 
คิดเปนรอยละ  88.64 
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โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
ผูปวยท่ีนํามาประเมิน  
ผูปวยรายใหม  จํานวน    132  ราย 
ผูปวยกลับเปนซํ้า  จํานวน      10  ราย 
ผลการรักษา 
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)  
จํานวน    127  ราย 
คิดเปนรอยละ  89.44 

โรงพยาบาลสิรินธร 
ผูปวยท่ีนํามาประเมิน  
ผูปวยรายใหม  จํานวน   157 ราย 
ผูปวยกลับเปนซํ้า  จํานวน        3  ราย 
ผลการรักษา 
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)  
จํานวน    146  ราย 
คิดเปนรอยละ  91.25 
สรุปภาพรวมผลสําเร็จของการรักษาผูปวย                     

วัณโรค คิดเปนรอยละ 87.97 
 
นอกจากนี้โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย

ไดจัดกิจกรรมรณรงคปองกันวัณโรค ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมวันรณรงคปองกันวัณโรค ใน

สัปดาหวันวัณโรคสากล ในระหวางชวงเดือนมีนาคม 
– เดือนเมษายน 2561 
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2. จัดสอนสุขศึกษาใหกับผูปวยและญาติ และ
ผูปวยท่ีเริ่มยารายใหมทุกราย 

3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธ 
กิจกรรมตางๆ ผาน เสียงตามสายและ Application 
Line 

4.  แผนพับและจัดบอรดนิทรรศการใหความรู
เรื่องวัณโรค 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
  1. ผูบริหารกรุงเทพมหานครและผูบริหารสํานักการแพทยตลอดจนผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการสนับสนุน โดยกําหนดเปนนโยบายและกลยุทธใน  
การพัฒนาระบบการรักษาวัณโรคอยางจริงจัง 
  2. มีการประชุมคณะกรรมการฯอยางตอเนื่องทุกปเพ่ือรายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานและเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหกําลังใจแกปฏิบัติงานใน
คลินิกวัณโรค 
  3. แพทยและผูประสานงานวัณโรคตลอดจนผูเก่ียวของมีความมุงม่ันในการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด                    
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานครอยางจริงจัง 
ปญหา อุปสรรค  
  ขอจํากัดดานอาคาร/สถานท่ี ไมเอ้ืออํานวยตอการจัดตั้งคลินิกวัณโรคและไมเอ้ือตอการพัฒนาใหเปนระบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
หลักฐานอางอิง  
  แบบรายงานผลการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย 

 - 
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23. ความสําเร็จของ
สถานพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีมีบริการ
แพทยแผนไทย/          
แพทยทางเลือก (ผลผลิต) 

6 แหง 

(รพก./รพต./
รพจ./รพร./
รพว./รพส.) 

 

7 แหง 
(รพก./รพต./
รพจ./รพร./
รพว./รพส./

รพข.) 

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

77. โครงการจัดตั้งศูนยเวชกรรม
ฟนฟูการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

      งบประมาณ2,975,060.- 
บาท (เงินบํารุงรพข.)
(ดําเนินการ) รพข. 

 สํานักการแพทยใหความสําคัญกับการแพทย       
แผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยสนับสนุนให
โรงพยาบาลในสังกัดสาํนักการแพทยทุกแหง                      
มีการพัฒนาการดําเนินงานดานการแพทยแผนไทย                          
และการแพทยทางเลือก มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย                     
ตามคําสั่งสํานักการแพทยท่ี 665/2561 ลงวันท่ี                                     
20 กรกฎาคม 2561 เพ่ือกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก โดยในป 2561 เปดใหบริการแลว 
จํานวน 7 แหง ประกอบดวย 
   1. โรงพยาบาลกลาง จัดใหมีบริการตรวจรักษา
และสงเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก และไดผานการตรวจประเมินจาก 
สปสช. โดยจัดใหบริการการแพทยแผนไทย 
ประกอบดวย การนวด การประคบสมุนไพร การ
อบสมุนไพร และยาสมุนไพร ณ ศาลาไทย ชั้น 1 
และบริการแพทยทางเลือก ซ่ึงเปนแพทยแผนจีน 
การฝงเข็ม ณ คลินิกฝงเข็ม ตึกกายภาพบําบัด เปด
ใหบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ทุกวัน
จันทร –วันศุกร ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.                             
และ 16.00 – 20.00 น. (หยุดนักขัตฤกษ)  
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  มีสถิติผลการดําเนินงานประจําป 2561 ดังนี้  
    - แพทยแผนไทย  2,015 ราย 
    - การฝงเข็ม       628 ราย 

   2. โรงพยาบาลตากสิน เปดใหบริการเม่ือวันท่ี 
24 กันยายน 2558 ซ่ึงไดผานการประเมินจาก 
สปสช. จัดใหมีบริการการแพทยแผนไทย-จีน แก    
ผูมารับบริการทุกวันจันทร – วันศุกรในเวลาราชการ 
08.00 – 16.00 น. โดยการนาํศาสตรแหงภูมิปญญา
ไทยและแผนจีนมาผสมผสาน ใชเปนเครื่องมือใน 
การดูแลบําบัด รักษา ฟนฟู สุขภาพ มีการใหบริการ 
ประกอบดวย ยาไทย สมุนไพรไทย การนวดประคบ 
การฝงเข็ม ณ บริเวณเรือนตากสินปยรักษ ชั้น 6A 
    มีสถิติผลการดําเนินงานประจําป 2561 ดังนี้  
    - แพทยแผนไทย    1,178 ราย 

 - การฝงเข็ม       799 ราย 

 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ   
เปดใหบริการคลินิกฝงเข็มและคลินิกแพทยแผนไทย
ประยุกต ทุกวันจันทร – วันศุกร ในเวลาราชการ 
08.00 - 16.00 น. ณ ศูนยการแพทยแผนไทย  
และการแพทยทางเลือก ชั้น 5 อาคารอนุสรณ 20 ป 
โดยมีบริการตรวจ วินิจฉัย การรักษาดวยการฝงเข็ม
(แพทยแผนจีน) การครอบแกว การรมยา การจายยา
สมุนไพรตามศาสตรแพทยแผนจีน ใหการรักษาดวย
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ศาสตรแพทยแผนไทย การนวดรักษาแบบราชสํานัก 
การอบสมุนไพรและการจายยาสมุนไพรไทย  
  มีสถิติผลการดําเนินงานประจําป 2561 ดังนี้ 
 - แพทยแผนไทย  1,862 ราย 
 - การฝงเข็ม      966 ราย 

4. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ จัดใหบริการแพทย
แผนไทยและแพทยทางเลือก (ฝงเข็ม) เม่ือวันท่ี                    
1 สิงหาคม 2560 โดยมีบริการการซักประวัติและ 
ตรวจรางกาย นวดเพ่ือบําบัดรักษา และจายยา
สมุนไพร ทุกวันจันทร – วันศุกร เวลา 08.00 – 
16.00 น. ณ หองกายภาพชั้น 2 
 มีสถิติผลการดําเนินงานประจําป 2561 ดังนี้ 
 - แพทยแผนไทย  1,557  ราย 
 - การฝงเข็ม         88  ราย 

5. โรงพยาบาลราชพิพัฒน จัดใหมีบริการตรวจ
รักษาและสงเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย และ
การแพทยทางเลือกใหบริการแกบุคคลท่ัวไป มี
การบูรณาการงานบริการรวมกับสาขาหลัก บริเวณ
ชั้น 1 ณ อาคารอายุบวร เปดใหบริการวันจันทร – 
วันศุกร เวลา 08.00 – 16.00 น.  
 มีสถิติผลการดําเนินงานประจําป 2561 ดังนี้ 
 - แพทยแผนไทย   2,091  ราย 

 - การฝงเข็ม   6,756  ราย 
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6. โรงพยาบาลสิรินธร จัดใหบริการแพทยแผนไทย           
เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 โดยมีบริการตรวจ
รางกาย นวดประคบ ประคบสมุนไพร แนะนํายา
สมุนไพร และโภชนาการ และเปดบริการแพทย
ทางเลือก (ฝงเข็ม) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 เปด
ใหบริการทุกวันจันทร – วันศุกร เวลา 08.00 – 
16.00 น. ณ คลินิกแพทยแผนไทยประยุกต อาคาร
โรงพยาบาล ชั้น 2 
 มีสถิติผลการดําเนินงานประจําป 2561 ดังนี ้
 - แพทยแผนไทย   1,442  ราย 
 - การฝงเข็ม      233  ราย 

7. โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน ไดมีการ
จัดตั้งศูนยเวชกรรมฟนฟู การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2560  
โดยแพทยแผนไทยใหบริการนวดรักษา ประคบ
สมุนไพร อบสมุนไพร ยาสมุนไพร และใหคําแนะนํา 
ทุกวันจันทร – วันศุกร เวลา 08.00 – 16.00 น. 
และแพทยทางเลือกใหบริการฝงเข็ม ครอบแกว 
กระตุนไฟฟา โคมรอน รมยา และใหคําแนะนํา     
ทุกวันอังคาร –  วันพุธ เวลา 08.00 – 12.00 น. 
ณ ใตอาคารผูปวยนอกชั่วคราว  
 มีสถิติผลการดําเนินงานประจําป 2561 ดังนี้ 
 - แพทยแผนไทย   1,780  ราย 
 - การฝงเข็ม      766  ราย 
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โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยเปดใหบริการ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในป 
2561 เปดใหบริการแลว จํานวน 7 แหง  

 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. ผูบริหารสํานักการแพทยมีการใหสนับสนุนดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2. แพทยและผูเก่ียวของทางดานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกมีความมุงม่ันในการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการทางดานแพทยแผนไทย

และแพทยทางเลือกของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานครอยางจริงจัง 

3. การเชื่อมโยงบูรณาการการรักษาระหวางการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และการแพทยแผนปจจุบัน 

4. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยอยางตอเนื่อง 

 

ปญหา อุปสรรค  

ขอจํากัดของอัตรากําลังดานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกไมเพียงพอตอความตองการของผูมารับบริการ 
 

 

หลักฐานอางอิง  

 สถิติการใหบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ปงบประมาณ 2561 
 

 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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24.  จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูก
นํามาใชงานจริงมากกวา 1         
สวนราชการ (ผลผลิต) 

4 เรื่อง 
 

6 เรื่อง 78. โครงการสัมมนาวิชาการ
ประจําปครั้งท่ี 16        
สํานักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร 

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

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

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

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

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

 สํานักการแพทย ไดมีการคัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมจากโครงการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งท่ี 15 
โดยมีการประชุมรวมกันระหวางผูใชนวัตกรรมและ
เจาของผลงานนวัตกรรม จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560        
ณ หองประชุมแพทยพัฒน ชั้น 5 สํานักการแพทย 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 ธันวาคม 2560               
ณ หองประชุมพิทยรักษ ชั้น 4 สํานักการแพทย 
 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 26 มกราคม 2561             
ณ หองประชุมพิทยรักษ ชั้น 4 สํานักการแพทย 
เพ่ือนําผลงานนวัตกรรมท่ีไดรับการคัดเลือกไปใชใน  
สวนราชการของสํานักการแพทย โดยสวนราชการ 
ไดมีการนํานวัตกรรมไปใช จํานวน  6 ผลงาน ไดแก 

1. The Code โรงพยาบาลกลาง 
2. Saw knock เล็ก ใหญ ไดหมด และสด

ชื่น  โรงพยาบาลกลาง 
3. มหัศจรรยผาพยุงหนาทอง  

(Miracle abdominal support)  
โรงพยาบาลตากสิน 

4. Un Plug easy สะดวกใชดึงอยางไรก็ไม
ขาด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

5. Easy Flu. Bag โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
6. กระเปาเอนกประสงค  โรงพยาบาล   

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

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

โดยไดมีการสํารวจความพึงพอใจของการใชผลงาน
นวัตกรรม และมีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวม (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ดังนี้ 

1. The Code โรงพยาบาลกลาง 
ความพึงพอใจ 3.43 

2. Saw knock เล็ก ใหญ ไดหมด และ 
สดชื่น  โรงพยาบาลกลาง 
ความพึงพอใจ 3.90 

3. มหัศจรรยผาพยุงหนาทอง  
(Miracle abdominal support)  
โรงพยาบาลตากสิน 
ความพึงพอใจ 4.00 

4. Un Plug easy สะดวกใชดึงอยางไร      
ก็ไมขาด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
ความพึงพอใจ 4.39 

5. Easy Flu. Bag โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
ความพึงพอใจ 4.50 

6. กระเปาเอนกประสงค  โรงพยาบาล   
สิรินธร 
ความพึงพอใจ 3.67 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ผูบริหารใหความสําคัญกับการนํานวัตกรรมไปใชในสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย เพ่ือเปนการพัฒนาและเผยแพรองคความรูไปยังสวนราชการอ่ืนๆ 
 
ปญหา อุปสรรค 

ขอจํากัดในเรื่องเทคโนโลยีของผูปวยท่ีอาจสงผลตอการนําผลงานนวัตกรรมไปใชงาน 
 

หลักฐานอางอิง 
1. แบบประเมินความพึงพอใจการนําผลงานนวัตกรรมไปใช 
2. แบบสรุปการนํานวัตกรรมไปใช 
3. ภาพถายกิจกรรมการนําเสนอผลงานนวัตกรรม 

 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 

- 
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25.  ความพึงพอใจของผูปวย   
ตอการใหบริการของ
โรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 

 
 

รอยละ 90 

 
รอยละ 93.11 85. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ

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

สํานักการแพทยไดดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจผูรับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดทุกแหง 
เพ่ือใหผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ใหบริการของโรงพยาบาลในดานตางๆ แลวนําผล
สํารวจความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ และความคิดเห็น 
มาพัฒนางานดานบริการตอไป 

ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก-การแพทย ตั้งแตวันท่ี     
1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561 ดังนี้ 
โรงพยาบาลกลาง 
รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 96.43 
รอยละความพึงพอใจผูปวยใน 94.51 
โรงพยาบาลตากสิน 
รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 96.01 
รอยละความพึงพอใจผูปวยใน 97.67 
โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ 
รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 96.61 
รอยละความพึงพอใจผูปวยใน 98.62 
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 89.28 
รอยละความพึงพอใจผูปวยใน 97.00 
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 92.04 
รอยละความพึงพอใจผูปวยใน 97.53 
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โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 88.00 
รอยละความพึงพอใจผูปวยใน 88.49 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 91.06 
รอยละความพึงพอใจผูปวยใน 91.24 
โรงพยาบาลสิรินธร 
รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 81.49 
รอยละความพึงพอใจผูปวยใน 92.03 
โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 
รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 93.29 
โดยรวมเฉล่ีย 
รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 91.58 
รอยละความพึงพอใจผูปวยใน 94.64 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ประชาชนผูรับบริการใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจการใชบริการโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
ปญหา อุปสรรค 
 การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการตองใชระยะเวลาในการตอบแบบสํารวจพอสมควร ดังนั้น จึงตองจัดผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของติดตามเพ่ือเก็บแบบสํารวจฯ 
และแบบสํารวจบางสวน เม่ือไมมีการติดตาม ผูตอบแบบสํารวจฯ จะไมตอบหรือไมสงแบบสํารวจกลับคืน           
หลักฐานอางอิง 
 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางเดือน
ตุลาคม 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 -  
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

26. จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ (Best Practice) 
ของโรงพยาบาลในสงักัด
สํานักการแพทย (ผลผลิต) 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 86.โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปน
เลิศ (Best Practice) เพ่ือ
การดูแลรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาลในสังกัด     
สํานักการแพทย 
ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินการ)  (9 รพ.) 

 
 

   สํานักการแพทยไดรวมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ โดยไดมีคําสั่งสํานักการแพทยท่ี 
1080/2560 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง 
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) สํานักการแพทย กรณี การปองกันความ
คลาดเคลื่อนทางยา (Medical Error) และคําสั่ง
สํานักการแพทยท่ี 1081/2560 ลงวันท่ี                   
4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนา
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) สํานักการแพทย       
กรณี การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
(Palliative care)  เพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทาง
ในการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
โดยในป 2561 ดําเนินการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
(Best Practice) เพ่ือการดูแลผูปวยของโรงพยาบาล
ในสังกัดสํานักการแพทยจํานวน 2 เรื่อง ดังนี้   
1. การปองกันความคลาดเคล่ือนทางยา (Medical 
Error) เปนสาเหตุนําไปสูการใชยาท่ีไมเหมาะสมหรือ
เกิดอันตรายแกผูปวยในขณะท่ียานั้นอยูในความ
รับผิดชอบของ ผูใหบริการ ผูปวย หรือผูบริโภค 
คณะทํางานฯจึงประชุมรวมกันในการวางแผน การ
ดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทําเกณฑการปฏิบัติ
เพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล 
(Medical Error) และตรวจประเมินการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาล ซ่ึงคณะทํางานฯ ไดนําผลการ
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ตรวจประเมินมาสรุปและวิเคราะหรวมกัน เพ่ือ
จัดทําแนวทางวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย กรณีการปองกันความ
คลาดเคลื่อนทางยา (Medical Error)  
2. การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative 
care) มีเปาหมายหลักของการดูแลเพ่ือลดความ
ทรมาน เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูปวยและครอบครัว 
และทําใหผูปวยไดเสียชีวิตอยางมีคุณคาหรือเปนการ
ตายอยางสงบคณะทํางานฯประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
โรงพยาบาลในสังกัดเพ่ือกําหนดมาตรฐาน และ
จัดทําแนวทางการประเมินวิธีปฏิบัติการดูแลผูปวย
แบบประคับประคอง (Palliative care) ตรวจ
ประเมินการดําเนินงานของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย รวมถึงนําผลสรุปมาวิเคราะห    
เพ่ือจัดทําแนวทางวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรณีการดูแล
ผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารกรุงเทพมหานคร และผูบริหารสํานักการแพทย ตลอดจนผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการสนับสนุน โดยกําหนดเปนนโยบาย และยุทธศาสตร     

การพัฒนาอยางจริงจัง 
2. บุคลากรผูรับผิดชอบงานมีคุณภาพ ตลอดจนผูเก่ียวของมีความมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง 

 
ปญหา อุปสรรค 

- 
 
หลักฐานอางอิง 

1. แนวทางวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรณีการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา (Medical Error) 
2. แนวทางวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรณีการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) 

 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

27. รอยละความสําเร็จของ     
การสงตอผูปวยโรคท่ีสําคัญ 
(ผลลัพธ) 

 

รอยละ 93 

 
รอยละ 98.24 87. กิจกรรมการสรางเสริม

ความสัมพันธระหวาง
บุคลากรเพ่ือการสงตอผูปวย 
ไมใชงบประมาณ 
(ดําเนินการ) (รพจ.) 

      โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยเห็น
ความสําคัญและความจําเปนของระบบสงตอผูปวย 
ซ่ึงกระบวนการสงตอผูปวยจะตองดําเนินการอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ หากสงตอผูปวยอยาง
ทันทวงที ผูปวยจะมีโอกาสปลอดภัยและไดรับการ
รักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หากไมไดรับการ
รักษาอยางทันทวงทีอาจกอใหเกิดปญหาหรือการ
สูญเสียถึงแกชีวิตได ท้ังนี้ ยังพบปญหาและอุปสรรค
ในการสงตอผูปวย เชน การสงตอผูปวยท่ีมีความ
รุนแรงของโรคมากและมีความจําเปนตองสงตอไปยัง
โรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพและความพรอมสูงกวา หรือ
การสงตอเนื่องจากสิทธิการรักษาโรคโดยตรง  
 จากระบบขอมูลสถิติการรายงานผูปวยระบบ   
สงตอของสํานักการแพทย พบวา โรคท่ีเปนปญหา
สําคัญในการสงตอผูปวยสูงสุด ไดแก อุบัติเหตุ 
ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ 
ทารกคลอดกอนกําหนด และออรโธปดิกส  
  ดังนั้น เพ่ือใหมีการประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประชาชนไดรับบริการท่ี
ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ สํานักการแพทยจึงไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประสาน
เครือขายระบบบริการทางการแพทยและระบบสงตอ
ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการ
ประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินงาน และมีการจัดทํา
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

คูมือการสงตอผูปวย 5 กลุมโรค ระหวาง
โรงพยาบาลในเครือขายกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมี
แนวทางในการปฏิบัติเปนไปทิศทางเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสถิติผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
     ดานการสงตอผูปวยอุบัติเหตุ จํานวน  157 ราย 
           สงตอสําเร็จ    153    ราย 
           สงตอไมสําเร็จ  4  ราย 
           คิดเปนรอยละของความสําเร็จในการสงตอ
ผูปวย เทากับ 97.45 
     ดานการสงตอผูปวยศัลยกรรมประสาทและ
สมอง จํานวน 467  ราย  
           สงตอสําเร็จ   462  ราย 
           สงตอไมสําเร็จ   5   ราย 
           คิดเปนรอยละของความสําเร็จในการสงตอ
ผูปวย เทากับ 98.92 
     ดานการสงตอทารกคลอดกอนกําหนด  
จํานวน  53  ราย 
           สงตอสําเร็จ     50    ราย 
           สงตอไมสําเร็จ    3   ราย 
           คิดเปนรอยละของความสําเร็จในการสงตอ
ผูปวย เทากับ 94.34 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

  ดานการสงตอออรโธปดิกส จํานวน  63  ราย 
           สงตอสําเร็จ      62    ราย 
           สงตอไมสําเร็จ    1  ราย 
           คิดเปนรอยละของความสําเร็จในการสงตอ
ผูปวย เทากับ  98.41 
 

สรุปคิดเปนความสําเร็จของการสงตอผูปวยท้ัง 4 
กลุมโรค คิดเปนรอยละ 98.24 
 

 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 1. ผูบริหารสํานักการแพทย ตลอดจนผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการสนับสนุน โดยกําหนดเปนนโยบาย และกลยุทธในการพัฒนาไปสูการปฏิบัติไดอยางจริงจัง 
  2. บุคลากรผูเก่ียวของมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาระบบการสงตอผูปวยและพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. มีการประชุมคณะทํางานฯเพ่ือรายงานความคืบหนา ตลอดจนสถิติผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงถือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
4. มีการมอบหมายใหคณะทํางานจัดทําคูมือ (Guideline) เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน 

ปญหา อุปสรรค 
 1. บุคลากรผูปฏิบัติงานการรับสงตอผูปวยบางรายยังไมเขาใจหลักเกณฑ/แนวทางการสงตอผูปวยในแตละกลุมโรค 
 2. กระบวนการประสานงานระหวางโรงพยาบาลยังมีความลาชาหรือความเขาใจไมตรงกัน 
 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประมวลผลยังไมสามารถประมวลผลไดอยางสมบรูณ 
 4. โรงพยาบาลมีเตียงรับรองผูปวยและเตียง ICU จํากัด 

หลักฐานอางอิง 
 1. สถิติการรับและสงตอผูปวยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. รายงานการประชุมคณะทํางานฯท่ีเก่ียวของ   

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
  - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

28. รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน
ท่ีขอรับบริการทางการแพทย
ฉุกเฉินข้ันสูง (Advanced) 
สามารถไดรับบริการภายใน 
10 นาที และสวนของข้ัน
พ้ืนฐาน (Basic) สามารถไดรับ
บริการภายใน 15 นาที 
(ผลลัพธ) 

ข้ันสูง 
(Advanced) 

รอยละ 
30 

 
ข้ันพ้ืนฐาน 

(Basic) 
รอยละ 

65 

ข้ันสูง 
(Advanced) 

รอยละ 
30.30 

 
ข้ันพ้ืนฐาน 

(Basic) 
รอยละ 
63.81 

88. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินในระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานครงบประมาณ
17,786,300 บาท
(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) จัดใหมีชุด
ปฏิบัติการการแพทยระดับสูง (ALS) และ
ระดับพ้ืนฐาน (BLS) ใหบริการประชาชนผูเจ็บปวย
ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีหนวยงาน
เครือขายในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (Bangkok EMS) แบงเปน 9 โซนพ้ืนท่ี 
รวมจํานวน 60 หนวยงาน และมูลนิธิ อีก 8 แหง 
นอกจากนี้ยังไดเพ่ิมจุดจอด เพ่ือใหบริการประชาชน
ในพ้ืนท่ีอีก จํานวน 7 แหง  

  ในปงบประมาณ 2561 ศูนยบริการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) มี
สถิติการใหบริการแกผูปวยอุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
ในภาพรวม จํานวน 78,534 ราย  

  ในจํานวนนี้ มีจํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการ
ทางการแพทยข้ันสูง (Advance)  ไดภายใน 10 นาที 
จํานวน 6,907 คน คิดเปนรอยละ 30.30 

มีจํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการทาง
การแพทยข้ันสูง (Advance)  ภายใน 10 นาที 
ท้ังหมดจํานวน 22,793 คน โดยมีวิธีคํานวณ ดังนี้ 
ข้ันสูง (Advance) คิดเปนรอยละ   
6,907 x 100   = 30.30 

22,793 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

จํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการทางการแพทยข้ัน
พ้ืนฐาน (Basic) ไดภายใน 15 นาที จํานวน 
15,452 คน 
จํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการทางการแพทยข้ัน
พ้ืนฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที ท้ังหมดจํานวน 
24,217 คน โดยมีวิธีคํานวณ ดังนี้  
ข้ันพ้ืนฐาน (Basic) คิดเปนรอยละ 
 15,452 x 100    = 63.81 

 24,217                        
 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561)  

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน      
1. การไดรับความรวมมือจากหนวยงานกรุงเทพมหานครในการจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับเปนจุดจอดรถพยาบาลตามโครงการฯ      
2. มีบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานการแพทยฉุกเฉินปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ      

 
ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน      

1. อัตรากําลังบุคลากรท่ีปฏิบัติงานไมสอดคลองกับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน      
2. จํานวนบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีสามารถปฏิบัติงานตามโครงการฯ ได มีจํานวนไมเพียงพอ      
3. การจัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับจุดจอดรถพยาบาลคอนขางยาก      

 
หลักฐานอางอิง      

1. สําเนาโครงการท่ีไดรับการอนุมัติ และสถิติการออกปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561    
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คําช้ีแจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)  
1. การดําเนินงานในตัวชี้วัดดังกลาวเปนการใหบริการการแพทยฉุกเฉินแกประชาชนผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ซ่ึงในปจจุบันพบวา สถิติการออกใหบริการเพ่ิมสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่อง โดยสถิติการใหบริการ 5 ป ยอนหลังท่ีผานมา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2556 มีสถิติใหบริการ จํานวน 43,354 ครั้ง และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกปจนถึง
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 สถิติการใหบริการมีจํานวนถึง 72,011 ครั้ง และในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดมีการประมาณการจากสถิติการออกใหบริการซ่ึงคาด
วาจะมีจํานวนการขอรบับริการถึง 82,000 ครั้ง สงผลใหสถิติการใหบริการเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 190 ของสถิติการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ.2556 

2. การออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินภายใตการดําเนินงานของศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) สํานักการแพทย ดําเนินการดวย
เครือขายในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 มีหนวยงานเครือขายในระบบฯ จํานวน 57 หนวยงาน ซ่ึงศูนย
เอราวัณไดมีการประชาสัมพันธเชิญชวนหนวยงานภายนอกเขารวมเครือขายในระบบฯ อยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีหนวยงานท่ีเขารวม
เครือขายในระบบฯ จํานวน 60 หนวยงาน สวนใหญเปนหนวยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร มากกวารอยละ 85 ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน
เครือขาย และจากสถิติยอนหลัง 5 ปท่ีผานมาพบวามีสถิติการแจงไมพรอมออกปฏิบัติการของหนวยงานภายนอก เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน และสถิติการปฏิเสธการ
ออกใหบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน จํานวน 6,899 ครั้ง      

3. ปจจบุันระดับความรุนแรง และภาวการณเจ็บปวยของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ิมสูงข้ึน จํานวนผูปวยฉุกเฉินวิกฤตมีจํานวนมากข้ึน ศูนยเอราวัณจึงมี
ความจําเปนตองปรับเปลี่ยนภารกิจการใหบริการในระดับข้ันพ้ืนฐาน (Basic) มาใหบริการในระดับข้ันสูง (Advanced) มากข้ึน เนื่องจากหนวยงานเครือขายใน
ระบบฯ ท่ีออกใหบริการในระดับข้ันสูง  (Advanced) มีสถิติการปฏิเสธการออกปฏิบัติการเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหบุคลากรชุดปฏิบัติการในระดับข้ันพ้ืนฐาน (Basic) 
ลดลง ดังนั้นระยะเวลาการเขาถึงผูเจ็บปวยฉุกเฉินในระดับพ้ืนฐาน (Basic) จึงไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด      

4. สภาพปญหาการจราจรท่ีติดขัดของแตละพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีสําคัญท่ีหนวยงานไมสามารถควบคุมได สงผลใหการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดดังกลาวไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด   
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29. จํานวนคลินิกผูสูงอายุ         
ท่ีผานเกณฑมาตรฐาน 
“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” 

(ผลลัพธ) 

รอยละ 100 
(9 แหง) 

 

รอยละ 100 
(9 แหง) 

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

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

   กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแล
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 50 เขต ใหไดรับการ
ดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สํานักการแพทยจึงไดจัดตั้งและพัฒนาคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพข้ึนในป 2557 โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาระบบ
บริการแกผูสูงอายุ ใหครอบคลุมบริการแบบองครวม
อยางเปนระบบเพ่ือใหผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงการดําเนินงานคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยไดใช
หลักเกณฑตาม “คูมือมาตรฐานและการดําเนินงาน
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” ของสถาบันเวชศาสตร
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ    
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ป 2561 โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย ได
ดําเนินการเปดบริการคลินิกผูสูงอายุแลว ท้ัง 9 
โรงพยาบาลและไดดําเนินการตรวจประเมิน
มาตรฐานคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ และไดรวมกับ
สมาคมพฤฒา-วิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุไทยใน
การปรับแกไขเกณฑการประเมินใหมีคุณภาพและมี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ประกอบดวยเกณฑการ
ประเมิน 20 ขอ ดังนี้ 
1. มีสถานท่ีชัดเจนเปนสัดสวนในแบบการบริการ

ผูปวยนอก 
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2. สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม เชน ปาย ราวจับ      
ทางลาด หองน้ํา บันได 

3. เปดบริการอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาหและมี
แพทยรับผิดชอบ 

4. พยาบาลท่ีดําเนินงานเคยผานการฝกอบรม    
    เวชศาสตรผูสูงอายุ 
5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เชน แพทย กายภาพบําบัด 

เภสัชกร เปนตน 
6. รวบรวมจํานวน case geriatric syndrome  
    ทุก 3 เดือน 
7. Geriatric Assessment ; ADL 
8. Geriatric Assessment ; cognitive Impairment 
9. ประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ีมารับบริการ

ท่ีคลินิกผูสูงอายุ 
10. บุคลากรท่ีใหการดูแลผูปวยในคลินิกผูสูงอายุ

ไดรับการฝกอบรมอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
11. คัดกรอง Incontinence 
12. คัดกรอง Fall 
13. คัดกรอง Malnutrition 
14. คัดกรอง Depression 
15. มีฐานขอมูลผูสูงอายุในเขตท่ีโรงพยาบาล

รับผิดชอบ 
16. ความครอบคลุมของ vaccine ไขหวัดใหญ

ในกลุมผูสูงอายุ 
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17. งานวิชาการ / วิจัยเก่ียวกับผูสูงอายุ / 
นําเสนอ presentation  

18. นวัตกรรมเก่ียวกับผูสูงอายุ 
19. รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนหรือหอผูปวย

ภายในโรงพยาบาล 
20. แพทยเฉพาะทางท่ีออกตรวจในคลินิก

ผูสูงอายุ 
เกณฑการประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ

คุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2561 และแบง
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

- ระดับเงิน (S) ตองไดคะแนนตั้งแต 17 คะแนน
ข้ึนไป  

- ระดับทอง (G) ตองไดคะแนนตั้งแต 35 คะแนน
ข้ึนไป    

- ระดับเพชร (D) ตองไดคะแนนตั้งแต 40 
คะแนนข้ึนไป   

โดยไดดําเนินการตรวจประเมินคลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพเรียบรอยแลว ดังนี้ 

- โรงพยาบาลตากสิน 
  ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
- โรงพยาบาลกลาง 

ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561  
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
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- โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
  ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
- โรงพยาบาลสิรินธร 
  ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

         เวลา 09.00 – 12.00 น. 
- โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
  ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

         เวลา 09.00 – 12.00 น. 
- โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 
  ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
- โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ 
  ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 

         เวลา 09.00 – 12.00 น. 
- โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
  ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561  

         เวลา 09.00 – 12.00 น. 
- โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
  ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
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โรงพยาบาลท้ัง 9 แหง ผานเกณฑการประเมิน
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  คิด
เปนอัตราความสําเร็จรอยละ 100 โดยผานคลินิก
คุณภาพระดับเงิน (S) จํานวน 8 โรงพยาบาล 
ไดแก 

1. โรงพยาบาลกลาง 
2. โรงพยาบาลตากสิน 
3. โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ 
4. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร 

อุทิศ 
5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
8. โรงพยาบาลสิรินธร 
9. โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 
ผานคลินิกผูสูงอายรุะดับทอง (G) จํานวน 1 แหง 

ไดแก โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
นอกจากนี้ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร     

ยังไดรวมกับคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
ดําเนินโครงการความรวมมือพัฒนาคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพ กรุงเทพมหานคร – ศิริราชพยาบาล 
เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ 
และไดมีการแถลงขาวรวมกันเม่ือวันท่ี 10 
สิงหาคม 2561 โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนา
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มาตรฐานคลินิกผูสูงอายุคุณภาพและสนับสนุน
การจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในสถานพยาบาล
ท้ังภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การ
ดําเนินงานดังกลาวจะเปนการชวยเพ่ิมศักยภาพใน
การคนพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรก ชวยให
ผูสูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเอง และดํารงชีวิต
ประจําวันไดอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ      
สํานักการแพทยไดดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณการดําเนินงานเก่ียวกับคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) ขณะนี้ไดรับอนุมัติในหลักการ
เบื้องตนแลว 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
ยังไดมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 
เปนการจัด กิจกรรมเพ่ือสงเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพ ท้ังดาน
รางกาย จิตใจ และสังคม เปนการสนับสนุนให
สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมเพ่ือพบปะ
และแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน ไดแก 

- โครงการตรวจสุขภาพและสงเสริมสุขภาพ 
  สมาชิกชมรมผูสูงอายุสํานักการแพทย 
- โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ สํานักการแพทย 
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- กิจกรรมออกกําลังกาย 
- กิจกรรมการแขงขันกีฬาสรางสัมพันธรักษ 
  สุขภาพผูสูงอายุ 
- กิจกรรมสันทนาการ เชน รองเพลง เตนรํา 

รองคาราโอเกะ ทัศนศึกษา  
- กิจกรรมทางศาสนา เชน สวดมนตไหวพระ  
  นั่งสมาธิ 
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน การตรวจสุขภาพ 

กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 
- กิจกรรมการใหความรูเก่ียวกับสุขภาพผูสูงอายุ   
โดยมีผลการดําเนินงาน คือ โรงพยาบาลใน

สังกัดฯ มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุครบท้ัง 9 แหง  

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารสํานักการแพทย ตลอดจนผูอํานวยการโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย เห็นความสําคัญของสภาวการณปจจุบันท่ีเปน

สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) สงผลใหทุกคนตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลผูสูงอายุ จึงมีการกําหนดเปนนโยบายสําคัญของกรุงเทพมหานคร                
2. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินการ 

ปญหา อุปสรรค 
ดานสถานท่ีในการดําเนินงานคลินิกผูสูงอายุคุณภาพไมเพียงพอตอการทํางานของทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแหงมีการแกไขปญหาโดยการขยายพ้ืนท่ี

ของคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ และโรงพยาบาลบางแหงรอการกอสรางอาคารใหม 
หลักฐานอางอิง 

สรุปผลการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย ประจําป 2561 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

30.  รอยละความสําเร็จของ 
การกอหนี้ผูกพัน 

 รอยละ 5   รอยละ 4  
 

91. การกอหนี้ผูกพัน             
(ทุกสวนราชการ) 

       1. งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 
รายละเอียดดังนี้ 
           -  คาครุภัณฑ จํานวน 116 รายการ รวม
เปนเงินท้ังสิ้น 241,427,900.- บาท  
ประกอบดวย 
              * วธิีเฉพาะเจาะจง  จํานวน 31 รายการ 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น  6,972,900.-บาท สามารถกอ
หนี้ผูกพัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 30 
รายการ เปนเงิน 6,732,900.-บาท และไม
สามารถกอหนี้ผูกพันได ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 240,000.- บาท 
              * วธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 86 รายการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น  
234,893,900.- บาท สามารถกอหนี้ผูกพัน      
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 73 รายการ 
เปนเงิน 185,140,000.-บาท และไมสามารถกอ
หนี้ผูกพันได ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 12 
รายการ เปนเงิน 49,315,000.- บาท 
           -  คาท่ีดินและสิ่งกอสรางจํานวน 3 
โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 169,840,000.- บาท 
ดําเนินการ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงท้ัง 3 
โครงการไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2561 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

        2. สํานักการแพทยไมมีรายการ/โครงการ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 กันไวเบิก
เหลื่อมป พ.ศ. 2561  
(ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561) 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
        - มีการติดตามความคืบหนาการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยในการประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สํานักการแพทยเปนประจําทุกเดือน และติดตามในการประชุมคณะทํางานติดตามผลการดําเนินการดานการคลังของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย 
 

ปญหา อุปสรรค 
        - หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) ท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน ณ เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 12 รายการ เนื่องจาก 
          * ผลการประกาศราง TOR ทางเว็บไซดมีผูอุทธรณ คณะกรรมการฯ จึงตองทบทวนราง TOR ใหม 

* ยกเลิกการประมูลดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e-bidding เนื่องจากมีผูยื่นเอกสารการประมูลฯ เพียงรายเดียว  มีผูยื่นเอกสารการประมูลฯ หลายรายแต
ผานการพิจารณาเพียงรายเดียว และไมมีผูมายื่นเอกสารการประมูลฯ  
หมายเหตุ  ปจจุบันครุภัณฑ 12 รายการ ไดกอหนี้ผูกพันเรียบรอยแลว 
        - หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) สํานักการแพทยไดรับโอนงบประมาณโครงการกอสรางคืนจากสํานักการโยธาเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2561 จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 154,340,000.- บาท ประกอบดวย โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน วงเงิน 54,340,000.- บาท 
ปจจุบันอยูระหวางคณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการและกําหนดราคากลาง คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และโครงการกอสรางอาคารหอผูปวย 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร วงเงิน 100,000,000.- บาท ปจจุบันอยูระหวางการออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกเวนการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามกอสรางฯ ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการมาก และอยูระหวางคณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการกอสรางและราคากลาง       โดยคาดวาจะสามารถ
ดําเนินการจัดจางโดยวิธี e-bidding ไดภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 จึงทําใหไมสามารถเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

หลักฐานอางอิง  
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเปนผูพิจารณาประเมินผล โดยตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2) 

 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ(กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

31. รอยละความสําเร็จของการ 
เบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม 

 รอยละ 7  (อยูระหวาง
ดําเนินการ 
สิ้นสุดเดือน
กันยายน 
2561) 

92. การเบิกจายงบประมาณ    
ตามแผน (ทุกสวนราชการ) 

- การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2561 จํานวน 7 หมวดรายจาย ไดแก     
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หมวดคาจาง
ชั่วคราว หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ     
หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอ่ืน 
ในแตละสิ้นไตรมาส 

- การเบิกจายเงินงบกลางทุกประเภทท่ีไดรับ
จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2561 (ไมรวมงบเพ่ิมเติมงบเงินอุดหนุน
รัฐบาลเงินกันเหลื่อมป) 
       - ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 และ   
เงินงบกลางทุกประเภท 
(ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561) 

 
 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

  มีการติดตามความคืบหนาการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยในการประชุมคณะกรรมการผูบริหาร
สํานักการแพทยเปนประจําทุกเดือน และติดตามในการประชุมคณะทํางานติดตามผลการดําเนินการดานการคลังของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย 
ปญหา อุปสรรค 

- หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บางรายการเปนรายการทําสัญญาท้ังป ซ่ึงกําหนดจายเงินเปนรายเดือน ราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน เชน จางเหมา
บํารุงรักษาคอมพิวเตอรของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย จางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย จางเหมาทําความสะอาดอาคาร จัดซ้ือวัสดุบริโภค เปนตน 
ปจจุบันอยูระหวางการเบิกจายเงินตามสัญญา 
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          - หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) ) เนื่องจากครุภัณฑบางรายการมีการยกเลิกการประมูลฯ การอุทธรณ จึงทําใหการกอหนี้ผูกพันลาชา 
ประกอบกับครุภัณฑท่ีสํานักการแพทยจัดซ้ือสวนใหญเปนครุภัณฑทางการแพทยตองนําเขาจากตางประเทศโดยทางเรือหรือทางอากาศ ซ่ึงตองใชเวลาการขนสงคอนขางนาน 
ปจจุบันกอหนี้ผูกพันครบทุกรายการแลว อยูระหวางรอสงของ รวบรวมเอกสารตั้งฎีกาเบิกจายเงินและตรวจสอบฎีกา 

     - หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) สํานักการแพทยไดรับโอนงบประมาณโครงการกอสรางคืนจากสํานักการโยธาเม่ือวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2561 จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 154,340,000.- บาท  ประกอบดวย โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน                  
วงเงิน54,340,000.- บาท ปจจุบันอยูระหวางคณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการและกําหนดราคากลาง คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และโครงการ
กอสรางอาคารหอผูปวย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร วงเงิน 100,000,000.-บาท ปจจุบันอยูระหวางการออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกเวนการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางฯ ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการมาก และอยูระหวางคณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการกอสรางและราคากลาง 
โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการจัดจางโดยวิธี e-bidding ไดภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 จึงทําใหไมสามารถเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

หลักฐานอางอิง  
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเปนผูพิจารณาประเมินผลโดยตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2) 
 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ(กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
- 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

32. รอยละของเงินงบประมาณ 
กันไวเหลื่อมป 

2 คะแนน (อยูระหวาง
ดําเนินการ 
สิ้นสุดเดือน
กันยายน 
2561) 

93. การกันเงินงบประมาณ   
เหลื่อมป            
(ทุกสวนราชการ) 

       ประเมินผลจากงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2561 ทุกหมวดรายจายและเงินงบกลาง    
ทุกประเภทท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในสิ้น
เดือนกันยายน 2561 และไดรับอนุมัติใหกันเงิน
เหลื่อมปแบบไมมีหนี้ผูกพัน (อํานาจผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) มาดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   
       ปจจุบันคงเหลืองบประมาณรายจายประจําป     
พ.ศ. 2561 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   
(คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) โครงการกอสราง      
จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
154,340,000.-บาท ท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันได
ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561 รายละเอียด
ดังนี ้
      1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
โรงพยาบาลตากสิน วงเงิน 54,340,000.-บาท     
อยูระหวางคณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการ
และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
      2. โครงการกอสรางอาคารหอผูปวย
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร            
วงเงิน 100,000,000.- บาท อยูระหวาง
คณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการและ
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

มีการติดตามความคืบหนาการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยในการประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารสํานักการแพทยเปนประจําทุกเดือน และติดตามในการประชุมคณะทํางานติดตามผลการดําเนินการดานการคลังของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย 
 

ปญหา อุปสรรค 
เปนโครงการท่ีไดรับอนุมัติโอนงบประมาณคืนจากสํานักการโยธาเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากสํานักการโยธามีภาระงานมากรายละเอียด          

ตามหนังสือสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครท่ี กท 1904/00495 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
 

หลักฐานอางอิง 
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเปนผูพิจารณาประเมินผลโดยตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2) 

 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ(กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

33.  คะแนนความสําเร็จในการ
จัดทํางบการเงินทันเวลาและ
ถูกตอง 

ภายในเวลาท่ี
กําหนดและ

ถูกตอง 

ภายในเวลาท่ี
กําหนดและ

ถูกตอง 

94. การจัดทํางบการเงิน         
      (ทุกสวนราชการ) 

สวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหงมี
การจัดทํางบการงบการเงินประจําปตามคูมือการ
บัญชีของกรุงเทพมหานคร และสามารถสงงบ
การเงินใหกองบัญชี สํานักการคลัง ภายในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2560 และกองบัญชี สํานักการคลัง  
ไดทําการตรวจสอบงบการเงินประจําปสํานักการแพทย 
โดยการกระทบยอดและตรวจสอบความสัมพันธ 
ของรายการบัญชีของสํานักการแพทย และ
ตรวจสอบยอดบัญชีกับสวนกลางเฉพาะรายการบัญชี
ท่ีตองยืนยันยอดรายงานสวนกลางหลายหนวยงาน
เรียบรอยแลว 

 

 
 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

มีการติดตามผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการแพทยมีการติดตามผลการดําเนินงานในการระชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการแพทย 
 

ปญหา อุปสรรค 
 - 
 

หลักฐานอางอิง 
สําเนาเอกสารนําสงรายงานงบการเงิน 

 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
- 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

34.  คะแนนความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสินประจําป 2560 
ทันเวลาและถูกตอง 

ภายในเวลาท่ี
กําหนดและ

ถูกตอง 

ภายในเวลาท่ี
กําหนดและ

ถูกตอง 

95.  การจัดทํารายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสิน           
(ทุกสวนราชการ) 

สวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหง              
มีการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 
2560 โดยสามารถจัดทํารายงานบัญชีมูลคา
ทรัพยสินประจําปงบประมาณ 2560 (แบบฟอรม
ของกองบัญชีเฉพาะเกณฑคงคาง) ไดถูกตองและ
สามารถสงรายงานใหกองบัญชี สํานักการคลัง 
ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

 

 
 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

มีการติดตามผลการดําเนินงานในการระชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการแพทย 

ปญหา อุปสรรค 
- 

หลักฐานอางอิง 
สําเนาเอกสารนําสงรายงานงบการเงิน 

 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

35.  รอยละความสําเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

รอยละ 100 รอยละ 100 96. การจัดทําระบบบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(ทุกสวนราชการ) 

สํานักการแพทยมีระบบบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในทุกสวนราชการประกอบดวย SR 1 
และ SR 2 ซ่ึง SR 2 สํานักการแพทยดําเนินกิจกรรม
ตามแผนการจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมท่ี
สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ            

1. กิจกรรมท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการ
สัมมนาวิชาการประจําป ครั้งท่ี 16 สํานักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร สนับสนุนตัวชี้วัด จํานวนของ
นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชงานจริงมากกวา 1          
สวนราชการ (ผลผลิต) 

2. กิจกรรมท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการ
สรางเสริมพลังผูปวยและญาติ (Well – being 
caring) “(ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง”สนับสนุน
ตัวชี้วัด รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวยมี
ความรูความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองได
ถูกตอง 

3. กิจกรรมท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ      
กิจกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
สนับสนุนตัวชี้วัด อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวย 
วัณโรคใหมและกลับเปนซํ้า 
ผลการดําเนินงาน SR1  

1. มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักการแพทย ตามคําสั่งสํานักการแพทย  
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ท่ี 299/2561 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2561 
2. มีการตั้งคณะบริหารความเสี่ยงของ         

สํานักการแพทย ตามคําสั่งของสํานักการแพทย        
ท่ี 945/2560 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 

3. ตามเกณฑของตัวท่ีวัดท่ี 2.3 รอยละ
ความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ซ่ึงไดรายงานตามแบบ ปย.2 ปงบประมาณ 
2560 นั้น ไดดําเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพ่ือการบริหารพัสดุโปรงใส ตรวจสอบได 
ใหแกขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย 
จํานวน 515 คน เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2560      
ณ หองภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร  

4. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือคนหา ระบุ และ
วิเคราะหความเสี่ยงความเสี่ยงของแตละกลยุทธ    
และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ    
สํานักการแพทย (มิติท่ี 1) พรอมจัดทําตาราง SR1 
และแผนการบริหารความสี่ยง (ตาราง SR 2) 

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
(09.00-15.30 น.) ณ หองประชุมไนติงเกล ชั้น 20 
โรงพยาบาลกลาง 

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561  
(09.00-12.00 น.) ณ หองประชุมพิทยรักษ ชั้น 4 
สํานักการแพทย 



138 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

5. รายงานผลความคืบหนาของการบริหาร    
ความเสี่ยงแตละตัวชี้วัดและติดตามผลความคืบหนา
ของการดําเนินการตามตัวชี้วัดตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการแพทย 

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 
(13.30-15.30 น.) ณ หองประชุมแพทยพัฒน ชั้น 5 
สํานักการแพทย 

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561   
(09.00-12.00 น.) ณ หองประชุมแพทยพัฒน ชั้น 5 
สํานักการแพทย 
โดยจัดสงสําเนาตาราง SR1, SR2 ใหสํานักงาน  
ตรวจสอบภาย ในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560       
สงจริง 29 พฤศจิกายน 2560 

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2561          
สงจริง 4 พฤษภาคม 2561 

6. จัดโครงการกิจกรรมระดมสมองเพ่ือการบริหาร
ความเสี่ยงดานการทุจริต เรื่องการรับ - จายเงิน  

     จัดกิจกรรมระดมสมองเพ่ือการบริหารความ
เสี่ยงดานการรับ - จายเงิน ในสวนราชการสังกัด   
สํานักการแพทย เพ่ือระดมสมองแสดงความคิดเห็น
และรวมแกปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติการตาง ๆ 
ท่ีประสบรวมกัน เพ่ือลดความเสี่ยงในดานการทุจริต
เก่ียวกับการรับ - จายเงิน เพ่ือการบริหารดานการเงิน
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดความเสี่ยงได
อยางเหมาะสม โปรงใส เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมพิทยรักษ 
ชั้น 4 อาคารสํานักการแพทย เพ่ือจัด ทําแบบ ปย.1 
ปย.2  และสงรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 
ปย.2 ) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในสํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร ภายใน 15 ตุลาคม 2561 
ผลการดําเนินงาน SR 2 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการจัดการการความเส่ียง 
1. ตัวช้ีวัดท่ี 24 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูก

นําไปใชงานจริงมากกวา 1 สวนราชการ  
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการจัดการความเส่ียง 

1. หลักเกณฑในการใหรางวัลสรางแรงจูงใจและ
สงเสริมในการผลิตผลงานนวัตกรรม โดยมีรางวัล
เพ่ิมข้ันจากป 2560 จํานวน 1 รางวัล 

2. การประชุมรวมกันระหวางเจาของผลงาน
นวัตกรรม และผูเก่ียวของท่ีจะนํานวัตกรรมไปใช 
เพ่ือนําผลงานนวัตกรรมมาใชในสวนราชการจํานวน 
3 ครั้ง 

3. ประชาสัมพันธเผยแพรนวัตกรรมจํานวน      
2 ชองทาง ไดแก Facebook โปสเตอร
ประชาสัมพันธ 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
1. ดําเนินการเพ่ิมเงินรางวัลใหกับผลงาน

นวัตกรรมท่ีเขารวมการประกวดในโครงการสัมมนา
วิชาการประจําป ครั้งท่ี 16 เม่ือวันท่ี 15 – 16 
สิงหาคม 2561 เพ่ิมข้ึน 1 รางวัล คือ รางวัลขวัญ
ใจกรรมการ และมีหลักเกณฑการใหคะแนน         
ในประเด็นศักยภาพในการนําไปใชอยางแพรหลาย 
โดยคํานึงถึงโอกาสเผยแพรและนําผลงานนวัตกรรม
ไปใชไดหลายหนวยงานและหลายโรงพยาบาล 

2. การประชุมรวมกัน ระหวางเจาของผลงาน 
และผูเก่ียวของท่ีจะนํานวัตกรรมไปใชจํานวน 3 ครั้ง 
ไดแก 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 
 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 ธันวาคม 2560 
 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 26 มกราคม 2561 

3. มีการประชาสัมพันธละเผยแพรการนําผลงาน
นวัตกรรมไปใชในสวนราชการ ผานสือ่ประชาสัมพันธ 
จํานวน 2 ชองทาง คือ Facebook สํานักการแพทย 
และโปสเตอรประชาสัมพันธ 
2. ตัวช้ีวัดท่ี 20รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือ
ผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือ
ตนเองไดถูกตอง  
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการจัดการความเส่ียง 

1. ผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวยโรคหลอดเลือด



141 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

สมองมีความรูความเขาใจ ในการดูแลผูปวยหรือ
ตนเองไดถูกตอง มากกวารอยละ 80  

2. มีการจัดการสื่อสารขอมูลเพ่ือการดูแลผูปวย
ผานชองทางการสื่อสาร อยางนอย 1 ชองทาง 

3. ผลิตเอกสาร/แผนพับความรูเก่ียวกับการดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อยางนอย 2 เรื่อง 

4. โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
ดําเนินการจัดทําระบบติดตามผูปวยครบทุกแหง  

 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
1. จัดทําโครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ 

(Well - being caring) ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยโดยทีมสหวิชาชีพ 
ดําเนินการจัดอบรมใหแกผูปวยและ/หรือผูดูแลผูปวย 
ใหมีความรูความเขาใจใน การดูแลผูปวยหรือตนเอง
ไดถูกตอง ตั้งแตแรกรับ- จําหนายออก มีผูดูแลผูปวย
และ/หรือผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีความรูความ
เขาใจ ในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง      
โดยมีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 318 คน ผูเขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจในการผูดูแลผูปวยหรือ
ตนเองไดถูกตอง จํานวน 306 คน คิดเปนรอยละ 
96.22 

2. มีการจัดการสื่อสารขอมูลเพ่ือการดูแลผูปวย
ผานชองทางการสื่อสารผานระบบออนไลน ไดแก           
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เว็บไชตโรงพยาบาล และ Line Application 
3. ดําเนินการจัดจัดทําคลิปวีดีโอ และจัดทําแผน

พับใหความรูเรื่อง โรคหลอดเลือดในสมองภัยใกลตัว
ท่ีควรรู การออกกําลังกายดวยตนเองในผูปวย
อัมพาตครึ่งซีก การดูแลผูปวยกลืนลําบาก 
กายภาพบําบัดกับการดูแลผูปวยติดเตียง 

4. ดําเนินการติดตามเยี่ยมบานในผูปวยโรค  
หลอดเลือดสมองท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาล                
โดยทีมสหวิชาชีพ                          
3. ตัวช้ีวัดท่ี 22 อัตราความสําเร็จการรักษา
ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการจัดการความเส่ียง 

1. ผูปวยวัณโรคไดรับการประเมินความเสี่ยงใน
การขาดความรักษาและไมมาตามนัด รอยละ 100 

2. ผูปวยวัณโรคมีอัตราความตอเนื่องในการ
รักษา มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

3. อัตราความสําเร็จของการโอนและสงตอผูปวย 
(refer & transfer) มากกวารอยละ 80 
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยวัณโรคไดรับการประเมินความเสี่ยงใน
การขาดการรักษาและไมมาตามนัด ตั้งวันท่ี  
1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561  
จํานวนผูปวยวัณโรคท่ีไดรับการประเมินความเสี่ยง  
1,071 ราย จํานวนผูปวยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียน
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ท้ังหมด 1,071 ราย คิดเปนรอย 100 
2. ผูปวยวัณโรคมีอัตราความตอเนื่องในการรักษา 

ตั้งวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561 
จํานวนผูปวยวัณโรคท่ีมาตรงตามนัด 7,391 ราย 
จํานวนผูปวยวัณโรคท้ังหมดท่ีนัดหมายไว 7,673 ราย 
คิดเปนรอยละ 96.32 

3. อัตราความสําเร็จของการโอนและสงตอผูปวย 
(refer & transfer) ตั้งวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 
สิงหาคม 2561 จํานวนผูปวยวัณโรคท่ีโอนออกและ
สงตอโดยยังไมข้ึนทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนแลวไดรับ
การรักษาวัณโรคตอท่ีหนวยบริการซ่ึงรับโอนหรือ
รับสงตอ 409 ราย จํานวนผูปวยท่ีโอนออกและ    
สงตอโดยยังไมข้ึนทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนแลว
ท้ังหมด 420 ราย คิดเปนรอยละ 97.38 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ผูบริหารใหความสําคัญและใหการสนับสนุน 
ปญหา อุปสรรค 
 - 
หลักฐานอางอิง 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการแพทย 
2. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของสํานักการแพทย 
3. ตารางคนหา ระบุ และวิเคราะหความเสี่ยงตามกลยุทธของหนวยงาน 
4. ตารงแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธของหนวยงาน 
5. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
6. รายงานผลการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
7. เอกสารท่ีเก่ียวของ 
8. เลมสรุปผลการดําเนินงาน 
9.รายงานการประชุม 
 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
  - 
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36. ระดับความสําเร็จในการแกไข
เรื่องท่ีไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ 

รอยละ 100 รอยละ 100 97. การแกไขเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ      
(ทุกสวนราชการ) 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2561 จํานวนเรื่องรองเรียนท้ังสิ้น 111 เรื่อง 
สามารถดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีกําหนด    
3-5 วันทําการ 

 

 
 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

ผูบริหารมีการติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไข ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการแพทย 
 

ปญหา อุปสรรค 
บางครั้งไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากระบบ (MIS) ขัดของ 

 

หลักฐานอางอิง 
แบบรายงานสรุปผลการติดตามเรื่องรองเรียนของหนวยงานตามแบบรายงาน CPL_R003 รายงานการปฏิบัติงานในระบบเรื่องราวรองทุกข 

 
คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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37. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการท่ีดี
ท่ีสุด (Best Service) 

รอยละ 100 รอยละ 100 98. โครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด    
(9 รพ.) 

1. โครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
โครงการ กทม.ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง 
วัตถุประสงค   
 ๑. เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครไดรับบริการท่ีมี
คุณภาพ และตอเนื่อง ครอบคลุมดานรางกาย จิตใจ 
และสังคม 
 ๒. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุแบบองครวมและมีจิตใจท่ี
พรอมใหบริการ  
 ๓. เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีมารับบริการมีความ
ประทับใจและมีความพึงพอใจ  
คุณคาและเปาหมายของการดําเนินการ  
 พัฒนาระบบการใหบริการผูสูงอายุท่ีมารับ
บริการในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการการดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักอนามัย 
และสํานักงานเขต 
 เชิงคุณภาพ : คลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาล
สํานักการแพทยท้ัง 9 แหง ดําเนินการดูแลผูปวย
สูงอายุแบบบูรณาการ 
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เชิงปริมาณ : 
- จํานวนผูปวยสูงอายุไดรับการคัดกรองโรค

ท่ีพบในผูสูงอายุมากข้ึน  
- ผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ รวมถึงบุคลากร 

มีความรูในโรคท่ีพบในผูสูงอายุมากข้ึน 
- มีรูปแบบเครือขายในการรวมดูแลผูปวย

สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 
ความสัมพันธกับภาพรวม (Theme) ในการ
พัฒนางานบริการ 

เปนโครงการท่ีสอดคลองกับแนวทางในการ
พัฒนางานบริการของกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในธีม “คนเกง หัวใจแกรง” ดังนี้ 

1. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตามวัย
ผูใชบริการ ไดแก ชองทางดวน (Fast Track) ในการ
รับบริการแยกตามวัยผูสูงอายุ 60 ป และชองทาง
ดวนพิเศษ (Super-Fast Track) สําหรับผูสูงอายุ  
80 ปข้ึนไป จัดท่ีนั่งรอคิวสําหรับผูสูงอายุ ราวจับ      
ทางลาด หองน้ําสําหรับผูสูงอายุ เปนตน 

2. สงเสริมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม และมีจํานวน
บุคลากรท่ีเพียงพอ 
 3. สงเสริมใหเกิดการบูรณาการรวมกันของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิด
การดูแลผูสูงอายุอยางตอเนื่อง และสรางความประทับใจ
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แกผูสูงอายุท่ีมารับบริการ 
ความสอดคลองกับนโยบาย  
  เปนโครงการใหม ประเภทพัฒนาระบบ
ใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best service) สอดคลองกับ
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นโยบาย 
ท่ี 4 คุณภาพชีวิตดี (Care) หัวขอท่ี 3 Bangkok  
special care ดูแลผูสูงอายุเปนพิเศษ       
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 
ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน เปาหมายท่ี 3.1.3 
ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดี เปาประสงคท่ี 3.1.3.1 พัฒนา
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ และและแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2 (พ.ศ.
2561-2564) 
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน  
 ๑. โครงการนี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสํานักการแพทย โดยมี
โรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาลราชพิพัฒนเริ่ม
ดําเนินการเปนตนแบบ การดําเนินการจําเปนตอง
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆในโรงพยาบาล 
ไดแก กลุมงานผูสูงอายุ และกลุมบริการทาง
การแพทยท่ีเก่ียวของ กลุมงานอนามัยชุมชน กลุม
งานสังคมสงเคราะห ชมรมผูสูงอายุ สํานักงานเขต 
ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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 ๒. ข้ันตอนการดําเนินงาน  
 ข้ันตอนท่ี ๑ จัดทําโครงการพัฒนาระบบ 
เครือขายและการใหบริการดูแลผูปวยสูงอายุ โดย
เชื่อมโยงความตอเนื่องของขอมูลการสื่อสารและการ
ดูแลรักษาอยางมีระบบ ท้ังจากหนวยงานท่ีใหบริการ
สูชุมชน และชุมชนสูหนวยงานท่ีใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติของการดูแล
ผูสูงอายุ  
 ข้ันตอนท่ี ๒ เสนอโครงการตอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการใหบริการท่ีดีท่ีสุด
ของกรุงเทพมหานครพิจารณา  
 ข้ันตอนท่ี ๓ นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ตอผูอํานวยการสํานักการแพทย เม่ือผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ใหบริการท่ีดีท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร 
  ข้ันตอนท่ี ๔ จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ หรือคณะทํางานระดับโรงพยาบาล 
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักงานเขตท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบเครือขายและการ
ใหบริการดูแลผูปวยสูงอายุ   
  ข้ันตอนท่ี ๕  ประชุม คณะกรรมการฯ หรือ
คณะทํางานระดับโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข 
สํานักงานเขตท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการพัฒนา
ระบบเครือขายและการใหบริการดูแลผูปวยสูงอายุ   
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  ข้ันตอนท่ี ๖ ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ี
กําหนดดังนี้  
  1. ประชุมพิจารณาแนวทางในการ
ดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  1.1 หนวยงานในสังกัดสํานัก
การแพทย ไดแก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุสํานักการแพทย 
  1.2 หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย และ
สํานักงานเขต 
  2. กําหนดแนวทางและข้ันตอนในการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ผูปวยสูงอายุท่ีเขามารับการ
บริการในโรงพยาบาล จะมีชองทางดวน           
(Fast Track) เพ่ือใหบริการพิเศษแกผูท่ีมีอายุ 60 ป
ข้ึนไป และชองทางดวนพิเศษ (Super-Fast Track) 
สําหรับผูท่ีอายุตั้งแต 80 ปข้ึนไปและสมัครใจเขารับ
การบริการท่ีคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ จะไดรับการคัด
กรองประเมินทาง Geriatric syndrome 
 2.2 เม่ือผูปวยเขารับการบริการท่ี
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ ผานการประเมินคัดกรอง
ทาง Geriatric syndrome เบื้องตน โดยพยาบาล
ประจําคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ จากนั้นสงพบแพทย
ในคลินิกเพ่ือประเมินและวางแผนในการรักษา และ
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หรือ พิจารณาปรึกษาแพทยเฉพาะทางในสวนของโรค 
หรือปญหาของผูปวย จากนั้นสงตอพบทีมสหสาขา
วิชาชีพ อาทิ เภสัชกร ทันตแพทย นักกายภาพบําบัด 
นักโภชนาการ เพ่ือประเมินผูสูงอายุในภาคสวนตางๆ  
  2.3 เม่ือพบผูปวยสูงอายุท่ีมีปญหา 
หรือ ตองการการดูแลติดตามเพ่ิมเติม ทําการสรุป
ปญหา วางแผน พรอมทีมสหสาขาวิชาชีพ       
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ ประสานกลุมงานอนามัย
ชุมชน สังคมสงเคราะห ศูนยบริการสาธารณสุข  
สํานักงานเขตในพ้ืนท่ี ชุมชน เพ่ือวางแผนในการให
การชวยเหลือ รักษา ติดตามและปองกัน สําหรับ
ผูปวยสูงอายุรายนั้นๆ 
  2.4 สรางเครือขายระบบผูสูงอายุ
คุณภาพ ดังนี้ 
  2.4.1 เครือขายภายใน
โรงพยาบาล ไดแก การคัดกรองผูปวยสูงอายุจาก
คลินิกตางๆ และ ผูปวยในของโรงพยาบาลและการ
เชื่อมโยงในการดูแลแบบบูรณาการของทีมสหสาขา
วิชาชีพ  
  2.4.2 เครือขายระหวาง
โรงพยาบาลและผูปวย 
 - การติดตามผูปวยผานทาง Line 
application หรือทางโทรศัพท โดยระบบการแจง
เตือนนัดลวงหนา รับปรึกษาปญหา และแกไขปญหา
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เบื้องตน 
 - การติดตามผูปวยสูงอายุทุกราย
ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
  2.4.3 เครือขายระหวาง
โรงพยาบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 - การเชื่อมโยงกับสํานักอนามัย   
เพ่ือสงตอขอมูลผูปวย รับปรึกษา สําหรับผูปวยท่ีสง
ตอกลับไปรับบริการท่ีศูนยบริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย ใกลบาน 
 - การเชื่อมโยงกับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ี และสงตอขอมูลของผูปวยท่ีมีปญหาหรือท่ีตอง
ดูแลเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ  
  2.5 เจาหนาท่ีคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 
ดําเนินการสรางระบบ Hotline สายดวนผูสูงอายุ
และ Line application ของคลินิก เพ่ือเปนชองทาง
ในการติดตอ/ติดตามผูปวย ใหคําปรึกษาเบื้องตน 
หากมีปญหาหรือขอสงสัยตลอดจนแจงเตือนนัด
หมายลวงหนา  
  2.6 กรณีท่ีผูปวยเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลจะมีการติดตอ สื่อสารโดยสงปรึกษา
คลินกิผูสูงอายุในโรงพยาบาลนั้น เพ่ือรวมประเมิน 
ติดตาม ในการรักษา และวางแผนการดูแลหลังจาก
ผูปวยออกจากโรงพยาบาล รวมถึงติดตอหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือบูรณาการรวมกับการดูแลผูสูงอายุได
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อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  2.7 ผูปวยท่ีมีการสงตอการดูแลรักษา
ไปยังศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัยและ
สํานักงานเขต จะมีชองทางการรับปรึกษา สงตอ/
สงกลับขอมูล และผลของการรักษา แกไขปญหา 
ของผูปวยผูสูงอายุนั้นๆ ระหวางหนวยงานตางๆท่ี
ใหบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผาน
ระบบเครือขาย Line application  
 3. รับฟงความคิดเห็นของผูปวย หรือ
ผูเก่ียวของ ผูดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุงการใหบริการ 
 4. ประเมินผลการดําเนินงาน และ 
สรุปผลการดําเนินงานนําเสนอผูบริหาร 
 ข้ันตอนท่ี ๗ รับฟงความคิดเห็นของ
ผูปวย หรือผูเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงการใหบริการ  
 ข้ันตอนท่ี ๘ ประเมินผลการ
ดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานนําเสนอ
ผูบริหาร  
  ข้ันตอนท่ี ๙ สรุปผลการดําเนินงาน 
จัดทําเอกสาร และหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 
ผลการดําเนินงานโครงการ 
 ๑. รอยละของผูสูงอายุท่ีรับบริการใน
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
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ในการรับบริการ มากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐ 
 - รอยละของผูสูงอายุท่ีรับบริการใน
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ในการรับบริการตั้งแตเดือนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ -      
กรกฎาคม 2561 เทากับ รอยละ 97.51 
 2. บุคลากรทางการแพทยสหสาขาวิชาชีพ  
ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพไดรับการพัฒนาความรูดานผูสูงอายุ 
มากกวา ๑ ครั้ง/ป มากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐ 
  - บุคลากรทางการแพทยสหสาขาวิชาชีพ    
ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพไดรับการพัฒนาความรูดานผูสูงอายุ      
มากกวา ๑ ครั้ง/ป เทากับรอยละ 100 
 ๓. ผูสูงอายุท่ีตองพ่ึงพิงผูอ่ืนปานกลางถึง
พ่ึงพิงผูอ่ืนท้ังหมด ท่ีเขาเง่ือนไขในการสงตอไดรับ
การสงตอขอมูลเพ่ือการดูแลตอเนื่องท่ีบาน มากกวา
หรือเทากับรอยละ ๘๐ 
  - ผูสูงอายุท่ีตองพ่ึงพิงผูอ่ืนปานกลางถึง
พ่ึงพิงผูอ่ืนท้ังหมดท่ีเขาเง่ือนไขในการสงตอไดรับการ
สงตอขอมูลเพ่ือการดูแลตอเนื่องท่ีบาน เทากับรอยละ 
94.44 
 4. รอยละของผูสูงอายุท่ีเขาเง่ือนไขในการสงตอ 
ไดรับบริการครบทุกดานตามบริการท่ีจําเปนมากกวา
หรือเทากับรอยละ 70 
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  - รอยละของผูสูงอายุท่ีเขาเง่ือนไขในการ
สงตอ ไดรับบริการครบทุกดานตามบริการท่ีจําเปน         
เทากับรอยละ 84.31 
2. การรักษาหรือคงไว หรือพัฒนาโครงการ
ใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) ท่ีหนวยงาน
นําเสนอเพ่ือขอรับการประเมินในปงบประมาณท่ี
ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560) 
โครงการพัฒนาระบบเครือขายและการใหบริการ
ดูแลรักษาผูปวยวัณโรคแบบบูรณาการ 
“STRONG TB network for STOP TB” 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรค
ใหไดรับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพจากทีมสหสาขา
วิชาชีพ และสามารถเขารับบริการดวยความ
สะดวก รวดเร็ว  

2.  เพ่ือสามารถติดตามการรักษาผูปวยวัณ
โรคไดอยางตอเนื่อง ผูปวยไมขาดการรักษา 

3.  เพ่ือลดการแพรกระจายเชื้อวัณโรคใน
โรงพยาบาลและบุคคลใกลชิดผูปวย 

4.  เพ่ือพัฒนาระบบการเชื่อมโยงในการ
ดูแลผูปวยวัณโรคของเจาหนาท่ีคลินิกวัณโรค    
โดยระบบเครือขายวัณโรคของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทยและสํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัดของโครงการ 
1. อัตราความสําเร็จของการรักษาผูปวย

วัณโรคปอดรายใหมเสมหะพบเชื้อมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 87 

 - อัตราความสําเร็จของการรักษาผูปวย   
วัณโรคปอดรายใหมเสมหะพบเชื้อ ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 เทากับ  
รอยละ 88.10 

2. ผูปวยวัณโรคมีอัตราความตอเนื่องใน
การรักษา มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

 - ผูปวยวัณโรคมีอัตราความตอเนื่องใน
การรักษา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 
2561 มีจํานวนท้ังสิ้น  6,387 ราย  
คิดเปนรอยละ 96.19 

๓. ผูปวยวัณโรคไดรับการตรวจหาเชื้อ  
เอช ไอ ว ีรอยละ 9๐ 

 - ผูปวยวัณโรคไดรับการตรวจหาเชื้อ     
เอช ไอ วี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 
2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 1,050 ราย 
คิดเปนรอยละ 98.59 
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1. โครงการ กทม.ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารสํานักการแพทย และผูบริหารโรงพยาบาลในสังกัดใหการสนับสนุน 
2. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท้ังภายใน และภายนอกโรงพยาบาล 

ปญหา อุปสรรค  
- 

หลักฐานอางอิง  
1. สําเนาโครงการ “กทม.ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง” 
2. ข้ันตอนการดําเนินการ 
3. ตัวชี้วัดโครงการฯ 
4. รูปภาพประกอบ 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
- 

2. โครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการพัฒนาระบบเครือขายและการใหบริการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคแบบบูรณาการ          
“STRONG TB network for STOP TB” (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วัดใหมป พ.ศ. 2561) 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารสํานักการแพทย และผูบริหารโรงพยาบาลในสังกัดใหการสนับสนุน 

2. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท้ังภายใน และภายนอกโรงพยาบาล 

ปญหา อุปสรรค  

- 
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หลักฐานอางอิง  
1. สําเนาโครงการพัฒนาระบบเครือขายและการใหบริการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคแบบบูรณาการ“STRONG TB network for STOP TB” 
2. ข้ันตอนการดําเนินการ 
3. รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
4. ตัวชี้วัดโครงการฯ 
5. รูปภาพประกอบ 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
- 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

38. ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 5 รอยละ 
3.811 

99. การสํารวจความพึงพอใจ
ประชาชนผูมารับบริการ     
(8 รพ.)  

      1. ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  
โดยกองงานผูตรวจราชกากรุงเทพมหานคร รวมกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดกําหนด
แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหนวยงาน
กรุงเทพมหานคร และเชิญประชุมหนวยงานเพ่ือชี้แจง
การดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี  
9 เมษายน 2561 
 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)   
ซ่ึงเปนผูรับจางในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 
กําหนดการสํารวจจํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 
ระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 
และครั้งท่ี 2 ระหวางเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
สิงหาคม 2561 
 3. ผลการสํารวจครั้งท่ี 1 สรปุไดดังนี้ 
  1) ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ
ของหนวยงานระดับความพึงพอใจมาก  
คาเฉลี่ย 3.897 
  2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.114  
  3) ดานการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก  
คาเฉลี่ย 3.559 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

  4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงาน 
ระดับความพึงพอใจมาก  คาเฉลี่ย 3.950  
  5) ดานการปฏิบัติงานดานการแกไขปญหา
ตางๆ ของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 3.685 
  6) ดานการปรับปรุงและการพัฒนาการ
ใหบริการของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 3.864 ผลการสํารวจครั้งท่ี 1 คาเฉลี่ยรวม
ทุกดาน เทากับ 3.873 อยูในระดับความพึงพอใจ
มาก โดยดานท่ีผูรับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รองลงมาคือดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกของหนวยงาน สวนดานท่ี
ผูรับบริการพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานการบริการ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน 
 4. ผลการสํารวจครั้งท่ี 2 สรุปไดดังนี้ 
 1) ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ
ของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก  
คาเฉลี่ย 3.812 
 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.032 
 3) ดานการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงาน ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.249 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงาน 
ระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.847  
 5) ดานการปฏิบัติงานดานการแกไขปญหา
ตางๆ ของหนวยงาน ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.565 
 6) ดานการปรับปรุงและการพัฒนาการ
ใหบริการของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 3.760 
           ผลการสํารวจครั้งท่ี 2 คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 
เทากับ 3.748 อยูในระดับความพึงพอใจมาก    
โดยดานท่ีผูรับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รองลงมาคือดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกของหนวยงาน สวนดานท่ีผูรับบริการ 
พึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานการบริการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน  
 ความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม
ของการสํารวจท้ัง 2 ครั้ง เทากับ 3.811 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
  ประชาชนผูรับบริการใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการ 
ปญหา อุปสรรค 
  การวัดความพึงพอใจในมิติของการใหบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ ซ่ึงมีจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีมีขอจํากัดดานสถานท่ี ยอมมีผลกระทบตอระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ จากความแออัดหรือมีระยะเวลาในการรอคอยนาน ท้ังนี้โรงพยาบาลไดมีความพยายามในการปรับปรุง โดยการเพ่ิมคุณภาพในการรอคอยดวยการจัด
กิจกรรมเสริมสรางความรูดานการดูแลสุขภาพ รวมท้ังการปรับปรุงเวลาในการออกตรวจของแพทย ฯลฯ ภายใตอัตลักษณ “รับผิดชอบ โปรงใส ใสใจบริการ” ดวยการพัฒนา
โรงพยาบาลคุณธรรมมาปรับใชในการใหบริการประชาชน 
หลักฐานอางอิง 

1. หนังสือกองงานผูตรวจราชการ ท่ี กท 0409/213 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการสํารวจ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

2. หนังสือกองงานผูตรวจราชการ ท่ี กท 0409/566  ลงวันท่ี  26 มิถุนายน 2561 เรื่อง ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงาน

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1   
3. หนังสือกองงานผูตรวจราชการ ท่ี กท 0409/654  ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมและขอรายชื่อผูเขารวมประชุมรับฟงสรุปผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
  - 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

39. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือ
พัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

รอยละ 100 รอยละ 100 100. กิจกรรมการสรางเสริม     
ธรรมาภิบาล                        
(ทุกสวนราชการ/สก.) 

สํานักการแพทยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ     
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือคนหา
และระบุความเสี่ยงดานการทุจริตในกระบวนงานท่ี
ตองนํามาขอรับการประเมิน จํานวน 3 หัวขอ       
ท่ีจะดําเนินการและไดกําหนดผูรับผิดชอบแลวดังนี ้

1. การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม 
และเขาขายการทุจริต ผูรับผิดชอบคือหัวหนาฝาย
พัสดุ/หัวหนาฝายงบประมาณ/หัวหนาฝาย
บริหารงานท่ัวไป ทุกสวนราชการ 

2. การใชทรัพยสินของทางราชการอยางไม
เหมาะสม ผูรับผิดชอบคือหัวหนาฝายบริหารงาน
ท่ัวไป ทุกสวนราชการ 

3. การจัดฝกอบรม การฝกอบรม สัมมนา  
และศึกษาดูงานท่ีปฏิบัติไมเหมาะสมและไมถูกตอง 
ผูรับผิดชอบคือ หัวหนาฝายวิชาการทุกสวนราชการ 
และไดรายงานกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง
ดังกลาวใหสํานักงาน ก.ก. ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 
ธันวาคม 2560 และสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการกรุงเทพมหานครไดแจงมติท่ีประชมุ
คณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง
ดานการทุจริตของหนวยงานตามตัวชี้วัดท่ี 4.1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือเลขท่ี 
กท 0306/586 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
เพ่ือใหหนวยงานปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมแผนการ
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

บริหารความเสี่ยงดานการทุจริต สํานักการแพทยจึง
ไดจัดประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงครั้งท่ี 2 
เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2561 และไดดําเนินการ
ปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการกรงุเทพมหานคร แนะนํา
เรียบรอยแลว และไดสงเอกสารสําเนาแผนการ
บริหารความเสี่ยงดานการทุจริตสํานักการแพทย 
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2561 ตามหัวขอท่ี
ไดทําการปรับแกไขตามคําแนะนําดังนี้ 

1. การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม
และเขาขายการทุจริต  

    จัดการความเสี่ยงโดยจัดโครงการกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการบริหารพัสดุโปรงใส 
ตรวจสอบได ใหแกขาราชการและบุคลากรใน 
สงักัดสํานักการแพทย จํานวน 515 คน เม่ือวันท่ี 
24 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.55 น.           
ณ หองภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร  

2. การนํารถยนตสวนกลางไปใชอยางไม
เหมาะสม  
จัดการความเสี่ยงโดยจัดประชุมชี้แจงความ

เขาใจเก่ียวกับการใชรถราชการ เพ่ือใหแนวทาง
ความรูเก่ียวกับการใชรถราชการ ใหกับขาราชการ
และลูกจางในสังกัดสํานักการแพทย จํานวน 2 รุน 
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 และครั้งท่ี 2 
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เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 เวลา  
08.00 - 12.00 น.  ณ หองประชุมพิทยรักษ ชั้น 4  
สํานักการแพทย            

3. การจัดฝกอบรม การฝกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานท่ีปฏิบัติไมเหมาะสมและไมถูกตอง  

จัดการความเสี่ยงโดย จัดทําทะเบียนขอมูล
สถิติการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย 
เพ่ือใชในการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
ไดอยางเหมาะสม ตรงตามตําแหนงหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ทําใหสามารถนําความรู และ
ประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมมาตอยอดใน
กระบวนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. ผูบริหารใหความสําคัญและใหการสนับสนุน 
2. บุคลากรเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ปญหา อุปสรรค 
- 

หลักฐานอางอิง 
1. รายงานการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของสํานักการแพทย ครั้งท่ี 1 
2. รายงานการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของสํานักการแพทย ครั้งท่ี 2 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
- 
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40. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน 

รอยละ 100 รอยละ 100 101. การดําเนินกิจกรรมดาน     
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสํานักการแพทย  
(ทุกสวนราชการ) 

     การดําเนินการตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานประจําป 2561  
มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
     1.  สวนราชการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
เพ่ือลดความเสี่ยงในการทํางาน สงเสริมสุขภาพใน
การทํางาน สรุปไดดังนี้ 
          1. โรงพยาบาลกลาง : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใหความรูเพ่ือปองกันอันตราย
จากเสียง 
          2. โรงพยาบาลตากสิน : การจัดการความ
เสี่ยงในการทํางานดานการยศาสตร เรื่อง การ
ปองกันการบาดเจ็บ/เจ็บปวยจากการทํางานใน
สภาพแวดลอมท่ีมีปจจัยคุกคามทางการยศาสตร 
          3. โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ :          
การจัดการความเสี่ยงดานการยศาสตร เรื่อง อบรม
เชิงปฏิบัติการ การเคลื่อนยายผูปวยแบบมืออาชีพ 
          4. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
: การจัดการความเสี่ยงในการทํางานจากสิ่งคุกคาม
สุขภาพทางชีวภาพ เรื่อง การปองกันการเจ็บปวย
จากการทํางานในสิ่งแวดลอมท่ีมีเชื้อจุลินทรีย 
          5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ : ปองกัน
การบาดเจ็บจากการทํางานดวยการยศาสตร 
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          6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร : 
อบรม "อาชีวอนามัย : การยศาสตรในการทํางาน" 
          7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน : การจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานดวยการยศาสตร และระบบระบายอากาศ 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
          8. โรงพยาบาลสิรินธร : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยง เรื่อง ความรอนจาก
การประกอบอาหาร 
          9. โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน :       
การจัดการความเสี่ยงในการทํางานดานการยศาสตร 
          10. สํานักงานพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
และสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของ
บุคลากรสํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย 
          11. ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) : การจัดการความ
เสี่ยงในการทํางานดานความปลอดภัย เรื่อง  
การปองกันอุบัติเหตุจากการชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 
ณ จุดเกิดเหตุและนําสงสถานพยาบาล 
          12. สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย : 
การจัดการความเสี่ยงดานการยศาสตร 
     2. หนวยงานจัดประชุมคณะกรรมการฯ       
ระดับหนวยงาน จํานวน 2 ครั้ง 
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          สํานักการแพทย จัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการฯ จํานวน 3 ครั้ง คือ 
          ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
          ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 
          ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 
     3. สวนราชการมีการเผยแพรประชาสัมพันธ 
จํานวน 2 ครั้ง 
          มีการประชาสัมพันธในสวนราชการตาม
ชองทางตาง ๆ เชน ทางเว็บไซต บอรด หนังสือเวียน 
เสียงตามสาย กิจกรรมตาง ๆ เปนตน 
     4. สวนราชการเขารวมประชุมรับฟงการช้ีแจง
ตามท่ีสํานักอนามัยจัด   
          ในวันท่ี  21 – 24  พฤศจิกายน 2560     
ณ หองประชมุเทเวศรวงศวิวัฒน ชั้น 20        
โรงพยาบาลกลาง 
     5. ทุกสวนราชการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการ เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 
และรายงานผลใหหัวหนาหนวยงานทราบ ภายใน 
20 กรกฎาคม 2561 
     6. สวนราชการประเมินความเสี่ยงเพ่ิมเติม     
จัดทําแฟมหรือรูปเลมรายงานผลการดําเนินการ        
ใหหนวยงานทราบ และผูรับผิดชอบของหนวยงาน    
จัดสงผลการดําเนินการใหสํานักอนามัย ภายในวันท่ี   
31 กรกฎาคม 2561 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
ผูบริหารสํานักการแพทย ใหความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของบุคลากรในสังกัด  และบุคลากรในสังกัดมีความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดยใหความ

รวมมือในการดําเนินการเปนอยางดี 
ปญหา อุปสรรค 
 - 
หลักฐานอางอิง 

1. สําเนาโครงการทางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ของสวนราชการในสังกัด จํานวน 12 โครงการ 
2. สําเนารายงานการประชุม จํานวน 3 ครั้ง 
3. เอกสารการเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางตาง ๆ  
4. เอกสารท่ีแสดงวาบุคลากรผูรับผิดชอบงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เขารับการอบรม/ประชุมฯ ท่ีสํานักอนามัยจัด 
5. เอกสารท่ีแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีดําเนินการในป 2561 
6. เอกสารการประเมินตนเองเพ่ิมเติม วาเปนหนวยงานท่ีมีการดําเนินงานหรือมีลักษณะงานเขาขาย กลุมท่ีมีความเส่ียงเฉพาะ หรือ เขาขายกลุมประเภท

กิจการเฉพาะ หรือ เขาขายท้ังสองกลุม ตามท่ีสํานักอนามัยกําหนด 
7. หลักฐานท่ีแสดงถึงการสรุปผลการดําเนินงาน และผูบริหารหนวยงานไดรับทราบผลการดําเนินงานดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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41. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรในหนวยงาน 

รอยละ 90  
ข้ึนไป 

รอยละ  
77.84 

102. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
บุคลากรในหนวยงาน      
(ทุกสวนราชการ) 

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครท่ีใหดําเนินการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยท่ีดีของบุคลากรใน
หนวยงาน เพ่ือใหพรอมปฏิบัติงานใหองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานแกบุคลากร 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป   
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561- 2565) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ.2561 มิติท่ี 4 ดานพัฒนา
องคกร จึงไดมีการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน โดยการวัดคาดัชนีมวลกาย 
ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลกลาง  ดําเนินการจัดโครงการสราง
เสริมสุขภาพเพ่ือการลดน้ําหนักบุคลากร
โรงพยาบาลกลาง 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 1,435 
ราย ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย  มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 74  ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.05 
คิดเปนรอยละ 81.08 

กลุมปกติ จํานวน  550 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.75 
คิดเปนรอยละ 94.95 
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กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 242 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.82 
คิดเปนรอยละ 76.45 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 294 ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.81 
คิดเปนรอยละ 76.19 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 121 ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.08 
คิดเปนรอยละ 81.65 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 1,281 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.10 
คิดเปนรอยละ 82.06 

2. โรงพยาบาลตากสิน  ดําเนินการจัดโครงการ    
“เดินเพลินใจ สะสมไมล BMI OK” 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 1,538 ราย  
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน   99 ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.39 
คิดเปนรอยละ 87.88 

กลุมปกติ จํานวน  584  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.90 
คิดเปนรอยละ 98.08 
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กลุมอวนระดับ 1 จํานวน   222 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.69 
คิดเปนรอยละ 73.87 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน  336  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.72 
คิดเปนรอยละ 74.46 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน   136  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.10 
คิดเปนรอยละ 81.91 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน   1,377   ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.16 
คิดเปนรอยละ 83.24 

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ดําเนิน
โครงการ CKP Body Project 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด  
1,366 ราย ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน  79 ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.49 
คิดเปนรอยละ 69.87 

กลุมปกติ จํานวน  497  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 
คิดเปนรอยละ 92.65 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน  232 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.84 
คิดเปนรอยละ 56.81 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 314 ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.23 
คิดเปนรอยละ 64.52 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 115 ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.30 
คิดเปนรอยละ 85.91 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน  1,238  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.70 
คิดเปนรอยละ 73.95 

หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ  
และลาศึกษา 

4. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ   
ดําเนินการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหแก
ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครใน
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ         
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด   
341  ราย ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน  20 ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 
คิดเปนรอยละ 84.00 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

กลุมปกติ จํานวน   130  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.84 
คิดเปนรอยละ 96.77 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน  44  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.09 
คิดเปนรอยละ 61.82 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 86   ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.99 
คิดเปนรอยละ 59.77 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน  33 ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.30 
คิดเปนรอยละ 66.06 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 313 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.68 
คิดเปนรอยละ 73.68 

หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ  
และลาศึกษา 

5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ ดําเนินการจัด
กิจกรรมลดอวน ลดพุง ลดโรค (ลด BMI) 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด  
304 ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

กลุมผอม จํานวน   16  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.94  
คิดเปนรอยละ 58.75 

กลุมปกติ จํานวน  121   ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 
คิดเปนรอยละ 100.00 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน  40  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.30 
คิดเปนรอยละ 66.00 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน  60  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.37 
คิดเปนรอยละ 47.33 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน  34  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.56 
คิดเปนรอยละ 51.18 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 271  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.23 
คิดเปนรอยละ 64.65 

หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ  
และลาศึกษา 

6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร           
ดําเนินการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ขาราชการและบุคลากรท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน  ป 2561 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 270 ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน  14  ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.50 
คิดเปนรอยละ  90.00 

กลุมปกติ จํานวน   98   ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.59 
คิดเปนรอยละ 91.84 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน  38  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.16 
คิดเปนรอยละ 63.16 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน  46   ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.96 
คิดเปนรอยละ 59.13 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน  21  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.62 
คิดเปนรอยละ 72.38 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน  217  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.77 
คิดเปนรอยละ 75.30 

หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ  
และลาศึกษา 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน ดําเนินการจัดกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด   
365 ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน   19   ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.95  
คิดเปนรอยละ  58.95 

กลุมปกติ จํานวน  168    ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.73 
คิดเปนรอยละ 94.64 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน  50 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.52 
คิดเปนรอยละ 90.40 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน  69   ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.65 
คิดเปนรอยละ 73.04 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน  40  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.70 
คิดเปนรอยละ 74.00 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน  346 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.91 
คิดเปนรอยละ 78.21 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ  
และลาศึกษา 

8. โรงพยาบาลสิรินธร ดําเนินการจัดโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสําหรับผูท่ีมีคาดัชนี
มวลกายเกินมาตรฐานปงบประมาณ 2561 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด  
781  ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน  54  ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.28 
คิดเปนรอยละ 85.56 

กลุมปกติ จํานวน   246   ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.82 
คิดเปนรอยละ 96.42 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน  80  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.18 
คิดเปนรอยละ 63.50 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน  140  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.17 
คิดเปนรอยละ 63.43 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน  51  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.24 
คิดเปนรอยละ 64.71 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน  571  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.74 
คิดเปนรอยละ 74.72 

หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ  
และลาศึกษา 

9. โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน ดําเนินการ
จัดโครงการ Happy work place (ลดอวนลดพุง) 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด  
44  ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน  0    ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ  0.00 
คิดเปนรอยละ 0.00 

กลุมปกติ จํานวน   9   ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.11 
คิดเปนรอยละ 82.22 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน  3   ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.33 
คิดเปนรอยละ 86.67 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน  16 ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.44    
คิดเปนรอยละ 48.75 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน  9  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.67 
คิดเปนรอยละ 33.33 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน  37 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.14 
คิดเปนรอยละ 78.43 

หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ  
และลาศึกษา 

10. สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย     
ดําเนินการจัดโครงการสนพ. Fit&Firm “กินอยางไร      
ไรโรค ลดอวน” 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 32 ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน  0  ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.00 
คิดเปนรอยละ 0.00 

กลุมปกติ จํานวน  11   ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  5.00 
คิดเปนรอยละ  100.00 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 3  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  1.00 
คิดเปนรอยละ  20.00 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน   4 ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.00 
คิดเปนรอยละ 60.00 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน  3  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.00 
คิดเปนรอยละ 60.00 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน  21 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.00 
คิดเปนรอยละ  75.00 

หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ  
และลาศึกษา 

10. ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนยเอราวัณ) 
ดําเนินการจัดกิจกรรม“โภชนาการสําหรับการปรับ 
BMI” มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด  
50  ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน  2   ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.00 
คิดเปนรอยละ 40.00 

กลุมปกติ จํานวน  7  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.43 
คิดเปนรอยละ 88.57 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน  10 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.50 
คิดเปนรอยละ 90.00 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน  14  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.21 
คิดเปนรอยละ 64.29 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน  10 ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.80 
คิดเปนรอยละ 76.00 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน  43  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.59 
คิดเปนรอยละ 71.77 

หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ  
และลาศึกษา 

11. สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย  
ดําเนินการโครงการสรางเสริมสุขภาพดวยการออก
กําลังกายของบุคลากรสํานักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด   
74 ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน  3 ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 
คิดเปนรอยละ 73.33 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

กลุมปกติ จํานวน  18  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.39 
คิดเปนรอยละ 87.78 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน  15 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.87 
คิดเปนรอยละ 57.33 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน  20  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.00 
คิดเปนรอยละ 60.00 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 12   ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.75 
คิดเปนรอยละ 75.00 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน  68 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.53 
คิดเปนรอยละ 70.69 

หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ  
และลาศึกษา 

บุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมดของ         
สํานักการแพทยเทากับ 6,600 ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน   378   ราย  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.97 
คิดเปนรอยละ 79.47 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

กลุมปกติ จํานวน  2,420  ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.77 
คิดเปนรอยละ 95.45 

กลุมอวนระดับ 1 จํานวน  987 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.46 
คิดเปนรอยละ 69.22 

กลุมอวนระดับ 2 จํานวน  1,402  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.42 
คิดเปนรอยละ 68.37 

กลุมอวนระดับ 3 จํานวน  590  ราย 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.83 
คิดเปนรอยละ 76.68 

รวมจํานวนบุคลากร จํานวน  5,777 ราย  
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.89 
คิดเปนรอยละ 77.84 
 

หมายเหตุ ท้ังนี้ ไมนับรวมบุคลากรของโรงพยาบาล
คลองสามวา เนื่องจากอยูในระหวางการเปด
ใหบริการผูปวยนอก (OPD ชั่วคราว) บุคลากรมีการ
โอนยายและชวยราชการเปนการชั่วคราวในระหวาง
การขออนุมัติจัดตั้งเปนสวนราชการแหงใหมของ        
สํานักการแพทย โดยจัดตั้งโรงพยาบาลคลองสามวา  
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวน
ราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจ
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลสําเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

หนาท่ีของสวนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 98)  
เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2560 ซ่ึงประกาศ ณ  
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา หนา ๑๕ ลงวันท่ี 3 มกราคม 
2561 และโรงพยาบาลอยูในระหวางการ
เตรียมการเพ่ือเปดใหบริการทางการแพทย จึงขอรับ
การยกเวนไมรับการประเมินในตัวชีว้ัดดังกลาว 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 

ผูบริหารใหการสนับสนุน 
ปญหา อุปสรรค 

1. บุคลากรไมสามารถเขารวมกิจกรรมเนื่องจากมีโรคประจําตัว 

2. บุคลากรไมตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพ 

 
หลักฐานอางอิง 

1. สําเนาแบบการเบิกจายเงินเดือนจากระบบ MIS กรุงเทพมหานคร 
2. แบบฟอรม A รายงานคาดัชนีมวลกาย (Body Index ; BMI ) ของแบบบคุลากรในหนวยงาน 
3. แบบฟอรม B และ C แบบสรุปการคํานวณ  
4. สําเนาโครงการ/กิจกรรมและสรุปผลโครงการ/กิจกรรม สรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน  
5. ภาพถายกิจกรรม 
 

คําช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวขวัญตา  อยูวัน 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 3239 

เกณฑการใหคะแนน : 
       ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการกอหนี้ผูกผันตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนรอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 1 2 3 4 5 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.1.1 5 4.54 4  

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561)  
        1. งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้ 
           -  คาครุภัณฑ จํานวน 116 รายการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 241,427,900.- บาท  ประกอบดวย 
              * วิธีเฉพาะเจาะจง  จํานวน 31 รายการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น  6,972,900.- บาท สามารถกอหนี้ผูกพัน  
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 30 รายการ เปนเงิน 6,732,900.- บาท และไมสามารถกอหนี้ผูกพันได  
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 240,000.- บาท 
              * วธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 86 รายการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น  234,893,900.-บาท 
สามารถกอหนี้ผูกพัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 73 รายการ เปนเงิน 185,140,000.- บาท และ     
ไมสามารถกอหนี้ผูกพันได ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 12 รายการ เปนเงิน 49,315,000.-บาท 
           -  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 169,840,000.- บาท  ดําเนินการ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงท้ัง 3 โครงการไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 
        2. สํานักการแพทยไมมีรายการ/โครงการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 กันไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ. 
2561  
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
       - มีการติดตามความคืบหนาการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ของสวนราชการใน
สังกัดสํานักการแพทยในการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสํานักการแพทยเปนประจําทุกเดือน และติดตามในการ
ประชุมคณะทํางานติดตามผลการดําเนินการดานการคลังของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
       - หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) ท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน ณ เดือนมีนาคม 2561 
จํานวน 12 รายการ เนื่องจาก 
         * ผลการประกาศราง TOR ทางเว็บไซดมีผูอุทธรณ คณะกรรมการฯ จึงตองทบทวนราง TOR ใหม 
         * ยกเลิกการประมูลดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e-bidding เนื่องจากมีผูยื่นเอกสารการ 
ประมูลฯ เพียงรายเดียว มีผูยื่นเอกสารการประมูลฯ หลายรายแตผานการพิจารณาเพียงรายเดียวและไมมีผูมายื่น
เอกสารการประมูลฯ  
         หมายเหตุ  ปจจุบันครุภัณฑ 12 รายการ ไดกอหนี้ผูกพันเรียบรอยแลว 
       - หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย 
         * โครงการกอสรางท่ีไดรับโอนงบประมาณคืนจากสํานักการโยธาเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 จํานวน  
2 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 154,340,000.- บาท  คือ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาล
ตากสิน วงเงิน 54,340,000.- บาท ปจจุบันอยูระหวางคณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการและกําหนด    
ราคากลาง คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และโครงการกอสรางอาคารหอผูปวยโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร วงเงิน 100,000,000.- บาท ปจจุบันอยูระหวางการออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง การยกเวนการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางฯ ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการมาก  
และอยูระหวางคณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการกอสรางและราคากลาง โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการจัด
จางโดยวิธี e-bidding ไดภายในเดือนพฤศจิกายน 2561  
         * โครงการกอสรางกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน วงเงิน 
155,000,000.- บาท อยูระหวางสํานักการแพทยจัดทํารายงานขอจางดวยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เพ่ือนําเรียนผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาใหความเห็นชอบ (ปจจุบันไดกอหนี้ผูกพันเรียบรอยแลว) 
 
หลักฐานอางอิง :  
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเปนผูพิจารณาประเมินผล โดยตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2) 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม     

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวขวัญตา  อยูวัน 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 3239 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการเบิกจายงบประมาณ 
ในภาพรวม ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนรอยละความสาํเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6 7 

 

ผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.1.2 7 78.59 (อยูระหวางดําเนินการ 

สิ้นสุดเดือนกันยายน 
2561) 

 

  
คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : (ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561) 
       ประเมินผล ดังนี ้
       * การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 7 หมวดรายจาย ไดแก หมวดเงินเดือนและ
คาจางประจํา  หมวดคาจางชัว่คราว  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  หมวดคาสาธารณูปโภค  หมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดรายจายอ่ืน ในแตละสิ้นไตรมาส 
       * การเบิกจายเงินงบกลางทุกประเภทท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 
(ไมรวมงบเพ่ิมเติม งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินกันเหลื่อมป) 
       - ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 และเงินงบกลางทุกประเภท 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
- มีการติดตามความคืบหนาการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ของสวนราชการในสังกัด    
สํานักการแพทยในการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสํานักการแพทยเปนประจําทุกเดือน และติดตามในการประชุม
คณะทํางานติดตามผลการดําเนินการดานการคลังของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
       - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บางรายการเปนรายการทําสัญญาท้ังป ซ่ึงกําหนดจายเงินเปนรายเดือน  
ราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน เชน จางเหมาบํารุงรักษาคอมพิวเตอรของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย  
จางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย จางเหมาทําความสะอาดอาคาร จัดซ้ือวัสดุบริโภค เปนตน ปจจุบัน
อยูระหวางการเบิกจายเงินตามสัญญา 
        - หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) ) เนื่องจากครุภัณฑบางรายการมีการยกเลิกการ 
ประมูลฯ การอุทธรณ จึงทําใหการกอหนี้ผูกพันลาชา ประกอบกับครุภัณฑท่ีสํานักการแพทยจัดซ้ือสวนใหญเปน
ครุภัณฑทางการแพทยตองนําเขาจากตางประเทศโดยทางเรือหรือทางอากาศ ซ่ึงตองใชเวลาการขนสงคอนขางนาน 
ปจจุบันกอหนี้ผูกพันครบทุกรายการแลว อยูระหวางรอสงของ รวบรวมเอกสารตั้งฎีกาเบิกจายเงินและตรวจสอบฎีกา 

   - หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) สํานักการแพทยไดรับโอนงบประมาณ
โครงการกอสรางคืนจากสํานักการโยธาเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
154,340,000.- บาท  ประกอบดวย โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน วงเงิน 
54,340,000.- บาท ปจจุบันอยูระหวางคณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการและกําหนดราคากลาง คาดวาจะ
แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561  และโครงการกอสรางอาคารหอผูปวย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
วงเงิน 100,000,000.- บาท ปจจุบันอยูระหวางการออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกเวนการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางฯ ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการมาก และอยูระหวาง
คณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการกอสรางและราคากลาง โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการจัดจางโดยวิธี        
e-bidding ไดภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 จึงทําใหไมสามารถเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  

 
หลักฐานอางอิง :  
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเปนผูพิจารณาประเมินผล โดยตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2) 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.1 รอยละความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ 

                     2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวขวัญตา  อยูวัน 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 3239 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนรอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 0.4 0.8 1.2 1.6 2 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.1.3 2  (อยูระหวางดําเนินการ 

สิ้นสุดเดือนกันยายน 2561) 
 

  
คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน :  (ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561) 
       ประเมินผลจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ทุกหมวดรายจายและเงินงบกลางทุกประเภทท่ี
ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561 และ
ไดรับอนุมัติใหกันเงินเหลื่อมปแบบไมมีหนี้ผูกพัน (อํานาจผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) มาดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
       ปจจุบันคงเหลืองบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง) โครงการกอสราง จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 154,340,000.- บาท ท่ีไมสามารถกอ
หนี้ผูกพันไดทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561 รายละเอียดดังนี้ 
      1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน วงเงิน 54,340,000.- บาท อยูระหวาง
คณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการและคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
      2. โครงการกอสรางอาคารหอผูปวย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร วงเงิน 100,000,000.- บาท 
อยูระหวางคณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการและคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :   
มีการติดตามความคืบหนาการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ของสวนราชการในสังกัด
สํานักการแพทยในการประชุมคณะกรรมการผูบริหารสํานักการแพทยเปนประจํา ทุกเดือน และติดตามในการ
ประชุมคณะทํางานติดตามผลการดําเนินการดานการคลังของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
เปนโครงการท่ีไดรับอนุมัติโอนงบประมาณคืนจากสํานักการโยธาเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เนื่องจาก      
สํานักการโยธามีภาระงานมาก  รายละเอียดตามหนังสือสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครท่ี กท 1904/00495 
ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
 
หลักฐานอางอิง :  
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเปนผูพิจารณาประเมินผล โดยตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2) 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนของความสําเรจ็ในการจัดทํางบการเงิน 

                     2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง   

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวภัณฑิลา บุญชัย 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :0 2220 7514 

เกณฑการใหคะแนน : 
                      ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + - 1 คะแนนการจัดทํางบ ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทํางบการเงินท่ีทําไดจริง  
(คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง) 

1 2 3 4 5 

  

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.2.1 3 ภายในเวลาท่ี

กําหนดและถูกตอง 
5  

    

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหงมีการจัดทํางบการงบการเงินประจําปตามคูมือการบัญชี     

ของกรุงเทพมหานคร และสามารถสงงบการเงินใหกองบัญชี สํานักการคลัง ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
และกองบัญชี สํานักการคลัง ไดทําการตรวจสอบงบการเงินประจําปสํานักการแพทย โดยการกระทบยอดและ
ตรวจสอบความสัมพันธของรายการบัญชีของสํานักการแพทย และตรวจสอบยอดบัญชีกับสวนกลางเฉพาะรายการ
บัญชีท่ีตองยืนยันยอดรายงานสวนกลางหลายหนวยงานเรียบรอยแลว 
 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
มีการติดตามผลการดําเนินงานในการระชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการแพทยมีการติดตามผล         

การดําเนินงานในการระชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการแพทย 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
ไมมี 
 

หลักฐานอางอิง : 
สําเนาเอกสารนําสงรายงานงบการเงิน 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 

                     2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน   
               ประจําป 2560 ทันเวลาและถูกตอง  

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวภัณฑิลา บุญชัย 

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :0 2220 7514 

เกณฑการใหคะแนน : 
  ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน 
ท่ีทําไดจริง (คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง) 

1 2 3 4 5 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
2.2.2 3 ภายในเวลาท่ี

กําหนดและถูกตอง 
5  

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหงมีการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2560      

โดยสามารถจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําปงบประมาณ 2560 (แบบฟอรมของกองบัญชีเฉพาะเกณฑ
คงคาง) ไดถูกตองและสามารถสงรายงานใหกองบัญชี สํานักการคลัง ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 

มีการติดตามผลการดําเนินงานในการระชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการแพทย 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง : 

สําเนาเอกสารนําสงรายงานงบการเงิน 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด : 2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสุมิตรา  กุละนําพล             โทรศัพท 0 2220 7516 

                                     นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

                                     นางสาวพรพิไล ตันติลีปกร         โทรศัพท 0 2220 7563 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                                      

นางสาวสุพิชากรณ  ธนานุวงษ    โทรศัพท 0 2220 7563                                      

                                     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นายเจษฎา  ฮ่ึงฮก                   โทรศัพท 0 2225 1338                                      

                                     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 

เกณฑการใหคะแนน : 
                              ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + / - รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน  
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ≤ 80 85 90 95 100 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวง

น้ําหนัก 
2.3 5 100 5  

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สํานักการแพทยมีระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกสวนราชการประกอบดวย SR 1 และ SR 2 

ซ่ึง SR 2 สํานักการแพทยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ            
1. กิจกรรมท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งท่ี 16 สํานักการแพทย 

กรุงเทพมหานคร สนับสนุนตัวชี้วัด จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชงานจริงมากกวา 1 สวนราชการ (ผลผลิต) 
2. กิจกรรมท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ (Well - being caring) “   

(ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง” สนับสนุนตัวชี้วัด รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวยมีความรูความเขาใจในการ
ดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง 

3. กิจกรรมท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ กิจกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย สนับสนุนตัวชี้วัด อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคใหมและกลับเปนซํ้า 
ผลการดําเนินงาน SR1  

1. มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการแพทย ตามคําสั่งสํานักการแพทย ท่ี 299/2561   
ลงวันท่ี 5 เมษายน 2561 
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2. มีการตั้งคณะบริหารความเสี่ยงของสํานักการแพทย ตามคําสั่งของสํานักการแพทย ท่ี 945/2560 ลงวันท่ี 30 
ตุลาคม 2560 

3. ตามเกณฑของตัวท่ีวัดท่ี 2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซ่ึงได
รายงานตามแบบ ปย.2 ปงบประมาณ 2560 นั้น ไดดําเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการบริหารพัสดุ
โปรงใส ตรวจสอบได ใหแกขาราชการและบุคลากรในสังกัด สํานักการแพทย จํานวน 515 คน เม่ือวันท่ี           
24 ธันวาคม 2560 ณ หองภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

4. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือคนหา ระบุ และวิเคราะหความเสี่ยงความเสี่ยงของแตละกลยุทธและตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาํปของสํานักการแพทย (มิติท่ี 1) พรอมจัดทําตาราง SR1 และแผนการบริหารความสี่ยง 
(ตาราง SR 2) 

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 (09.00-15.30 น.) ณ หองประชุมไนติงเกล ชั้น 20 
โรงพยาบาลกลาง 

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561 (09.00-12.00 น.) ณ หองประชุมพิทยรักษ ชั้น 4 สํานักการแพทย 
5. รายงานผลความคืบหนาของการบริหารความ 

เสี่ยงแตละตัวชี้วัดและติดตามผลความคืบหนาของการดําเนินการตามตัวชี้วัดตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักการแพทย 

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 (13.30-15.30 น.) ณ หองประชุมแพทยพัฒน ชั้น 5       
สํานักการแพทย 

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 (09.00-12.00 น.) ณ หองประชุมแพทยพัฒน ชั้น 5 สํานักการแพทย 
โดยจัดสงสําเนาตาราง SR1, SR2 ใหสํานักงาน  ตรวจสอบภาย ในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560       สงจริง 29 พฤศจิกายน 2560 
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2561           สงจริง 4 พฤษภาคม 2561 

6. จัดโครงการกิจกรรมระดมสมองเพ่ือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต เรื่องการรับ - จายเงิน  
     จัดกิจกรรมระดมสมองเพ่ือการบริหารความเสี่ยงดานการรับ-จายเงิน ในสวนราชการสังกัดสํานักการแพทย 

เพ่ือระดมสมองแสดงความคิดเห็นและรวมแกปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีประสบรวมกัน เพ่ือลด
ความเสี่ยงในดานการทุจริตเก่ียวกับการรับ - จายเงิน เพ่ือการบริหารดานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ลดความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม โปรงใส เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ  
หองประชุมพิทยรักษ ชั้น 4 อาคารสํานักการแพทย เพ่ือจัด ทําแบบ ปย.1 ปย.2 และสงรายงานการควบคุมภายใน  
(แบบ ปย.1 ปย.2 ) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใน 15 ตุลาคม 2561 
ผลการดําเนินงาน SR 2 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการจัดการการความเส่ียง 
1. ตัวช้ีวัดท่ี 24 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชงานจริงมากกวา 1 สวนราชการ  
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการจัดการความเส่ียง 

1. หลักเกณฑในการใหรางวัลสรางแรงจูงใจและสงเสริมในการผลิตผลงานนวัตกรรม โดยมีรางวัลเพ่ิมข้ันจาก   
ป 2560 จํานวน 1 รางวัล 

2. การประชุมรวมกันระหวางเจาของผลงานนวัตกรรม และผูเก่ียวของท่ีจะนํานวัตกรรมไปใช เพ่ือนําผลงาน
นวัตกรรมมาใชในสวนราชการจํานวน 3 ครั้ง 

3. ประชาสัมพันธเผยแพรนวัตกรรมจํานวน 2 ชองทาง ไดแก Facebook โปสเตอรประชาสัมพันธ 
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ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

1. ดําเนินการเพ่ิมเงินรางวัลใหกับผลงานนวัตกรรมท่ีเขารวมการประกวดในโครงการสัมมนาวิชาการประจําป 
ครั้งท่ี 16 เม่ือวันท่ี 15 – 16 สิงหาคม 2561 เพ่ิมข้ึน 1 รางวัล คือ รางวัลขวัญใจกรรมการ และมีหลักเกณฑ
การใหคะแนน ในประเด็นศักยภาพในการนําไปใชอยางแพรหลาย โดยคํานึงถึงโอกาสเผยแพรและนําผลงาน
นวัตกรรมไปใชไดหลายหนวยงานและหลายโรงพยาบาล 

2. การประชุมรวมกัน ระหวางเจาของผลงาน และผูเก่ียวของท่ีจะนํานวัตกรรมไปใชจํานวน 3 ครั้ง ไดแก 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 

 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 ธันวาคม 2560 
       ครั้งท่ี 3 วันท่ี 26 มกราคม 2561 

3. มีการประชาสัมพันธละเผยแพรการนําผลงานนวัตกรรมไปใชในสวนราชการ ผานสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 
2 ชองทาง คือ Facebook สาํนักการแพทย และโปสเตอรประชาสัมพันธ 
2. ตัวช้ีวัดท่ี 20รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองได
ถูกตอง  
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการจัดการความเส่ียง 

1. ผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีความรูความเขาใจ ในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง 
มากกวารอยละ 80  

2. มีการจัดการสื่อสารขอมูลเพ่ือการดูแลผูปวยผานชองทางการสื่อสาร อยางนอย 1 ชองทาง 
3. ผลิตเอกสาร/แผนพับความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อยางนอย 2 เรื่อง 
4. โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยดําเนินการจัดทําระบบติดตามผูปวยครบทุกแหง  

 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
1. จัดทําโครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ (Well – being caring) ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน

โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยโดยทีมสหวิชาชีพ ดําเนินการจัดอบรมใหแกผูปวยและ/หรือผูดูแลผูปวย ใหมี
ความรูความเขาใจใน  การดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง ตั้งแตแรกรับ- จําหนายออก มีผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองมีความรูความเขาใจ ในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง โดยมีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 
318 คน ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการผูดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง จํานวน 306 คน          
คิดเปนรอยละ 96.22 

2. มีการจัดการสื่อสารขอมูลเพ่ือการดูแลผูปวยผานชองทางการสื่อสารผานระบบออนไลน ไดแก เว็บไชต
โรงพยาบาล และ Line Application 

3. ดําเนินการจัดจัดทําคลิปวีดีโอ และจัดทําแผนพับใหความรูเรื่อง โรคหลอดเลือดในสมองภัยใกลตัวท่ีควรรู 
การออกกําลังกายดวยตนเองในผูปวยอัมพาตครึ่งซีก การดูแลผูปวยกลืนลําบาก กายภาพบําบัดกับการดูแลผูปวย
ติดเตียง 

4. ดําเนินการติดตามเยี่ยมบานในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาลโดยทีมสหวิชาชีพ                          
3. ตัวช้ีวัดท่ี 22 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการจัดการความเส่ียง 

1. ผูปวยวัณโรคไดรับการประเมินความเสี่ยงในการขาดความรักษาและไมมาตามนัด รอยละ 100 
2. ผูปวยวัณโรคมีอัตราความตอเนื่องในการรักษา มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
3. อัตราความสําเร็จของการโอนและสงตอผูปวย (refer & transfer) มากกวารอยละ 80 
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ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยวัณโรคไดรับการประเมินความเสี่ยงในการขาดการรักษาและไมมาตามนัด ตั้งวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 
31 สิงหาคม 2561 จํานวนผูปวยวัณโรคท่ีไดรับการประเมินความเสี่ยง 1,071 ราย จาํนวนผูปวยวัณโรคท่ีข้ึน
ทะเบียนท้ังหมด 1,071 ราย คิดเปนรอยละ 100 

2. ผูปวยวัณโรคมีอัตราความตอเนื่องในการรักษา ตั้งวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561 จํานวน
ผูปวยวัณโรคท่ีมาตรงตามนัด 7,391 ราย จํานวนผูปวยวัณโรคท้ังหมดท่ีนัดหมายไว 7,673 ราย  
คิดเปนรอยละ 96.32 

3. อัตราความสําเร็จของการโอนและสงตอผูปวย (refer & transfer) ตั้งวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 
2561 จํานวนผูปวยวัณโรคท่ีโอนออกและสงตอโดยยังไมข้ึนทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนแลวไดรับการรักษาวัณโรค
ตอท่ีหนวยบริการซ่ึงรับโอนหรือรับสงตอ 409 ราย จํานวนผูปวยท่ีโอนออกและสงตอโดยยังไมข้ึนทะเบียนหรือข้ึน
ทะเบียนแลวท้ังหมด 420 ราย คิดเปนรอยละ 97.38 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 

ผูบริหารใหความสําคัญและใหการสนับสนุน 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

- 
 
หลักฐานอางอิง : 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการแพทย 
2. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของสํานักการแพทย 
3. ตารางคนหา ระบุ และวิเคราะหความเสี่ยงตามกลยุทธของหนวยงาน 
4. ตารงแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธของหนวยงาน 
5. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
6. รายงานผลการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
7. เอกสารท่ีเก่ียวของ 
8. เลมสรุปผลการดําเนินงาน 
9. รายงานการประชุม 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องท่ีไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสราชา  บัวดํา 

ตําแหนง : เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เบอรโทรศัพท : 0 2220 7511 

เกณฑการใหคะแนน : 

                                 0ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.25 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องท่ีไดรับ
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ 

≤6 6.25 6.5 6.75 7 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

3.1 7 100   
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 จํานวนเรื่องรองเรียนท้ังสิ้น 111 เรื่อง สามารถ

ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีกําหนด 3-5 วันทําการ 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 

ผูบริหารมีการติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไขในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการแพทย 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

บางครั้งไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากระบบ (MIS) ขัดของ 
 
หลักฐานอางอิง : 

แบบรายงานสรุปผลการติดตามเรื่องรองเรียนของหนวยงานตามแบบรายงาน CPL_R003 รายงานการ
ปฏิบัติงานในระบบเรื่องราวรองทุกข 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 1.  นางสาวอรพิน  เลิศวรรณวิทย    เบอรโทรศัพท : 02-4370123 ตอ 1636 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน 

 2.  นางเกตุแกว  นิลยาน               เบอรโทรศัพท : 0 2421 2222 ตอ 8915 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

3. นางสาวสุพิชากรณ  ธนานุวงษ    เบอรโทรศัพท : 0 2220 7563 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย 

เกณฑการใหคะแนน : 
               ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (รอยละ) 90 95 100 105 110 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

3.2 7    
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
1. โครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการ กทม. ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง 
วัตถุประสงค   
 ๑. เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ และตอเนื่อง 
ครอบคลุมดานรางกาย จิตใจ และสังคม 
 ๒. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุแบบองครวมและมีจิตใจท่ีพรอมใหบริการ  
 ๓. เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีมารับบริการมีความประทับใจและมีความพึงพอใจ  
คุณคาและเปาหมายของการดําเนินการ  
 พัฒนาระบบการใหบริการผูสูงอายุท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 
โดยบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักอนามัย และสํานักงานเขต 
 เชิงคุณภาพ : คลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลสํานักการแพทยท้ัง 9 แหง ดําเนินการดูแลผูปวยสูงอายุแบบ
บูรณาการ  

เชิงปริมาณ : 
- จํานวนผูปวยสูงอายุไดรับการคัดกรองโรคท่ีพบในผูสูงอายุมากข้ึน  
- ผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ รวมถึงบุคลากร มีความรูในโรคท่ีพบในผูสูงอายุมากข้ึน 
- มีรูปแบบเครือขายในการรวมดูแลผูปวยสูงอายุของกรุงเทพมหานคร 
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ความสัมพันธกับภาพรวม (Theme) ในการพัฒนางานบริการ 

เปนโครงการท่ีสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนางานบริการของกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในธีม “คนเกง หัวใจแกรง” ดังนี้ 

1. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตามวัยผูใชบริการ ไดแก ชองทางดวน (Fast Track) ในการรับบริการ
แยกตามวัยผูสูงอายุ 60 ป และชองทางดวนพิเศษ (Super-Fast Track) สําหรับผูสูงอายุ 80 ปข้ึนไป จัดท่ีนั่งรอคิว
สําหรับผูสูงอายุ ราวจับ ทางลาด หองน้ําสําหรับผูสูงอายุ เปนตน 

2. สงเสริมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม และมีจํานวนบุคลากรท่ี
เพียงพอ 
 3. สงเสริมใหเกิดการบูรณาการรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิดการดูแล
ผูสูงอายุอยางตอเนื่อง และสรางความประทับใจแกผูสูงอายุท่ีมารับบริการ 
ความสอดคลองกับนโยบาย  
  เปนโครงการใหม ประเภทพัฒนาระบบใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best service) สอดคลองกับนโยบายของ      
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายท่ี 4 คุณภาพชีวิตดี (Care) หัวขอท่ี 3 Bangkok  special care ดูแล
ผูสูงอายุเปนพิเศษ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน เปาหมายท่ี 
3.1.3 ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี เปาประสงคท่ี 3.1.3.1 พัฒนาคลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพ และและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2564) 
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน  
 ๑. โครงการนี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสํานักการแพทย โดยมีโรงพยาบาลตาก
สินและโรงพยาบาลราชพิพัฒนเริ่มดําเนินการเปนตนแบบ การดําเนินการจําเปนตองไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานตางๆในโรงพยาบาล ไดแก กลุมงานผูสูงอายุ และกลุมบริการทางการแพทยท่ีเก่ียวของ กลุมงานอนามัย
ชุมชน กลุมงานสังคมสงเคราะห  ชมรมผูสูงอายุ สํานักงานเขต ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ๒. ข้ันตอนการดําเนินงาน  
 ข้ันตอนท่ี ๑ จัดทําโครงการพัฒนาระบบ เครือขายและการใหบริการดูแลผูปวยสูงอายุ โดยเชื่อมโยงความ
ตอเนื่องของขอมูล การสื่อสาร และการดูแลรักษาอยางมีระบบ ท้ังจากหนวยงานท่ีใหบริการสูชุมชน และชุมชนสู
หนวยงานท่ีใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติของการดูแลผูสูงอายุ  
 ข้ันตอนท่ี ๒ เสนอโครงการตอคณะกรรมการพัฒนาระบบการใหบริการท่ีดีท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร
พิจารณา  
 ข้ันตอนท่ี ๓ นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูอํานวยการสํานักการแพทย เม่ือผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบการใหบริการท่ีดีท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร 
  ข้ันตอนท่ี ๔ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานระดับโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข 
สํานักงานเขตท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบเครือขายและการใหบริการดูแลผูปวยสูงอายุ   
  ข้ันตอนท่ี ๕  ประชุม คณะกรรมการฯ หรือคณะทํางานระดับโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข 
สํานักงานเขตท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบเครือขายและการใหบริการดูแลผูปวยสูงอายุ   
  ข้ันตอนท่ี ๖ ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีกําหนดดังนี้  
  1. ประชุมพิจารณาแนวทางในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  1.1 หนวยงานในสังกัดสํานักการแพทย ไดแก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
สํานักการแพทย 
  1.2 หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย และสํานักงานเขต 
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  2. กําหนดแนวทางและข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ผูปวยสูงอายุท่ีเขามารับการบริการในโรงพยาบาล จะมีชองทางดวน (Fast Track) เพ่ือใหบริการ
พิเศษแกผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป และชองทางดวนพิเศษ (Super-Fast Track) สําหรับผูท่ีอายุตั้งแต 80 ปข้ึนไปและ
สมัครใจเขารับการบริการท่ีคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ จะไดรับการคัดกรองประเมินทาง Geriatric syndrome 
 2.2 เม่ือผูปวยเขารับการบริการท่ีคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ ผานการประเมินคัดกรองทาง Geriatric 
syndrome เบื้องตน โดยพยาบาลประจําคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ จากนั้นสงพบแพทยในคลินิกเพ่ือประเมินและ
วางแผนในการรักษา และหรือ พิจารณาปรึกษาแพทยเฉพาะทางในสวนของโรค หรือปญหาของผูปวย จากนั้นสง
ตอพบทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ เภสัชกร ทันตแพทย นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ เพ่ือประเมินผูสูงอายุในภาค
สวนตางๆ  
  2.3 เม่ือพบผูปวยสูงอายุท่ีมีปญหา หรือ ตองการการดูแลติดตามเพ่ิมเติม ทําการสรุปปญหา 
วางแผน พรอมทีมสหสาขาวิชาชีพ คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ ประสานกลุมงานอนามัยชุมชน สังคมสงเคราะห 
ศูนยบริการสาธารณสุข  สํานักงานเขตในพ้ืนท่ี ชุมชน เพ่ือวางแผนในการใหการชวยเหลือ รักษา ติดตามและ
ปองกัน สําหรับผูปวยสูงอายุรายนั้นๆ 
  2.4 สรางเครือขายระบบผูสูงอายุคุณภาพ ดังนี้ 
  2.4.1 เครือขายภายในโรงพยาบาล ไดแก การคัดกรองผูปวยสูงอายุจากคลินิกตางๆ และ 
ผูปวยในของโรงพยาบาลและการเชื่อมโยงในการดูแลแบบบูรณาการของทีมสหสาขาวิชาชีพ  
  2.4.2 เครือขายระหวางโรงพยาบาลและผูปวย 
 - การติดตามผูปวยผานทาง Line application หรือทางโทรศัพท โดยระบบการแจงเตือนนัด
ลวงหนา รับปรึกษาปญหา และแกไขปญหาเบื้องตน 
 - การติดตามผูปวยสูงอายุทุกรายท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
  2.4.3 เครือขายระหวางโรงพยาบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 - การเชื่อมโยงกับสํานักอนามัย เพ่ือสงตอขอมูลผูปวย รับปรึกษา สําหรับผูปวยท่ีสงตอกลับไป
รับบริการท่ีศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย ใกลบาน 
 - การเชื่อมโยงกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และสงตอขอมูลของผูปวยท่ีมีปญหาหรือท่ีตองดูแล
เพ่ิมเติมในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ  
  2.5 เจาหนาท่ีคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ ดําเนินการสรางระบบ Hotline สายดวนผูสูงอายุและ Line 
application ของคลินิก เพ่ือเปนชองทางในการติดตอ/ติดตามผูปวย ใหคําปรึกษาเบื้องตน หากมีปญหาหรือขอ
สงสัยตลอดจนแจงเตือนนัดหมายลวงหนา  
  2.6 กรณีท่ีผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจะมีการติดตอ สื่อสารโดยสงปรึกษาคลินิกผูสูงอายุ
ในโรงพยาบาลนั้น เพ่ือรวมประเมิน ติดตาม ในการรักษา และวางแผนการดูแลหลังจากผูปวยออกจากโรงพยาบาล 
รวมถึงติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบูรณาการรวมกับการดูแลผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  2.7 ผูปวยท่ีมีการสงตอการดูแลรักษาไปยังศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัยและสํานักงานเขต 
จะมีชองทางการรับปรึกษา สงตอ/สงกลับขอมูล และผลของการรักษา แกไขปญหา ของผูปวยผูสูงอายุนั้นๆ 
ระหวางหนวยงานตางๆท่ีใหบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผานระบบเครือขาย Line application  
 3. รับฟงความคิดเห็นของผูปวย หรือผูเก่ียวของ ผูดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุงการใหบริการ 
 4. ประเมินผลการดําเนินงาน และ สรุปผลการดําเนินงานนําเสนอผูบริหาร 
 ข้ันตอนท่ี ๗ รับฟงความคิดเห็นของผูปวย หรือผูเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงการใหบริการ  
 ข้ันตอนท่ี ๘ ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานนําเสนอผูบริหาร  
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  ข้ันตอนท่ี ๙ สรุปผลการดําเนินงาน จัดทําเอกสาร และหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของ  
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

ผลการดําเนินงานโครงการ 
 ๑. รอยละของผูสูงอายุท่ีรับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการรับบริการ 
มากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐ 
 - รอยละของผูสูงอายุท่ีรับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการรับบริการ
ตั้งแตเดือนตั้งแตเดือน กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2561 เทากับรอยละ 95.74 
 2. บุคลากรทางการแพทยสหสาขาวิชาชีพ ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในคลินิกผูสูงอายุคุณภาพไดรับ
การพัฒนาความรูดานผูสูงอายุ มากกวา ๑ ครั้ง/ป มากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐ 
  - บุคลากรทางการแพทยสหสาขาวิชาชีพท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในคลินิกผูสูงอายุคุณภาพไดรับ
การพัฒนาความรูดานผูสูงอายุ มากกวา ๑ ครั้ง/ป เทากับรอยละ 100 
 ๓. ผูสูงอายุท่ีตองพ่ึงพิงผูอ่ืนปานกลางถึงพ่ึงพิงผูอ่ืนท้ังหมด ท่ีเขาเง่ือนไขในการสงตอไดรับการสงตอขอมูล
เพ่ือการดูแลตอเนื่องท่ีบาน มากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐ 
  - ผูสูงอายุท่ีตองพ่ึงพิงผูอ่ืนปานกลางถึงพ่ึงพิงผูอ่ืนท้ังหมด ท่ีเขาเง่ือนไขในการสงตอไดรับการสงตอขอมูล
เพ่ือการดูแลตอเนื่องท่ีบาน เทากับรอยละ 93.93 
 4. รอยละของผูสูงอายุท่ีเขาเง่ือนไขในการสงตอ ไดรับบริการครบทุกดานตามบริการท่ีจําเปน มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70 
  - รอยละของผูสูงอายุท่ีเขาเง่ือนไขในการสงตอ ไดรับบริการครบทุกดานตามบริการท่ีจําเปน         
เทากับรอยละ 86.97 
2. การรักษาหรือคงไว หรือพัฒนาโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) ท่ีหนวยงานนําเสนอเพ่ือขอรับ
การประเมินในปงบประมาณท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560) 
โครงการพัฒนาระบบเครือขายและการใหบริการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคแบบบูรณาการ 
“STRONG TB network for STOP TB” 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรคใหไดรับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพ    
และสามารถเขารับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว  

2.  เพ่ือสามารถติดตามการรักษาผูปวยวัณโรคไดอยางตอเนื่อง ผูปวยไมขาดการรักษา 
3.  เพ่ือลดการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลและบุคคลใกลชิดผูปวย 
4.  เพ่ือพัฒนาระบบการเชื่อมโยงในการดูแลผูปวยวัณโรคของเจาหนาท่ีคลินิกวัณโรค โดยระบบเครือขาย

วัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยและสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 
1. อัตราความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมเสมหะพบเชื้อมากกวาหรือเทากับรอยละ 87 
 - อัตราความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมเสมหะพบเชื้อ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 - 

สิงหาคม 2561 เทากับ รอยละ 89.15 
2. ผูปวยวัณโรคมีอัตราความตอเนื่องในการรักษา มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
 - ผูปวยวัณโรคมีอัตราความตอเนื่องในการรักษา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 มี

จํานวนท้ังสิ้น 6,387 ราย คิดเปนรอยละ 94.81 
 



203 
 

๓. ผูปวยวัณโรคไดรับการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ ว ีรอยละ 9๐ 
 - ผูปวยวัณโรคไดรับการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 มีจํานวน

ท้ังสิ้น 1,050 ราย คิดเปนรอยละ 98.84 
 

โครงการ กทม.ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารสํานักการแพทย และผูบริหารโรงพยาบาลในสังกัดใหการสนับสนุน 
2. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท้ังภายใน และภายนอกโรงพยาบาล 

ปญหา อุปสรรค  
- 

หลักฐานอางอิง  
1. สําเนาโครงการ “กทม.ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง” 
2. ข้ันตอนการดําเนินการ 
3. ตัวชี้วัดโครงการฯ 
4. รูปภาพประกอบ 

โครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการพัฒนาระบบเครือขายและการใหบริการ
ดูแลรักษาผูปวยวัณโรคแบบบูรณาการ “STRONG TB network for STOP TB” (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 วัดใหมป พ.ศ. 2561) 

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารสํานักการแพทย และผูบริหารโรงพยาบาลในสังกัดใหการสนับสนุน 

2. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท้ังภายใน และภายนอกโรงพยาบาล 

ปญหา อุปสรรค  

- 

หลักฐานอางอิง  
1. สําเนาโครงการพัฒนาระบบเครือขายและการใหบริการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคแบบบูรณาการ

“STRONG TB network for STOP TB” 
2. ข้ันตอนการดําเนินการ 
3. รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด

สํานักการแพทย 
4. ตัวชีว้ัดโครงการฯ 
5. รูปภาพประกอบ 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาววิสา ปดตาล 

ตําแหนง : เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท : 0 2223 1728 

เกณฑการใหคะแนน : 
                             ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
 

ระดับความพึงพอใจ 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

3.3 6 3.811 3.811  
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
      1. ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร โดยกองงานผูตรวจราชกากรุงเทพมหานคร รวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร (นิดา) ไดกําหนดแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหนวยงานกรุงเทพมหานคร และเชิญประชุม
หนวยงานเพ่ือชี้แจงการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 
9 เมษายน 2561 
 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)  ซ่ึงเปนผูรับจางในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ กําหนดการ
สํารวจจํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 และ ครั้งท่ี 2 ระหวางเดือน
มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2561 
 3. ผลการสํารวจครั้งท่ี 1 สรุปไดดังนี้ 
  1) ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการของหนวยงานระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.897 
  2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.114  
  3) ดานการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.559 
  4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก  คาเฉลี่ย 3.950  
  5) ดานการปฏิบัติงานดานการแกไขปญหาตางๆ ของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.685 
  6) ดานการปรับปรุงและการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.864 
 ผลการสํารวจครั้งท่ี 1 คาเฉลี่ยรวมทุกดาน เทากับ 3.873 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยดานท่ี
ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รองลงมาคือดานสิ่งอํานวยความสะดวกของ
หนวยงาน สวนดานท่ีผูรับบริการพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน 
 4. ผลการสํารวจครั้งท่ี 2 สรุปไดดังนี้ 
 1) ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.812 
 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.032 

 



205 
 
 3) ดานการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน ความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.249 
 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก  คาเฉลี่ย 3.847  
 5) ดานการปฏิบัติงานดานการแกไขปญหาตางๆ ของหนวยงาน ความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.565 
 6) ดานการปรับปรุงและการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน ระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.760 
           ผลการสํารวจครั้งท่ี 2 คาเฉลี่ยรวมทุกดาน เทากับ 3.748 อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยดานท่ี
ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รองลงมาคือดานสิ่งอํานวยความสะดวกของ
หนวยงาน สวนดานท่ีผูรับบริการพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน  
 ความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวมของการสํารวจท้ัง 2 ครั้ง เทากับ 3.811 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 

ประชาชนผูรับบริการใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการ 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

การวัดความพึงพอใจในมิติของการใหบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ ซ่ึงมีจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีมี
ขอจํากัดดานสถานท่ี ยอมมีผลกระทบตอระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จากความแออัดหรือมีระยะเวลาใน
การรอคอยนาน ท้ังนี้โรงพยาบาลไดมีความพยายามในการปรับปรุง โดยการเพ่ิมคุณภาพในการรอคอยดวยการจัด
กิจกรรมเสริมสรางความรูดานการดูแลสุขภาพ รวมท้ังการปรับปรุงเวลาในการออกตรวจของแพทย ฯลฯ ภายใต 
อัตลักษณ “รับผิดชอบ โปรงใส ใสใจบริการ” ดวยการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมมาปรับใชในการใหบริการ
ประชาชน 
 
หลักฐานอางอิง : 

1. หนังสือกองงานผูตรวจราชการ ท่ี กท 0409/213 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2561  

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงาน

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

2. หนังสือกองงานผูตรวจราชการ ท่ี กท 0409/566 ลงวันท่ี  26 มิถุนายน 2561 เรือ่ง ผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1   
3. หนังสือกองงานผูตรวจราชการ ท่ี กท 0409/654  ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุม

และขอรายชื่อผูเขารวมประชุมรับฟงสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงาน
กรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล             

                     เพ่ือพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสุมิตรา  กุละนําพล              

ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 0 2220 7516 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

≤60 70 80 90 100 

 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

4.1 5 100 5  
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สํานักการแพทยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือคนหาและระบุ

ความเสี่ยงดานการทุจริตในกระบวนงานท่ีตองนํามาขอรับการประเมิน จํานวน 3 หัวขอ ท่ีจะดําเนินการและได
กําหนดผูรับผิดชอบแลวดังนี้ 

4. การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม และเขาขายการทุจริต ผูรับผิดชอบคือหัวหนาฝายพัสดุ/หัวหนา
ฝายงบประมาณ/หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป ทุกสวนราชการ 

5. การใชทรัพยสินของทางราชการอยางไมเหมาะสม ผูรับผิดชอบคือ หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป           
ทุกสวนราชการ 

6. การจัดฝกอบรม การฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานท่ีปฏิบัติไมเหมาะสมและไมถูกตอง ผูรับผิดชอบ  
คือ หัวหนาฝายวิชาการทุกสวนราชการ และไดรายงานกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงดังกลาวใหสํานักงาน ก.ก. 
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครไดแจงมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของหนวยงานตามตัวชี้วัดท่ี 4.1ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือเลขท่ี กท 0306/586 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เพ่ือใหหนวยงาน
ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมแผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต สํานักการแพทยจึงไดจัดประชุมคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2561 และไดดําเนินการปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร แนะนําเรียบรอยแลว และไดสงเอกสารสําเนาแผนการบริหารความ
เสี่ยงดานการทุจริตสํานักการแพทย ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2561 ตามหัวขอท่ีไดทําการปรับแกไขตาม
คําแนะนําดังนี้ 
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4. การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสมและเขาขายการทุจริต  
    จัดการความเสี่ยงโดยจัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการบริหารพัสดุโปรงใส ตรวจสอบได 

ใหแกขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย จํานวน 515 คน  เม่ือวันท่ี 24 ธนัวาคม 2560 เวลา 
08.00 - 17.55 น. ณ หองภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร  

5. การนํารถยนตสวนกลางไปใชอยางไมเหมาะสม  
จัดการความเสี่ยงโดยจัดประชุมชี้แจงความเขาใจเก่ียวกับการใชรถราชการ เพ่ือใหแนวทางความรูเก่ียวกับ

การใชรถราชการ ใหกับขาราชการและลูกจางในสังกัดสํานักการแพทย จํานวน 2 รุน ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 25 
มิถุนายน 2561 และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น.   
ณ หองประชุมพิทยรักษ ชั้น 4 สํานักการแพทย            

6. การจัดฝกอบรม การฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานท่ีปฏิบัติไมเหมาะสมและไมถูกตอง  
จัดการความเสี่ยงโดย จัดทําทะเบียนขอมูลสถิติการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย เพ่ือใช

ในการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม ตรงตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ ทําให
สามารถนําความรู และประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมมาตอยอดในกระบวนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 

1. ผูบริหารใหความสําคัญและใหการสนับสนุน 
2. บุคลากรเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง : 

1. รายงานการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของสํานักการแพทย ครั้งท่ี 1 
2. รายงานการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของสํานักการแพทย ครั้งท่ี 2 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

                    4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย  

                             และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน :  นางรุงทิพย  เฉลยสรรพ 

ตําแหนง : นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 

เบอรโทรศัพท : 0 2220 7510 

เกณฑการใหคะแนน : 
                          ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 

60 70 80 90 100 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
4.2.1 3 100 5  

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
การดําเนินการตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานประจําป 2561  มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
     1.  สวนราชการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงในการทํางาน สงเสริมสุขภาพในการทํางาน   
สรุปไดดังนี้ 
          1. โรงพยาบาลกลาง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใหความรูเพ่ือปองกันอันตรายจากเสียง 
          2. โรงพยาบาลตากสิน : การจัดการความเสี่ยงในการทํางานดานการยศาสตร เรื่อง การปองกันการ
บาดเจ็บ/เจ็บปวยจากการทํางานในสภาพแวดลอมท่ีมีปจจัยคุกคามทางการยศาสตร 
          3. โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ : การจัดการความเสี่ยงดานการยศาสตร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเคลื่อนยายผูปวยแบบมืออาชีพ 
          4. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ : การจัดการความเสี่ยงในการทํางานจากสิ่งคุกคามสุขภาพ
ทางชีวภาพ เรื่อง การปองกันการเจ็บปวยจากการทํางานในสิ่งแวดลอมท่ีมีเชื้อจุลินทรีย 
          5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ : ปองกันการบาดเจ็บจากการทํางานดวยการยศาสตร 
          6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร : อบรม "อาชีวอนามัย : การยศาสตรในการทํางาน" 
          7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน : การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ดวยการยศาสตร และระบบระบายอากาศ โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
          8. โรงพยาบาลสิรินธร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยง เรื่อง ความรอนจากการประกอบอาหาร 
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          9. โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน : การจัดการความเสี่ยงในการทํางานดานการยศาสตร 
          10. สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและสงเสริมความ
ปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรสํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย 
          11. ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) : การจัดการความเสี่ยงในการทํางาน
ดานความปลอดภัย เรื่อง การปองกันอุบัติเหตุจากการชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและนําสง
สถานพยาบาล 
          12. สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย : การจัดการความเสี่ยงดานการยศาสตร 
     2. หนวยงานจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับหนวยงาน จํานวน 2 ครั้ง 
          สํานักการแพทย จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ จํานวน 3 ครั้ง คือ 
          ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
          ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 
          ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 
     3. สวนราชการมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 2 ครั้ง 
          มีการประชาสัมพันธในสวนราชการตามชองทางตาง ๆ เชน ทางเว็บไซต บอรด หนังสือเวียน เสียงตามสาย 
กิจกรรมตาง ๆ เปนตน 
     4. สวนราชการเขารวมประชุมรับฟงการช้ีแจงตามท่ีสํานักอนามัยจัด   
          ในวันท่ี 21 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมเทเวศรวงศวิวัฒน ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 
     5. ทุกสวนราชการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 และรายงาน
ผลใหหัวหนาหนวยงานทราบ ภายใน 20 กรกฎาคม 2561 
     6. สวนราชการประเมินความเสี่ยงเพ่ิมเติม จัดทําแฟมหรือรูปเลมรายงานผลการดําเนินการใหหนวยงานทราบ 
และผูรับผิดชอบของหนวยงาน จัดสงผลการดําเนินการใหสํานักอนามัย ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 

ผูบริหารสํานักการแพทย ใหความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของบุคลากรในสังกัด และบุคลากรในสังกัดมี
ความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดยใหความรวมมือในการดําเนินการเปนอยางดี 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

ไมมี 

หลักฐานอางอิง : 
1. สําเนาโครงการทางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ของสวนราชการ

ในสังกัด จํานวน 12 โครงการ 
2. สําเนารายงานการประชุม จํานวน 3 ครั้ง 
3. เอกสารการเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางตาง ๆ  
4. เอกสารท่ีแสดงวาบุคลากรผูรับผิดชอบงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน เขารับการอบรม/ประชุมฯ ท่ีสํานักอนามัยจัด 
5. เอกสารท่ีแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีดําเนินการในป 2561 
6. เอกสารการประเมินตนเองเพ่ิมเติม วาเปนหนวยงานท่ีมีการดําเนินงานหรือมีลักษณะงานเขาขาย     

กลุมท่ีมีความเส่ียงเฉพาะ หรอื เขาขายกลุมประเภทกิจการเฉพาะ หรือ เขาขายท้ังสองกลุม ตามท่ี
สํานักอนามัยกําหนด 

7. หลักฐานท่ีแสดงถึงการสรุปผลการดําเนินงาน และผูบริหารหนวยงานไดรับทราบผลการดําเนินงาน
ดังกลาว เรียบรอยแลว 
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แบบฟอรมการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน : สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหนวยงาน :      Line      Staff      Line & Staff  

มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

        4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : 

1. นายณัฐพงศ  ศรีสุขโข  เบอรโทรศัพท 0 2220 8000 ตอ 10811 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลกลาง 
2. นางสาวพัดชา  ชมญาติ   เบอรโทรศัพท 0 2437 0123 ตอ 1430 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   โรงพยาบาลตากสิน 
3. นางศิรดา  วิจิตรกําธร  เบอรโทรศัพท 0 2289 7423 - 4 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  
4. นางสาวศกุนิชญ  แวอูมา เบอรโทรศัพท 0 2429 3577 - 81 ตอ 8508 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
5. นางสาวเตือนจิตร  ภักดีพรหม  เบอรโทรศัพท 0 2988 4100 ตอ 7182 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
6. นางสาวพรรณพิศ  โคปาละสุต  เบอรโทรศัพท  0 2326 9995 ตอ 266,268 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
7. นายกิตติชัย  บอสมบัติ  เบอรโทรศัพท  0 2444 0138 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
8. นางสาวนันทนภัส  กิมก่ิง  เบอรโทรศัพท  0 2328 6900 – 19 ตอ 11434 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   โรงพยาบาลสิรินธร 
9. นางสาวพมสร  อินตะกัน  เบอรโทรศัพท  0 2405 0902 ตอ 123 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 
10. นางสาวอัจฉรา  จารุพนานนท เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

นางสาววรัญญา นามวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
เบอรโทรศัพท  0 2220 7570  
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) 

11. นางสาวพรพิไล ตันติลีปกร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

นางสาวอรจิรา  โคบุตรี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน   
เบอรโทรศัพท  0 2220 7561 
สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย สํานักการแพทย 

12. นางรุงทิพย  เฉลยสรรพ เบอรโทรศัพท  0 2220 7510 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย 
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เกณฑการใหคะแนน : 
                         ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรในหนวยงาน (รอยละคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
ของบุคลากรในหนวยงานท่ีมีแนวโนมการพัฒนาเขาสู
เกณฑปกติ)               

ลดลง 
5    

ข้ึนไป 

ลดลง 
2.5 

 

คงท่ี 
0 
 

เพ่ิมข้ึน 
2.5 

 

เพ่ิมข้ึน 
5    

ข้ึนไป 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
4.2.2 2 77.85 3.785  

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
ตามนโยบายกรุงเทพมหานครท่ีใหดําเนินการสรางเสริมสุขภาพพลานามัยท่ีดีของบุคลากรในหนวยงาน 

เพ่ือใหพรอมปฏิบัติงานใหองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานแกบุคลากร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561- 2565)  
และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 มิติท่ี 4 ดานพัฒนาองคกร จึงไดมีการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรในหนวยงาน โดยการวัดคาดัชนีมวลกาย ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลกลาง  ดําเนินการจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือการลดน้ําหนักบุคลากรโรงพยาบาลกลาง 

มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 1,430 ราย ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย  มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 74  ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.05 คิดเปนรอยละ 81.08 
กลุมปกติ จํานวน  550 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.75 คิดเปนรอยละ 94.95 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 242 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.82 คิดเปนรอยละ 76.45 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 294 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.81 คิดเปนรอยละ 76.19 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 121 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.08 คิดเปนรอยละ 81.65 
รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 1,281 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.10 คิดเปนรอยละ 82.06 

2. โรงพยาบาลตากสิน ดําเนินการจัดโครงการ “เดินเพลินใจ สะสมไมล BMI OK” 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 1,530 ราย  
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 99 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 คิดเปนรอยละ 87.88 
กลุมปกติ จํานวน 584 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.90 คิดเปนรอยละ 98.08 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 222 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.69 คิดเปนรอยละ 73.87 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 336 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.72 คิดเปนรอยละ 74.46 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 136 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.10 คิดเปนรอยละ 81.91 
รวมจาํนวนบุคลากร จํานวน   1,377   ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.16 คิดเปนรอยละ 83.24 

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ดําเนินโครงการ CKP Body Project มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือน
ท้ังหมด 1,366 ราย ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 79 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.49 คิดเปนรอยละ 69.87 
กลุมปกติ จํานวน 497 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 คิดเปนรอยละ 92.65 
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กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 232 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.84 คิดเปนรอยละ 56.81 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 314 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.23 คิดเปนรอยละ 64.52 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 115 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.30 คิดเปนรอยละ 85.91 
รวมจํานวนบุคลากร จํานวน  1,238  ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.70 คิดเปนรอยละ 73.95 
หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ และลาศึกษา 

4. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ ดําเนินการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหแกขาราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครในโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือน
ท้ังหมด 341 ราย ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 20 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 คิดเปนรอยละ 84.00 
กลุมปกติ จํานวน 130 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.84 คิดเปนรอยละ 96.77 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 44 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.09 คิดเปนรอยละ 61.82 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 86 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.99 คิดเปนรอยละ 59.77 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 33 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.30 คิดเปนรอยละ 66.06 
รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 313 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.68 คิดเปนรอยละ 73.68 
หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ  และลาศึกษา 

5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ ดําเนินการจัดกิจกรรมลดอวน ลดพุง ลดโรค (ลด BMI) 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 304 ราย ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 16 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.94 คิดเปนรอยละ 58.75 
กลุมปกติ จํานวน 121 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 คิดเปนรอยละ 100.00 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 40 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.30 คิดเปนรอยละ 66.00 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 60 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.37 คิดเปนรอยละ 47.33 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 34 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.56 คิดเปนรอยละ 51.18 
รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 271 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.23 คิดเปนรอยละ 64.65 
หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ และลาศึกษา 

6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ดําเนินการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของขาราชการและ
บุคลากรท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน  ป 2561 มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 270 ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 14 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00 
กลุมปกติ จํานวน 98 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.59 คิดเปนรอยละ 91.84 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 38 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.16 คิดเปนรอยละ 63.16 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 64 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.14 คิดเปนรอยละ 62.81 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 21 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.62 คิดเปนรอยละ 72.38 
รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 235 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.80 คิดเปนรอยละ 76.04 
หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ และลาศึกษา 

7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน ดําเนินการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด  365 ราย ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 17 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 คิดเปนรอยละ 60.00  
กลุมปกติ จํานวน 148 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70 คิดเปนรอยละ 94.05 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 58 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.59 คิดเปนรอยละ 91.72 
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กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 72 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.81 คิดเปนรอยละ 76.11 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 45 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.84 คิดเปนรอยละ 76.89 
รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 340 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.99 คิดเปนรอยละ 79.76 
หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ และลาศึกษา 

8. โรงพยาบาลสิรินธร ดําเนินการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสําหรับผูท่ีมีคาดัชนีมวลกายเกิน
มาตรฐานปงบประมาณ 2561 มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 802 ราย   
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 54 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.28 คิดเปนรอยละ 85.56 
กลุมปกติ จํานวน 246 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.82 คิดเปนรอยละ 96.42 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 80ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.18 คิดเปนรอยละ 63.50 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 140 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.17 คิดเปนรอยละ 63.43 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 51 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.24 คิดเปนรอยละ 64.71 
รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 571 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.74 คิดเปนรอยละ 74.72 
หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ และลาศึกษา 

9. โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน ดําเนินการจัดโครงการ Happy work place (ลดอวนลดพุง) 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 44 ราย ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 0 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ  0.00 คิดเปนรอยละ 0.00 
กลุมปกติ จํานวน 9 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.11 คิดเปนรอยละ 82.22 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 3 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 คิดเปนรอยละ 86.67 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 16 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.44 คิดเปนรอยละ 48.75 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 9 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.67 คิดเปนรอยละ 33.33 
รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 37 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.14 คิดเปนรอยละ 78.43 
หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ และลาศึกษา 

10. สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย ดําเนินการจัดโครงการ สนพ.  Fit&Firm “กินอยางไร ไรโรค ลดอวน” 
มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 32 ราย ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 0 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.00 คิดเปนรอยละ 0.00 
กลุมปกติ จํานวน 11 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 คิดเปนรอยละ 100.00 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 3 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.00 คิดเปนรอยละ 20.00 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 4 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 คิดเปนรอยละ 60.00 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 3 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 คิดเปนรอยละ 60.00 
รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 21 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 คิดเปนรอยละ 75.00 
หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ และลาศึกษา 

11. ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) ดําเนินการจัดกิจกรรม “โภชนาการสําหรับการ
ปรับ BMI” มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด 50 ราย ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 2 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.00 คิดเปนรอยละ 40.00 
กลุมปกติ จํานวน 7 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.43 คิดเปนรอยละ 88.57 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 10 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 14 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.21 คิดเปนรอยละ 64.29 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 10 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.80 คิดเปนรอยละ 76.00 
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รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 43 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.59 คิดเปนรอยละ 71.77 
หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ และลาศึกษา 

12. สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย  ดําเนินการโครงการสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายของ
บุคลากรสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมด  74 ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 3 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 คิดเปนรอยละ 73.33 
กลุมปกติ จํานวน 18 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 คิดเปนรอยละ 87.78 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 15 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.87 คิดเปนรอยละ 57.33 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 20 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 คิดเปนรอยละ 60.00 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 12 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.75 คิดเปนรอยละ 75.00 
รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 68 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.53 คิดเปนรอยละ 70.69 
หมายเหตุ  บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ และลาศึกษา 

บุคลากรตามบัญชีเบิกจายเงินเดือนท้ังหมดของสํานักการแพทย เทากับ 6,608 ราย      
ผลการวัดคาดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
กลุมผอม จํานวน 378 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97 คิดเปนรอยละ 79.47 
กลุมปกติ จํานวน 2,420 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.77 คิดเปนรอยละ 95.45 
กลุมอวนระดับ 1 จํานวน 987 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.46 คิดเปนรอยละ 69.22 
กลุมอวนระดับ 2 จํานวน 1,420 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.42 คิดเปนรอยละ 68.42 
กลุมอวนระดับ 3 จํานวน 590 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.83 คิดเปนรอยละ 76.68 
รวมจํานวนบุคลากร จํานวน  5,795 ราย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.89 คิดเปนรอยละ 77.85 

หมายเหตุ ท้ังนี้ ไมนับรวมบุคลากรของโรงพยาบาลคลองสามวา เนื่องจากอยูในระหวางการเปดใหบริการ      
ผูปวยนอก (OPD ชั่วคราว) บุคลากรมีการโอนยายและชวยราชการเปนการชั่วคราวในระหวางการขออนุมัติจัดตั้ง
เปนสวนราชการแหงใหมของสํานักการแพทย โดยจัดตั้งโรงพยาบาลคลองสามวา ตามประกาศกรุงเทพมหานคร    
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการกรุงเทพมหานคร      
(ฉบับท่ี 98) เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2560 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศใน     
ราชกิจจานุเบกษา หนา ๑๕ ลงวันท่ี 3 มกราคม 2561และโรงพยาบาลอยูในระหวางการเตรียมการเพ่ือเปด
ใหบริการทางการแพทย จึงขอรับการยกเวนไมรับการประเมินในตัวชีว้ัดดังกลาว 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 

ผูบริหารใหการสนับสนุน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. บุคลากรไมสามารถเขารวมกิจกรรมเนื่องจากมีโรคประจําตัว 

2. บุคลากรไมตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพ 

หลักฐานอางอิง : 
1. สําเนาแบบการเบิกจายเงินเดือนจากระบบ MIS กรุงเทพมหานคร 
2. แบบฟอรม A รายงานคาดัชนีมวลกาย (Body Index ; BMI ) ของแบบบคุลากรในหนวยงาน 
3. แบบฟอรม B และ C แบบสรุปการคํานวณ  
4. สาํเนาโครงการ/กิจกรรมและสรุปผลโครงการ/กิจกรรม สรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน  
5. ภาพถายกิจกรรม 
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	                                 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.25 ต่อ 1 คะแนน

